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Three Dimensional
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Digital Elevation Model
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Digital Surface Model
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Digital Terrain Model
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Food and Agriculture Organization
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Ground Calibration Point
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Geographic Information System
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Global Navigation Satellite System
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GSD

Ground Sample Distance

NDVI

Normalized Difference Vegetation Index

LIDAR

LIght Detection And Ranging

RGB

Red Green Blue

RMSE

Root Mean Square Error

SD

Secure Digital

UAV

Unmanned Aerial Vehicles
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1 Εισαγωγή
Η ΓΑ αποτελεί τον κλάδο με τις υψηλότερες δυνατότητες χαρτογράφησης κι εναέριας
επισκόπησης, με πρόβλεψη να γίνει ο μεγαλύτερος τομέας με εύρος χρήσης στο άμεσο μέλλον
[1], εστιάζοντας κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω χαρτογράφησης της χωρικήςχρονικής παραλλακτικότητας του εδάφους κι ελέγχου της κατάστασης υγείας φυτών/καλλιέργειας,
σε συνδυασμό και με άλλες πηγές δεδομένων (αισθητήρες εδάφους, συσκευές εντοπισμού θέσης
και μετεωρολογικούς σταθμούς). Ο συνδυασμός της τεχνολογικής εξέλιξης στο πεδίο του
εξοπλισμού τηλεπισκόπησης και λογισμικού/μοντέλων φωτογραμμετρίας έχει ενισχύσει
σημαντικά τα τελευταία χρόνια την αυτοματοποιημένη αποτύπωση επιφανειών/εκτάσεων και των
αντικειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση χωρικών
συγκρίσεων για την απόκτηση αντίληψης στον τρισδιάστατο χώρο, η οποία δύσκολα
επιτυγχάνεται με άλλα τεχνικά μέσα [2]. Επιπλέον, η καινοτόμος χρήση των ΜΕΑ ως πλατφόρμα
αεροφωτογράφησης για την παραγωγή φωτογραμμετρικών προϊόντων πολύ υψηλής ανάλυσης
αποτελεί πλέον πόλο έλξης τόσο του επιστημονικού όσο και του πρακτικού, εμπορικού
ενδιαφέροντος κι έχει συνεισφέρει στο να μειωθούν δραματικά το κόστος και ο χρόνος
εκπόνησης της εργασίας ανάλυσης ανάγλυφου/γεωμετρίας/κατάστασης υγείας καλλιεργειών,
λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά τις συμβατικές μεθόδους χωρικής επισκόπησης με επίγεια ή/και
εναέρια μέσα [3].
Η τρισδιάστατη αναπαράσταση επιφανειών με χρήση φωτογραμμετρίας αποτελεί πολύ
χρήσιμο εργαλείο στις βιομηχανικές εφαρμογές, ιδιαίτερα στη συγκριτική αποτύπωση κτιρίων,
εδαφών και εγκαταστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής κατάλληλων αριθμητικών
υπολογισμών και μοντέλων σε μια σειρά εικόνων που λαμβάνονται διαδοχικά και με
συγκεκριμένο βαθμό επικάλυψης και είδος χαρακτηριστικών, εξάγοντας σε ψηφιακή μορφή
τρισδιάστατες απεικονίσεις (ορθοφωτοχάρτες και τρισδιάστατα μοντέλα). Σε εφαρμογές έξυπνης
γεωργίας, τα τρισδιάστατα μοντέλα χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποτύπωση των
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και των ανωμαλιών του εδάφους, όπως όρια δρόμων, όρια
υδάτινων επιφανειών, απότομες κλίσεις αλλά και για την οπτικοποίηση της υψομετρικής
διαφοράς φυσικών ή τεχνητών δομών εντός της καλλιέργειας σε σχέση με το έδαφος (δέντρα και
κτιριακές εγκαταστάσεις). Η εξαγόμενη πληροφορία είναι άμεσα αξιοποιήσιμη και ιδιαίτερα
βοηθητική για απόδοση τοπογραφικών λεπτομερειών και στοιχείων του εδάφους σε συστήματα
συντεταγμένων, χρονική σύγκριση της ανάπτυξης της καλλιέργειας (π.χ. ύψος δέντρων,
πυκνότητα βλάστησης) και εκπόνηση μελετών που αφορούν στην ορθή φύτευση, λίπανση και
άρδευση.
Στο παραδοτέο Π.2.1 μελετήσαμε την πιο διαδεδομένη κι ευρέως χρησιμοποιούμενη
εφαρμογή της εναέριας επισκόπησης στη γεωργία μέσω χρήσης MEA, πολυφασματικής
απεικόνισης και φασματικών δεικτών (δείκτης βλάστησης NDVI) για την ανάλυση της έντασης της
απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας από τα φυτά και της κατάστασης υγείας των υπό
παρατήρηση καλλιεργειών. Στόχος του παραδοτέου Π.2.2 είναι η σύντομη παρουσίαση βασικών
εννοιών που αφορούν στα τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους, καθώς και η συνοπτική περιγραφή
του θεωρητικού υποβάθρου για την κατανόηση και ανάπτυξη αντίστοιχων μεθόδων. Επιπλέον
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σκοπός της παρούσας τεχνικής αναφοράς είναι η ανάλυση της μεθοδολογίας που θα παρέχει η
αρχιτεκτονική του έργου MARS σχετικά με την ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων για την τρισδιάστατη
αναπαράσταση των καλλιεργειών αξιοποιώντας δεδομένα πτήσεων (με χρήση UAVs, των
αισθητήριων οργάνων πλοήγησης και της ενσωματωμένης κάμερας αυτών). Η προτεινόμενη
προσέγγιση αφορά στην εφαρμογή της λύσης τόσο κατά τις πιλοτικές δοκιμές της ΕΕ5 όσο και
για μελλοντική υιοθέτησή της ως αποτελεσματική, αξιόπιστη, αυτοματοποιημένη και καινοτόμα
πρακτική στον τομέα της έξυπνης γεωργίας. Η παρούσα αναφορά ενσωματώνει επίσης τα
πρώτα αποτελέσματα από την επαλήθευση της προτεινόμενης τεχνικής παραγωγής 3D
μοντέλων εδάφους (υλικό και λογισμικό) στις περιοχές ενδιαφέροντος των ΑΣΕΠΟΠ (Βελβεντό)
και ΑΣΓ (Γρεβενά) κατά τις δοκιμαστικές πτήσεις του πρώτου χρόνου υλοποίησης του έργου. Τα
αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και η τεχνογνωσία που έχουν εξαχθεί στα πλαίσια του
παραδοτέου Π.2.2 θα αποτελέσουν χρήσιμη πληροφορία για το παραδοτέο Π.3.1 σχετικά με τις
τεχνικές οπτικοποίησης καλλιεργειών και το παραδοτέο Π.3.2 αναφορικά με τη διασύνδεση των
υπο-μονάδων της αρχιτεκτονικής MARS με υπηρεσίες χαρτών και συστήματα GIS.
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2 Θεωρητικό υπόβαθρο
2.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί
Η κλασική μέθοδος αποτύπωσης του αναγλύφου επιφανειών περιλαμβάνει τη χρήση επίγειου
τοπογραφικού εξοπλισμού (κυρίως γεωδαιτικοί σταθμοί και όργανα GPS), την πραγματοποίηση
μετρήσεων επί ενός δικτύου σταθερών σημείων και την αναφορά σε ένα σύστημα συντεταγμένων
(συνήθως το ΕΓΣΑ87). Μετά την ολοκλήρωση της αποτύπωσης γίνεται η εξαγωγή των
δεδομένων από τα όργανα μέτρησης και η εισαγωγή τους σε κατάλληλο λογισμικό ανάλυσης για
τον υπολογισμό αποστάσεων και την οπτικοποίηση της πληροφορίας και την παραγωγή
τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών. Το μεγάλο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ο
μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση των μετρήσεων, ειδικά στην περίπτωση
που η περιοχή προς παρατήρηση είναι μεγάλης έκτασης και παρουσιάζει μεγάλες υψομετρικές
διαφορές [4].
Προς την κατεύθυνση της σημαντικής εξοικονόμησης χρόνου κι αυτοματοποίησης των
εργασιών καταγραφής δεδομένων, η εναέρια μέθοδος αποτύπωσης του χώρου αποτελεί μια
συνεχώς αυξανόμενη τάση στη Φωτογραμμετρία (η «επιστήμη» της πραγματοποίησης μέτρησης
αποστάσεων και γεωμετρικού προσδιορισμού θέση μέσω εικόνων), εξαιτίας της ραγδαίας
τεχνολογικής εξέλιξης και της πληθώρας καινοτομιών, τόσο στον τομέα των πλατφορμών λήψης
δεδομένων όσο και στον τομέα των οπτικών αισθητήρων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης
εξοπλισμού ΜΕΑ. Επιπλέον, τα UAVs θεωρούνται ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς η
κίνηση τους γίνεται κατά την συντριπτική πλειοψηφία από ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από μηδενικές εκπομπές ρύπων προς το περιβάλλον αλλά και χαμηλά επίπεδα
θορύβου λειτουργίας. Τέλος, οι αυξημένες δυνατότητες των οπτικών αισθητήρων τελευταίας
γενιάς ως προς την υποστηριζόμενη χωρική ανάλυση, την αυτοβαθμονόμηση, την απεικόνιση σε
διαφορετικά μήκη κύματος πέραν των «κλασικών» RGB μπαντών και το μειωμένο μέγεθος και
βάρος τους για προσάρτηση σε ιπτάμενα συστήματα, καθιστούν τα ΜΕΑ ιδιαίτερα χρήσιμα
εργαλεία σε εφαρμογές φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης [5]. Βασική προϋπόθεση όμως για
την ελαχιστοποίηση σφαλμάτων αποτελεί η ύπαρξη πολλών σημείων ελέγχου με γνωστή θέση
και αποδοτικές μεθοδολογίες επεξεργασίας και σύνθεσης των μετρήσεων.
Η τρισδιάστατη αναπαράσταση και μοντελοποίηση αντικειμένων/επιφανειών (περιγραφή
αντικειμένων στο χώρο κι όχι στο επίπεδο, χρήση διαστάσεων μήκους – πλάτους - βάθους)
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό πεδίο με πολλαπλές εφαρμογές σε διαφορετικούς
τομείς, κυρίως όμως στον κατασκευαστικό κλάδο (επισκόπηση λατομείων, χαρτογράφηση
εκτάσεων για πολεοδομικό σχεδιασμό, αναπαράσταση κτιρίων για έλεγχο ενεργειακής
κατάστασης, τρισδιάστατη ανακατασκευή αντικειμένων και κτισμάτων αρχαιοτήτων) [6,7,8].
Περιλαμβάνει αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις, δύσκολους τεχνικούς όρους και πολύπλοκες
μαθηματικές σχέσεις, χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν το αντικείμενο της 3D αποτύπωσης
απρόσιτο στον αρχάριο και μέσω χρήστη. Προς την κατεύθυνση της, κατά το δυνατόν,
απλοποιημένης περιγραφής που θα ακολουθηθεί στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου και ως
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ένα εισαγωγικό τμήμα της ανάλυσης που θα παρουσιαστεί στις επόμενες σελίδες, στον Πίνακα 1
συνοψίζεται η βασική ορολογία και επεξήγηση των κύριων εννοιών αναφορικά με την 3D
αναπαράσταση.
Πίνακας 1: Καταγραφή κι επεξήγηση βασικών όρων τρισδιάστατης αναπαράστασης

Όρος

Ενδεικτική περιγραφή

3D mapping
(Τρισδιάστατη
αποτύπωση)

Ρεαλιστικός τρόπος αναπαράστασης αντικειμένων-επιφανειών κατά τον
οποίο δίνεται, κατά το δυνατό, η αίσθηση για το πραγματικό μέγεθος και όγκο
τους («βάθος» - depth, η τρίτη διάσταση).

3D modelling
(Τρισδιάστατη
μοντελοποίηση)

Μαθηματικός τρόπος αναπαράστασης αντικειμένων-επιφανειών, ένα εικονικό
μοντέλο το οποίο δίνει μια εκτίμηση για τις πραγματικές διαστάσεις τους
(μέγεθος και βάθος). Όσο πιο λεπτομερής είναι η μοντελοποίηση τόσο
περισσότερο «ταιριάζει» το 3D μοντέλο με την 3D αποτύπωση.

Contour line ή Isoline
(Ισοϋψής καμπύλη)

Ένα σύνολο σημείων σε ένα χάρτη ή ένα γράφημα, το οποίο χαρακτηρίζεται
από την ίδια τιμή μιας παραμέτρου υπό παρατήρηση. Στην περίπτωση που
εξετάζεται στο Π2.2, η παράμετρος ενδιαφέροντος είναι το ύψος σε σχέση με
το επίπεδο της θάλασσας και μπορεί να δώσει μια γενική αποτύπωση του
αναγλύφου μιας καλλιέργειας.

DEM (Digital Elevation
Model – Ψηφιακό
Υψομετρικό Μοντέλο)

Ένα μαθηματικό μοντέλο αναπαράστασης επιφάνειας/ανάγλυφου στο οποίο
αποτυπώνεται η διαφοροποίηση ύψους των διαφόρων αντικειμένων/δομών
που βρίσκονται σε αυτή/αυτό.

DSM (Digital Surface
Model – Ψηφιακό
Μοντέλο
Επιφάνειας/Εδάφους)

Ένα εξειδικευμένο ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο στο
οποίο απεικονίζεται όσο το δυνατό περισσότερη
λεπτομέρεια, δηλαδή τόσο η βασική επιφάνεια του
εδάφους όσο και οι διακριτές δομές (κτίρια, υψηλή
βλάστηση, δρόμοι) πάνω σε αυτή.

DTM (Digital Terrain
Model – Ψηφιακό
Μοντέλο Ανάγλυφου)

Ένα εξειδικευμένο ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο στο
οποίο απεικονίζεται όσο η γενική πληροφορία
ανάγλυφου, δηλαδή η βασική επιφάνεια του εδάφους
χωρίς τις διακριτές δομές πάνω σε αυτή.

GCP (Ground
Calibration Point –
Σημείο Ελέγχου
Εδάφους)

Ένας φυσικός δείκτης/στόχος στο έδαφος που χρησιμοποιείται για να
διατηρεί ένα χάρτη γεωγραφικά ακριβή. Η τοποθεσία ενός τέτοιου στόχου
σημειώνεται ως μια πολύ ακριβής συντεταγμένη και επιτρέπει σε ένα χάρτη
να ευθυγραμμιστεί σωστά με τη γύρω γεωγραφική περιοχή, δηλαδή κάθε
σημείο του χάρτη ια ευθυγραμμίζεται με ακριβή τιμή GPS πάνω στη γη.

GSD (Ground Sample
Distance – Διακριτική
Ικανότητα)

Μια παράμετρος που καθορίζει την αντιστοίχιση απόστασης σε ένα χάρτη με
την πραγματική απόσταση στο φυσικό χώρο. Όσο μεγαλύτερη είναι η
διακριτική ικανότητα ενός χάρτη με τόσο περισσότερη ακρίβεια και
λεπτομέρεια μπορεί να αποτυπωθεί στο χάρτη ένα φυσικό αντικείμενο (οπότε
όλο και μικρότερες δομές μπορούν να γίνουν διακριτές)
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Orthocorrection
(Ορθοδιόρθωση)

Η διαδικασία επεξεργασίας μιας αεροφωτογραφίας και διόρθωσής της λόγω
ανάγλυφου, δηλαδή η μεγέθυνση/σμίκρυνση κάθε εικονοστοιχείου της
ανάλογα από ποιο υψόμετρο βρίσκεται η απεικονιζόμενη περιοχή ώστε η
παραγόμενη εικόνα (ορθοφωτογραφία) να αποκτήσει ενιαία κλίμακα σε όλα
τα σημεία της και να μπορούν πλέον να γίνουν μετρήσεις σε αυτήν.

Orthomosaic
(Ορθομωσαικό)

Μια αεροφωτογραφία (σύνθεση από επιμέρους αλληλοεπικαλυπτόμενες
ορθοφωτογραφίες μικρότερης διάστασης) διορθωμένη ως προς το
τοπογραφικό ανάγλυφο (ορθοδιορθωμένη), κλίση της κάμερας και
παραμορφώσεις του φακού της ώστε η κλίμακα της εικόνας να είναι
ομοιόμορφη σε όλα τα σημεία της και να μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με
χάρτη.

Orthophotography
(Ορθοφωτογραφία)

Μια αεροφωτογραφία πλήρως διορθωμένη γεωμετρικά (ορθοδιόρθωση,
διόρθωση ως προς την κλίση της κάμερας και την παραμόρφωση του φακού
της) έτσι ώστε η κλίμακα της εικόνας να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα σημεία
της.

Overlap (Επικάλυψη)

Η ποσότητα «κοινής» πληροφορίας μεταξύ δύο διαδοχικών λήψεων από την
κάμερα που φέρει ένα drone. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της
επικάλυψης τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ακρίβεια σύνθεσης (stitching) του
ορθομωσαϊκού για την αποτύπωση της περιοχής υπό παρατήρηση από την
εκτελούμενη πτήση. Η μεγαλύτερη επικάλυψη όμως απαιτεί «στενότερες»
διαδρομές πτήσεις, επομένως περισσότερες εικόνες προς λήψη, μεγαλύτερο
όγκο δεδομένων και μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (μικρότερη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας που φέρει το drone).

Perspective
(Προοπτική)

Τρόπος γραφικής αναπαράστασης της πληροφορίας από τον τρισδιάστατο
χώρο στο επίπεδο (δυσδιάστατο χώρο).

Point Cloud (Νέφος
Σημείων)

Το σύνολο των σημείων ή συντεταγμένων που αποτυπώνονται στην
επιφάνεια ενός αντικειμένου, με σκοπό η συλλογή αυτή σημείων να
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου μιας
περιοχής ή ενός αντικειμένου.

Point Mesh (Πλέγμα
Σημείων)

Το σύνολο των σημείων ή συντεταγμένων που αποτυπώνονται στην
επιφάνεια ενός αντικειμένου και ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ τους
(περιλαμβάνει σημεία-κορυφές και γραμμές συνένωσης-ακμές).

Point Textured Mesh
(Πλέγμα Υφής
Σημείων)

Τρόπος αναπαράστασης του σχήματος και της επιφάνειας ενός αντικειμένου
(περιλαμβάνει σημεία-κορυφές, γραμμές συνένωσης-ακμές και πλευρές του
αντικειμένου στις οποίες αποτυπώνονται χαρακτηριστικά της υφής της
επιφάνειας).

Resolution (Ανάλυση)

Ο βαθμός λεπτομέρειας ενός χάρτη. Συνήθως μετράται σε cm/pixel, το οποίο
μεταφράζεται ως «κάθε pixel θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Χ εκατοστά (cm)
στο χάρτη».

Triangulation
(Τριγωνισμός)

Ο μαθηματικός τρόπος μετασχηματισμού συντεταγμένων από τον
τρισδιάστατο στον δυσδιάστατο χώρο με βάση πληροφορία αναφοράς
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Το παραγόμενο αντικείμενο της 3D μοντελοποίησης ονομάζεται τρισδιάστατο μοντέλο (3D
model) και είτε απεικονίζεται ως εικόνα τρισδιάστατης φωτοσκίασης (3D rendering), είτε
χρησιμοποιείται σε προσομοιώσεις/αναπαραστάσεις αντικειμένων ή επιφανειών μέσω γραφικών
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απώτερος στόχος είναι το μοντέλο αυτό να μπορεί να εξαχθεί σε
ψηφιακή μορφή και να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος και σε λογισμικό τρίτων και σε άλλες
εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται επανυπολογισμός του. Η παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων
δύναται να επιτευχθεί είτε χειροκίνητα (ορίζοντας ένα-ένα τα σημεία ενδιαφέροντος κάθε
αντικειμένου, απαιτεί δηλαδή πρότερη γνώση ή συμμετοχή κάποιου εξειδικευμένου χρήστη) είτε
αυτόματα (εφαρμόζοντας ειδικούς αλγορίθμους αυτόματου υπολογισμού σημείων ενδιαφέροντος
από αντικείμενα με βάση την αντιστοίχιση κοινής πληροφορίας από ένα σύνολο εικόνων που
απεικονίζουν το αντικείμενο προς παρατήρηση).
Ως μια αρκετά απλοποιημένη περιγραφή, ένα 3D μοντέλο δημιουργείται επιλέγοντας ένα
σύνολο χαρακτηριστικών σημείων (keypoints-ακμές-edges), τα οποία συνενώνονται μεταξύ τους
με διάφορους τρόπους, όπως γραμμές, βασικά γεωμετρικά σχήματα, καμπύλες, κυρτά
πολύγωνα, πολυεπίπεδες κατόψεις κλπ. Προκειμένου ένα τρισδιάστατο μοντέλο να «πλησιάζει»
την πραγματική αναπαράσταση ενός αντικειμένου, οι επιμέρους πλευρές/κατόψεις του χρειάζεται
να «επενδυθούν» με χαρακτηριστικά υφής (texture) μέσω ειδικών τεχνικών, έτσι ώστε να γίνει
πιστή απόδοση της μορφολογίας, της τραχύτητας, της εναλλαγής χρωματισμών και προτύπων
(patterns) καθόλη την έκταση του ανάγλυφου. Ένα αξιόπιστο και αναλυτικό 3D μοντέλο θα
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα παρατήρησης από διαφορετικές όψεις και γωνίες, έτσι ώστε να
είναι δυνητικά εφικτή η ακριβής σύγκριση με το φυσικό πρότυπο. Στο Σχήμα 1 συνοψίζονται οι
δημοφιλέστεροι τρόποι τρισδιάστατης μοντελοποίησης.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας αναφορικά με τις μετρητικές διατάξεις, τα υπολογιστικά μέσα και
το εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης, πολυπλοκότερης και
ακριβέστερης εκτέλεσης γεωμετρικών μετασχηματισμών σε εικόνες υψηλής ανάλυσης,
χαρακτηριστικό που ήταν απαγορευτικό για το μέσο χρήστη πριν λίγα χρόνια. Τα παραγόμενα
τρισδιάστατα μοντέλα μέσω εναέριων εικόνων μπορούν να προσομοιώσουν με υψηλή πιστότητα
την πραγματική γεωμετρία και το ανάγλυφο επιφανειών και μεγάλων εκτάσεων, χωρίς την
απαίτηση για χρονοβόρες και κοπιαστικές εργασίες πεδίου. Επιπλέον, δίνεται στον κάθε
ενδιαφερόμενο χρήστη η δυνατότητα πειραματισμών/αλλαγών για τον ευκολότερο
προσανατολισμό στον τρισδιάστατο χώρο και την εξεύρεση νέων πρακτικών/λύσεων χωρίς αυτές
να χρειάζεται να δοκιμαστούν πρώτα στην πράξη. Τέλος, με αυτό τον τρόπο ενισχύεται
σημαντικά η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών και λογισμικών με χρήση του
ίδιου μοντέλου – εξαγόμενου αρχείου για το ίδιο αντικείμενο προς παρατήρηση.
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Αναπαραγωγή
3D μοντέλου

Πολυγωνική
μοντελοποίηση

Μοντελοποίηση
γλυπτού

Μοντελοποίηση
καμπυλών
Κάθε επιφάνεια ορίζεται
από καμπύλες, οι οποίες
προσαρμόζονται με βάση
ένα σύνολο σταθμισμένων
σημείων ελέγχου

Σύνδεση
κορυφών
με
γραμμές και σχηματισμός
πολυγώνων,
συνένωση
αυτών
για
πλήρη
ανακατασκευή αντικειμένου

Μετατόπιση

Ογκομέτρηση

Δημιουργία μωσαϊκών

Χρήση νέφους επιφανειών
που καλύπτουν το
αντικείμενο και με κορυφές
που ανανεώνονται
σταδιακά με βάση τις
λεπτομέρειες του

Σύνθεση αντικειμένου από
«λαξευμένους» κύβους
(voxels), οι οποίοι
τοποθετούνται ως puzzle ο
ένας δίπλα/πάνω στον
άλλο

Σύνθεση αντικειμένου από
συμπαγή τρίγωνα
(tessels), τα οποία
τοποθετούνται τμηματικά
ώστε να «γεμίσουν» την
περιοχή προς απεικόνιση

Σχήμα 1: Δημοφιλέστερη κατηγοριοποίηση τρισδιάστατης μοντελοποίησης

Βασικό συστατικό της τρισδιάστατης μοντελοποίησης είναι ο τρόπος περιγραφής κι
εύρεσης των κύριων σημείων (keypoints) και χαρακτηριστικών (features) για την πλήρη
αναπαράσταση/ανακατασκευή της γεωμετρίας μιας επιφάνειας, δηλαδή του εντοπισμού των
βασικών «τμημάτων» από τα οποία αυτή αποτελείται και τα οποία διαφέρουν σημαντικά και
συνενώνονται για να διαμορφώσουν την τελική δομή. Τα «τμήματα» αυτά θα πρέπει να μπορούν
να αναγνωρίζονται κι αντιστοιχίζονται σε όλες τις «πόζες» (poses) μιας τρισδιάστατης σκηνής,
δηλαδή των διαφορετικών αναπαραστάσεων ανάλογα με τη γωνία θέασης. Οι περιγραφείς
χαρακτηριστικών εικόνας (image feature descriptors) επιλέγονται με βάση τις απαιτήσεις του
εκάστοτε πρακτικού σεναρίου εφαρμογής (trade-off μεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας
υπολογισμών). Οι σημαντικότεροι περιγραφείς χαρακτηριστικών [9, 10] και μια ενδεικτική
περιγραφή τους συνοψίζονται στον Πίνακα 2.
Απώτερος σκοπός της τρισδιάστατης μοντελοποίησης είναι η αντιστοίχιση κάθε
διανύσματος περιγραφέων σε κάθε διαθέσιμη εικόνα-προβολή του αντικειμένου. Αν κάποιο
διάνυσμα δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί από τη μία εικόνα στην άλλη πιθανότατα δεν ανήκει στο
σύνολο των keypoints, επομένως αφαιρείται από τη λίστα. Η ανακατασκευή της μορφολογίας του
αντικειμένου προς παρατήρηση θα βασιστεί μόνο στους κοινούς περιγραφείς σε όλες τις
διαθέσιμες εικόνες. Όσο περισσότερα είναι αυτοί τόσο πιο όμοιο θα είναι το παραγόμενο μοντέλο
με την πραγματική γεωμετρία της επιφάνειας που εξετάζεται. Τελικό στάδιο της εξαγωγής του 3D
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μοντέλου είναι η τεχνική μαθηματικού μετασχηματισμού της αντιστοίχισης κοινών σημείων μεταξύ
των δυσδιάστατων εικόνων στον χώρο, δηλαδή η μετάφραση των μετρήσεων από το επίπεδο 2
διαστάσεων της εικόνας (μέτρηση σε pixels) στον πραγματικό κόσμο (μέτρηση σε μία μονάδα
μήκους) με βάση ένα γνωστό σύστημα αναφοράς.
Περιγραφέας
(descriptor)

Ενδεικτική περιγραφή

DoG (Difference of
Gaussians)

Απλοποιημένη και ταχύτερη εκδοχή του LoG (βλ. Γραμμή 3 του πίνακα), η
οποία προκύπτει από την αφαίρεση δυο εικόνων στις οποίες έχει εφαρμοστεί
φίλτρο αφαίρεσης θορύβου Gaussian με διαφορετικές παραμέτρους

Harris corner detector

Τεχνική εύρεσης σημείων/ακμών στα οποία συναντάται γρηγορότερη και
μικρότερη αλλαγή κατεύθυνσης του περιγράμματος ενός αντικειμένου,
χρησιμοποιώντας τεχνικές παραγώγισης

Hough transform

Τεχνική αναπαράστασης αντικειμένων συνδυάζοντας σημεία που ορίζουν
γνωστά γεωμετρικά σχήματα (π.χ. ευθεία, κύκλος)

LBP (Local binary
patterns)

Μέθοδος κωδικοποίησης χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος με βάση την υφή
(texture) μιας επιφάνειας και τα οποία συνδυάζουν διαφοροποίηση προτύπου
(pattern) κι αντίθεσης (contrast)

LoG (Laplacian of
Gaussian)

Τεχνική εντοπισμού ακμών, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του
τελεστή παραγώγισης Laplacian σε μια εικόνα στην οποία έχει εφαρμοστεί
φίλτρο Gaussian για μείωση θορύβου

MSER (Maximally
Stable Extremal
Regions)

Τεχνική εξαγωγής περιοχών ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει δηλαδή και σημεία
ενδιαφέροντος που βρίσκονται εσωτερικά του περιγράμματος του
αντικειμένου προς αναπαράσταση

NARF (Normal Aligned
Radial Feature)

Μέθοδος εξαγωγής σημείων του περιγράμματος αντικειμένων των οποίων η
επιφάνεια παραμένει σταθερή αλλά αλλάζει κατεύθυνση ένωσης των
γειτονικών εικονοστοιχείων

PFH (Point Feature
Histograms)

Τεχνική εύρεσης keypoints η οποία βασίζεται στην εύρεση ζευγών σημείων
στη «γειτονιά» ενός pixel τα οποία έχουν παρόμοια μαθηματική σχέση

SIFT (Scale-Invariant
Feature Transform)

Η πιο δημοφιλής τεχνική εξαγωγής σημείων ενδιαφέροντος, η οποία είναι
αμετάβλητη σε διαφοροποιήσεις κλιμάκωσης, περιστροφής, θορύβου και
φωτισμού του αντικειμένου προς αναπαράσταση

SURF (Speeded Up
Robust Features)

Μέθοδος εξαγωγής χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος η οποία βασίζεται στον
υπολογισμό των μεγίστων τιμών του πίνακα Hessian της εικόνας του
αντικειμένου προς αναπαράσταση

SUSAN (Special
Univalue Segment
Assimilating Nucleus)

Μέθοδος εξαγωγής χαρακτηριστικών εικόνας τα οποία παρουσιάζουν
ομοιότητα στη φωτεινότητα (brightness) σε μια περιοχή σταθερής απόστασης
από ένα κεντρικό σημείο (πυρήνας)

Πίνακας 2: Σύνοψη περιγραφέων χαρακτηριστικών για παραγωγή 3D μοντέλων
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2.2 Τεχνικές υπολογισμού 3D μοντέλων
2.2.1 Εξαγωγή δομής από σκίαση (Shape from shading)
Η εξαγωγή δομής από σκίαση είναι η διαδικασία υπολογισμού τρισδιάστατης γεωμετρίας
(περιγραφή σχήματος στο χώρο) μιας επιφάνειας χρησιμοποιώντας μόνο μία grayscale εικόνα
αυτής και εκτιμώντας τη διαφοροποίηση του φωτισμού στα διάφορα σημεία της. Η σημαντική
διαφορά της τεχνικής αυτής σε σχέση με άλλες είναι πως χρειάζεται ελάχιστα δεδομένα (1 εικόνα
με διαφοροποίηση φωτισμού) κι ότι η αντίστροφη υλοποίηση (δηλαδή η δημιουργία της
δυσδιάστατης εικόνας γνωρίζοντας τη γεωμετρίας της σκηνής που αναπαριστά) είναι ένα άλυτο
πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές η εξαγωγή του ανάγλυφου του αντικειμένου βασίζεται στην
εκτίμηση της διεύθυνσης (προσανατολισμός και γωνία σκίασης) και της έντασης της
φωτεινότητας που εντοπίζεται στα διάφορα εικονοστοιχεία, υπό την παραδοχή ότι η πηγή φωτός,
κατά πάσα πιθανότητα, βρίσκεται κοντά στον αισθητήρα λήψης της εικόνας (κάμερα). Μια ακόμα
παραδοχή για ευκολότερους υπολογισμούς είναι πως η απεικονιζόμενη επιφάνεια είναι
κατασκευασμένη από ένα υλικό κι όχι από μείξη αυτών, επομένως η εναλλαγή σκιάσεων δεν
οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο ανάκλασης/απορρόφησης της φωτεινής ακτινοβολίας από τα
φυσικά υλικά του αντικειμένου αλλά από τη θέση αυτού σε σχέση με την πηγή φωτισμού. Το
γενικό μοντέλο περιγραφής της πειραματικής διάταξης της τεχνικής αυτής συνοψίζεται στο Σχήμα
2, όπου το διάνυσμα L καθορίζει τη διεύθυνση της φωτεινής ακτινοβολίας που εκπέμπει η
επιφάνεια προς την πηγή φωτός, το διάνυσμα V της φωτεινής δέσμης από την επιφάνεια στην
πηγή παρατήρησης (κάμερα ή ανθρώπινο μάτι) και n το κάθετο διάνυσμα στην επιφάνεια. Με
πολύ απλά λόγια, στόχος της μεθοδολογίας αυτής είναι η ανακατασκευή της γεωμετρίας
μελετώντας πολλαπλές όψεις υπό διαφορετική θέση φωτισμού. Μετακινώντας την πηγή φυσικού
φωτισμού και δημιουργώντας διαφορετικές μορφές σκίασης υπό γνωστές γωνίες, μέσω
κατάλληλων μαθηματικών μετασχηματισμών, είναι εφικτός ο υπολογισμός του κάθετου
διανύσματος n σε πολλαπλά σημεία της επιφάνειας, επομένως και του τριασδιάστατου
ανάγλυφου αυτής. Σκοπός του παρόντος παραδοτέου δεν είναι η εκτενής θεωρητική ανάλυση
των θεωρητικών μοντέλων και μαθηματικών μετασχηματισμών, περισσότερες πληροφορίες είναι
διαθέσιμες σε ενδεικτικές εργασίες της διεθνούς βιβλιογραφίας [11, 12, 13].

Σχήμα 2: Βασική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης τεχνικής υπολογισμού 3D γεωμετρίας μέσω σκίασης
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2.2.2 Εξαγωγή δομής από στερεοσκοπία (Shape from stereo)
Η διόφθαλμη όραση (binocular vision) αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται η
τρισδιάστατη πληροφορία από δύο δισδιάστατες εικόνες/κάμερες, προσομοιώνοντας τη χρήση
και των δύο ματιών στην ανθρώπινη αντίληψη του χώρου, η οποία προσφέρει ευρύτερο πεδίο
όρασης, ενισχυμένη ικανότητα παρατήρησης αχνών αντικειμένων και ακριβή αντίληψη του
"βάθους", καθώς το κεφάλι περιστρέφεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις (στερεοσκοπική όραση).
Απλοί μαθηματικοί μετασχηματισμοί μετατρέπουν την περιγραφή από τον τρισδιάστατο στο
δισδιάστατο χώρο κι αντίστροφα. Ο αλγόριθμος ανακατασκευής προσδιορίζει τη θέση των
σημείων της επιφάνειας ενός αντικειμένου στο χώρο και κατασκευάζει το γεωμετρικό μοντέλο,
μέσω του οποίου είναι εφικτή η «μετάφραση» των μετρήσεων σε επίπεδο εικόνας (σε Pixels) σε
πραγματικές συντεταγμένες στον πραγματικό κόσμο (σε μονάδα μήκους) κι αντίστροφα [14, 15].
Για το πρόβλημα του υπολογισμού του τρισδιάστατου σχήματος από δισδιάστατες
προβολές έχουν προταθεί πολλοί αλγόριθμοι, οι οποίοι διαφέρουν σε κάποια χαρακτηριστικά
τους, όπως το θεωρούμενο μοντέλο προβολής (προοπτική ή παράλληλη), τα χαρακτηριστικά
ενδιαφέροντος και οι μετρήσεις που δίνονται ως είσοδος στο σύστημα ανακατασκευής. Συνήθως
χρησιμοποιούνται προοπτικές προβολές τρισδιάστατων σημείων πάνω σε δυο εικόνες του ίδιου
αντικειμένου από δύο διαφορετικές όψεις, από τις οποίες μπορούμε να ανακτήσουμε την
τρισδιάστατη δομή του. Στις πιο απλές περιπτώσεις, μοναδική είσοδος για το σύστημα του
αλγορίθμου αποτελεί ένα σύνολο αντιστοιχισμένων σημείων στις δυο εικόνες (matching points)
και ως έξοδος λαμβάνεται η γεωμετρία του σχήματος.
Αρχικά, πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο ένα αντικείμενο στον πραγματικό
κόσμο σχετίζεται με μία 2D εικόνα, η οποία ελήφθη από μία κάμερα. Η γεωμετρία της κάμερας
μπορεί να μοντελοποιηθεί και να εκφραστεί με μαθηματικές σχέσεις. Η σχέση μεταξύ ενός
σημείου εικόνας και του οπτικού άξονα του, δίνεται από το μοντέλο καμερών (π.χ. pinhole
camera) και τις παραμέτρους βαθμονόμησης. Αυτές οι παράμετροι καλούνται συχνά ενδογενείς
παράμετροι (intrinsic parameters) καμερών, ενώ η θέση και ο προσανατολισμός τους καλούνται
γενικά εξωγενείς παράμετροι (extrinsic parameters). Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να
ανακτηθούν από τις εικόνες. Εκτιμώντας παραμέτρους σε αυτές τις σχέσεις, η κάμερα μπορεί να
βαθμονομηθεί από ένα σημείο αναφοράς.
Για τη μελέτη της 3D ανακατασκευής είναι απαραίτητη η κατανόηση της έννοιας
«επιπολική γεωμετρία», η οποία αποτελεί τη γεωμετρία της stereo όρασης. Όταν δύο κάμερες
"βλέπουν" μια τρισδιάστατη σκηνή από δύο καθορισμένες θέσεις υπάρχουν πάρα πολλές
δυνατές γεωμετρικές σχέσεις που μπορούν να συνδέουν τα σημεία στον τρισδιάστατο χώρο με
τις προβολές τους στον δισδιάστατο και να οδηγούν σε περιορισμούς για τα σημεία της εικόνας.
Οι σχέσεις αυτές προκύπτουν υπό την παραδοχή ότι οι κάμερες μπορούν να περιγραφούν
επαρκώς μέσω ενός μοντέλου κάμερας (π.χ. pinhole camera model). Είναι αδύνατο να
υπολογιστεί το βάθος (depth) ενός σημείου από μία μόνο εικόνα αλλά εφικτό χρησιμοποιώντας 2
ή περισσότερες εικόνες, μέσω της μεθόδου του τριγωνισμού (triangulation). Το Σχήμα 3
απεικονίζει δύο θέσεις της κάμερας οι οποίες φωτογραφίζουν το σημείο Χ του τρισδιάστατου
χώρου. Το Χ έχει προβολές τα σημεία x και x’ στις δύο εικόνες που αποκτήθηκαν από τις
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κάμερες, τα κέντρα των οποίων είναι Ο και Ο’ αντίστοιχα. Η απόσταση των επιπέδων προβολής
από τα κέντρα προβολής (εστιακό μήκος/focal length) είναι f, ίδια και για τις δύο κάμερες, εφόσον
οι εσωτερικές παράμετροι της κάμερας θεωρηθεί ότι είναι σταθερές.
Τα σημείο τομής της γραμμής ΟΟ', η οποία συνδέει τα κέντρα των καμερών, με τα
επίπεδα π και π’ ορίζουν τα επίπολα (epipoles) e και e’ αντίστοιχα, δηλαδή το κέντρο προβολής
της μίας κάμερας προβάλλεται σε ένα μοναδικό σημείο στο επίπεδο εικόνας της άλλης κάμερας.
Οι εικόνες x και x’ του σημειακού αντικειμένου Χ που παρατηρούνται από τις δύο κάμερες
ανήκουν στο επιπολικό επίπεδο (epipolar plane), το οποίο ορίζεται από τις ευθείες Οx και Οx’. Η
ευθεία Οx γίνεται αντιληπτή ως σημείο από την αριστερή κάμερα, αφού είναι ευθυγραμμισμένη
με το κέντρο προβολής της, "φαίνεται" όμως από τη δεξιά κάμερα ως ευθεία στο επίπεδο εικόνας
της. Αντίστοιχα, η ευθεία Οx’ γίνεται αντιληπτή ως σημείο από τη δεξιά κάμερα και ως ευθεία από
την αριστερή κάμερα. Οι γραμμές ex και e'x' ονομάζονται επιπολικές ευθείες (epipolar lines).
Τέλος, τα σημεία Χ, Ο και Ο' ορίζουν ένα επίπεδο το οποίο ονομάζεται επιπολικό επίπεδο
(epipolar plane), το οποίο τέμνει το επίπεδο εικόνας κάθε κάμερας στην αντίστοιχη επιπολική
γραμμή. Όλα τα επιπολικά επίπεδα και οι επιπολικές γραμμές τέμνουν το επίπολο, ανεξάρτητα
από τη θέση στην οποία τοποθετείται το σημείο Χ.

Σχήμα 3: Αναπαράσταση επιπολικής γεωμετρίας

Στη γενική περίπτωση, οι δύο κάμερες είναι δυνατό να μετακινούνται παράλληλα η μία στην άλλη
ή να περιστρέφονται υπό οποιαδήποτε γωνία. Στην περίπτωση που η σχετική απόσταση και
περιστροφή των δύο καμερών είναι γνωστή, η αντίστοιχη επιπολική γεωμετρία οδηγεί σε δύο
βασικά συμπεράσματα:
 Αν το σημείο προβολής x είναι γνωστό τότε η επιπολική γραμμή e'x' είναι γνωστή και η
σκηνή Χ προβάλλεται στην εικόνα της δεξιάς κάμερας σε σημείο x' της αντίστοιχης
επιπολικής γραμμής. Έτσι, για κάθε σημείο που παρατηρείται στην εικόνα της μίας
κάμερας, το ίδιο σημείο πρέπει να παρατηρείται στην εικόνα της δεύτερης κάμερας σε μια
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γνωστή επιπολική γραμμή, εισάγοντας με αυτό τον τρόπο ένα επιπολικό περιορισμό
(epipolar constraint) τον οποίο πρέπει να ικανοποιούν τα ζευγάρια σημείων x, x'.
Επομένως, είναι δυνατό να ελέγξουμε αν δύο σημεία αποτελούν την προβολή στις δύο
εικόνες του ίδιου σημείου στον τρισδιάστατο χώρο. Ο επιπολικός περιορισμός μπορεί να
περιγραφεί και μέσω του θεμελιώδους πίνακα F μεταξύ των δύο καμερών, δηλαδή του
3×3 πίνακα τάξης 2 ο οποίος συσχετίζει αντίστοιχα σημεία x και x′ σε δύο εικόνες στέρεο
σύμφωνα με τη συνθήκη x'Fx=0. Για τον υπολογισμό του θεμελιώδους πίνακα
απαιτούνται τουλάχιστον 7 ζεύγη αντίστοιχων σημείων.
 Αν τα σημεία x' και x είναι γνωστά τότε και οι γραμμές προβολών είναι επίσης γνωστές.
Επομένως, αν τα δύο σημεία εικόνων αντιστοιχούν στο ίδιο σημείο Χ στο χώρο, τότε οι
αντίστοιχες γραμμές προβολών τέμνονται στο σημείο Χ. Με αυτή την παραδοχή, η
τρισδιάστατη σκηνή μπορεί να υπολογιστεί από τις συντεταγμένες των σημείων των δύο
στέρεο εικόνων, διαδικασία που ονομάζεται τριγωνισμός (triangulation).
Ο επιπολικός περιορισμός παίζει σημαντικό ρόλο στη στέρεο-όραση. Το πιο δύσκολο
κομμάτι στη στερεοσκοπική ανάλυση είναι η καθιέρωση αντιστοιχιών ανάμεσα στα σημεία στις
δύο εικόνες κι η βαθμονόμηση του συστήματος τρισδιάστατης απεικόνισης (διάταξη καμερών).
Το αναλυτικό θεωρητικό υπόβαθρο της στερεοσκοπικής όρασης είναι διαθέσιμο μέσω
ενδεικτικών εργασιών της διεθνούς βιβλιογραφίας [16,17].
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2.2.3 Εξαγωγή δομής από κίνηση (Shape from motion)
Με βάση τις αρχές της επιπολικής γεωμετρίας που περιγράφηκαν συνοπτικά στην προηγούμενη
υποενότητα, σκοπός είναι η εκτίμηση της τρισδιάστατης δομής σημείων στο χώρο από ένα
σύνολο επικαλυπτόμενων εικόνων. Η διαδικασία αυτή συνήθως απαιτεί την εκτίμηση της 3D
γεωμετρίας (δομής) καθώς και τη θέση της κάμερας (κίνηση). Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως
δομή από κίνηση. Η διαφορά σε σχέση με τις μεθοδολογίες στερεοσκοπικής όρασης είναι πως το
σύνολο των πολλαπλών λήψεων της ίδιας σκηνής/επιφάνειας δε γίνεται από δύο ή περισσότερες
σταθερά τοποθετημένες κάμερες αλλά από έναν οπτικό αισθητήρα ο οποίος κινείται σε σχέση με
το αντικείμενο προς παρατήρηση, «σαρώνοντάς» το διαδοχικά.
Και σε αυτή την κατηγορία τεχνικών 3D ανακατασκευής, οι υπολογισμοί βασίζονται στη
μέθοδο του τριγωνισμού (triangulation), δηλαδή στην εκτίμηση της 3D θέσης ενός σημείου όταν
αυτό είναι εμφανές από πολλές όψεις. H δομή από κίνηση δύο όψεων προσδιορίζεται μέσω της
επιπολικής γεωμετρίας μεταξύ δύο καμερών και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον
προσδιορισμό των παραμέτρων τους. Με βάση τη γνώση του ποσοστού επικάλυψης των
εικόνων, της ταχύτητας κίνησης της κάμερας και της γωνίας λήψης ως προς την επιφάνεια προς
απεικόνιση είναι εφικτή η «μετάφραση» της πληροφορίας από το επίπεδο εικόνας σε
συντεταγμένες στον πραγματικό χώρο. Η γενική αναπαράσταση της προσέγγισης αυτής
συνοψίζεται στο Σχήμα 4 (πηγή Theia-sfm.org - 2016).Εκτενής θεωρητική ανάλυση μέσω
εξισώσεων και τεχνικών επίλυσης γραμμικών συστημάτων πολλών αγνώστων είναι διαθέσιμη
μέσω ενδεικτικών εργασιών της διεθνούς βιβλιογραφίας [18, 19].

Σχήμα 4: Βασική φωτογραμμετρική αρχή της δομής από κίνηση

MARS

Σελίδα 22 από 58

25 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΕ2 | Π.2.2 – Τεχνικές Παραγωγής 3D Μοντέλων Εδάφους

2.2.4 Εξαγωγή δομής από υφή (Shape from texture)
Αποτελεί την πιο πολύπλοκη από τις 4 εξεταζόμενες μεθοδολογίες τρισδιάστατης ανακατασκευής
σχήματος στα πλαίσια του παραδοτέου. Πρωταρχικός στόχος αυτής της κατηγορίας τεχνικών
προσεγγίσεων είναι η εύρεση επαναλαμβανόμενων προτύπων υφής (texture patterns) σε ένα
σύνολο εικόνων που απεικονίζουν το ίδιο αντικείμενο υπό διαφορετικές οπτικές. Για την εξαγωγή
πληροφορίας υφής από μία εικόνα, συνήθως υιοθετούνται στατιστικές μέθοδοι (π.χ. πίνακας
συνάφειας) σε συνδυασμό με μετρικές ομοιότητας, έτσι ώστε να καθοριστούν τα σημεία στην
εικόνα με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να ανήκουν σε patterns κοινών χαρακτηριστικών. Από τη
στιγμή που θα βρεθούν τα υποψήφια σημεία για κάθε εικόνα-δείγμα, επόμενο βήμα είναι η
αντιστοίχησή τους (αν υπάρχει) σε όλες τις διαθέσιμες εικόνες που αναπαριστούν το αντικείμενο
προς παρατήρηση. Μετά την αντιστοίχηση, το τελευταίο στάδιο είναι ο υπολογισμός της στροφής
και της κλίσης του συνόλου σημείων που χαρακτηρίζουν την υφή ως προς την προβολή τους στο
επίπεδο της εικόνας (image plane) [20,21,22].

MARS

Σελίδα 23 από 58

25 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΕ2 | Π.2.2 – Τεχνικές Παραγωγής 3D Μοντέλων Εδάφους

3 Ανασκόπηση μεθόδων παραγωγής 3D μοντέλων εδάφους
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να καταγράφονται δειλά δειλά στη διεθνή βιβλιογραφία μερικές
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων επιφάνειας/εδάφους
(DSMs). Βασικό μειονέκτημα όλων είναι η πολυπλοκότητα υλοποίησης και αξιοποίησης από ένα
μέσο ενδιαφερόμενο χρήστη, καθώς και ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση
των υπολογισμών.
Οι Xuelian Meng και συνεργάτες [23] παρουσίασαν ένα καινοτόμο αλγόριθμο ταξινόμησης
αξιοποιώντας δεδομένα αλτιμετρίας, υφής και δεδομένων ΜΕΑ για τη βελτίωση της ταξινόμησης
τοπίων και εκτίμησης της μορφολογίας του εδάφους. Η μεθοδολογία βασίστηκε σε προηγμένες
τεχνικές μηχανικής μάθησης και τη σύνθεση δεδομένων γεωεντοπισμού και εναέριων εικόνων,
βελτιώνοντας την ακρίβεια ταξινόμησης εδάφους σε περιβάλλοντα πυκνής βλάστησης από το
83.98% (κλασικοί αλγόριθμοι αποτύπωσης εδάφους μέσω ΜΕΑ) στο 96.12%.
Οι Wimala van Iersel και συνεργάτες [24] δημιούργησαν ένα σύστημα χωρο-χρονικής
επιτήρησης της βλάστησης σε κοίτες ποταμών με χρήση απεικόνισης υψηλής ανάλυσης μέσω
ΜΕΑ, εκτιμώντας την εξέλιξη του ύψους της βλάστησης σε μια εποχική περίοδο. Εξάγοντας
ψηφιακά μοντέλα επιφάνειας/εδάφους και κάποιους φασματικούς δείκτες διαπίστωσαν ότι η
διακύμανση της ακρίβειας του συστήματος παρουσιάζει διακύμανση κατά την περίοδο ανάπτυξης
της βλάστησης και παραμένει σταθερή κατά τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, τα παραγόμενα
τρισδιάστατα μοντέλα διατηρούσαν σημαντική πληροφορία για το χρονικό προφίλ εξέλιξης της
«πρασινάδας» και του ύψους των φυτών.
Σε μια άλλη εργασία [25], μια ομάδα ερευνητών ασχολήθηκε με τη μελέτη της δυναμικής
αύξησης του ύψους των φυτών μιας καλλιέργειας σε μία περίοδο, εστιάζοντας στον εντοπισμό
προβλημάτων σε κρίσιμα σημεία του κύκλου ανάπτυξης. Το εργαλείο μελέτης ήταν η παραγωγή
ψηφιακών μοντέλων επιφάνειας/εδάφους μέσω εναέριας επισκόπησης με χρήση ΜΕΑ και η
σύγκριση της απόδοσής τους με συστήματα LiDAR. Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ των υπολογιζόμενων υψών βλάστησης με χρήση τεχνικής εξαγωγής σχήματος
από κίνηση και με αξιοποίηση δεδομένων σάρωσης με εξοπλισμό LIDAR, ενθαρρύνοντας τη
χρήση UAVs για παροχή κρίσιμης πληροφορίας προς αξιοποίηση από πρακτικές γεωργίας
ακριβείας.
Σε ένα άλλο παράδειγμα υλοποίησης [26], μια ομάδα Ισπανών ερευνητών ανέπτυξαν μια
πρωτοποριακή τεχνική για τον υπολογισμό 3D γεωμετρικών χαρακτηριστικών αμυγδαλιών μέσω
δημιουργίας φωτογραμμετρικών νεφών σημείων μέσω εναέριας επισκόπησης με χρήση ΜΕΑ και
ανάλυσης αυτών με αντικειμενο-κεντρικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας. Ως αποτέλεσμα, η
ταύτιση των ground-truth μετρήσεων με τις υπολογιζόμενες τιμές ύψους των δέντρων σύμφωνα
με την προτεινόμενη μέθοδο ξεπέρασε το 90%, με ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMSE) των
0,39 μέτρων. Οι παραγόμενοι τρισδιάστατοι χάρτες για αποτύπωση κάθε έκτασης μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της σύνδεσης των εργασιών διαχείρισης
δέντρων και συγκομιδής.
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Ο Abdelkader El Garouani και η ομάδα του [27] αξιοποίησαν την εναέρια επισκόπηση
μέσω ΜΕΑ για την παραγωγή 3D μοντέλου επιφάνειας από ζεύγη stereo εικόνων προς
αξιοποίηση σε εργασίες πολεοδομικού σχεδιασμού και την προστασία μνημειακών κτισμάτων
από την ανθρώπινη παρέμβαση.
Ως ένα τελευταίο πρόσφατο παράδειγμα [28], μια ερευνητική ομάδα από την Κίνα
αξιοποίησε την εξαγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών υψομετρικών μοντέλων (DEMs) για την
αποτύπωση του υδατικού δυναμικού (γεωλογικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά αναγλύφου,
υδρολογικά χαρακτηριστικά) του υπεδάφους σε μια λεκάνη ποταμού στην Αλμπέρτα του Καναδά.
Χρησιμοποιώντας λογισμικό GIS αξιολόγησαν την εξαγωγή 5 χαρακτηριστικών
παραγόντων/δεικτών που συνδέονται με το υδατικό δυναμικό του εδάφους χρησιμοποιώντας το
μοντέλο DEM. Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το ποσοστό επιτυχίας του μοντέλου
ήταν 79%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου.
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4 Εμπορικές λύσεις παραγωγής χαρτών 3D μοντέλων
εδάφους
Με δεδομένη την επιλογή υλικού και λογισμικού ΜΕΑ για τη λήψη εναέριων εικόνων και την
επισκόπηση καλλιεργειών, οι προδιαγραφές των οποίων έχουν ήδη καθοριστεί στα Παραδοτέα
Π.1.2 και Π.2.1(χρήση του ΜΕΑ σταθερή πτέρυγας eBee X της Ελβετικής senseFly,
πολυφασματική κάμερα Parrot Sequoia+ για τη λήψη τηλεπισκοπικών/οπτικών δεδομένων,
λογισμικό οργάνωσης, σχεδιασμού και εκτέλεσης πτήσεων eMotion της senseFly),
διερευνήθηκαν κι αξιολογήθηκαν εμπορικά λογισμικά για την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων
επιφάνειας/εδάφους (DSMs) από δεδομένα καταγραφής ΜΕΑ. Η υπεροχή του εμπορικού
λογισμικού σε σχέση με ανεξάρτητες υλοποιήσεις ερευνητικών ομάδων (π.χ. όπως αυτές που
παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη υποενότητα) είναι η συμβατότητα μεταξύ των συστημάτωνεφαρμογών, η ευκολία χρήσης του λογισμικού από ένα μέσο χρήστη του αγροδιατροφικού τομέα,
η ταχύτητα κι ακρίβεια εξαγωγής των αποτελεσμάτων, η εγγυημένη λειτουργικότητα του
λογισμικού μέσω της εκτενούς δοκιμής και χρήσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς και η
δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης του εμπορικού λογισμικού χαρτογράφησης με άλλες
εφαρμογές, υπηρεσίες και λογισμικά, αξιοποιώντας τα εξαγόμενα αρχεία (ιδεατή επιλογή και για
την υλοποίηση των παραδοτέων Π.3.1 και Π.3.2 του έργου που έπονται χρονικά). Ενδεικτικές
διαθέσιμες εμπορικές λύσεις μεγάλων εταιρειών που ασχολούνται με τη γεωργία περιλαμβάνουν
το
DroneDeploy
με
την
εφαρμογή
Field
Scanner
και
τα
προϊόντα
PIX4DAG/PIX4DFields/PIX4DMapper της Pix4D.
Η DroneDeploy ιδρύθηκε το 2013, εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο κι αποτελεί εταιρεία ηγέτη
στον τομέα της έξυπνης γεωργίας, των κατασκευών και της τοπογραφίας. Το λογισμικό της
παράγει φωτογραμμετρικά δεδομένα και αναλύει πληροφορίες που συλλέγουν τα ΜΕΑ.
Προσφέρει απομακρυσμένη επεξεργασία δεδομένων στο cloud (σύννεφο) και υποστηρίζει όλη τη
σειρά drones της DJI, δεν είναι όμως εκτενώς δοκιμασμένο στα ιπτάμενα αεροχήματα της
εταιρείας SenseFly. To λογισμικό DroneDeploy μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξαγωγή
ορθομωσαικών, ψηφιακών μοντέλων εδάφους και τη δημιουργία χαρτών ανάκλασης με βάση το
δείκτη NDVI. Είναι ιδανικό για όσους χρειάζονται ένα σύστημα που είναι εύκολο στη χρήση αλλά
και με αξιοπρεπή χαρακτηριστικά. Ένα από τα μοναδικά προϊόντα της εταιρείας είναι η εφαρμογή
Field Scanner, η οποία επιτρέπει στους αγρότες να δημιουργούν χάρτες σε πραγματικό χρόνο
κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε χάρτες NDVI - όλα χωρίς
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το app market της Drone Deploy επιτρέπει επίσης της χρήση της
εφαρμογής σε συνδυασμό με εφαρμογές τρίτων όπως το Autodesk, το Airmap, το Kittyhawk, το
Agremo κ.α.
Από την άλλη πλευρά, η Pix4D είναι μια ελβετική εταιρεία που προσφέρει μια σουίτα
φωτογραμμετρικού λογισμικού, το οποίο είναι αρκετά βαρύ αλλά έχει εκτεταμένες δυνατότητες,
γεγονός που το καθιστά αμέσως πρωτοποριακό για εξειδικευμένες εργασίες και πολύπλοκους
υπολογισμούς, όπως είναι παραγωγή 3D μοντέλων εδάφους. Το λογισμικό Pix4D διαθέτει επίσης
μια εφαρμογή για κινητά (PIX4DCapture) για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας
χαρτογράφησης με συμβατότητα τόσο με drones DJI αλλά και με drones της εταιρείας SenseFly.
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Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων είτε τοπικά χρησιμοποιώντας
προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε απομακρυσμένα (μέσω cloud) μέσα από τη σχετική
υπηρεσία της εταιρείας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αναφορικά με το λογισμικό Pix4D είναι η
τιμή του. Ενώ υπάρχει διαθέσιμη μια δωρεάν δοκιμή, οι άδειες κοστίζουν αρκετές εκατοντάδες
ευρώ το μήνα ή μερικές χιλιάδες ευρώ για μια διαρκή άδεια, καθιστώντας το ως μία από τις πιο
σημαντικές επιλογές σε λογισμικό χαρτογράφησης στη βιομηχανία drone. Όλες οι επί μέρους
εκδόσεις περιέχουν πληθώρα εργαλείων χαρτογράφησης. Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για
έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα της τοπογραφίας, των κατασκευών, του σχεδιασμού και της
έξυπνης γεωργίας. Επιπλέον, εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της
υπολογιστικής όρασης και προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας/παραγωγής
νέφους σημείων, ορθομωσαϊκών και 3D ψηφιακών μοντέλων εδάφους από δεδομένα ΜΕΑ,
καθιστώντας τη λύση αυτή σχεδόν εφάμιλλη των κοστοβόρων και «αργών» επίγειων και
εναέριων συστημάτων laser, τα οποία όμως θεωρούνται τα πλέον ακριβή. Λαμβάνοντας υπόψη
τα παραπάνω αλλά και επιπλέον ότι το λογισμικό είναι απόλυτα συμβατό με την πολυφασματική
πολυφασματική κάμερα Parrot Sequoia+ που χρησιμοποιείται στο έργο MARS κι επιτρέπει την
αυτόματη βαθμονόμηση ανάκλασης χωρίς την ανάγκη χρήσης «μοντέλων-στόχων», η επιλογή
της εμπορική σουίτας προγραμμάτων φωτογραμμετρίας PiX4D κρίνεται ως η ιδανικότερη για την
επίτευξη των στόχων και του Παραδοτέου Π.2.2.
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5 Προτεινόμενη
εδάφους

μεθοδολογία παραγωγής

3D

μοντέλων

Όπως έχει αναφερθεί στο παραδοτέο Π.2.1, η προτεινόμενη μεθοδολογία χαρτογράφησης
περιβάλλοντος στα πλαίσια του έργου MARS βασίζεται στο συνδυασμό πληροφορίας από
επίγεια, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (ανάλυση των οποίων είναι αντικείμενο μελλοντικού
παραδοτέου του έργου) και εναέριας φωτογράφισης μέσω ΜΕΑ. Μέσω της επεξεργασίας των
RGB εικόνων υψηλής ανάλυσης που καταγράφει η προσαρτημένη στο ΜΕΑ κάμερα από το
συμβατό λογισμικό PiX4DFields γίνεται εφικτή η εξαγωγή των 3D μοντέλων επιφάνειας/εδάφους
(DSMs), τα οποία μπορούν να αποτυπώσουν την υψομετρική διαφορά της βλάστησης σε σχέση
με το έδαφος αλλά και τη μέτρηση του υψομέτρου των βασικών δομών της καλλιέργειας σε
σχέση με το επίπεδο της θάλασσας. Η μελέτη των μοντέλων αυτών μπορεί να προσφέρει
χρήσιμη πληροφορία για τη μορφολογία του εδάφους (κλίση, βασικές δομές όπως δρόμοι και
κτίσματα) αλλά και την αξιοποίηση του υδροφόρου ορίζοντα μέσω του αναγλύφου της ευρύτερης
περιοχής και του καθορισμού των πλάνων άρδευσης και διαχείρισης του εδάφους.
Η διαδικασία του σχεδιασμού της πτήσης για τη συλλογή δεδομένων από την υπό
επισκόπηση περιοχή/καλλιέργεια έχει αναλυθεί εκτενώς στα πλαίσια του παραδοτέου Π.2.1, για
λόγους συντομίας και επαληψιμότητας πληροφορίας δεν θα περιγραφεί εκ νέου στην παρούσα
τεχνική αναφορά. Η διαδικασία παραγωγής του τρισδιάστατου μοντέλου επιφάνειας/εδάφους
παρουσιάζεται συνοπτικά στο Σχήμα 5.

Σχεδιασμός κι
εκτέλεση πτήσης

Ανάλυση εικόνων στο
λογισμικό PiX4D
Fields

Εξαγωγή
χαρακτηριστικών
εικόνων

• Κατάθεση σχεδίου πτήσης κι αδειοδότηση από ΥΠΑ
• Καθορισμός παραμέτρων πτήσης μέσω του λογισμικού ελέγχου σταθμού βάσης του ΜΕΑ
• Eκτέλεση πτήσης σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, αλληλοεπικαλυπτόμενων εικόνων
• Offline μεταφόρτωση δεδομένων μέσω της SD κάρτας μνήμης της πολυφασματικής κάμερας

• Φόρτωση dataset γεωαναφερόμενων εικόνων από την πτήση που εκτελέστηκε
• Προπεργασία εικόνων για γεωμετρική διόρθωση, ανάκτηση παραμέτρων κάμερας και πληροφορίας πτήσης
• Παραγωγή ορθοφωτογραφιών
• Σύνθεση ορθομωσαϊκού από το σύνολο των επικαλυπτόμενων εικόνων

• Εξαγωγή χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος από ορθοφωτογραφίες με χρήση του SIFT point detector/descriptor
• Αντιστοίχηση (mathing) χαρακτηριστικών σημείων (keypoints) σε κάθε επιμέρους εικόνα
• Ευθυγράμμιση (rectification) εικόνων για παραγωγή 3D ακμών

• Επιλογή και παραμετροποίηση τεχνικής Shape from Motion για την ανακατασκευή του τρισδιάστατου ανάγλυφου
• Δημιουργία πυκνού νέφους σημείων από τις 3D ακμές
Επιλογή τεχνικης 3D • Δημιουργίσ πλέγματος τρισδιάστατου ανάγλυφου εδάφους

ανακατασκευής
γεωμετρίας εδάφους

Σχήμα 5: Σχηματική αναπαράσταση μεθοδολογίας παραγωγής 3D μοντέλων εδάφους
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Το μεγάλο πλεονέκτημα του τρίπτυχου ΜΕΑ Sensefly – πολυφασματική κάμερα Parrot –
λογισμικό ανάλυσης PiX4DFields είναι ο ασύλληπτα μικρός (< 1 λεπτού σε υπολογιστή
τελευταίας γενιάς) χρόνος φόρτωσης/μετασχηματισμού/σύνθεσης αλληλοπεπικαλυπτόμενων
εικόνων, η αυτόματη ανάκτηση παραμέτρων κάμερας (ενδογενείς παράμετροι, ταχύτητα κίνησης,
κλίση και θέση κάμερας ως προς το έδαφος) χωρίς να χρειάζεται πρότερη γνώση, ο ακριβής και
εξαιρετικά γρήγορος υπολογισμός ενός τεράστιου αριθμού χαρακτηριστικών σημείων από τις
εικόνες υψηλής ανάλυσης. Επιπλέον, το περιβάλλον χρήσης είναι ιδιαίτερα φιλικό για το μέσο
χρήστη και δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις, χαρακτηριστικό που καμία
μη εμπορική λύση δεν προσφέρει τόσο αποτελεσματικά αυτή τη στιγμή.
Η ποιότητα και η ακρίβεια ανακατασκευής του τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους εξαρτάται
από την παραμετροποίηση του λογισμικού ανάλυσης, αλλά κυρίως από την ευκρίνεια, το
ποσοστό επικάλυψης και την ανάλυση των δεδομένων ΜΕΑ, σε γενικές γραμμές από τον τρόπο
λήψης τους (συχνότητα λήψης διαδοχικών εικόνων, φωτισμός και σωστή γωνία λήψης). Η χρήση
των εναέριων λήψεων εικόνων με χρήση UAVs σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία ανακατασκευής
τρισδιάστατης γεωμετρίας από κίνηση αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους
(δεδομένης της σύντομης κάλυψης μεγάλων αποστάσεων) εργαλείο επισκόπησης, με εφαρμογή
σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στην τηλεπισκόπηση καλλιεργειών. Αξίζει να σημειωθεί πως το
λογισμικό PiX4DFields δίνει την δυνατότητα μιας πρόχειρης και ταχείας επεξεργασίας των
δεδομένων στο πεδίο, η οποία ονομάζεται Rapid Check. Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω της
οποίας ο χρήστης έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια δοκιμαστική πτήση και στην
συνέχεια πολύ γρήγορα, στο πεδίο, να ελέγξει κατά πόσο τα δεδομένα που καταγράφηκαν είναι
ικανοποιητικά από άποψη επικαλύψεων και απόδοσης λεπτομερειών ανάλογα με το επιθυμητό
αποτέλεσμα για το χρήστη και την εφαρμογή. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια δεύτερη πτήση
στην οποία όλες οι παράμετροι έχουν βελτιστοποιηθεί. Οι βασικές διαφορές σε σχέση με το Full
Processing έγκεινται κυρίως στην ταχύτητα επεξεργασίας αλλά στη δυνατότητα ελέγχου την ίδια
στιγμή στο πεδίο πτήσης.
Αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού ανάλυσης, τα κύρια βήματα/στάδια ρυθμίσεων
περιγράφονται στο Σχήμα 6. Μερικά «μυστικά» για μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων,
σύμφωνα και με το forum χρηστών του PiX4D είναι τα ακόλουθα:
Διαθεσιμότητα μεγάλου μεγέθους μνήμης RAM (τουλάχιστον 8GB) στο
υπολογιστικό σύστημα για την αποδοτική ανάκτηση κι επεξεργασία του 3D νέφους
σημείων
Μικρός χρόνος αναμονής μεταξύ της λήψης διαδοχικών εικόνων από το ΜΕΑ
Η αντιστοίχηση σημείων μεταξύ των εικόνων είναι λιγότερο αξιόπιστη σε περιοχές
όπου απεικονίζονται επιφάνειες με καλύπτονται από νερό
Η εξαγωγή 3D ψηφιακών μοντέλων επιφάνειας/εδάφους (DSMs) είναι προτιμότερα
από τα 3D ψηφιακά μοντέλα ανάγλυφου (DTMs) όταν η καλλιέργεια υπό
παρατήρηση δεν παρουσιάζει πολύ υψηλή βλάστηση και δεν «σκιάζεται» από
κτίρια και συμπαγείς δομές. Επιπλέον, το DSM μπορεί να φτάσει σε υψηλότερα
επίπεδα ανάλυσης όσος είναι ο μέσος όρος της διακριτικής ικανότητας (GSD) των
λαμβανόμενων εικόνων.
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Αρχική επεξεργασία
1. Ορισμός του μεγέθους
της εικόνας για εξαγωγή
keypoints (πρόταση=full
scale)
2. Επιλογή "ταιριάσματος"
keypoints (πρόταση=Aerial
Grid +Geometrically Verified
Matching)

Νέφος και πλέγμα σημείων

DSM+Ορθομωσαϊκό
Resolution: 1xGSD

1. Νέφος
σημείων(πρόταση=half
image size, export=LAZ)

DSM filters: Noise
filtering and Surface
Smoothing enabled

2. 3D πλέγμα υφής:

Raster DSM: GeoTIFF

Generation: Enabled

Orthomosaic:
GeoTIFF+Google Maps

Settings: High resolution
Export: Obj

1. Επιπλέον έξοδοι:
3. Ρυθμίσεις επεξεργασίας
σημείων:

3. Ρυθμίσεις για
προχωρημένους:

Targeted Number of
Keypoints: Αυτόματο

Point Cloud Densification:
7x7pixels

Calibration: Standard

Image Groups: All enabled

Rematch: Automatic

Point Cloud Filters: Use
processing area

Pre-Processing: Enabled
Export: Camera parameters

3D Textured Mesh
Settings: Divider 1

Grid DSM: LAS
Raster DTM: GeoTIFF
Raster DTM Resolution:
5xGSD
Contour Lines: All
2. Υπολογισμό δεικτών:
Reflectance map: GeoTIFF
Resolution: Automatic
Radiometric processing: ΥΕΣ

Σχήμα 6: Βασικές ρυθμίσεις κατά τα στάδια παραγωγής 3D μοντέλων εδάφους μέσω PiX4DFields
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Τα βασικά βήματα επεξεργασίας στο λογισμικό Pix4DFields συνοψίζονται στο ακόλουθο
σχεδιάγραμμα (Σχήμα 7):

Είσοδος
(Multiband
RGB .tiff
εικόνες)

Δημιουργία –
«γέννηση»
επιπλέον σημείων
προς συνένωση

Συνένωση
σημείων και
δημιουργία
πλέγματος υφής

«Αντιστοίχηση»
- «Ταίριασμα
σημείων» στις
εικόνες

Εξαγωγή
σημείων
ενδιαφέροντος

Βελτιστοποίηση
μοντέλου κάμερας
(με βάση της
παραμέτρους της)

Επιβεβαίωση
θέσης σημείων
εικόνας - χώρου

Διόρθωση
σημείων

Έξοδος
(«ψευδοχρωματισμένο»DSM
μοντέλο +
Ορθομωσαϊκό)

Σχήμα 7: Βασικά βήματα επεξεργασίας στο λογισμικό PiX4DFields
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6 Μελλοντικές βελτιώσεις
Ο συνδυασμός τεχνολογιών αιχμής όπως τα ΜΕΑ και η πολυφασματική απεικόνιση που
επελέγησαν στα πλαίσια του έργου MARS εξασφαλίζουν αυτοματοποιημένη, ασφαλή και άμεση
χρονικά συλλογή δεδομένων εναέριας επισκόπησης μεγάλων εκτάσεων. Επιπλέον, το
πανίσχυρο και συμβατό με τον εξοπλισμό λογισμικό ανάλυσης PiX4DFields επιτρέπει την
εφαρμογή προηγμένων τεχνικών υπολογιστικής όρασης και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας για
διαχείριση κι ανάλυση τεράστιου όγκου πληροφορίας που απαιτείται για ανακατασκευή
τρισδιάστατης γεωμετρίας εδάφους καλλιεργειών με τρόπο απρόσκοπτο, φιλικό προς το χρήστη
και, πρωτίστως, εξαιρετικά αποδοτικό και γρήγορο, πλεονέκτημα που καμία τεχνική σε
ερευνητικό επίπεδο δεν μπορεί να συναγωνιστεί. Η εξαγωγή 3D μοντέλων εδάφους συνεισφέρει
σημαντικά στην αυτοματοποίηση των γεωργικών εργασιών (μέσω της εκτίμησης της
μορφολογίας του εδάφους και των αρδευτικών δυνατοτήτων του ανάγλυφου της περιοχής) και
την καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας που αφορά στην παρακολούθηση της ανάπτυξης των
φυτών σε όλο τον καλλιεργητικό κύκλο (μέσω της εκτίμησης της διακύμανσης του ύψους τους).
Στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου, οι μελλοντικές βελτιώσεις της προτεινόμενης
μεθοδολογίας για την παραγωγή 3D μοντέλων εδάφους συνοψίζονται στους ακόλουθους άξονες:
 Συλλογή επιπλέον δεδομένων από πολλές καλλιεργητικές περιόδους ώστε να υπάρχει
δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τρεχόντων και ιστορικών δεδομένων
 Καταγραφή και μελέτη μετρήσεων και 3D μοντέλων για σύγκριση με την αντίστοιχη
πληροφορία που μπορεί να δώσει ένα επίγειο και ακριβότερο σύστημα καταγραφής
(π.χ. γεωδαιτικός σταθμός)
 Διασύνδεση εξαγόμενης πληροφορίας από το 3D μοντέλο εδάφους με συστήματα
αυτόματης άρδευσης για τη διατήρηση του βέλτιστου ποσοστού υγρασίας στο έδαφος
(σε συνδυασμό με την πληροφορία που λαμβάνεται από το επίγειο δίκτυο
αισθητήρων)
 Εφαρμογή προτεινόμενης μεθοδολογίας και σε άλλου είδους καλλιέργειες και
ανάγλυφο εδάφους
 Σύγκριση ακρίβειας DSM και DTMS
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Παραρτήματα
Ακολούθως, ενσωματώνονται οι αναφορές (reports) που εξήχθησαν από το λογισμικό ανάλυσης
Pix4DFields για ενδεικτικές πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις καλλιέργειες επιλογής στην
περιοχή των Γρεβενών και του Βελβεντού κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου.
Παρουσιάζονται οι χάρτες μοντέλων εδάφους, καθώς και το ορθομωσαϊκό των περιοχών προς
παρατήρηση.
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1. Πτήση Γρεβενά – Αμυγδαλιές – 06/05/2019
Report generated on 06-May-19 3:20 PM

Pix4D | ©Mapbox | ©OpenStreetMap

Project details
Map
center

Lat: 40.15092766 Lng: 21.38392448 (WGS84)

Area

85.4 ha

Bands

5 (Green, Red, Red edge, NIR, Alpha)

GSD

28 cm/px
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Surface Model - amygdalies
DSM

Pix4D | ©Mapbox | ©OpenStreetMap

Map details
GSD

MARS

Histogram

34 cm/px
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2. Πτήση Γρεβενά – Κληματάκι – 06/05/2019
Report generated on 06-May-19 3:22 PM

Pix4D | ©Mapbox | ©OpenStreetMap

Map
center

Lat: 40.20939337 Lng: 21.37842615 (WGS84)

Area

141.5 ha

Bands

5 (Green, Red, Red edge, NIR, Alpha)

GSD

29 cm/px
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Surface Model – Klimataki
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3. Πτήση Βελβεντό – Μπράβας – 09/05/2019

Report generated on 09-May-19 4:00 PM
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Surface Model - bravas
DSM
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4. Πτήση Βελβεντό – Γρατσάνης – 09/05/2019
Report generated on 09-May-19 3:09 PM
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Surface Model - gratsanis 2
DSM
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5. Πτήση Γρεβενά – Αμυγδαλιές – 13/06/2019
Report generated on 14-Jun-19 12:38 PM

Pix4D | ©Mapbox | ©OpenStreetMap

Project details
Map center

Lat: 40.15092845 Lng: 21.38392464 (WGS84)

Area

211.1 ac

Bands

5 (Green, Red, Red edge, NIR, Alpha)

GSD

11 in/px
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Surface Model - amigdalies
DSM

Pix4D | ©Mapbox | ©OpenStreetMap

Map details
GSD

MARS

Histogram

18 in/px
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Orthomosaic - amigdalies
Orthomosaic

Pix4D | ©Mapbox |

Map details
MARS

©OpenStreetMap

GSD

11 in/px
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6. Πτήση Γρεβενά – Ιτέα – 13/06/2019
Report generated on 14-Jun-19 1:13 PM

Pix4D | ©Mapbox | ©OpenStreetMap

Project details
Map center

Lat: 40.06027402 Lng: 21.63861165 (WGS84)

Area

383.5 ac

Bands

5 (Green, Red, Red edge, NIR, Alpha)

GSD

11 in/px
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Surface Model - itea
DSM

Map details
GSD

MARS

Histogram

16 in/px
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Orthomosaic - itea
Orthomosaic

Pix4D |

Map details

MARS

GSD

11 in/px
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7. Πτήση Γρεβενά – Κληματάκι – 13/06/2019
Report generated on 14-Jun-19 11:50 AM

Pix4D | ©Mapbox | ©OpenStreetMap

Map center

Lat: 40.20948971 Lng: 21.37873505 (WGS84)

Area

349.7 ac

Bands

5 (Green, Red, Red edge, NIR, Alpha)

GSD

12 in/px
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Orthomosaic
Orthomosaic
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Surface Model
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8. Πτήση Βελβεντό – Μπράβας – 13/06/2019
Report generated on 14-Jun-19 2:17 PM

Pix4D | ©Mapbox | ©OpenStreetMap

Project details
Map center

Lat: 40.28098205 Lng: 22.07112188 (WGS84)

Area

302.8 ac

Bands

5 (Green, Red, Red edge, NIR, Alpha)

GSD

11 in/px
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