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Σύνοψη

 Εισαγωγή
 Το φαινόμενο της διάθλασης και οι περιορισμοί
 Προτεινόμενη Μεθοδολογία
 Έλεγχος των αποτελεσμάτων με βαθυμετρικά 

δεδομένα Lidar στην περιοχή της αρχαίας 
Αμαθούντας στην Κύπρο

 Εφαρμογή της μεθοδολογίας στην Αγία Νάπα



Χαρτογράφηση με χρήση UAV
Είναι το τέλειο εργαλείο ;;;
 Για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως…

 Ωστόσο στην περίπτωση βυθομετρικών 
αποτυπώσεων τι κάνουμε ;

 Ακολουθούμε τη μεθοδολογία των 
χερσαίων αποτυπώσεων… ;



Αρχικές σκέψεις…



Οτιδήποτε κάτω από την 
επιφάνεια του νερού είναι λάθος



Βασικό Πρόβλημα:
το φαινόμενο της διάθλασης
 Οι ακτίνες φωτός που διέρχονται από την 

διεπιφάνεια αέρα/νερού διαθλώνται 
σύμφωνα με το νόμο του Snell

 Τι σημαίνει αυτό φωτογραμμετρικά ;;;



Βασικό Πρόβλημα:
το φαινόμενο της διάθλασης
 Δεν ισχύει η Κεντρική προβολή και οι 

μαθηματικές συνθήκες
 Προκαλεί συστηματικά θετικό σφάλμα στον 

προσδιορισμό του βάθους
 Έχει διαφορετική επίδραση σε κάθε εικόνα, 

ακόμα και σε κάθε τμήμα κάθε μιας εικόνας
 Επομένως δεν μπορεί να διορθωθεί με 

κατάλληλη βαθμονόμηση του συστήματος



Βασικό Πρόβλημα:
το φαινόμενο της διάθλασης



Πρόβλημα:
το φαινόμενο της διάθλασης

Bάθος=;



Πρόβλημα:
το φαινόμενο της διάθλασης

Bάθος=;
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Πρόβλημα:
το φαινόμενο της διάθλασης
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‘Αλλα προβλήματα:

α x Nαέρα)

 Επίδραση κυματισμού

 Χρωματική εκτροπή
Η διάθλαση είναι ανάλογη του μήκους κύματος της 
ακτινοβολίας: για κάθε χρώμα, διαφορετική διάθλαση

Όσο μεγαλύτερο το 
ύψος πτήσης, 
τόσο μικρότερη 
επίδραση



Αντιμετώπιση της διάθλασης

 Σε κάθε περιοχή της εικόνας που καλύπτεται από 
νερό πρέπει να αντιμετωπιστεί η διάθλαση
 Η αντιμετώπιση αυτή πραγματοποιείται είτε αναλυτικά είτε 

εικονιστικά, δηλαδή αλλάζει η αρχική εικόνα…

 Επειδή το βάθος είναι απαραίτητο για τη διόρθωση 
αυτή και είναι άγνωστο, υιοθετείται μία επαναληπτική 
διαδικασία

 Η τελική διαδικασία είναι η τυπική διαδικασία 
παραγωγής ορθοφωτογραφιών από UAV, ελαφρώς 
τροποποιημένη με τη χρήση του ειδικού λογισμικού 
που δημιουργήθηκε



Τυπική διαδικασία

Εισαγωγή εικόνων 
και Φ/Σ

Structure from 
Motion 

Αεροτριγωνισμός 
και 

αυτοβαθμονόμηση 
μηχανής

Multi View Stereo 
DSM 

Παραγωγή 
ορθοεικόνων και 
ορθομοσαϊκών

Εξαγωγή



Προτεινόμενη διαδικασία

Εισαγωγή εικόνων 
και Φ/Σ

Structure from 
Motion 

Αεροτριγωνισμός 
και 

αυτοβαθμονόμηση 
μηχανής

Multi View Stereo 
για ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ

DSM 

Διόρθωση εικόνων 
κάνοντας χρήση 
του προσωρινού 

DSM

Επανάληψη 
Αεροτριγωνισμού 

και 
αυτοβαθμονόμησης

Multi View Stereo 
για το τελικό DSM 

Παραγωγή 
ορθοεικόνων και 
ορθομοσαϊκών

Εξαγωγή
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Περιοχή ελέγχου: Αρχαία 
Αμαθούντα

 Εκτεταμένος 
αρχαιολογικός 
χώρος με πλήθος 
ευρημάτων και 
θέσεων
 Πολύ σημαντικός 

για τις αρμόδιες 
υπηρεσίες

 Βυθομετρικά 
δεδομένα Lidar
 5m grid
 ~0.10m 

βυθομετρική 
ακρίβεια



Βυθισμένο αρχαίο λιμάνι (0 έως -3μ)



Αρχικές και τελικές ισοβαθείς και 
σύγκρισή με αυτές από το Lidar
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Έλεγχος σε ~5500 σημεία Lidar
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Βελτίωση ακρίβειας vs βάθος



Εφαρμογή σε αρχαιολογική 
έρευνα στην Αγία Νάπα

Η περιοχή κατασκευής της νέας μαρίνας



Εφαρμογή στην Αγία Νάπα
Στοιχεία Λήψεων και 
Πτήσεις
• 159 εικόνες σε 2 

πτήσεις
• Πλήθος εικόνων 

μόνο με 100% 
θάλασσα

• Μέσο ύψος~ 207m 
• Εδαφοψηφίδα~

7cm
• Έκταση~ 1.5km2

Φωτοσταθερά
• 24 Φ/Σ με GPS RTK
• XYZ σφάλμα –

3.7cm, 3.7cm, 
5.9cm

• Συνολικό σφάλμα–
7.9cm/1.05 pix

600m



Βαθυμετρική διόρθωση

-7m
-5m
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Λεπτομέρειες…



Αρχαίο Λατομείο

Presenter
Presentation Notes
137 m wide ancient open quarry



Τελικός χάρτης προς το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων



Παράκτιοι αρχαιολογικοί χώροι

 Οι αεροφωτοργαφίες μπορούν να απεικονίσουν τον 
πυθμένα μέχρι τα 13 μέτρα βάθους στα καθαρά νερά της 
Μεσογείου

 Η αποτύπωση παράκτιων αρχαιολογικών περιοχών μπορεί 
να ωφεληθεί από παρόμοιες τεχνικές

 Οι ορθοφωτοχάρτες αυτοί είναι πολύ χρήσιμοι στους 
τελικούς χρήστες (Αρχαιολόγους, μελετητές κλπ):
 Αποκαλύπτουν τη σχέση βυθισμένων και μη βυθισμένων 

θέσεων και ευρημάτων καθώς απεικονίζονται μαζί

 Παρέχουν πολύτιμη οπτική πληροφορίας σε σχέση με τις 
κλασικές τοπογραφικές αποτυπώσεις (π.χ. με αναβιβασμό
σημέιων κλπ)
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Συμπεράσματα

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία οδηγεί στη διόρθωση των 
βαθών και την εξαγωγή βυθομετρικών καμπυλών μέσω της 
χρήσης εικόνων από UAV

 Η σωστή βαθυμετρία βελτιώνει σημαντικά την ακρίβεια των 
τελικών ορθοεικόνων και ορθοφωτοχαρτών σε αβαθή νερά

 Επιτρέπει την παραγωγή συνεχών ορθοφωτοχαρτών μέχρι 
το βάθος των 13 μέτρων

 Παρέχει μοναδικό εργαλείο χαρτογράφησης βυθισμένων 
αρχαιολογικών χώρων και γενικά κατασκευών σε αβαθή 
νερά

 Εξαρτάται άμεσα από τον κυματισμό και τις καιρικές 
συνθήκες τη στιγμή των λήψεων

 Απαιτείται ειδική διόρθωση  της διάθλασης
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας !

Honor Frost Foundation 2015 Grant 

MareLab, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα αρχαιοτήτων Κύπρου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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3D-ARCH Workshop 2017

Abstract Submission 30 November 2016

Notification to Authors 20 December 2016

Full Paper Submission 22 January 2017

7th International ISPRS / CIPA 3D-ARCH workshop on

«3D Virtual Reconstruction and Visualization 
of Complex Architectures»

1-3 March 2017, Nafplio, Greece
http://www.3d-arch.org

Confirmed Keynote speeches:
1. Daniel Girardeau-Montaut «CloudCompare: origins, developments, 
successful stories, future»
2. Andreas Nuecther «3DTK – 3D Toolkit for processing large 3D point clouds»


	Βαθυμετρια απο αεροφωτογραφιες UAV και εφαρμογές
	Σύνοψη
	Χαρτογράφηση με χρήση UAV�Είναι το τέλειο εργαλείο ;;;
	Αρχικές σκέψεις…
	Οτιδήποτε κάτω από την επιφάνεια του νερού είναι λάθος
	Βασικό Πρόβλημα:�το φαινόμενο της διάθλασης
	Βασικό Πρόβλημα:�το φαινόμενο της διάθλασης
	Βασικό Πρόβλημα:�το φαινόμενο της διάθλασης
	Πρόβλημα:�το φαινόμενο της διάθλασης
	Πρόβλημα:�το φαινόμενο της διάθλασης
	Πρόβλημα:�το φαινόμενο της διάθλασης
	‘Αλλα προβλήματα:
	Αντιμετώπιση της διάθλασης
	Τυπική διαδικασία
	Προτεινόμενη διαδικασία
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Περιοχή ελέγχου: Αρχαία Αμαθούντα
	Βυθισμένο αρχαίο λιμάνι (0 έως -3μ)
	Αρχικές και τελικές ισοβαθείς και σύγκρισή με αυτές από το Lidar
	Έλεγχος σε ~5500 σημεία Lidar
	Βελτίωση ακρίβειας vs βάθος
	Εφαρμογή σε αρχαιολογική έρευνα στην Αγία Νάπα
	Εφαρμογή στην Αγία Νάπα
	Βαθυμετρική διόρθωση
	Λεπτομέρειες…
	Αρχαίο Λατομείο
	Τελικός χάρτης προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων
	Παράκτιοι αρχαιολογικοί χώροι
	Συμπεράσματα
	Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
	Slide Number 34

