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Προαιρετική Άσκηση Προγραµµατισµού
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΤΟΜΙΑ
Ζητείται ο προσδιορισµός του εξωτερικού προσανατολισµού µιας από τις αεροφωτογραφίες
που σας έχουν διατεθεί για τις ασκήσεις του µαθήµατος Φωτογραµµετρία ΙΙ µε χρήση της
µεθόδου της φωτογραµµετρικής οπισθοτοµίας.
Για τον σκοπό αυτό, ζητείται να συνταχθεί πρόγραµµα Η/Υ σε Matlab ή C++ ή όποια άλλη
γλώσσα προγραµµατισµού επιθυµείτε. Ως εξίσωση παρατήρησης θα χρησιµοποιηθεί η
συνθήκη συγγραµµικότητας και η συνόρθωση θα γίνει µε τη µέθοδο των εµµέσων
παρατηρήσεων των Ελαχίστων Τετραγώνων. Παρατηρούµενες ποσότητες είναι οι
εικονοσυντεταγµένες (x, y), που θεωρούνται ως παρατηρήσεις ίσης ακρίβειας.
Το πρόγραµµα, εκτός των αγνώστων, θα πρέπει να υπολογίζει:
•
•
•

τα εναποµένοντα σφάλµατα vx, vy των παρατηρήσεων,
το a posteriori τυπικό σφάλµα σ0 της µονάδας βάρους,
τον πίνακα µεταβλητότητας - συµµεταβλητότητας των αγνώστων.

Κάθε φοιτητής θα επιλέξει µία (1) από τις 5 αεροφωτογραφίες που σας διατίθενται, για την
πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος. Για την αεροφωτογραφία αυτή θα επιλεγούν και τα
φωτοσταθερά που εµφανίζονατι σε αυτήν από αυτά που δίνονται για όλη την λωρίδα. Καλό
είναι να επιλέξετε µια αεροφωτογραφία η οποία να έχει περισσότερα φωτοσταθερά από τον
ελάχιστο απαραίτητο αριθµό.
Τα δεδοµένα σας είναι:
•

η ψηφιακή εικόνα σε format tiff,

•

οι γεωδαιτικές συντεταγµένες, σε ΕΓΣΑ, φωτοσταθερών σηµείων,

•

αρχείο pdf µε τις ακριβείς θέσεις τους στις αεροφωτογραφίες.

Οι µετρήσεις των εικονοσυντεταγµένων των φωτοσταθερών θα γίνουν µε εισαγωγή τους σε
περιβάλλον ηλεκτρονικής σχεδίασης (π.χ. AutoCAD) µε τρόπο ώστε κάθε drawing unit να
αντιστοιχεί σε ένα pixel, ή µε όποιον άλλο τρόπο επιλέξετε.
Τα παραδοτέα της άσκησης είναι:
• CD µε το πρόγραµµα και αναλυτική τεχνική έκθεση
• εκτύπωση των αποτελεσµάτων της αριθµητικής εφαρµογής του προγράµµατος.

ΣΗΜ: Υπενθυµίζεται ότι στο µάθηµα της Φωτογραµµετρίας Ι σας είχε διανεµηθεί υποδειγµατικά
λυµένη άσκηση Φωτογραµµετρικής Οπισθοτοµίας, η οποία µπορεί να σας βοηθήσει σηµαντικά.
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