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Προβλήµατα - διορθώσεις

Προβληµατισµοί …
• Αν προσδιορισθεί αναλυτικά ο σχετικός και ο απόλυτος
προσανατολισµός στερεοζεύγους, θα είναι πλέον γνωστός και ο
εξωτερικός προσανατολισµός της κάθε εικόνας και γιατί; Πώς;;
• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ακρίβεια σύνταξης µιας
ορθοφωτογραφίας.
• Σε στερεοζεύγος εικόνων διατίθενται φωτοσταθερά κάποια από
τα οποία φαίνονται µόνον σε µία εικόνα και τα υπόλοιπα και στις
δύο εικόνες. Ποιά από αυτά µπορούν να χρησιµεύσουν για να
γίνουν οι προσανατολισµοί: εσωτερικός, εξωτερικός, σχετικός,
απόλυτος;
• Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η οριζοντιογραφική ακρίβεια
των σηµείων λεπτοµερειών µιας στερεο-απόδοσης από ζεύγος
αεροφωτογραφιών και γιατί;

Προβληµατισµοί …
• Η ορθοφωτογραφία είναι η ορθή προβολή του εδάφους στο οριζόντιο
επίπεδο. Συνεπώς, είναι ανεξάρτητη της υψοµετρικής ακρίβειας των
φωτογραµµετρικών µετρήσεων;

• ∆ιατίθενται 4 αεροφωτογραφίες σε µια λωρίδα πτήσης µε κατά µήκος
επικάλυψη 70%, που έχουν παρθεί µε φωτοµηχανή άγνωστου
εσωτερικού προσανατολισµού. ∆ιατίθενται, επίσης, 7 φωτοσταθερά στις
θέσεις που σηµειώνονται στο σχήµα. Αναφέρατε τους λόγους για τους
οποίους πρέπει να γίνει αεροτριγωνισµός, αν πρόκειται να συνταχθεί
τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής µε τη διαδικασία της στερεοαπόδοσης σε ψηφιακό φωτογραµµετρικό σταθµό. Σηµειώστε στο σχήµα
τη θέση των απαραίτητων σηµείων σύνδεσης και δώστε τον αριθµό των
εξισώσεων παρατήρησης και των αγνώστων σε επίλυση
αεροτριγωνισµού κατά δέσµες. Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας.
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Γιατί ??
Πώς επιδρά ??
Πώς θα γίνει ??
Ποιος αλγόριθµος ??
Ποια επιλογή είναι βέλτιστη ??
…

Προβληµατισµοί …
• Σε ψηφιακό φωτογραµµετρικό όργανο έχει γίνει σχετικός και
απόλυτος προσανατολισµός ενός στερεοζεύγους
αεροφωτογραφιών και εξαγωγή του ΨΜΕ. Έγινε παραγωγή
ορθοφωτογραφίας του επικαλυπτόµενου τµήµατος του
στερεοζεύγους χρησιµοποιώντας πρώτα την αριστερή και µετά
την δεξιά αεροφωτογραφία. Οι δύο ορθοφωτογραφίες πρέπει να
είναι ίδιες; Αν διαφέρουν µεταξύ τους που µπορεί να οφείλεται;
• Οι εικονοσυντεταγµένες που µετρούνται σε τυχαίο σύστηµα
µετασχηµατίζονται στο σύστηµα της εικόνας µε αφινικό
µετασχηµατισµό. Η διαδικασία αυτή συνιστά ή όχι µέρος της
αποκατάστασης του εσωτερικού προσανατολισµού και γιατί;
• Πώς γίνεται η βαθµονόµηση φωτογραφικής µηχανής σε ψηφιακό
φωτογραµµετρικό σύστηµα;

Προβληµατισµοί …
• Για τη σύνταξη ορθοφωτοχάρτη κλίµακας 1:1000
αστικής περιοχής, να δώσετε τις επιλογές σας για
τα παρακάτω στοιχεία και να τις αιτιολογήσετε:
– σταθερά
ρ της
ςφ
φωτοµηχανής
µ χ
ς και κλίµακα
µ
των
αεροφωτογραφιών
– Επικάλυψη και ανάλυση σάρωσης Α/Φ
– βήµα συλλογής του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους
(DTM) και υψοµετρική ακρίβεια των σηµείων του
– µέγεθος του εικονοστοιχείου της ορθοφωτογραφίας.
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