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Θα πρέπει αρχικά να αναφερθεί ότι τo άρθρο αυτό δεν έχει σαν σκοπό του να αναλύσει την τεχνολογία της φω-

τογραμμετρίας σε όλες της τις πιθανές διαστάσεις και τεχνικές επεξεργασίας σημείων. Κάτι τέτοιο θα κούραζε

τον αναγνώστη και θα ξέφευγε από το σκοπό της δημοσίευσης που έχει σαν σκοπό την εισαγωγή και την ενημέ-

ρωση για αυτή την επαναστατική τεχνολογία. Για τους πιο απαιτητικούς, μια σειρά από ιστοσελίδες θα δοθούν

στο τέλος του άρθρου προκειμένου να πληροφορηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες της τεχνολογίας της φωτο-

γραμμετρίας.

Ο κύριος σκοπός του άρθρου είναι να δώσει στον νεοεισερχόμενο σε αυτό τον τομέα της μέτρησης αντικειμέ-

νων τις γενικές δυνατότητες  της τεχνολογίας με μια βασική τεχνολογική επεξήγηση.

Η ελβετική εταιρεία  IMETRIC είναι πρωτοπόρος στον τομέα της φωτογραμμετρίας και επίσης την τεχνική αντι-

γραφής αντικειμένων με τεχνολογία White Light Scanning.

?????????? IMETRIC

Eικ. 1 - Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Aυτόματη μέτρηση αντικειμένων από

απόσταση με τη χρήση

ΦΩTOΓPAMMETPIAΣ
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Τι είναι η Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρία είναι η τεχνική μέτρησης αντικειμένων

(2Δ ή 3Δ) από photo-grames.  Τα photo-grames είναι

δυνατόν να είναι κοινές φωτογραφίες αλλά επίσης και

εικόνες αποθηκευμένες ηλεκτρονικά σε σκληρό δίσκο

μέσω βίντεο ( CCD camera) αλλά και υλικό από σκάνερ

ακτινοβολίας (laser scanner, white light scanner etc.

Τα αντικείμενα τα οποία είναι δυνατόν να μετρηθούν και

για τα οποία η τεχνολογία της φωτογραμμετρίας

ενδείκνυται είναι γενικά μεγάλα ή βαριά αντικείμενα που

μπορούν δύσκολα να μετακινηθούν, τα οποία είναι

δύσκολο να τα μετρήσουμε γρήγορα και με ακρίβεια.

Τέτοια αντικείμενα είναι καράβια (γιώτ, τάνκερ,

υπερωκεάνια), γέφυρες, αυτοκίνητα κ.ά.

Τα συστήματα φωτογραμμετρίας  Icam IMETRIC είναι

υψηλής ακρίβειας φορητές μηχανές  μέτρησης CMM.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρουν την

τρισδιάστατη θέση στόχων οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί

σε ένα αντικείμενο. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα

του συστήματος είναι ότι είναι εύκολο να μετακινηθεί π.χ

πλησιάζουμε εμείς το κομμάτι με την ψηφιακή

φωτογραφική μηχανή (Εικόνα 1) αντί να το μετακινούμε.

Έχει αξεπέραστη ευελιξία, ταχύτητα και ακρίβεια. Τα

συνηθισμένα αντικείμενα μέτρησης είναι   καράβια (γιώτ,

τάνκερ, υπερωκεάνια ), γέφυρες, αυτοκίνητα κ.ά.

Το  Icam αποτελείται από μια ψηφιακή φωτογραφική

μηχανή, στόχους (μικρές ετικέτες με σχήματα υψηλής

αντανάκλασης φωτός)  και μετρητικές ράβδους.

Για τη μέτρηση των σημείων που μας ενδιαφέρουν

τοποθετούμε στόχους πάνω τους προκειμένου να

πραγματοποιηθεί η μέτρησή τους. Πάνω στο αντικείμενο

τοποθετούνται επίσης και οι μετρητικές ράβδοι. Κατόπιν

παίρνουμε μια σειρά φωτογραφιών των περιοχών που

μας ενδιαφέρουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι

φωτογραφίες αυτές μεταφέρονται στο λογισμικό της

IMETRIC για επεξεργασία. Το λογισμικό θα συνδέσει τους

στόχους στις διάφορες φωτογραφίες θα αναλύσει τον

προσανατολισμό τους και θα δημιουργήσει ακριβείς

τριών διαστάσεων (3Δ) συντεταγμένες για τον κάθε στόχο

που είχε τοποθετηθεί στο αντικείμενο. Επίσης οι θέσεις

των στόχων θα έχουν μεταφερθεί στο γενικό σύστημα

συντεταγμένων του αντικειμένου.

Το τρισδιάστατο πια μοντέλο είναι δυνατόν να συγκριθεί

με μοντέλο CAD (Εικόνα 2,3) που πιθανόν να  υπάρχει

είτε δημιουργημένο από την ίδια την εταιρεία που

κατασκευάζει το αντικείμενο ή τρίτη εταιρεία  που έχει

σχεδιάσει το αντικείμενο και το έχει δώσει προς

κατασκευή. Η σύγκριση αυτή είναι δυνατόν να γίνει μέσω

του λογισμικού  Delcam-PowerINSPECT

(www.powerinspect.com) το οποίο είναι δυνατόν να

εισάγει τα σημεία που διάβασε το IMETRIC-ICAM και να

αναλύσει τις αποκλίσεις σε σχέση με το πραγματικό

αντικείμενο.

Eικ. 2 - Σύγκριση μετρήσεων με

CAD μοντέλο

Eικ. 3 - Σύγκριση μετρήσεων 

με CAD μοντέλο


