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Εισαγωγικό Σηµείωµα 
 

    Σκεπτόµενοι την Φωτογραµµετρία και τα πεδία εφαρµογής της ανατρέχουµε συνήθως 
σε λήψεις από αεροπλάνα,  δορυφόρους και γενικά λήψεις από µεγάλες αποστάσεις. 
Ένας σηµαντικός, όµως, αριθµός εφαρµογών σχετίζεται µε λήψεις από µικρές 
αποστάσεις (<50 m) που αποτελούν αντικείµενο της Φωτογραµµετρίας «µικρών 
αποστάσεων» (Close-range Photogrammetry). 
    Η Φωτογραµµετρία «µικρών αποστάσεων» εξαιτίας της διαφορετικής προσέγγισης 
του αντικειµένου παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι µετρητικές µηχανές ,που έχουν 
δηµιουργηθεί αποκλειστικά για φωτογραµµετρικούς σκοπούς, λόγω του υψηλού 
κόστους και της περιορισµένης ευελιξίας, δεν είναι πάντα η καταλληλότερη λύση. Έτσι η 
αναζήτηση νέων δρόµων οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην ευρεία χρήση των µη-
µετρητικών µηχανών για τις εφαρµογές αυτές. Οι µη-µετρητικές µηχανές παρουσιάζουν 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα αφού χαρακτηρίζονται από χαµηλό κόστος και ευχρηστία. 
Βασικό, όµως, µειονέκτηµα των µη-µετρητικών (ερασιτεχνικών) µηχανών είναι η 
καταρχήν άγνωστη αλλά και ασταθής εσωτερική γεωµετρία τους, µε αποτέλεσµα την 
περιορισµένη ακρίβεια. 
    Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η δηµιουργία µοντέλου περιγραφής 
συστηµατικών σφαλµάτων (ακτινική διαστροφή) που εµφανίζονται σε µη-µετρητικές 
µηχανές. Ειδικότερα, στις συγκεκριµένες µηχανές προσαρµόστηκαν υπερευρυγώνιοι 
φακοί (συγκεκριµένα εστιακής απόστασης 17mm), που παρουσιάζουν και την 
µεγαλύτερη διαστροφή, λόγω των πιθανών σηµαντικών εφαρµογών τους εκεί όπου ο 
χώρος είναι περιορισµένος ή οι λήψεις πρέπει να γίνουν από µικρό ύψος. 
∆ηµιουργώντας το µοντέλο η εσωτερική γεωµετρία αποκαθίσταται και κατά συνέπεια 
είναι εφικτός ο περιορισµός των σφαλµάτων της απεικόνισης. 
    Κύρια έκφραση των συστηµατικών σφαλµάτων είναι η διαστροφή των φακών. Σε 
οξυγώνιους ή κανονικούς φακούς οι τιµές της είναι γενικά µικρότερες από 100 µm και η 
διόρθωση της εξαρτάται από την επιθυµητή ακρίβεια ενώ σε ευρυγώνιους και κυρίως σε 
υπερευρυγώνιους, που εξετάζονται στην συγκεκριµένη εργασία, µπορεί να ξεπερνάει τα 
300 µm καθιστώντας την διόρθωση της επιβεβληµένη. Για τον προσδιορισµό και τη 
διόρθωση της διαστροφής χρησιµοποιείται ένα πολυώνυµο περιττής τάξης κατά τον 
Conrady (1919). Έτσι η µοντελοποίηση του συγκεκριµένου συστηµατικού σφάλµατος 
των φακών ανάγεται στον προσδιορισµό των συντελεστών του πολυώνυµου. 
    Ο προσδιορισµός πραγµατοποιήθηκε, αποκλειστικά , µε την λήψη φωτογραφιών 
ευθειογενών αντικειµένων. Ψηφιοποιήθηκαν οι απεικονιζόµενες ευθείες και µε την χρήση 
της µεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων και συγκεκριµένα της γενικής µεθόδου 
συνόρθωσης, υπολογίστηκαν οι τιµές των συντελεστών. 
    Για την περάτωση της εργασίας δηµιουργήθηκε το απαιτούµενο λογισµικό, 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την 
εκτέλεσή της. 
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1.1 Επίγεια Φωτογραµµετρία και οι εφαρµογές της 
 
    Η Φωτογραµµετρία ταξινοµείται σε δυο γενικές κατηγορίες µε κριτήριο τον τρόπο 
λήψης της φωτογραφίας. ∆ιακρίνεται στην από αέρα Φωτογραµµετρία στην περίπτωση 
των αεροφωτογραφιών σε αντίθεση µε την Επίγεια Φωτογραµµετρία όπου ο σταθµός 
λήψης των φωτογραφιών βρίσκεται στο έδαφος. 
    Η Επίγεια Φωτογραµµετρία διευρύνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια τις µεθόδους και 
εφαρµογές της. Σηµαντικός τους αριθµός επικεντρώνεται για λήψεις από µικρά ύψη, 
αποτελώντας αντικείµενο της Φωτογραµµετρίας «µικρών αποστάσεων». 
    Η Φωτογραµµετρία «µικρών αποστάσεων» κατέστησε δυνατή την εφαρµογή της 
Φωτογραµµετρίας σε νέους τοµείς. Μερικοί από αυτούς είναι : αρχιτεκτονική, διατήρηση 
µνηµείων, µετρήσεις ακριβείας κτιρίων και άλλων τεχνητών αντικειµένων και 
κατασκευών, µετρήσεις ελέγχου κατασκευών και ελέγχου ζηµιών, µέτρηση και 
επιµέτρηση τεχνητών και µηχανικών οµοιωµάτων, µετρήσεις παραµορφώσεων, 
µέτρηση και διαχρονική παρακολούθηση δυναµικών φαινοµένων, ιατρική.  
    Οι σηµαντικές εφαρµογές που αναφέρθηκαν οδήγησαν στην εξέταση χρήσης 
εναλλακτικών µεθόδων. Μια από αυτές ήταν η εύρεση της καταλληλότερης κατηγορίας 
µηχανών λήψης.  
 
1.2 Κατηγορίες αναλογικών φωτογραφικών µηχανών επίγειων λήψεων 
 
1.2.1 Μετρητικές και ηµιµετρητικές µηχανές 
 
    Οι µετρητικές µηχανές είναι κατασκευασµένες αποκλειστικά για φωτογραµµετρικές 
λήψεις. Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη εικονοσηµάτων ή και την σήµανση του 
πρωτεύοντος σηµείου. ∆ιαθέτουν µηχανικές διατάξεις για την επιπέδωση του φιλµ, 
υψηλής ποιότητας φακούς και γνωστή εστιακή απόσταση.∆ιακρίνονται για την υψηλού 
επιπέδου οπτική και γεωµετρική ποιότητα ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν σε 
µεγάλες απαιτήσεις ακρίβειας. Έχουν πολύ µικρή διαστροφή των φακών (<5 µm). Είναι 
ρυθµισµένες από τους κατασκευαστές µε τέτοιο τρόπο ώστε γενικά το σηµείο της 
αυτοευθυγράµµισης και το σηµείο καλύτερης  συµµετρίας να απέχουν απόσταση 
µικρότερη από 20 µm από το κέντρο της εικόνας. Το κέντρο της εικόνας ορίζεται µε 
µεγάλη ακρίβεια λόγω της ύπαρξης των σηµείων πλαισίου . Έχουν φορµάτ που 
κυµαίνεται από 6x9 cm2 έως 13x18 cm2 και κατά περίπτωση δέχονται γυάλινες πλάκες ή 
φιλµ. 
    Εξαιτίας της µηχανικής-γεωµετρικής σταθερότητας που παρουσιάζουν, έχουν την 
ικανότητα επανάληψης της εσωτερικής γεωµετρίας τους από λήψη σε λήψη. Έτσι δεν 
απαιτούν συχνή βαθµονόµηση (συνήθως βαθµονοµούνται µια φορά το χρόνο στο 
εργαστήριο).  
    Σε πολλές επίγειες εφαρµογές δεν είναι απαραίτητη η διόρθωση της διαστροφής και 
του πρωτεύοντος σηµείου αφού οι απαιτούµενες ακρίβειες καλύπτονται από αυτές των 
µετρητικών µηχανών χωρίς τις παραπάνω διορθώσεις. 
    Παρόλα αυτά ,το µεγάλο µέγεθος και βάρος τους σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος 
καθιστούν πολλές φορές την χρήση τους ασύµφορη. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
χρησιµοποιούνται οι µη-µετρητικές µηχανές που παρουσιάζονται παρακάτω. 
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1.2.2 Μη-µετρητικές µηχανές 
 
    Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ερασιτεχνικές µηχανές του εµπορίου . Παρουσιάζουν 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα ειδικά για επίγειες µετρητικές εφαρµογές . Τα βασικότερα 
από αυτά είναι το χαµηλό κόστος, το µικρό µέγεθος και βάρος , η δυνατότητα εναλλαγής 
φακών , η συνεχής εστίαση και η καλή ποιοτικά εικόνα που παράγουν. Το βασικό 
µειονέκτηµά τους είναι η περιορισµένη ακρίβεια που παρέχουν, απόρροια της απουσίας 
εικονοσηµάτων και σηµείων reseau, της έλλειψης αξιόλογων διατάξεων επιπέδωσης 
του φιλµ, του µικρού φορµάτ (συνήθως 35 mm) και των µειωµένης αξιοπιστίας φακών 
τους.    
    Η διαστροφή που παρατηρείται ,ακόµα και αν πρόκειται για καλής ποιότητας φακούς, 
µπορεί να υπερβεί τα 300 µm, ειδικά σε περιπτώσεις υπερευρυγώνιων φακών. Σκοπός 
της εργασίας ήταν η µοντελοποίηση της διαστροφής και ο έλεγχος της 
επαναληψιµότητας που εµφάνισαν τρεις υπερευρυγώνιοι φακοί. Προτού, όµως, 
προχωρήσουµε στην διαδικασία δηµιουργίας του µοντέλου θα επιχειρηθεί µια 
παρουσίαση της εσωτερικής γεωµετρίας των φακών, των σφαλµάτων που 
παρουσιάζουν και µετά θα ακολουθήσει η µέθοδος περιορισµού τους. 
 
1.3 Ο Εσωτερικός προσανατολισµός της εικόνας 
 
    Αναφερόµενοι στον εσωτερικό προσανατολισµό της εικόνας εννοούµε την 
ανακατασκευή της ιδεατής δέσµης ακτινών που υπήρχε κατά την  στιγµή έκθεσης στον 
χώρο και δηµιούργησε την εικόνα. Ως πρότυπο συσχέτισης της εικόνας µε τον χώρο 
έχει επικρατήσει αυτό της µαθηµατικής κεντρικής προβολής. 
    Η κεντρική προβολή, όµως, δεν προσεγγίζει ιδεατά το πρόβληµα. Στην 
πραγµατικότητα υπάρχουν δυο εντελώς ξεχωριστές προβολές µε δυο χωριστά κέντρα 
προβολής , την κόρη εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Ακόµα και µε την χρήση των δυο 
(ξεχωριστών) προβολών τα φυσικά κέντρα της απεικόνισης, δηλαδή οι κόρες εισόδου 
και εξόδου δεν συµπίπτουν µε τα αντίστοιχα δεσµικά σηµεία του φακού µε αποτέλεσµα 
οι εξερχόµενες ακτίνες από τον φακό να σχηµατίζουν γωνία µε τον οπτικό άξονα 
διαφορετική από την αντίστοιχη των εισερχόµενων ακτινών.  
    Με τον εσωτερικό προσανατολισµό ορίζουµε τα απαιτούµενα γεωµετρικά στοιχεία για 
την αποκατάσταση της απόκλισης των ακτινών (διαδικασία βαθµονόµησης). Απώτερος 
σκοπός είναι η εκλογή ενός σηµείου ΟΠ που θα βρίσκεται πάνω στον άξονα συµµετρίας 
του φακού και θα συγχωνεύει την δέσµη του αντικειµενικού χώρου µε τα εικονοσηµεία 
δηµιουργώντας µια ενιαία  κεντρική προβολή. Η απόσταση c του σηµείου ΟΠ από το 
εστιακό επίπεδό του ονοµάζεται σταθερά της µηχανής. Επιλέγεται τέτοιο ώστε για τις 
ανηγµενες στο Η` ακτινικές αποστάσεις r` στην εικόνα να ισχύει : 
 

r`=ctan(τ)                                                       (1)      
 

    Η αυστηρή κεντρική προβολή, αν και επιθυµητή δεν υλοποιείται σε πραγµατικές 
απεικονίσεις. Κατόπιν µελέτης των διαταραχών (σφαλµάτων) που παρουσιάζει έχει 
αποδειχτεί ότι το κύριο µέρος τους εµφανίζει επαναληψιµότητα, πρόκειται δηλαδή για 
συστηµατικό σφάλµα. Εποµένως για την βέλτιστη ανακατασκευή της δέσµης θα πρέπει 
στην διαδικασία του εσωτερικού προσανατολισµού να προσαρτηθούν και οι 
συστηµατικές διαταραχές. Σαν κύριος εκφραστής των συστηµατικών σφαλµάτων έχει  
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τ

τ`

τ

c

r`

Οπ

 
 

Σχήµα 1 
 

τεκµηριωθεί η διαστροφή των φακών, προσδιορισµός της οποίας αποτελεί τον βασικό 
στόχο της παρούσας εργασίας. 
 
1.4 Ακτινική διαστροφή  
 
1.4.1 Η Ακτινική διαστροφή σαν φυσικό µέγεθος 
 
    Έστω ότι µία φωτεινή δέσµη προερχόµενη από το σηµείο Α του αντικειµενικού 
χώρου, εισέρχεται στο σύστηµα των φακών, περνάει  από το εξωτερικό προβολικό 
κέντρο Ο και κατά την έξοδο του από το σύστηµα περνάει από το εσωτερικό προβολικό 
κέντρο Ο`. Η γωνία τ που σχηµατίζει η δέσµη µε τον οπτικό άξονα κατά την είσοδο της, 
γενικά δεν είναι ίση µε την αντίστοιχη γωνία τ` κατά την έξοδο (Σχήµα 2). 
Η διάφορα των γωνιών τ και τ` οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είναι πρακτικά αδύνατο 
να κατασκευαστούν φακοί των οποίων οι επιφάνειες να είναι παραβολοειδείς εκ 
περιστροφής. Στην πράξη οι φακοί κατασκευάζονται µε επιφάνειες που προσεγγίζουν 
τις σφαιρικές. Έτσι το είδωλο του σηµείου Α στο επίπεδο του αρνητικού θα είναι το 
σηµείο α` και όχι το α που προβλέπεται από την κλασσική οπτική. Η απόκλιση α και α` 
ορίζεται σαν την συµµετρική ακτινική διαστροφή και η σχέση που την περιγράφει 
προκύπτει από το σχήµα 2 και δίνεται από τον τύπο : 
 

∆r=r`-ctanτ                                                      (2) 
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Σχήµα 2 
 

∆εδοµένα από την απεικόνιση µπορούµε να έχουµε τα r` και τ. Κατά συνέπεια 
υπάρχουν άπειροι συνδυασµοί των ∆r,c που να ικανοποιούν την σχέση ανάλογα µε την 
επιλεγµένη κεντρική προβολή. Μια αυθαίρετα εκλεγµένη τιµή του c δίνει κάποιες τιµές 
∆r ενώ µεταβολή του c κατά ποσότητα ∆c θα επιφέρει και ανάλογη µεταβολή του ∆r 
κατά δ∆r=-∆ctanτ. Στην περίπτωση απεικονίσεων απαλλαγµένων από ακτινική 
διαστροφή (δηλαδή για r`=ctanτ αφού ∆r=0) εσφαλµένη επιλογή του c κατά ∆c θα 
εµφανίσει µια διαστροφή  

∆r=-(tanτ)∆c=-(r`/c)∆c                                             (3) 
 

    Βλέπουµε ότι η διαστροφή είναι ανάλογη του r`. Ισοδυναµεί δηλαδή µε µια ενιαία 
γραµµική µεταβολή κλίµακας στην εικόνα. Και αντίστροφα κάθε ενιαία µεγέθυνση ή 
σµίκρυνση προερχόµενη από την ακτινική διαστροφή µπορεί να αντισταθµιστεί µέσω 
µιας µεταβολής του c κατά την κατάλληλη ποσότητα ∆c. Παρατηρώντας την παραπάνω 
εξίσωση η διαστροφή εκφράζεται σαν µια µεταβολή της κλίµακας για τον κάθε κύκλο 
ακτίνας r`. Μπορεί έτσι να εκφραστεί εναλλακτικά ως µεταβολή της σταθεράς c για κάθε 
r` ως ∆crtanτ όπου ∆cr η µεταβολή του c που αντιστοιχεί σε κάθε τιµή της ακτινικής 
απόστασης r`. Σε αυτή την περίπτωση το c είναι πλέον µια συνάρτηση της µορφής 
c=f(τ) και όχι µια σταθερά για ολόκληρη την εικόνα. 
    Στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι η σταθερά c της µηχανής διαφέρει από την εστιακή 
απόσταση f του φακού. ∆εν πρόκειται κατά ανάγκη για φυσικό µέγεθος όπως η εστιακή 
απόσταση του φακού που εκφράζει την απόσταση του εσωτερικού κύριου σηµείου του 
από το εστιακό επίπεδο για εστίαση στο άπειρο. Όπως χρησιµοποιήθηκε στον 
υπολογισµό της ακτινικής διαστροφής περιγράφεται σαν ένα καθαρά γεωµετρικό 
µέγεθος, ένας συντελεστής κλίµακας που επιτρέπει την µετατροπή της προβολής σε 
κεντρική προβολή. 
 
 

c`
c``

∆r `

∆r``

∆ctanτ

τ

τ`
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τ
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1.4.2 Οπτική και φωτογραµµετρική διαστροφή  
 
    Στο προηγούµενο εδάφιο περιγράφεται η ακτινική διαστροφή ως σφάλµα των φακών. 
Σαν αποκλειστική, όµως, ιδιότητα του φακού για να προσδιοριστεί η «οπτική» ακτινική 
διαστροφή θα πρέπει να γίνει µε τρόπο ανεξάρτητο του c ώστε να συνοδεύει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του φακού. Εκτός της οπτικής ή απόλυτης (Γκαουσιανής) η ακτινική 
διαστροφή προσεγγίζεται και σαν µια µαθηµατική-γεωµετρική παράσταση διόρθωσης 
που εφαρµόζεται πάνω στην εικόνα και µεταβάλλεται µε το c. Και αυτό γιατί στην 
φωτογραµµετρία µας ενδιαφέρει η τελική απεικόνιση από την οποία θα εξαχθούν τα 
µετρητικά στοιχεία, και όχι ο ίδιος ο φακός. 
 
1.4.3 Κατηγορίες παραµόρφωσης διαστροφής 
 
 • Συµµετρική ακτινική διαστροφή  
  
    Η διαστροφή των φακών είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος της συµµετρική ως προς τον 
οπτικό άξονα και για αυτό ονοµάζεται ακτινική διαστροφή (Σχήµα 3). Συναντιέται και µε 
τον όρο παραµόρφωση Seidel και έχει αποδειχτεί ότι η τιµή της σε όλο το επίπεδο της 
εικόνας εκφράζεται ικανοποιητικά από το πολυώνυµο των περιττών δυνάµεων των 
ακτινικών αποστάσεων  

∆r = K1r + K3r
3 + K5r

5 + ...                                           (4) 
 

    Ο αριθµός των συντελεστών του πολυώνυµου που θα χρησιµοποιηθούν εξαρτάται 
από την απαιτούµενη ακρίβεια. Συνήθως οι Κ1,Κ3 και Κ5 κρίνονται αρκετοί για 
αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας. Η συµµετρική ακτινική διαστροφή κυµαίνεται από 
µερικά µm µέχρι τιµές άνω των 300 µm (υπερευρυγώνιοι φακοί). Στις εφαρµογές που 
ακολουθούν λαµβάνεται υπόψη µόνο η συµµετρική ακτινική διαστροφή λόγω των 
µικρών σχετικά τιµών που παρουσιάζουν οι υπόλοιπες παραµορφώσεις. 
 

 
 

Σχήµα 3 
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 • Ασύµµετρη διαστροφή  
  
    Μια δεύτερη αιτία που οφείλεται και πάλι σε κατασκευαστική ατέλεια των φακών 
προκαλεί αυτή την φορά µια ασύµµετρη παραµόρφωση που ονοµάζεται παραµόρφωση 
εκκεντρότητας. Προέρχεται από την αδυναµία ακριβούς κεντρώσεις των φακών µέσα 
στο σύστηµά τους. Αναλυµένη η έκκεντρη διαστροφή σε δυο συνιστώσες, µια ακτινική 
δrr και µια εγκάρσια δrt, έχει υπολογιστεί ότι η ακτινική είναι υπερτριπλάσια της 
εγκάρσιας (Σχήµα 4).  
 

 
 

Σχήµα 4 
 

    Η ακτινική συνιστώσα έχει ως αποτέλεσµα οι οπτικές ακτίνες που τέµνουν τον κύριο 
άξονα υπό γωνίες ίσες να απέχουν στην εικόνα διαφορετικές ακτινικές αποστάσεις από 
το πρωτεύον σηµείο. Ως συνέπεια της εγκάρσιας (εφαπτοµενικής) συνιστώσας είναι µια 
ευθεία του αντικειµένου να εµφανίζεται ως καµπύλη στην εικόνα ακόµα και αν διέρχεται 
από το πρωτεύον σηµείο.  
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5 
 

Γενικά πάντως η ασύµµετρη διαστροφή µετατρέπει ένα τετράγωνο συµµετρικά 
τοποθετηµένο ως προς τον άξονα και για αυστηρά κάθετη λήψη σύµφωνα µε το σχήµα 
6.  
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Σχήµα 6 
 

    Ένα µοντέλο περιγραφής της ασύµµετρης παραµόρφωσης εκκεντρότητας ήταν το 
µοντέλο του «λεπτού πρίσµατος». Οι ακτινικές και εφαπτοµενικές συνιστώσες 
περιγράφονται από τις σχέσεις : 
 
                                                δrr=3(J1r

2 +J2r
4 + …)sin(θ-θο)                                        (5) 

                                                δrt=(J1r
2 +J2r

4 + …)cos(θ-θο)                                         (6) 
 

όπου θ η γωνία διεύθυνσης της ευθείας που ενώνει το πρωτεύον σηµείο µε το 
συγκεκριµένο σηµείο και θο η διεύθυνση της µέγιστης εγκάρσιας συνιστώσας δrt.      
    Μεταγενέστερα χρησιµοποιήθηκαν και αλλά µοντέλα περιγραφής της ολικής 
διαστροφής (συµµετρικής και ασύµµετρης). Μεθοδολογίες που στηρίζονται στην χρήση 
παράλληλων πλακών, φακών σύµφωνα µε την αρχή του Porro-Koope, διορθωτικών 
φακών και διορθωτικών σφαιρικών γυάλινων πλακών, εφαρµόστηκαν κατά καιρούς σε 
φωτογραµµετρικά όργανα που δεν µετρούνται συντεταγµένες και οι διορθώσεις µεσώ 
της ακτινικής απόστασης r δεν µπορούν να εφαρµοστούν. 
 
1.4.4 Η βαθµονόµηση της ακτινικής διαστροφής 
 
    Όπως αναφέρθηκε, στη φωτογραµµετρία η ακτινική διαστροφή ∆r εκφράζεται µέσω 
του γνωστού πολυωνύµου περιττής τάξης 
 

∆r = K1r + K3r
3 + K5r

5 + ...                                          (7) 
 

όπου Κi οι συντελεστές του πολυωνύµου. Προσδιορισµός της διαστροφής σηµαίνει 
προσδιορισµός αυτών των συντελεστών. Για κάθε φακό υπάρχει µία συνάρτηση αυτής 
της µορφής για κάθε τιµή του c. Ο Brown (1957) αποδεικνύει ότι υπάρχει πάντοτε µία 
πραγµατική σταθερά c για την οποία Κ1 = 0. Εάν το c είναι εκ των προτέρων δεδοµένο 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί η πλήρης εξίσωση. Αν το c πρόκειται να προσδιοριστεί 
ταυτόχρονα µε τη διαστροφή, είναι σκόπιµο να επιβληθεί εκ των προτέρων ότι Κ1=0. Και 
οι δύο προσεγγίσεις οδηγούν σε ταυτόσηµα αποτελέσµατα αφού είναι προβολικά 
ισοδύναµες.  
    Εάν r οι ακτινικές αποστάσεις στην εικόνα, c η σταθερά της µηχανής και ∆r η 
αντίστοιχη διαστροφή, η διαστροφή ∆r΄ που αντιστοιχεί σε µεταβολή του c κατά ∆c  
δίδεται ως εξής, όπως προκύπτει από το σχήµα 2 της σελίδας 11: 
 

∆r΄ = ∆r(1 + ∆c/c) - (∆c/c)r                                            (8) 
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Μέσω αυτής της σχέσης είναι δυνατός ο µετασχηµατισµός µιας δεδοµένης καµπύλης 
διαστροφής σε µία άλλη µε συγκεκριµένες απαιτούµενες ιδιότητες και χωρίς καµιά 
µεταβολή του φακού. Από τις (7) και (8) προκύπτει ότι αν Κ3, Κ5,... είναι οι συντελεστές 
του αρχικού πολυωνύµου µε Κ1 = 0, οι νέοι για c + ∆c θα είναι (i = 3,5,...) 
 

K1΄ = (∆c/c)                                                 (9) 
Ki΄ = (1 + ∆c/c)Ki                                                                           (10) 

 
    Υπάρχουν περισσότερα του ενός κριτήρια ώστε οι τιµές  ∆r να είναι κατά το δυνατόν 
µικρές σε ολόκληρο το ωφέλιµο πεδίο της εικόνας. Συνηθέστερος τρόπος είναι να 
ζητείται ο µηδενισµός της διαστροφής σε κάποια συγκεκριµένη ακτινική απόσταση ro, 
οπότε από την (8) προκύπτει ότι τότε 
 

                                                      ∆c = c∆ro / (ro - ∆ro)      ⇒ 
                                                      ∆c/c= ∆ro / (ro - ∆ro)      ⇒ 

∆c
c

K r3  K r5

r -K r3  K r5
                                             (11)3 o 5 o

o 3 o 5 o

=

+

−

 

 

    Μπορεί επίσης να ζητηθεί να είναι κατ’ απόλυτη τιµή ίσες η µέγιστη και η ελάχιστη 
τιµή της διαστροφής. Άλλος µετασχηµατισµός που προτιµάται είναι να µηδενίζεται το 
άθροισµα ή να ελαχιστοποιείται το άθροισµα των τετραγώνων των τιµών της 
διαστροφής µέχρι κάποια ακραία ακτινική απόσταση rmax. Στις περιπτώσεις αυτές 
µπορεί κανείς να εργαστεί είτε µε πεπερασµένο αριθµό τιµών ∆r είτε και µε 
ολοκλήρωση. 
    Ειδικά για την περίπτωση της ελαχιστοποίησης της µέσης τετραγωνικής τιµής της 
διαστροφής µέχρι κάποια ακραία ακτινική απόσταση rmax, η απαίτηση είναι βάσει της (8) 
να ελαχιστοποιηθεί η τιµή του ορισµένου ολοκληρώµατος (από 0 έως rmax). 
 

 [ ]D = + −∫ ∆r(1 e) er dr
2

 

όπου e = ∆c/c.     
   

Από εδώ προκύπτει το άθροισµα των ορισµένων ολοκληρωµάτων  
 

D= (1+e)2D1 - 2(1+e)eD2 + e2D2 + e2D3  
 

    όπου         D1 = (∆r)2dr,               D2  = (r∆r)dr,               D3  = (r2 )dr∫∫ ∫       

 
Η τιµή του D (της µέσης τετραγωνικής ακτινικής διαστροφής σε ολόκληρο το πεδίο µέχρι 
rmax) γίνεται ελάχιστη όταν µηδενιστεί η παράγωγός του ως προς e, δηλαδή τελικά για 
 

∆c = 
c(D D )

D 2D D
2 1

1 2 3

−

− +  (3.11). 
Από την τελευταία σχέση ,αφού υπολογιστούν τα ολοκληρώµατα, βρίσκουµε ότι 
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∆c
c
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2

                    (12)   

 
    Στο σηµείο αυτό να επαναληφθεί η επισήµανση ότι γενικά είναι µόνο η συµµετρική 
ακτινική διαστροφή, και συγκεκριµένα οι δύο πρώτοι το πολύ συντελεστές της, που 
θεωρείται ότι έχουν σηµασία στις µη µετρικές µηχανές - ειδικά µάλιστα τις µέσου και 
µικρού φορµάτ - ενώ τα άλλα σφάλµατα της απεικόνισης µπορούν να αγνοούνται. 
 
1.4.5 Προσδιορισµός της ακτινικής διαστροφής 
 
    Συνήθως η εύρεση της ακτινικής διαστροφής του φακού πραγµατοποιείται µε 
βαθµονόµηση της µηχανής, η ακτινική διαστροφή υπολογίζεται δηλαδή µαζί µε τα 
υπόλοιπα στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισµού. Υπάρχουν όµως και τρόποι να 
προσδιορίζεται η διαστροφή ανεξάρτητα (µερικός εσωτερικός προσανατολισµός).Κατά 
καιρούς έχουν παρουσιαστεί τόσο απλές όσο και σύνθετες µέθοδοι ανεξάρτητου 
προσδιορισµού. Στην παρούσα εργασία εφαρµόστηκε µια σχετικά απλή µέθοδος 
µερικού εσωτερικού προσανατολισµού . Βασίστηκε κυρίως στην εκµετάλλευση της 
παραµόρφωσης που υφίστανται οι ευθείες γραµµές στην εικόνα. Η προσέγγιση που 
επιλέχτηκε βασίζεται στην µέθοδο των νηµάτων της στάθµης που πρωτοπαρουσίασε ο 
Brown στις αρχές της δεκαετίας του `70. 
 
1.4.5.1 Προσαρµογή ευθείας σε καµπύλη  
 
    Ο Brown στην συγκεκριµένη µέθοδο προσδιορισµού της διαστροφής (plumb-line 
method) βασίστηκε στην προβολική αρχή ότι, µε την απουσία διαστροφών κάθε είδους, 
η εικόνα ευθείας είναι και η ίδια ευθεία. Κάθε απόκλιση από τη γραµµικότητα αποδίδεται 
κατ’ αρχήν - αν αµεληθούν οι άλλες παραµορφώσεις - στην ακτινική και στην έκκεντρη 
διαστροφή. Στην ίδια προβολική αρχή βασίστηκε και η µέθοδος της εργασίας. 
    Από φωτογραµµετρική άποψη, η µέθοδος των νηµάτων της στάθµης κρίνεται ως 
σχετικά γρήγορη και πρακτική µέθοδος, προσφερόµενη ιδιαίτερα για εύρος κλιµάκων 
από 1:5 έως 1:20, ενώ ταυτόχρονα παραµένει αυστηρή επιτρέποντας ακρίβεια στον 
προσδιορισµό της διαστροφής. Οι Fryer and Fraser (1986) βρήκαν έτσι ότι η µέθοδος 
έδωσε για µη µετρική µηχανή ίδια αποτελέσµατα µε τη διαδικασία αυτορρύθµισης της 
µηχανής (self-calibration). 
    Σηµαντική παρατήρηση είναι εν προκειµένω ότι οι εξισώσεις προσδιορισµού της 
διαστροφής είναι εντελώς ανεξάρτητες τόσο από όλα τα έξι στοιχεία του εξωτερικού 
προσανατολισµού όσο όµως και από την σταθερά c της µηχανής. Πρόκειται έτσι για 
µέθοδο µερικού εσωτερικού προσανατολισµού που δεν επιτρέπει προσδιορισµό του c. 
Η ακτινική διαστροφή εποµένως που προκύπτει  αφορά κατά βάση την Γκαουσιανή 
διαστροφή. Η διαστροφή θεωρείται ότι εκτιµάται µε µεγάλη ακρίβεια. 
    Στην πλήρη εξίσωση παρατήρησης δεν κρίθηκε σκόπιµη η εισαγωγή της έκκεντρης 
διαστροφής λόγω του µικρού µεγέθους που από προηγούµενες µελέτες έχει εκτιµηθεί 
ότι είναι της τάξης των 20 µε 30 µm.  
    Υποθετηκε εκ των προτέρων ότι οι συντεταγµένες του πρωτεύοντος σηµείου είναι  
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xo = yo = 0. Ο προσδιορισµός του ορίστηκε σαν το σηµείο τοµής των δυο διαγωνίων. 
Ταυτόχρονα αγνοήθηκε ο συντελεστής Κ7 του πολυώνυµου µια που όπως  αποδείχτηκε 
από τις εφαρµογές δεν προσδίδει σηµαντική βελτίωση στην ακρίβεια της µεθόδου. Με 
τον τρόπο αυτό οι υπολογισµοί απλοποιούνται σηµαντικά και οι άγνωστοι περιορίζονται 
σε  2 + 2k όπου k ο αριθµός των ευθειών. 
 
1.4.5.2 Μέτρηση και παρεµβολή ευθείας στην εικόνα 
 
    Η αναγνώριση και µέτρηση ενός σηµειοσυνόλου που απαρτίζει µία ευθεία ψηφιακής 
εικόνας µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους : 
• απευθείας στην οθόνη (στην κατάλληλη µεγέθυνση) από τον παρατηρητή που θα 

µετρήσει τις συντεταγµένες pixel σηµείων επαρκούς πυκνότητας, στα οποία εν 
συνεχεία θα παρεµβληθεί εξίσωση ευθείας 

• µε κατάλληλο λογισµικό αυτόµατης εξαγωγής ακµών και τελικό προϊόν - ανάλογα µε 
τον αλγόριθµο - είτε ένα σηµειοσύνολο της ευθείας (στο οποίο εν συνεχεία θα 
προσαρµοστεί η εξίσωση ευθείας) είτε και την ίδια την εξίσωση της ευθείας. 

    Επιλέχτηκε ο πρώτος τρόπος ψηφιοποίησης λόγω της ευκολίας υλοποίησης του. 
Συγκεκριµένα η ψηφιοποίηση των ευθειών έγινε µε την χρήση του σχεδιαστικού 
πακέτου Autocad έκδοσης 14. 
 
1.4.5.3 Αλγόριθµος προσαρµογής εξίσωσης ευθείας στο επίπεδο 
 
    Στην βιβλιογραφία υπάρχει µια πληθώρα αλγορίθµων προσαρµογής εξίσωσης 
ευθείας. Κατόπιν αξιολόγησής τους επιλέχτηκε σαν βασικός αλγόριθµος εκείνος της 
εξίσωσης (13): 

x x y y           x + tx y + dx 0                                    (13α)

x x y y           t y x + y + dy 0                                    (13β)

1 N 1 N

1 N 1 N

− ≤ − → =

− > − → =

 

 
    Ανάλογα µε την διεύθυνσή της όπως αυτή εκτιµάται βάσει του πρώτου (x1, y1) και του 
τελευταίου (xN, yN) σηµείου της, χρησιµοποιήθηκαν οι εναλλακτικές µορφές της (13α) και 
(13β). 
    Ο αλγόριθµος αντιµετωπίζει όλες τις, θεωρούµενες ως ισοβαρείς, 
εικονοσυντεταγµένες x, y  των σηµείων της κάθε ευθείας ως παρατηρήσεις (αν οι 
συντεταγµένες είναι σε pixel, προηγείται αφινικός µετασχηµατισµός τους σε 
εικονοσυντεταγµένες). Βασικό του πλεονέκτηµα είναι η αποφυγή των δυσκολιών των 
ακραίων περιπτώσεων των αυστηρών κατακόρυφων ή οριζόντιων ευθειών, αφού δεν 
αντιµετωπίζει πρόβληµα σε καµία διεύθυνση και θέση της ευθείας. Θεωρείται ως 
αριθµητικά σταθερός αλγόριθµος και είναι δοκιµασµένος σε πολλές εφαρµογές. 
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1.5 Αφινικός ή οµοπαράλληλος µετασχηµατισµός 
 
    Ο αφινικός µετασχηµατισµός συνιστά έναν γενικότερο βασικό δισδιάστατο 
µετασχηµατισµό συντεταγµένων από ένα σύστηµα σε άλλο. Πραγµατοποιείται µε τον 
υπολογισµό έξι γεωµετρικών παραµέτρων  (Σχήµα 7): 
• την γωνία στροφής του ενός συστήµατος ως προς το άλλο (γωνία θ)  
• τις δυο µεταθέσεις στους αντιστοίχους άξονες (c1,c2) 
• τις δύο µεταβολές κλίµακας κατά τους δύο άξονες του ενός των συστηµάτων  
• την απόκλιση των δύο αξόνων από την ορθογωνικότητα (γωνία ε). 
 

 
 

Σχήµα 7 
 

        Ο αφινικός µετασχηµατισµός είναι ο γενικότερος και συνηθέστερα εφαρµοζόµενος 
µετασχηµατισµός στις περιπτώσεις µεταφοράς µετρήσεων από το σύστηµα του 
οργάνου (συγκριτή, ψηφιοποιητή) ή της ψηφιακής εικόνας στο σύστηµα των 
εικονοσυντεταγµένων, αλλά και στην περίπτωση ψηφιοποίησης χαρτών και 
διαγραµµάτων, τον προβλέπουν άλλωστε και τα περισσότερα περιβάλλοντα λογισµικού 
που επιτρέπουν ψηφιοποίηση (π.χ. AUTOCAD, ARC/INFO) αλλά και τα ψηφιακά 
φωτογραµµετρικά συστήµατα. Η εφαρµογή του λαµβάνει ταυτόχρονα υπόψη και 
διορθώνει τυχόν ελαττώµατα µη ορθογωνικότητας και διαφορικής κλίµακας («αφινικές 
παραµορφώσεις»). Έτσι, ο αφινικός µετασχηµατισµός αποτελεί απλό ενδιάµεσο βήµα 
στο πλαίσιο µίας µετρητικής διαδικασίας. Άρα δεν ενδιαφέρει εν προκειµένω η γνώση 
τυχόν αφινικών παραµορφώσεων του φιλµ ή του φωτογραφικού χαρτιού, του χάρτη, 
των συστηµάτων µέτρησης των οργάνων κ.λ.π., ενδιαφέρει µόνον η διόρθωσή τους : 
υπολογισµός των έξι συντελεστών και εν συνεχεία, µέσω αυτών, µετατροπή των 
συντεταγµένων. 
    Για να βρεθούν οι 6 συντελεστές του µετασχηµατισµού απαιτούνται τουλάχιστον τρία 
σηµεία γνωστά στα δύο συστήµατα και µη κείµενα επ’ ευθείας. Γενικά όµως 
χρησιµοποιούνται τουλάχιστον 4  σηµεία (εικονοσήµατα, σηµεία reseau ή άκρα της 
εικόνας, σηµεία καννάβου του χάρτη).Υιοθετείται το µοντέλο συνόρθωσης των έµµεσων 
παρατηρήσεων και υπολογίζονται οι έξι συντελεστές. 
    Αναλυτική περιγραφή των γεωµετρικών στοιχείων και της µεθόδου υπολογισµού του 
αφινικου µετασχηµατισµού υπάρχει στο αντίστοιχο παράρτηµα. 
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1.6 Γενική Συνόρθωση 
 
    Η µέθοδος της γενικής συνόρθωσης εφαρµόζεται συνήθως όταν ορισµένες από τις 
ανεξάρτητες παραµέτρους µετριούνται άµεσα και ενδιαφέρει ο προσδιορισµός των 
παραµέτρων που δεν είναι δυνατόν να µετρηθούν. Τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζονται 
σε προβλήµατα προσαρµογής γραµµών ή επιφανειών, σε µετρήσεις στη 
φωτογραµµετρία και σε προβλήµατα µετατροπών συστηµάτων αναφοράς. 
    Γενικά αν έχουν γίνει n µετρήσεις και οι ανεξάρτητες παράµετροι του µοντέλου είναι m 
ο βαθµός ελευθέριας είναι r = η - m. Οι εξισώσεις συνθήκης που σχηµατίζονται είναι c 
όπου  c = r + mo µε mo τον αριθµό παραµέτρων που πρόκειται να προσδιοριστούν. 
    Η µορφή του συστήµατος των εξισώσεων συνθήκης θα είναι : 
 

Ax + B(l + u) = k 
 

           όπου: Α ο πίνακας των συντελεστών των παραµέτρων που ενδιαφέρουν 
Β ο πίνακας των συντελεστών των µετρηµένων στοιχείων 
x το διάνυσµα των καλύτερων τιµών των παραµέτρων 
l το διάνυσµα των µετρήσεων 
u το διάνυσµα των σφαλµάτων των µετρήσεων 
k το διάνυσµα των σταθερών όρων 
 

Τελικά ο πίνακας των άγνωστων υπολογίζεται από την σχέση : 
 

x = (A` (BB`)-1 A)-1 A` (BB`)-1 W 
 

ενώ το a posteriori τυπικό σφάλµα της µονάδας βάρους από τον τύπο : 
 

σ

^ 2

=

(W`(BB`) W) -  (x`A`(BB`) Ax)
n -  m

-1 -1

 
 

όπου n ο αριθµός των σηµείων και m ο ελάχιστος αριθµός εξισώσεων που απαιτούνται 
για την επίλυση του συστήµατος δηλαδή το διπλάσιο του αριθµού των ευθειών (ti,di) συν 
δυο (για τα Κ3,Κ5). 
     Παρατηρούµε ότι θα πρέπει να υπολογιστούν οι τρεις πίνακες Α,Β και W. Αρχικά 
δηµιουργούµε τις εξισώσεις συνθήκης, οι οποίες είναι όσες και τα εισαγόµενα σηµεία.  
Αν τα σηµεία ανήκουν σε ευθεία που συγκλίνει προς τον άξονα xx` τότε η εξίσωση 
συνθήκης είναι :          

ty x (1 - K3r2 - K5r4) + y (1 - K3r2 - K5r4) +dy = 0                              (xx`) 
 
ενώ αν τα σηµεία ανήκουν σε ευθεία που συγκλίνει προς τον άξονα yy` τότε η εξίσωση 
συνθήκης που χρησιµοποιείται είναι : 
 

x (1 - K3r2 - K5r4) + tx y (1 - K3r2 - K5r4) +dx = 0                              (yy`) 
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♦ Υπολογισµός πίνακα Α 
 
    Ο πίνακας A περιέχει τις µερικές παραγώγους των αγνώστων ως προς την 
κατάλληλη εξίσωση συνθήκης ανάλογα τον άξονα που συγκλίνει. Οι διαστάσεις του 
είναι:  

A2k 2
n

+
 

όπου n ο αριθµός των σηµείων και k ο αριθµός των ευθειών 
 
• Η πρώτη στήλη του πίνακα περιέχει την µερική παράγωγο της συνθήκης ως προς 

τον συντελεστή Κ3.            
∂f/∂Κ3 = ty x r2 +  y r2                                               (xx`) 

 
ή 
 

∂f/∂Κ3 = x r2 + tx y r2                                                (yy`) 
 

• Η δεύτερη στήλη του πίνακα περιέχει την µερική παραγωγό της συνθήκης ως προς 
τον συντελεστή Κ5.            

∂f/∂Κ5 = ty x r4 +  y r4                                                (xx`) 
 
ή 
 

∂f/∂Κ5 = x r4 + tx y r4                                                 (yy`) 
 

• Οι επόµενες στήλες του πίνακα περιέχουν ανά δυο τις µερικές παραγωγούς της 
συνθήκης ως προς τους συντελεστές της ευθείας  

 
∂f/∂ty = x (1 - K3r2 - K5r4)                                               (xx`) 

 
∂f/∂dy = 1                                                                      (xx`) 

ή 
 

∂f/∂tx = y (1 - K3r2 - K5r4)                                                (yy`) 
 

∂f/∂dx = 1                                                                       (yy`) 
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Μορφή πίνακα A 
 

♦ Υπολογισµός πίνακα Β 
 
    Ο πίνακας Β περιέχει τις µερικές παραγωγούς των µετρήσεων ως προς την 
κατάλληλη εξίσωση συνθήκης ανάλογα τον άξονα που συγκλίνει. Οι διαστάσεις του 
είναι:                  

B n

n

2  
όπου n ο αριθµός των σηµείων  

 
    Οι στήλες του πίνακα περιέχουν ανά δύο τις µερικές παραγώγους της συνθήκης ως 
προς τις συντεταγµένες των σηµείων  

 
∂f/∂x = ty (1 - K3r2 - K5r4)                                              (xx`) 

 
∂f/∂y  = (1 - K3r2 - K5r4)                                               (xx`) 

 
ή 
 

∂f/∂x = (1 - K3r2 - K5r4)                                               (yy`) 
 

∂f/∂y  = tx(1 - K3r2 - K5r4)                                              (yy`) 
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Μορφή πίνακα B 

 
♦ Υπολογισµός πίνακα W 
 
        Ο πίνακας W εµπεριέχει τα σφάλµατα κλεισίµατος των εξισώσεων συνθήκης αν 
αντικατασταθούν σε αυτές οι αρχικές (προσωρινές) τιµές των άγνωστων και οι τιµές των 
µετρηµένων συντεταγµένων. Οι διαστάσεις του είναι : 
 

W n

 1  
όπου n ο αριθµός των σηµείων 
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2.1 Το πρόγραµµα 
 

    Για τον προσδιορισµό και την διόρθωση της ακτινικής διαστροφής ακολουθώντας την 
συγκεκριµένη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο προηγούµενο µέρος, δηµιουργήθηκε 
το απαιτούµενο λογισµικό (Diastro v1.0). Προσαρµόστηκε στις απαιτήσεις της µεθόδου 
διευρύνοντας παράλληλα τις δυνατότητες του στα πλαίσια του ελέγχου  της διόρθωσης. 

 

 
 

Εικόνα 2.1 
 

Στην εικόνα 2.1 εµφανίζονται η βασική οθόνη µε τις πληροφορίες του προγράµµατος.  
Συνοπτικά οι δυνατότητες του προγράµµατος παρουσιάζονται παρακάτω. 
   � ∆ιόρθωση ακτινικής διαστροφής σε ασπρόµαυρη εικόνα µορφής TIF. 
   � Υπολογισµός και διόρθωση ακτινικής διαστροφής σε αρχείο µορφής DXF. 
   � Υπολογισµός και διόρθωση ακτινικής διαστροφής σε σειριακό αρχείο. 
   � Επεξεργασία εικόνας. 
   � Μετατροπή αρχείου µορφής DXF σε µορφή ASCII και το αντίστροφο. 
   � Μεταφορά συντεταγµένων µέσω του αφινικού µετασχηµατισµού. 
   � Υπολογισµός συντελεστών πολυωνύµου ακτινικής διαστροφής µε την χρήση    
        ευθειών επιλύοντας µε την µέθοδο της γενικής συνόρθωσης µε ή χωρίς την  
        εισαγωγή της ακτινικής διαστροφής. 
   � Βαθµονόµηση καµπύλης ακτινικής διαστροφής σύµφωνα µε τα εξής κριτήρια : 
     � µηδενισµός της τιµής της σε συγκεκριµένη ακτίνα 
     � ελαχιστοποίηση της µέσης τετραγωνικής τιµής της µέχρι συγκεκριµένη ακτίνα. 
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   � ∆ηµιουργία γραφήµατος µε παράλληλη απεικόνιση στατιστικών στοιχείων (µέση  
        τιµή και τυπική απόκλιση). 
    Το πρόγραµµα συνοδεύεται από δυο βίντεο, ένα ξενάγησης στο πρόγραµµα και ένα 
σταδιακής διόρθωσης της ακτινικής διαστροφής σε εικόνα . Αναλυτικά οι δυνατότητες 
του προγράµµατος και ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης τους παρατίθενται στα επόµενα 
εδάφια. 
 
2.2 Προϋποθέσεις λειτουργίας του προγράµµατος  
 
    Για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράµµατος θα πρέπει τα χαρακτηριστικά του 
συστήµατος να συµβαδίζουν µε τα παρακάτω: 
   � Λειτουργικό σύστηµα 32-bit. 
   � Επεξεργαστής γενιάς 486 συχνότητας 100 MHz (προτεινόµενος Pentium 200 MHz) 
   � Μνήµη RAM 16 MB ( προτεινόµενη 64 MB). 
   � Ανάλυση οθόνης στα 1024x768 pixel µε ρύθµιση γραµµατοσειράς σε Large Fonts. 
   � Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 85 MB για την εγκατάσταση και 15 MB για     
        απροβληµάτιστη λειτουργία. 
    Στην περίπτωση διόρθωσης φωτογραφίας θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος 
ανάλογος του 8πλάσιου µεγέθους της αρχικής εικόνας. 
 
2.3  Γλώσσα προγραµµατισµού   
 
    Η γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία του 
προγράµµατος ήταν η Visual Basic 5.0 .Στην επιλογή της συνετέλεσε το γεγονός ότι 
πρόκειται για µια γλώσσα εύκολη σχετικά στην εκµάθηση αλλά συνάµα ανεξάντλητη 
από πλευράς δυνατοτήτων και εφαρµογών. Χρησιµοποιώντας τα ευέλικτα εργαλεία της 
µπορεί κανείς να µετατρέψει µια ιδέα σε ένα σχέδιο προγράµµατος σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα µε απόλυτη επιτυχία. 
    Η Visual Basic έχει ενσωµατωµένο compiler  που επιτρέπει την µετατροπή του 
κώδικα της σε 32-bit εφαρµογή (executable) σε περιβάλλον Windows. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την ανεξαρτησία του προγράµµατος από την γλώσσα προγραµµατισµού, 
υιοθετώντας την συµπεριφορά ολοκληρωµένων εφαρµογών. 
    Να σηµειωθεί , όµως, ότι η Visual Basic δεν θεωρείται η ιδανική γλώσσα όταν οι 
απαιτήσεις σε ταχύτητα εκτέλεσης είναι υψηλές. Εκεί προτιµούνται άλλες γλώσσες, 
αρκετά πολυπλοκότερες, που θα ήταν εκτός των ορίων της συγκεκριµένης εργασίας να 
χρησιµοποιηθούν, µια που το πρόγραµµα ήταν ένα ενδιάµεσο στάδιο και όχι ο 
αυτοσκοπός της παρούσας εργασίας.  
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2.4  Βασική οθόνη του προγράµµατος  
 

 
 

Εικόνα 2.2 
 

     Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται η βασική οθόνη του προγράµµατος. Από εδώ 
µπορούµε να επιλέξουµε την εργασία που επιθυµούµε να εκτελέσουµε ή την έξοδο από 
το πρόγραµµα. Η βασική αυτή οθόνη θα εµφανίζεται συνεχώς όσο εκτελείται το 
πρόγραµµα αλλά κατά την διάρκεια εκτέλεσης κάποιας επιµέρους εργασίας του 
προγράµµατος θα παραµένει ανενεργή σε δεύτερο πλάνο. 
    Για συντοµότερη εκτέλεση των εργασιών δηµιουργήθηκε µια µπάρα εργαλείων. Η 
λειτουργία του κάθε κουµπιού παρουσιάζεται παρακάτω. 

 ∆ιόρθωση ακτινικής διαστροφής σε αρχείο TIF. 

 ∆ιόρθωση ακτινικής διαστροφής σε αρχείο DXF. 

 ∆ιόρθωση ακτινικής διαστροφής σε αρχείο ASCII. 

 Επεξεργασία εικόνας. 

 Μετατροπή αρχείου DXF σε ASCII. 

 Μετατροπή αρχείου ASCII σε DXF. 

 Αφινικός µετασχηµατισµός. 
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 Γενική συνόρθωση µε εισαγωγή διαστροφής. 

 Γενική συνόρθωση χωρίς εισαγωγή διαστροφής. 

 Βαθµονόµηση µε µηδενισµό σε συγκεκριµένη ακτίνα. 

 Βαθµονόµηση µε ελαχιστοποίηση µέσης τετραγωνικής τιµής. 

 ∆ηµιουργία γραφήµατος. 

 Προβολή βίντεο δυνατοτήτων προγράµµατος. 

 Προβολή βίντεο διόρθωσης ακτινικής διαστροφής σε εικόνα. 

 Εµφάνιση πληροφοριών προγράµµατος. 

 Εµφάνιση πληροφοριών συστήµατος. 

 Έξοδος από το πρόγραµµα. 
    Στην µπάρα έλεγχου του προγράµµατος, που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης 
µπορεί να δει κανείς την πρόοδο των χρονοβόρων διαδικασιών , καθώς και την 
ηµεροµηνία και ώρα έναρξης του προγράµµατος. 
 
2.5 Κατάλογοι, υποκατάλογοι και εντολές 
  

 
  

Εικόνα 2.3 
 
    Όπως παρουσιάστηκε και προηγουµένως για την εκτέλεση των επιµέρους εργασιών 
του προγράµµατος θα πρέπει να πατηθεί το ανάλογο κουµπί από την µπάρα εργασίας 
ή να επιλεγεί από τον κατάλληλο κατάλογο η σωστή εντολή. Στη συνέχεια παρατίθενται 
αναλυτικά οι κατάλογοι του προγράµµατος και οι αντίστοιχες εργασίες που εκτελούν. 
2.5.1 Κατάλογος «∆ιόρθωση»  
  

 
 

Εικόνα 2.4 
 

    Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα από τον κατάλογο  «∆ιόρθωση»  υπάρχει 
η δυνατότητα εισαγωγής της διόρθωσης της ακτινικής διαστροφής σε αρχείο εικόνας 
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µορφής TIF, σε εξαγώγιµο αρχείο Autocad µορφής DXF αλλά και σε αρχείο ASCII όπως 
και η δυνατότητα εξόδου. H παρουσίαση των δυνατοτήτων της διόρθωσης ανάλογα µε 
την µορφή του αρχείου παρατίθεται παρακάτω. 
 

 • ∆ιόρθωση σε αρχείο εικόνας µορφής TIF 
 

 
 

Εικόνα 2.5 
 

     Με την βοήθεια του πλαισίου διαλόγου που παρουσιάζεται παραπάνω µπορούµε να 
διορθώσουµε µια ασπρόµαυρη εικόνα µορφής TIF από την ακτινική διαστροφή που 
παρουσιάζει. Για να πραγµατοποιηθεί η διόρθωση θα πρέπει προηγουµένως να έχουν 
υπολογιστεί οι συντελεστές του πολυωνύµου που περιγράφει την ακτινική διαστροφή 
του φακού µε τον οποίο πάρθηκε η φωτογραφία. 
    Η µέθοδος παρεµβολής που εφαρµόζει το πρόγραµµα είναι η πλησιέστερη γειτνίαση. 
Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, το παρεµβαλλόµενο pixel παίρνει την τιµή του pixel που 
βρίσκεται κοντύτερα σε αυτό. Η αντιµετώπιση αυτή παρουσιάζει δυο σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα: είναι γρήγορη αφού χρειάζονται να γίνουν ελάχιστες µαθηµατικές 
πράξεις για την εφαρµογή της και εξασφαλίζει ότι οι τιµές των pixel στην διορθωµένη 
εικόνα είναι «πραγµατικές», µε την έννοια ότι λαµβάνονται κατευθείαν από την αρχική 
εικόνα, δηλαδή δεν αποτελούν προϊόν µαθηµατικών πράξεων. Από την άλλη µεριά, οι 
εικόνες παρουσιάζουν µια τετραγωνισµένη µορφή στα επιµέρους στοιχεία τους, αφού οι 
ίδιες τιµές των pixel τείνουν να επαναλαµβάνονται πολλές φορές και η εικόνα θα πρέπει 
να έχει µεγάλη ανάλυση (και κατά συνέπεια χρόνο επεξεργασίας) για να προκύψουν 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 
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Εικόνα 2.6 
 

     Αφού λοιπόν εισάγουµε τις τιµές των συντελεστών στα αντίστοιχα κουτιά διάλογου, 
µετά θα πρέπει να εισάγουµε και την εικόνα που θέλουµε. Από τον κατάλογο «Εικόνα» 
(εικόνα 2.6) επιλέγουµε «Εισαγωγή Αρχικής Εικόνας (TIF)» και αφού ορίσουµε την 
εικόνα που επιθυµούµε στο πλαίσιο διάλογου των Windows η εικόνα εµφανίζεται στο 
πλαίσιο της αρχικής εικόνας. Ορίζουµε τις διαστάσεις της φωτογραφίας στα αντίστοιχα 

κουτιά διάλογου (σε mm) και επιλέγουµε το κουµπί  για να ξεκινήσει η 
διόρθωση. 
     Αρχικά το αρχείο TIF µέσω του προγράµµατος Tifasc.exe µετατρέπεται σε σειριακό 
αρχείο (Diastro1.asc). ∆ιορθώνεται το σειριακό από την ακτινική διαστροφή και 
προκύπτει ένα καινούργιο σειριακό αρχείο (Diastro2.asc). Το νέο αυτό σειριακό αρχείο 
µέσω του προγράµµατος Asctif.exe µετατρέπεται στο τελικό διορθωµένο αρχείο εικόνας 
TIF. Η διορθωµένη εικόνα εµφανίζεται στο κατάλληλο πλαίσιο και µπορεί να 
επεξεργαστεί και να αποθηκευθεί. Η αποθήκευση της γίνεται από τον κατάλογο            
«Εικόνα»  αφού επιλέξουµε «Αποθήκευση ∆ιορθωµένης Εικόνας».  
 

  
 

Εικόνα 2.7 
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      Μια πολύ χρήσιµη λειτουργία του προγράµµατος είναι η ταυτόχρονη επεξεργασία 
αρχικής και διορθωµένης εικόνας. Από τον κατάλογο «Αρχική/Τελική Εικόνα» (εικόνα 
2.7)  επιλέγουµε «Ταυτόχρονη Επεξεργασία Εικόνων». Στη συνέχεια µε κατάλληλη 
µεγέθυνση µπορούµε να συγκρίνουµε τα αντίστοιχα pixel σε κάθε εικόνα. Αν η 
µεγέθυνση είναι αρκετά µεγάλη τότε µπορούµε µέσω της ταυτόχρονης κύλισης από τις 
µπάρες που εµφανίζονται να µετακινούµαστε ταυτόχρονα και στις δυο εικόνες 
βλέποντας συνεχώς τα αντίστοιχα pixel. 
      Άλλες λειτουργίες είναι : 
         α) η µεγέθυνση και σµίκρυνση ξεχωριστά κάθε εικόνας. 
         β) η εισαγωγή απευθείας της διορθωµένης εικόνας για σύγκριση της µε την αρχική 
         γ) η εκτύπωση της αρχικής ή της τελικής εικόνας αλλά και ολόκληρου του  
             ενεργού παραθύρου. 
 

• ∆ιόρθωση σε εξαγώγιµο αρχείο Autocad µορφής DXF 
 

 
 

Εικόνα 2.8 
 

      Στο ενεργό παράθυρο που απεικονίζεται παραπάνω µπορεί να πραγµατοποιηθεί η 
διόρθωση της ακτινικής διαστροφής σε αρχείο µορφής DXF. Η διόρθωση µπορεί να 
γίνει είτε µε τους συντελεστές που θα προκύψουν από την επίλυση της γενικής 
συνόρθωσης στο αρχικό DXF είτε µε συντελεστές που θα οριστούν στα κατάλληλα 
κουτιά κάτω αριστερά στο ενεργό παράθυρο. 
      Σε πρώτο στάδιο εισάγουµε το αρχικό DXF το οποίο θέλουµε να διορθώσουµε. Στην 
συνέχεια στο πλαίσιο του αφινικού µετασχηµατισµού επιλέγουµε αν σαν συντεταγµένες 
των σηµείων αναφοράς του συστήµατος του DXF θα επιλεγούν τα σηµεία που 
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περιέχονται στο DXF (µε την σειρά που δηµιουργήθηκαν) ή σηµεία από προϋπάρχον 
σειριακό αρχείο. Αν επιλέξουµε την προεπισκόπηση µπορούµε να δούµε τα 
περιεχόµενα του σειριακού αρχείου. Επιλέγουµε επίσης και το σειριακό αρχείο µε τις 
συντεταγµένες των σηµείων αναφοράς στο οποίο υπολογίστηκαν οι συντελεστές της 
διαστροφής (συνήθως το αρνητικό της φωτογραφίας).Και πάλι αν επιλέξουµε την 
προεπισκόπηση µπορούµε να δούµε τα περιεχόµενα του δεύτερου σειριακού αρχείου. 
Τέλος εισάγουµε το όνοµα του αρχείου µορφής DXF που θα δηµιουργηθεί. Πατάµε το 

κουµπί  και η διαδικασία ξεκινάει. 
 
 Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα : 
   ⊗ Μετατροπή του αρχείου µορφής DXF σε αρχείο µορφής ASCII  
   ⊗ Συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα περιεχόµενα του DXF 
   ⊗ Αφινικός µετασχηµατισµός στο αρχείο ASCII 
   ⊗ Εισαγωγή της διόρθωσης της ακτινικής διαστροφής 
   ⊗ ∆ηµιουργία σειριακού αρχείου ASCII (διορθωµένο) 
   ⊗ Αφινικός µετασχηµατισµός στο διορθωµένο αρχείο ASCII 
   ⊗ Μετατροπή του διορθωµένου αρχείου ASCII σε αρχείο µορφής DXF 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εµφανίζονται στο µεγάλο πλαίσιο κειµένου αναλυτικές 
πληροφορίες για όλα τα σταδία της εκτέλεσης. Ο αλγόριθµος της διόρθωσης είναι 
διαθέσιµος στο αντίστοιχο παράρτηµα. 
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• ∆ιόρθωση σε αρχείο µορφής ASCII 
 

 
 

Εικόνα 2.9 
 

      Η διόρθωση της ακτινικής διαστροφής µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε σειριακό 
αρχείο ASCII. Στο πλαίσιο διάλογου (εικόνα 2.9) εισάγουµε το όνοµα του αρχικού και 
του διορθωµένου σειριακού αρχείου. Μετά επιλέγουµε αν το πρόγραµµα θα 
χρησιµοποιήσει σαν συντελεστές για την διόρθωση αυτούς που θα προκύψουν κατόπιν 
γενικής συνόρθωσης στο αρχικό αρχείο ή αυτούς που θα οριστούν στα αντίστοιχα 

πλαίσια κειµένου. Πιέζουµε το κουµπί  και η διαδικασία 
ολοκληρώνεται. 
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• Τερµατισµός προγράµµατος 
 

 
 

Εικόνα 2.10 
    Επιλέγοντας την εντολή «Έξοδος»  εµφανίζεται το πλαίσιο διάλογου της εικόνας 
2.10. Επιβεβαιώνοντας την εντολή το πρόγραµµα τερµατίζεται, διαφορετικά επανέρχεται 
στην βασική οθόνη. 

   
2.5.2 Κατάλογος « Επεξεργασία » 

 

 
 

Εικόνα 2.11 
 
    Επιλέγοντας το κατάλογο «Επεξεργασία» και στην συνέχεια «Επεξεργασία 
Εικόνας» φορτώνεται η εικόνα 2.12.  
    Το πρόγραµµα έχει ενσωµατωµένο ένα επεξεργαστή εικόνας περιορισµένων 
δυνατοτήτων σε σχέση µε τα ολοκληρωµένα πακέτα του εµπορίου. Παρόλα αυτά 
θεωρείται απαραίτητο συµπλήρωµα για την µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του 
προγράµµατος. Η κύρια δυνατότητα του επεξεργαστή είναι η µετατροπή εικόνων 
διάφορων µορφών σε µορφή τέτοια (ασπρόµαυρο TIF) ώστε να µπορεί να εισαχθεί σε 
αυτές η ακτινική διαστροφή. 
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Εικόνα 2.12 
 

    Από τον κατάλογο «Αρχείο» (εικόνα 2.13) επιλέγουµε «Άνοιγµα» και εισάγουµε 
εικόνα έγχρωµη ή ασπρόµαυρη µορφής BMP,TIF ή JPEG. 

 
 

Εικόνα 2.13 
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                                     Εικόνα 2.14                                                     Εικόνα 2.15 
 

Παρατηρούµε ότι µετά την εισαγωγή ενεργοποιούνται οι κατάλογοι «Επεξεργασία» και 
«Προβολή». Από τον κατάλογο «Επεξεργασία» (εικόνα 2.14) εκτός από Αποκοπή, 
Αντιγραφή και Επικόλληση πάνω στην εικόνα µπορούµε να εµφανίσουµε την 
εργαλειοθήκη (εικόνα 2.15). Με την χρήση της τελευταίας εκτελούνται οι ακόλουθες 
διαδικασίες. 

    Επιλογή αντικειµένου σχεδίασης. 

    Σχεδίαση φωτισµένου ορθογωνίου. 

    Σχεδίαση ορθογωνίου. 

    Εισαγωγή κειµένου. 

    Εισαγωγή κειµένου από προϋπάρχον αρχείο. 

    Σχεδίαση γραµµής µε ελεύθερο χέρι. 

    Σχεδίαση γραµµής. 

    Σχεδίαση ορθογωνίου γεµισµένου µε χρώµα. 

    ∆ηµιουργία κειµένου µέσω του κειµενογράφου των Windows (Notepad). 

    Εισαγωγή σφραγίδας. 
Να σηµειωθεί ότι τα κουµπιά της εργαλειοθήκης µπορούν να προσαρµοστούν στις 
ανάγκες του  χρηστή κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο αντίστοιχο κουµπί. 
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Εικόνα 2.16 
 

Πατώντας πάνω στον κατάλογο «Προβολή» (εικόνα 2.16) εµφανίζονται οι διεργασίες 
που µπορούν να εκτελεστούν. Έτσι έχουµε τους ακόλουθους υποκαταλόγους : 
• Περιστροφή 
   Πραγµατοποιείται στροφή της εικόνας κατά 90ο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα 
καθώς          
   και αναστροφή της . Ιδιότητα ιδιαίτερα χρήσιµη για την εξαγωγή συµπερασµάτων  
   για την αποτελεσµατικότητα της διόρθωσης. 
• Τοποθέτηση 
    Επιτυγχάνεται η καλύτερη τοποθέτηση της εικόνας µέσα στο πλαίσιο διάλογου   
    (τοποθέτηση σε ύψος , κατά πλάτος ή καλύτερη τοποθέτηση).  
• Ζουµ 
    Παρέχεται η δυνατότητα µεγέθυνσης και σµίκρυνσης της εικόνας. 
      Τέλος υπάρχουν και οι επιλογές για µετατροπή από ασπρόµαυρη σε έγχρωµη 
εικόνα και το αντίστροφο, προβολή σε ολόκληρη την οθόνη όπως και προβολή της 
εικόνας στο πραγµατικό της µέγεθος. 
 
2.5.3 Κατάλογος « Μετατροπή » 

 

 
 

Εικόνα 2.17 
 

    Επιλέγοντας τον συγκεκριµένο κατάλογο πραγµατοποιείται η µετατροπή αρχείου 
µορφής DXF σε σειριακό αρχείο ASCII ή το αντίστροφο. Αναλυτική περιγραφή της 
µετατροπής ακολουθεί στην επόµενη σελίδα. Να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα 
αναγνωρίζει µόνο σηµεία και ευθείες σαν οντότητες που περιέχονται στο DXF. 
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• Μετατροπή αρχείου µορφής DXF σε σειριακό αρχείο ASCII 
 

 
 

Εικόνα 2.18 
 

      Η διαδικασία αυτή µας επιτρέπει την µετατροπή ενός αρχείου µορφής DXF σε 
σειριακό αρχείο ASCII. Σε πρώτη φάση εισάγουµε το όνοµα του αρχείου DXF. Κατόπιν 
επιλέγουµε τα περιεχόµενα του (σηµεία,ευθείες) και τα αντίστοιχα πλαίσια 
ενεργοποιούνται για την εισαγωγή των ονοµάτων των εξαγώγιµων αρχείων. ∆ίνονται τα 

ονόµατα και πατιέται το κουµπί . Μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία εµφανίζεται µήνυµα µε στατιστικά στοιχεία για το αρχείο DXF. 
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• Μετατροπή σειριακού αρχείου ASCII σε αρχείο µορφής DXF 
 

 
 

Εικόνα 2.19 

      Είναι η αντίστροφη διαδικασία από την προηγούµενη. Σαν αρχείο εισόδου έχουµε 
ένα σειριακό αρχείο ASCII και αρχείο εξόδου ένα αρχείο µορφής DXF . Επιλέγουµε τα 
ονόµατα για τα αρχεία εισόδου/εξόδου καθώς και την µορφή των εξαγόµενων 

δεδοµένων (σηµεία ή ευθείες). Πατάµε το κουµπί  
και επιτυγχάνεται η µετατροπή. 

 
2.5.4 Κατάλογος « Μετασχηµατισµός » 
 

 
 

Εικόνα 2.20 
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    Ο παραπάνω κατάλογος επιτρέπει την µεταφορά συντεταγµένων από ένα σύστηµα 
σε άλλο µέσω του αφινικού µετασχηµατισµού. 
 

 
 

Εικόνα 2.21 
 

    Το πλαίσιο διάλογου της εικόνας 2.21 χρησιµοποιείται για τον αφινικό 
µετασχηµατισµό. Σαν αρχείο εισόδου για την επίλυση του µετασχηµατισµού εισάγουµε 
µέσω των αντίστοιχων κουµπιών τα αρχεία που περιέχουν τις συντεταγµένες στο 
αρχικό σύστηµα (ψηφιοποιητή) και τις οµόλογες τους στο τελικό σύστηµα (αρνητικού). 

Κατόπιν πατάµε το κουµπί  και εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της 
επίλυσης (rmsx, rmsy). 
     Στην συνέχεια παρέχεται η δυνατότητα, αφού έχουν ήδη υπολογιστεί οι συντελεστές 
του αφινικού µετασχηµατισµού, µεταφοράς συντεταγµένων από το σύστηµα του 
ψηφιοποιητή στο σύστηµα του αρνητικού.  Εισάγουµε το αρχικό σειριακό αρχείο στο 
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αντίστοιχο πλαίσιο. ∆ίνουµε όνοµα στο αρχείο εξόδου που θα σχηµατιστεί και πιέζοντας 

το κουµπί  πραγµατοποιείται ο µετασχηµατισµός. 
 
2.5.5 Κατάλογος « Συνόρθωση » 
 

 
 

Εικόνα 2.22 
 

    Από τον κατάλογο της γενικής συνόρθωσης παρέχεται η δυνατότητα υπολογισµού 
της ακτινικής διαστροφής (µε ένα , δυο ή τρεις συντελεστές) µε την µέθοδο παρεµβολής 
ευθείας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παρεµβληθεί η εξίσωση της ευθείας χωρίς την 
εισαγωγή διαστροφής. Ακολουθούν τα αντίστοιχα πλαίσια διαλόγου (εικόνες 2.23 έως 
2.26) ενώ περιγράφεται αναλυτικά η διόρθωση µε τους συντελεστές Κ3,Κ5 αφού 
συγκεντρώνει όλες τις δυνατότητες των πλαισίων διαλόγου της συνόρθωσης. 
 

  
Εικόνα 2.23 Γενική συνόρθωση χωρίς 

διαστροφή 
Εικόνα 2.24 Γενική συνόρθωση  µε 

διαστροφή (Κ3) 
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Εικόνα 2.25 Γενική συνόρθωση  µε διαστροφή (Κ3, Κ5, Κ7) 
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Εικόνα 2.26 Γενική συνόρθωση  µε διαστροφή (Κ3, Κ5) 
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    Το πλαίσιο διαλόγου της εικόνας 2.26 υπολογίζει τους συντελεστές Κ3,Κ5 της 
ακτινικής διαστροφής και το a posteriori τυπικό σφάλµα εφαρµόζοντας την µέθοδο της 
γενικής συνόρθωσης σε σειριακό αρχείο που περιέχει συντεταγµένες κορυφών ευθειών. 
Ανάλογα σε ποιον άξονα συγκλίνει η κάθε ευθεία (xx` ή yy`) επιλέγονται οι αντίστοιχες 
εξισώσεις και διαµορφώνονται κατάλληλα οι πίνακες (βλέπε παρ. 1.6). 
     Αρχικά επιλέγουµε το σειριακό αρχείο εισόδου πατώντας το κουµπί 

. Μετά την επιλογή το πρόγραµµα εµφανίζει αυτόµατα τα 
στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω : 

♦ Αριθµός ευθειών 
♦ Αριθµός σηµείων 
♦ Αριθµός σηµείων ανά ευθεία 
♦ Αριθµός ευθειών µε κλίση προς xx` 
♦ Αριθµός ευθειών µε κλίση προς yy` 

    Αν επιθυµούµε την αποθήκευση των αποτελεσµάτων της συνόρθωσης θα πρέπει να 
δώσουµε όνοµα στο συγκεκριµένο αρχείο και να µαρκάρουµε την επιλογή 
«Αποθήκευση αποτελεσµάτων».  
    Μπορούµε επίσης να δηµιουργήσουµε αρχείο που θα περιέχει τα εναποµένοντα 
σφάλµατα. Το αρχείο µπορεί να περιέχει διανυσµατική απεικόνιση των σφαλµάτων 
(µεγενθυµένα κατα 25 φορες) αν µαρκαριστεί η επιλογή «Αποθήκευση αρχείου DXF». 
Για την σωστή εισαγωγή του DXF στο Autocad θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα νέο 
αρχείο DWG χρησιµοποιώντας το πρότυπο (template) diastro.dwt που περιέχεται στο 
directory c:\diastro\ (εικόνα 2.27). 

 
 

Εικόνα 2.27 Εισαγωγή DXF στο Autocad 
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Τα εναποµένοντα σφάλµατα θα εµφανιστούν στη οθόνη αν µαρκαριστεί η επιλογή 
«Εµφάνιση αποτελεσµάτων». Υπάρχει επίσης η επιλογή «Αποθήκευση αρχείου 
ASCII» για δηµιουργία σειριακού αρχείου της µορφής : 
 
                        X                    ,                     Y                    ,   Εναποµένοντα Σφάλµατα 
 
αρχείο που χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία υψοµετρικών καµπυλών των 
σφαλµάτων µέσω του λογισµικού Surfer. 

     Η γενική συνόρθωση µπορεί πλέον να ξεκινήσει πατώντας το κουµπί . 
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης εµφανίζεται η µπάρα προόδου που µας ενηµερώνει για 
την πρόοδο της εργασίας. Μόλις ολοκληρωθεί η συνόρθωση παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα στα αντίστοιχα πλαίσια. Παρατηρούµε ότι εκτός των αποτελεσµάτων 

εµφανίστηκαν και τα κουµπιά  και . Πατώντας το 
πρώτο εµφανίζεται το γράφηµα της ακτινικής διαστροφής ενώ ενεργοποιώντας το 
δεύτερο εγκαταλείπουµε την γενική συνόρθωση και επιστρέφουµε στην βασική οθόνη 
του προγράµµατος. 
 

2.5.6 Κατάλογος « Βαθµονόµηση » 
 

 
 

Εικόνα 2.28 
 

     Επιλέγοντας τον κατάλογο της εικόνας 2.28 µπορούµε να βαθµονοµήσουµε την 
ακτινική διαστροφή χρησιµοποιώντας δυο κριτήρια : 
    i) Τον µηδενισµό του διαγράµµατος σε συγκεκριµένη τιµή της ακτίνας ro. 

ii) Την ελαχιστοποίηση της µέσης τετραγωνικής τιµής της διαστροφής µέχρι την 
     συγκεκριµένη τιµή της ακτίνας rmax. 

     Χρησιµοποιώντας το πρώτο κριτήριο εµφανίζεται το πλαίσιο διάλογου της εικόνας 
2.29 ενώ επιλέγοντας το δεύτερο κριτήριο το πλαίσιο διαλόγου της εικόνας 2.30. Η 
διαδικασία που ακολουθείται είναι κοινή. Εισάγουµε στα αντίστοιχα πλαίσια διαλόγου 
τους αρχικούς συντελεστές του πολυώνυµου. Επιλέγουµε την ακτίνα r ανάλογα µε το 

κριτήριο. Πατάµε το κουµπί  και η µετατροπή των συντελεστών 
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λαµβάνει χώρα. Ακολούθως πατώντας το κουµπί  έχουµε την 
δυνατότητα να δούµε τις δυο καµπύλες της ακτινικής διαστροφής. Η αρχική 
συµβολίζεται µε µπλε χρώµα και διακεκοµµένη γραµµή ενώ η βαθµονοµηµένη µε 
κόκκινο χρώµα. Τέλος από τον κατάλογο «Γράφηµα» µπορούµε να αποθηκεύσουµε το 
γράφηµα σε µορφή BMP και να κλείσουµε το πλαίσιο διάλογου της βαθµονόµησης. 
 

 
 

Εικόνα 2.29 Βαθµονόµηση µε µηδενισµό σε συγκεκριµένη τιµή της ακτίνας 
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Εικόνα 2.30 Βαθµονόµηση µε ελαχιστοποίηση της µέσης τετραγωνικής τιµής της 
διαστροφής  

 
2.5.7 Κατάλογος « Γράφηµα » 
 

 
 

Εικόνα 2.31 
 

     Με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω εµφανίζεται το γράφηµα της 
ακτινικής διαστροφής για ένα ή περισσότερα πολυώνυµα µε δυνατότητα απεικόνισης, 
ταυτόχρονης ή όχι, της µέσης τιµής και του τυπικού σφάλµατος. 
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� Βήµα 1ο 

 

 
 

Εικόνα 2.32 
 

     Σε πρώτη φάση επιλέγουµε τον αριθµό των πολυώνυµων που θέλουµε να 
εµφανιστούν στο γράφηµα. Ο µέγιστος αριθµός είναι 10 αλλά στην περίπτωση που οι 
γραφικές παραστάσεις παρουσιάζουν µικρή απόκλιση µεταξύ τους, προτείνεται για 
καλύτερη απεικόνιση ο αριθµός αυτός να µην υπερβαίνει το 5. 
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� Βήµα 2ο 

 

 
 

Εικόνα 2.33 
    Εισάγουµε τις τιµές των συντελεστών των πολυώνυµων της ακτινικής διαστροφής 
καθώς και την µέγιστη τιµή της ακτίνας µέχρι την οποία θα δηµιουργηθεί το γράφηµα. 

Πατάµε το κουµπί  για συνέχεια. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :49  

� Βήµα 3ο 

 

 
 

Εικόνα 2.34 
 

     Επιλέγουµε τι θα εµφανιστεί στο γράφηµα. Μπορούν να εµφανιστούν οι γραφικές 
παραστάσεις των πολυώνυµων και/ή µια γραφική παράσταση εκ των τριών : 

i) Γράφηµα Μέσης Τιµής 
ii) Γράφηµα Τυπικής Απόκλισης 
iii) Γράφηµα Μέσης Τιµής και Τυπικής Απόκλισης 
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� Βήµα 4ο 

 

 
 

Εικόνα 2.35 
    Η γραφική παράσταση έχει πλέον εµφανιστεί στην οθόνη. ∆εξιά, στο υπόµνηµα, 
φαίνονται οι συντελεστές Κ1,Κ3,Κ5 για κάθε διάγραµµα. Από τον κατάλογο 
«Επεξεργασία»  µπορούµε να αντιγράψουµε το γράφηµα στην µνήµη των Windows για 
περαιτέρω επεξεργασία από άλλο λογισµικό. Τέλος από τον κατάλογο «Γράφηµα» 
µπορούµε να αποθηκεύσουµε το γράφηµα σε µορφή BMP αλλά και να επιστρέψουµε 
στην βασική οθόνη. 
 

2.5.8 Κατάλογος « Πληροφορίες » 
 

 
 

Εικόνα 2.36 
 

• Πληροφορίες Προγράµµατος 
 

    Αν από τον κατάλογο «Πληροφορίες»  πιέσουµε τον υποκατάλογο «Πληροφορίες 
Προγράµµατος» εµφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 2.37 µε πληροφορίες σχετικά µε 
το πρόγραµµα. 
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Εικόνα 2.37 

• Πληροφορίες Συστήµατος 
 
    Επιλέγοντας τον υποκατάλογο «Πληροφορίες Συστήµατος» εµφανίζεται στην 
οθόνη το ενσωµατωµένο πρόγραµµα πληροφοριών συστήµατος που περιέχεται  στο 
πακέτο Office της Microsoft. Σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστηµένο το Office η 
επιλογή αυτή είναι ανενεργή.  
 
2.5.8 Κατάλογος « Προβολή Βίντεο » 
 

 
 

Εικόνα 2.38 
 

    Από τον συγκεκριµένο κατάλογο προβάλλονται δυο βίντεο που συνοδεύουν το 
πρόγραµµα. Για την σωστή εκτέλεση τους θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το 
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πρόγραµµα ActiveMovie που διανέµεται δωρεάν από την Microsoft και περιέχεται µέσα 
στο CD της εγκατάστασης. 
 
• Παρουσίαση δυνατοτήτων προγράµµατος 
 

    Αν από τον κατάλογο «Προβολή Βίντεο»  πιέσουµε τον υποκατάλογο 
«Παρουσίαση δυνατοτήτων προγράµµατος» εµφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 
2.39 µε ενηµερωτικό βίντεο σχετικά µε το πρόγραµµα. Το βίντεο προβάλλεται σε 
ολόκληρη την οθόνη και το σταµάτηµα ή η επανεκκίνηση του πραγµατοποιείται µε διπλό 
πάτηµα του κουµπιού του ποντικιού. 
 

 
 

Εικόνα 2.39 
 

• Παρακολούθηση διόρθωσης διαστροφής σε εικόνα 
 
    Επιλέγοντας τον οµώνυµο υποκατάλογο προβάλλεται στην οθόνη ένα βίντεο 
σταδιακής διόρθωσης εικόνας από ακτινική διαστροφή. Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε 
για την δηµιουργία του ήταν η µέθοδος morphing. Η διάρκειά του είναι 20 δευτερόλεπτα 
και η αρχική εικόνα του φαίνεται στην εικόνα 2.40 . 
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Εικόνα 2.40 
 
2.6 Εγκατάσταση προγράµµατος 
 
    Η διπλωµατική εργασία συνοδεύεται από ένα CD-ROM που περιέχονται τα αρχεία 
εγκατάστασης του προγράµµατος. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει στο directory 
c:\diastro, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η σωστή λειτουργία του προγράµµατος. Θα 
πρέπει επίσης να εγκατασταθεί το πρόγραµµα ActiveMovie απο το CD αν δεν υπάρχει 
ήδη εγκατεστηµένο στο σύστηµα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ` 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
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3.1 ∆ιερεύνηση Μεθόδου 
 
    Προτού εφαρµοστεί η µέθοδος στους τρεις υπερευρυγώνιους φακούς (Tokina, 
Tamron, Soligor) θα επιχειρηθεί µια αρχική προσέγγιση της ακρίβειας συναρτήσει : 
   • του αριθµού και της θέσης των ψηφιοποιηµένων ευθειών 
   • του αριθµού των συντελεστών του πολυωνύµου που θα εισαχθούν στις εξισώσεις   
      παρατήρησης 
   • του µέσου βήµατος ψηφιοποίησης της ευθείας. 
     
♦ Αριθµός και θέση ευθειών 
 
    Για τον έλεγχο τους δηµιουργήθηκαν 8 αρχεία ψηφιοποιηµένων ευθειών µε 
αντίστοιχους συνδυασµούς κατανοµής τους. Το πρότυπο αρχείο ήταν εκείνο της εικόνας 
Tokina 09. Στην εικόνα 1 απεικονίζονται τα 8 αρχεία ψηφιοποίησης ενώ στον πίνακα 1 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της γενικής συνόρθωσης στο κάθε αρχείο όπως 
προέκυψαν κατόπιν βαθµονόµησης µε ελαχιστοποίηση της µέσης τετραγωνικής τιµής 
της διαστροφής µέχρι ακτίνα rmax = 20.5 mm. 
 

Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα συνόρθωσης 
 

 Βαθµονοµηµένες Τιµές (rmax=20.5) 
 Κ1 (*10-1) Κ3 (*10-4) Κ5 (*10-7) 

Αρχείο 6+1 ευθειών 0.4497 -3.0406 4.2089 
Αρχείο 10 ευθειών 0.4724 -3.2659 4.6612 

Αρχικό αρχείο ευθειών 0.4717 -3.2436 4.5967 
Αρχείο 2 ευθειών 0.4278 -2.8855 3.9793 
Αρχείο 3 ευθειών 0.4312 -2.9164 4.0386 
Αρχείο 5 ευθειών 0.4725 -3.2734 4.6849 
Αρχείο 7 ευθειών 0.4606 -3.1555 4.4489 
Αρχείο 8 ευθειών 0.4700 -3.2428 4.6163 

 
Πίνακας 1 

 
    Στο διάγραµµα 1 συγκρίνονται τα βαθµονοµηµένα διαγράµµατα των αρχείων. Εύκολα 
συµπεραίνει κανείς ότι η σύγκλιση των διαγραµµάτων είναι µεγάλη. Η µέγιστη διάφορα 
τους είναι 25 µm περίπου, τιµή απόλυτα ικανοποιητική για τα δεδοµένα της µεθόδου . 
Αρκεί , λοιπόν, ένας αριθµός περίπου 6 µε 7 ευθειών κατανεµηµένων κυρίως στα άκρα 
της εικόνας. Για αρχεία που περιέχουν λιγότερες ευθείες, παρόλο που ο συγκεκριµένος 
έλεγχος έδειξε ότι δεν παρουσιάζουν πρόβληµα, καλό θα είναι να αποφεύγονται, αφού 
είναι πιθανό το σφάλµα ψηφιοποίησης ,όπως και κάποια τοπική παραµόρφωση της 
εικόνας (λόγω π.χ. έλλειψης επιπεδότητας του φιλµ), να επιδράσει καταλυτικά προς την 
δηµιουργία λανθασµένου µοντέλου διόρθωσης. 
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Εικονα Ψηφιοποιησης 7 ευθειων

Εικονα Ψηφιοποιησης 3 ευθειων

Εικονα Αρχικης Ψηφιοποιησης

Εικονα Ψηφιοποιησης 8 ευθειων

Εικονα Ψηφιοποιησης 5 ευθειων

Εικονα Ψηφιοποιησης 2 ευθειων

Εικονα Ψηφιοποιησης 6+1 ευθειων Εικονα Ψηφιοποιησης 10 ευθειων

 
 

Εικόνα 1. Κατανοµή ευθειών στα 8 ψηφιοποιηµένα αρχεία 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :57  

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

0 4 8 12 16 20

r (mm)

∆r (µm)

Αρχειο 6+1 ευθειων

Αρχειο 10 ευθειων

Αρχικο αρχειο ευθειων

Αρχειο 2 ευθειων

Αρχειο 3 ευθειων

Αρχειο 5 ευθειων

Αρχειο 7 ευθειων

Αρχειο 8 ευθειων

∆ιάγραµµα 1. Σύγκριση βαθµονοµηµένων διαγραµµάτων ακτινικής διαστροφής των 8 
αρχείων 
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♦ Αριθµός συντελεστών του πολυώνυµου 
 
   Όπως αναφέρθηκε, η ακτινική διαστροφή ∆r εκφράζεται µέσω του γνωστού 
πολυωνύµου περιττής τάξης 
 

∆r = K1r + K3r
3 + K5r

5 + K7r
7 + ...                                           

 
όπου Κi οι συντελεστές του πολυωνύµου. Ο αριθµός των συντελεστών που 
διαπραγµατεύονται την τιµή του πολυώνυµου εξαρτάται από την επιδιωκόµενη ακρίβεια. 
Στην συγκεκριµένη εργασία κρίθηκε απαραίτητη (αφού µηδενίστηκε ο πρώτος 
συντελεστής) η χρήση των συντελεστών Κ3 και Κ5. Εξετάστηκε και η περίπτωση 
εισαγωγής και του όρου Κ7. Κατόπιν µετρήσεων πάνω στην εικόνα Tokina 01,oπως 
φαίνεται και από τα διαγράµµατα 2 και 3 που έπονται, για το ωφέλιµο µέρος της 
εικόνας, δηλαδή µέχρι ακτινική απόσταση 19 mm αφού στα άκρα της εικόνας 
αποφεύγονται οι µετρήσεις, δεν παρουσιάζονται αποκλίσεις τέτοιες ώστε να 
δικαιολογηθεί η χρήση του. Ενδεικτικά παρατίθενται οι τιµές των αρχικών και 
βαθµονοµηµένων διαγραµµάτων µε χρήση δυο και τριών συντελεστών στον πίνακα 2. 
 

 Αρχικές Τιµές Συντελεστών Βαθµονοµηµένες Τιµές (rmax=20.5) 
Tοkina 01 Κ1 (*10-

1) 
Κ3 (*10-

4) 
Κ5 (*10-

7) 
Κ7 (*10-

10) 
Κ1` (*10-

1) 
Κ3` (*10-

4) 
Κ5` (*10-

7) 
Κ7` (*10-

10) 
Mε Κ3 , Κ5 0 -2.5426 3.3077  - 0.4187 -2.7683 3.7089  - 
Mε Κ3 , Κ5 , 

Κ7 
0 -2.9159 5.0997  -2.5862  0.4391 -3.2507  6.1190  -3.2794  

 
Πίνακας 2 

 
♦ Μέσο βήµα ψηφιοποίησης 
 
    Στα πλαίσια της διερεύνησης εξετάστηκε επίσης η πυκνότητα των σηµείων κάθε 
ευθείας. Για το φορµάτ των 35 mm διαπιστώθηκε ότι περαιτέρω πύκνωση των 15 
σηµείων δεν επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στην ακρίβεια. Συνιστάται, λοιπόν ένα µέσο 
βήµα ψηφιοποίησης της τάξης των 2 mm (σε διαστάσεις αρνητικού). 
    Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να εκτελείται στη µέγιστη δυνατή µεγέθυνση που επιτρέπει 
το λογισµικό και η διακριτική ικανότητα της εικόνας , ανάλογα µε την ανάλυσή της, ώστε 
να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, το σφάλµα ψηφιοποίησης.  
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∆ιάγραµµα 2. Σύγκριση αρχικών διαγραµµάτων ακτινικής διαστροφής συναρτήσει 

αριθµού συντελεστών 
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∆ιάγραµµα 3.Σύγκριση βαθµονοµηµένων διαγραµµάτων ακτινικής διαστροφής 

συναρτήσει συντελεστών 
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3.2 Πρώτη εφαρµογή  - Φακός RMC Tokina 
 
    Ο πρώτος φακος που δοκιµάστηκε ήταν ενας φακός Tokina 17mm f/3.5 ATX 
Aspherical Autofocus. Προσαρµόστηκε σε µία µηχανή Nikon F3 και 
πραγµατοποιήθηκαν 8 λήψεις. Το άνοιγµα του φακού ήταν 103°, το βάρος του  
400gr και το κόστος αγοράς του περίπου 120.000. 
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���� Εικόνα Tokina 01 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 01 του φακού 
Tokina.  
 

Εικόνα Tokina 01 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 11 
Σηµεία: 149 

Σηµεία ανά Ευθεία: 13.55 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 1 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 10 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  44 µm 
rmsy = 44 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  56.4 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  15.3 µm 

Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.8893 x 10-4 
K5 =  3.8710 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.4188 x 10-1 
K3` = -2.7683 x 10-4 
K5` =  3.7089 x 10-7 

 
Πίνακας 3 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
 

 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :63  
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∆ιάγραµµα 4. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tokina 01 (Αρχική-
Βαθµονοµηµένη)  



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :64  

Εικόνα 2. Αρχική εικόνα Tokina 01 

 
Εικόνα 3. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 01 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυώνυµου) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :65  

 
Εικόνα 4. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 01 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυώνυµου) 
���� Εικόνα Tokina 02 
 
     Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 02 του φακού 
Tokina. 

 

Εικόνα Tokina 02 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 15 
Σηµεία: 198 

Σηµεία ανά Ευθεία: 13.2 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 2 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 13 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  10.9 µm 
rmsy = 10.9 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  60.1 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  11.9 µm 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :66  

Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου  
K1 = 0 
K3 = -2.5426 x 10-4 
K5 =  3.3077 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.3773 x 10-1 
K3` = -2.4467 x 10-4 
K5` =  3.1829 x 10-7 

 
Πίνακας 4 

 
     Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
 
 
 

 
 
 
 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :67  
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∆ιάγραµµα 5. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tokina 02 (Αρχική-
Βαθµονοµηµένη)  



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :68  

Εικόνα 5. Αρχική εικόνα Tokina 02 

 
Εικόνα 6. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 02 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυώνυµου) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :69  

 
Εικόνα 7. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 02 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυώνυµου) 
���� Εικόνα Tokina 09 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 09 του φακού 
Tokina. 

 

Εικόνα Tokina 09 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 9 
Σηµεία: 127 

Σηµεία ανά Ευθεία: 14.11 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 1 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 8 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  22.4 µm 
rmsy = 22.4 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  62.7 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  17.3 µm 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :70  

Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.6552 x 10-4 
K5 =  3.5268 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.3882 x 10-1 
K3` = -2.5522 x 10-4 
K5` =  3.3899 x 10-7 

 
Πίνακας 5 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 

 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :71  
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∆ιάγραµµα 6. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tokina 09 (Αρχική-
Βαθµονοµηµένη) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :72  

Εικόνα 8. Αρχική εικόνα Tokina 09 

 
Εικόνα 9. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 09 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυώνυµου) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :73  

 
Εικόνα 10. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 09 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυώνυµου) 
���� Εικόνα Tokina 10 

 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 10 του φακού 
Tokina. 
 

Εικόνα Tokina 10 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 12 
Σηµεία: 240 

Σηµεία ανά Ευθεία: 20 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 12 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 0 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  8.9 µm 
rmsy = 8.9 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  96.6 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  15 µm 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :74  

Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -3.4043 x 10-4 
K5 =  4.8243 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.4717 x 10-1 
K3` = -3.2437 x 10-4 
K5` =  4.5967 x 10-7 

 
Πίνακας 6 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
 

 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :75  
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∆ιάγραµµα 7. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tokina 10 (Αρχική-
Βαθµονοµηµένη) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :76  

Εικόνα 11. Αρχική εικόνα Tokina 10 

 
Εικόνα 12. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 10 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυώνυµου) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :77  

 
Εικόνα 13. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 10 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυώνυµου) 
���� Εικόνα Tokina 11 

 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 11 του φακού 
Tokina. 

  

Εικόνα Tokina 11 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 8 
Σηµεία: 95 

Σηµεία ανά Ευθεία: 11.88 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 3 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 5 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  1.5 µm 
rmsy = 1.5 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  62.1 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  12.7 µm 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :78  

Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.8635 x 10-4 
K5 =  3.9448 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.4075 x 10-1 
K3` = -2.7468 x 10-4 
K5` =  3.7840 x 10-7 

 
Πίνακας 7 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
 
 
 

 
 
 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :79  
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∆ιάγραµµα 8. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tokina 11 (Αρχική-
Βαθµονοµηµένη) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :80  

 
Εικόνα 14. Αρχική εικόνα Tokina 11 

 
Εικόνα 15. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 11 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυώνυµου) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :81  

 
Εικόνα 16. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 11 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυώνυµου) 
���� Εικόνα Tokina 12 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 12 του φακού 
Tokina.  
 

Εικόνα Tokina 12 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 13 
Σηµεία: 147 

Σηµεία ανά Ευθεία: 11.31 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 2 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 11 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  6.1 µm 
rmsy = 6.1 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  66.3 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  15.3 µm 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :82  

Αρχικοί συντελεστές πολυώνυµου 
K1 = 0 
K3 = -2.7081 x 10-4 
K5 =  3.6918 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.3890 x 10-1 
K3` = -2.6028 x 10-4 
K5` =  3.5482 x 10-7 

 
Πίνακας 8 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
 

                                     
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :83  

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

0 4 8 12 16 20

r (mm)

∆r (µm)

Αρχικη

Βαθµονοµηµενη

∆ιάγραµµα 9. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tokina 12 (Αρχική-
Βαθµονοµηµένη) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :84  

 
Εικόνα 17. Αρχική εικόνα Tokina 12 

 
Εικόνα 18. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 12 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυώνυµου) 
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Εικόνα 19. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 12 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυώνυµου) 
���� Εικόνα Tokina 13 

 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 13 του φακού 
Tokina.  
 

Εικόνα Tokina 13 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 9 
Σηµεία: 119 

Σηµεία ανά Ευθεία: 13.22 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 0 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 9 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  17.3 µm 
rmsy = 17.3 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  59.8 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  22.2 µm 
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Αρχικοί συντελεστές πολυώνυµου 
K1 = 0 
K3 = -3.0773 x 10-4 
K5 =  4.1625 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.4421 x 10-1 
K3` = -2.9412 x 10-4 
K5` =  3.9785 x 10-7 

 
Πίνακας 9 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 10. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tokina 13 (Αρχικό-
Βαθµονοµηµένο) 
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Εικόνα 20. Αρχική εικόνα Tokina 13 

 
Εικόνα 21. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 13 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυώνυµου) 
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Εικόνα 22. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 13 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυώνυµου) 
���� Εικόνα Tokina 14 

 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 14 του φακού 
Tokina.  
 

Εικόνα Tokina 14 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 10 
Σηµεία: 171 

Σηµεία ανά Ευθεία: 17.1 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 10 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 0 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  5.5 µm 
rmsy = 5.5 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  98.6 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  27.2 µm 
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Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -3.1483 x 10-4 
K5 =  4.3993 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.4420 x 10-1 
K3` = -3.0091 x 10-4 
K5` =  4.2048 x 10-7 

 
Πίνακας 10 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 11. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tokina 14 (Αρχικό-
Βαθµονοµηµένο) 
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Εικόνα 23. Αρχική εικόνα Tokina 14 

 
Εικόνα 24. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 14 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυώνυµου) 
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Εικόνα 25. ∆ιορθωµένη εικόνα Tokina 14 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυώνυµου) 
Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα - Αξιολόγηση φακού 

 
    Αφού υπολογίστηκαν οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε φωτογραφία 
ξεχωριστά, διερευνήθηκε η συνολική συµπεριφορά της µεθόδου για όλες τις 
φωτογραφίες του φακού . Ελέγχθηκε η επαναληψιµότητα του µοντέλου για τον 
συγκεκριµένο φακό και τα εναποµένοντα σφάλµατα της διόρθωσης. Στα πλαίσια της 
κριτικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων δηµιουργήθηκαν τα ακόλουθα διαγράµµατα, 
πίνακες και εικόνες: 
  • Συγκεντρωτικοί πίνακες αποτελεσµάτων συνόρθωσης. 
  • Συγκεντρωτικά διαγράµµατα ακτινικής διαστροφής  µε όλες τις καµπύλες των 8    
    φωτογραφιών  χρησιµοποιώντας τις αρχικές και τις βαθµονοµηµένες τιµές των   
    συντελεστών του πολυωνύµου. 
  • ∆ιάγραµµα τυπικού σφάλµατος των 8 βαθµονοµηµένων καµπυλών.  
  • Εικόνες διανυσµατικής απεικόνισης εναποµενόντων σφαλµάτων. 
  • Εικόνες ισοσφαλµατικής απεικόνισης εναποµενόντων σφαλµάτων. 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται λεπτοµερώς ένα προς ένα. 
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� Συγκεντρωτικοί πίνακες αποτελεσµάτων συνόρθωσης 
 
    Στον πίνακα 11 είναι συγκεντρωµένες οι αρχικές και βαθµονοµηµένες τιµές των 
συντελεστών του πολυώνυµου για τις 8 φωτογραφίες. 
 

 Αρχικές Τιµές Συντελεστών Βαθµονοµηµένες Τιµές (rmax=20.5) 
Εικόνα Κ1 (*10-1) Κ3 (*10-4) Κ5 (*10-7) Κ1` (*10-1) Κ3` (*10-4) Κ5` (*10-7) 

Tokina (01) 0 -2.8893 3.8710 0.4188 -2.7683 3.7089 
Tokina (02) 0 -2.5426 3.3077 0.3773 -2.4467 3.1829 
Tokina (09) 0 -2.6552 3.5268 0.3882 -2.5522 3.3899 
Tokina (10) 0 -3.4043 4.8243 0.4717 -3.2437 4.5967 
Tokina (11) 0 -2.8635 3.9448 0.4075 -2.7468 3.7840 
Tokina (12) 0 -2.7081 3.6918 0.3890 -2.6028 3.5482 
Tokina (13) 0 -3.0773 4.1625 0.4421 -2.9412 3.9785 
Tokina (14) 0 -3.1483 4.3993 0.4420 -3.0091 4.2048 

 
Πίνακας 11 

 
    Στον πίνακα 12 της επόµενης σελίδας έχουµε τα τυπικά σφάλµατα όπως προέκυψαν 
µε την µέθοδο της γενικής συνόρθωσης. Στην πρώτη περίπτωση η επίλυση έγινε χωρίς 
την εισαγωγή της διαστροφής στις εξισώσεις παρατήρησης ενώ στην δεύτερη 
συµπεριλήφθηκε. Το τυπικό σφάλµα µας παρέχει µια αξιόπιστη στατιστική εκτίµηση για 
το µέγεθος των εναποµενόντων σφαλµάτων και κατά συνέπεια για την αξιολόγηση της 
µεθόδου. Υπολογίστηκε το µέγεθος του pixel των εικόνων του φακού Τοkina, 
προσδιορίζοντας την τιµή στα 10 µm περίπου. Ανατρέχοντας στον πίνακα παρατηρείται 
µια µείωση του σφάλµατος από τα 6-7 pixel στο 1.5 pixel, βελτίωση σηµαντική. Άλλη 
επισήµανση που µπορεί να γίνει είναι ότι περίπου το 70% µε 80% των σφαλµάτων της 
αρχικής εικόνας οφείλονται στην συµµετρική ακτινική διαστροφή, τα οποία και 
διορθώνονται. 
 
Εικόνα σο (µm) χωρίς εισαγωγή 

διαστροφής 
σο (µm) µε εισαγωγή 

διαστροφής 
Μείωση 

σφάλµατος (%) 
Tokina (01) 56.4 15.3 73 
Tokina (02) 60.1 11.9 80 
Tokina (09) 62.7 17.3 72 
Tokina (10) 96.6 15.0 84 
Tokina (11) 62.1 12.7 80 
Tokina (12) 66.3 15.3 77 
Tokina (13) 59.8 22.2 63 
Tokina (14) 98.6 27.2 72 

rms = 72.1 17.8 75 
 

Πίνακας 12 
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� Συγκεντρωτικά διαγράµµατα ακτινικής διαστροφής 
 
    Στα διαγράµµατα 12 και 13 απεικονίζονται συγκεντρωµένες όλες οι επιµέρους, 
αρχικές και βαθµονοµηµένες, καµπύλες της ακτινικής διαστροφής των εικόνων του 
φακού Tokina. Στις αρχικές καµπύλες παρατηρείται µια απόκλιση της τάξεως των 200 
µm κοντά στα άκρα της εικόνας. Αντίθετα, οι βαθµονοµηµένες καµπύλες που αποτελούν 
και µέτρο σύγκρισης της επαναληψιµότητας των συγκεκριµένων γεωµετρικών 
σφαλµάτων του φακού, εµφανίζουν µικρές αποκλίσεις µεταξύ τους που στην µέγιστη 
τιµή τους προσεγγίζουν τα 50 µm. Συµπεραίνει, λοιπόν, κανείς ότι µε ένα διάγραµµα 
µέσων τιµών της διαστροφής θα µπορούσε να διορθώσει µε ακρίβεια νέες λήψεις από 
τον ίδιο φακό. 
 
� ∆ιάγραµµα τυπικού σφάλµατος βαθµονοµηµένων καµπυλών 
 
    Το διάγραµµα 14 εµφανίζει την διακύµανση του τυπικού σφάλµατος των 
βαθµονοµηµένων διαγραµµάτων της ακτινικής διαστροφής συναρτήσει της ακτινικής 
απόστασης. Η µέγιστη τιµή του πλησιάζει τα 15 µm, τιµή που αν αντιπαρατεθεί µε το 
µέγεθος του pixel (10 µm) προσδίδει µεγάλη αξιοπιστία στην µέθοδο υπολογισµού.  
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∆ιάγραµµα 12. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής φακού Tokina µε τους αρχικούς 

συντελεστές 
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∆ιάγραµµα 13. Bαθµονοµηµένα ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής φακού Tokina 
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∆ιάγραµµα 14.Τυπικό σφάλµα βαθµονοµηµένων διαγραµµάτων φακού Tokina 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :99  

� Εικόνες διανυσµατικής απεικόνισης εναποµένοντων σφαλµάτων  
  
    Στις εικόνες 26,27,28 και 29 των παρακάτω τεσσάρων σελίδων απεικονίζονται σε 
διανυσµατική µορφή τα εναποµένοντα σφάλµατα των εικονοσυντεταγµένων που 
προκύπτουν από την επίλυση µε την µέθοδο της γενικής συνόρθωσης µε και χωρίς την 
εισαγωγή διαστροφής. Οι εικόνες δεν είναι υπό κλίµακα και τα σφάλµατα έχουν 
µεγεθυνθεί 25 φορές για την καλύτερη απεικόνιση τους.  
    Συγκρίνοντας τα διανύσµατα παρατηρείται ο αισθητός περιορισµός των σφαλµάτων 
µε την εισαγωγή της διαστροφής , όπως αναµενόταν άλλωστε από τα τυπικά σφάλµατα 
της επίλυσης. Στις δυο εικόνες που προέκυψαν χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής 
(εικόνες 26 και 28) είναι εµφανές το ακτινικό σφάλµα που παρουσιάζουν καθώς και η 
παρόµοια κατανοµή του. Η συστηµατικότητα , όµως, του σφάλµατος εµφανίζεται σε 
µικρότερο βαθµό και στις εικόνες των εναποµενόντων σφαλµάτων µε την διαστροφή. 
Μένει, λοιπόν , προς περαιτέρω διερεύνηση η βελτίωση του µοντέλου για περιορισµό 
και των σφαλµάτων αυτών (µε εισαγωγή ενδεχοµένως και της έκκεντρης διαστροφής). 

 
� Εικόνες ισοσφαλµατικής απεικόνισης εναποµένοντων σφαλµάτων 
 
    Ενα άλλο εργαλείο που βοήθησε στην αξιολόγηση της µεθόδου ήταν οι 
ισοσφαλµατικές καµπύλες των εναποµένοντων σφαλµάτων. Για τον φακό Tokina 
σχηµατίστηκαν οι εικόνες 30,31,32 και 33. 
    Συγκρίνοντας τις καµπύλες που προκύπτουν χωρίς και µε την εισαγωγή της 
διαστροφής διαπιστώνεται σηµαντική µείωση του σφάλµατος. Η µέγιστη (απόλυτη) τιµή 
του από τα 160 µm περιορίζεται στα 40 µm. Αν παρατηρηθούν οι δύο εικόνες 
καµπυλών χωρίς την εισαγωγή διαστροφής (εικόνες 30 και 32) είναι φανερή η οµοιότητα 
στην κατανοµή του σφάλµατος. Παρουσιάζεται, δηλαδή, µεγάλη επαναληψιµότητα στην 
γεωµετρία του φακού ανάµεσα στις λήψεις, γεγονός που προϊδεάζει για την επιτυχία της 
µεθόδου. Τέλος αν συγκριθούν οι εικόνες των εναποµένοντων σφαλµάτων µε την 
εισαγωγή της διαστροφής, η µέγιστη (απόλυτη) απόκλιση είναι της τάξης των 40 µm, 
τιµή που µπορεί να κριθεί ανεπαρκής για µετρήσεις υψηλής ακρίβειας. 
 
Εκτυπώσεις καννάβων και ευθειών 
 
    Μετά την αξιολόγηση του φακού ακολουθούν τα εκτυπωµένα αρχεία µε τις 
διορθώσεις των ψηφιοποιηµένων ευθειών για τις εικόνες 01 και 10 καθώς και οι 
διορθωµένοι κάνναβοι µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστες. Στις 4 
αυτες εικόνες οι καµπυλωµένες ευθείες απεικονίζονται µε µαύρη διακεκκοµένη γραµµή, 
οι διορθωµένες µε τους αρχικούς συντελεστές µε µπλε και οι διορθωµένες µε τους 
βαθµονοµηµένους µε κόκκινη. 
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Εικόνα 26 
Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tokina 10 χωρίς εισαγωγή διαστροφής 

Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 27 

Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tokina 10 κατόπιν εισαγωγής διαστροφής 
Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 28 

Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tokina 14 χωρίς εισαγωγή διαστροφής 
Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 29 
Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tokina 14 κατόπιν εισαγωγής διαστροφής 

Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 30. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tokina 10  

χωρίς εισαγωγή διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 31. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tokina 10 

κατόπιν εισαγωγής διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 32. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tokina 14 

χωρίς εισαγωγή διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 33. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tokina 14 κατόπιν 

εισαγωγής διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 34. ∆ιόρθωση ψηφιοποιηµένων ευθειών εικόνας Tokina 01 

Καµπυλωµένες ευθείες : µαύρη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους αρχικούς συντελεστές :  µπλε συνεχής γραµµή 

∆ιορθωµένες ευθείες µε τους βαθµονοµηµένους συντελεστές : κόκκινη συνεχής γραµµή 
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Εικόνα 35. ∆ιόρθωση ψηφιοποιηµένων ευθειών εικόνας Tokina 10 

Καµπυλωµένες ευθείες : µαύρη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους αρχικούς συντελεστές :  µπλε συνεχής γραµµή 

∆ιορθωµένες ευθείες µε τους βαθµονοµηµένους συντελεστές : κόκκινη συνεχής γραµµή 
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Εικόνα 36. Καµπυλωµένος και διορθωµένος µε αρχικές τιµές κάνναβος φακού Tokina 

Καµπυλωµένες ευθείες : κόκκινη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους αρχικούς συντελεστές :  µπλε συνεχής γραµµή 
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Εικόνα 37. Καµπυλωµένος και διορθωµένος µε βαθµονοµηµένες τιµές κάνναβος φακου 

Tokina 
Καµπυλωµένες ευθείες : κόκκινη διακεκκοµένη γραµµή 

∆ιορθωµένες ευθείες µε τους βαθµονοµηµένους συντελεστές : κόκκινη συνεχής γραµµή 
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3.3 ∆εύτερη εφαρµογή  - Φακός SP Tamron 
 
    Ο δεύτερος φακός της δοκιµής ήταν ενας φακός Tamron SP 17mm f/3.5. 
Προσαρµόστηκε σε µία µηχανή Nikon F3 και πραγµατοποιήθηκαν 5 λήψεις. Η γωνία 
λήψεως του φακού ήταν 104°, το βάρος του 267gr και το κόστος αγοράς του περίπου 
120.000. 
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���� Εικόνα Tamron 01 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 01 του φακού 
Tamron. 

 

Εικόνα Tamron 01 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 15 
Σηµεία: 296 

Σηµεία ανά Ευθεία: 19.73 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 7 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 8 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  4.6 µm 
rmsy = 4.6 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  42.2 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  17.0 µm 

Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.0450 x 10-4 
K5 = 4.5016 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.1722 x 10-1 
K3` = -2.0098 x 10-4 
K5` =  4.4241 x 10-7 

 
Πίνακας 13 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 15.∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tamron 01 (Αρχικό-Βαθµονοµηµένο) 
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Εικόνα 38. Αρχική εικόνα Tamron 01 

 
Εικόνα 39. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 01 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυωνύµου) 
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Εικόνα 40. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 01 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυωνύµου) 
���� Εικόνα Tamron 02 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 02 του φακού 
Tamron.  
 

Εικόνα Tamron 02 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 16 
Σηµεία: 288 

Σηµεία ανά Ευθεία: 18.0 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 8 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 8 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  5.3 µm 
rmsy = 5.3 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  53.7 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  37.2 µm 
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Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -1.8829 x 10-4 
K5 = 4.4405 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.1371 x 10-1 
K3` = -1.8571 x 10-4 
K5` =  4.3797 x 10-7 

 
Πίνακας 14 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 16.∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tamron 02 (Αρχικό-Βαθµονοµηµένο) 
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Εικόνα 41. Αρχική εικόνα Tamron 02 
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Εικόνα 42. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 02 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυωνύµου) 
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Εικόνα 43. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 02 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυωνύµου) 
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���� Εικόνα Tamron 03 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 03 του φακού 
Tamron.  
 

Εικόνα Tamron 03 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 12 
Σηµεία: 248 

Σηµεία ανά Ευθεία: 20.67 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 6 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 6 

Αφινικος Μετασχηµατισµός 
rmsx =  48 µm 
rmsy = 48 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  45.8 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  15.3 µm 

Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.0977 x 10-4 
K5 = 4.7510 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.1668 x 10-1 
K3` = -2.0627 x 10-4 
K5` =  4.6717 x 10-7 

 
Πίνακας 15 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 17.∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tamron 03 (Αρχικό-Βαθµονοµηµένο) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :122  

 
Εικόνα 44. Αρχική εικόνα Tamron 03 

 
Εικόνα 45. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 03 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυωνύµου) 
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Εικόνα 46. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 03 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυωνύµου) 
 
���� Εικόνα Tamron 04 

 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 04 του φακού 
Tamron. 

 

Εικόνα Tamron 04 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 13 
Σηµεία: 258 

Σηµεία ανά Ευθεία: 19.85 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 6 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 7 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  10.4 µm 
rmsy = 10.4 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  50.1 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
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σο =  17.2 µm 
Αρχικοί συντελεστές πολυώνυµου 

K1 = 0 
K3 = -1.8308 x 10-4 
K5 = 4.2510 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.1382 x 10-1 
K3` = -1.8055 x 10-4 
K5` =  4.1922 x 10-7 

 
Πίνακας 16 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 18.∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tamron 04 (Αρχικό-Βαθµονοµηµένο) 
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Εικόνα 47. Αρχική εικόνα Tamron 04 

 
Εικόνα 48. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 04 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυωνύµου) 
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Εικόνα 49. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 04 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυωνύµου) 
���� Εικόνα Tamron 37 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 37 του φακού 
Tamron. 

 

Εικόνα Tamron 37 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 11 
Σηµεία: 149 

Σηµεία ανά Ευθεία: 13.55 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 0 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 11 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  10.7 µm 
rmsy = 10.7 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  63.4 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  15.6 µm 
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Αρχικοί συντελεστές πολυώνυµου 
K1 = 0 
K3 = -2.2668 x 10-4 
K5 = 4.8878 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.1979 x 10-1 
K3` = -2.2219 x 10-4 
K5` =  4.7911 x 10-7 

 
Πίνακας 17 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 19.∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Tamron 37 (Αρχικό-
Βαθµονοµηµένο) 
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Εικόνα 50. Αρχική εικόνα Tamron 37 

 
Εικόνα 51. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 37 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυωνύµου) 
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Εικόνα 52. ∆ιορθωµένη εικόνα Tamron 37 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυωνύµου) 
 
Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα - Αξιολόγηση φακού 

 
    Αφού υπολογίστηκαν οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε φωτογραφία 
ξεχωριστά, διερευνήθηκε η συνολική συµπεριφορά της µεθόδου για όλες τις 
φωτογραφίες του φακού . Ελέχθηκε η επαναληψιµότητα του µοντέλου για τον 
συγκεκριµένο φακό και τα εναποµένοντα σφάλµατα της διόρθωσης. Στα πλαίσια της 
κριτικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων δηµιουργήθηκαν τα ακόλουθα διαγράµµατα, 
πίνακες και εικόνες: 
  • Συγκεντρωτικοί πίνακες αποτελεσµάτων συνόρθωσης 
  • Συγκεντρωτικά διαγράµµατα ακτινικής διαστροφής  µε όλες τις καµπύλες των 5    
    φωτογραφιών  χρησιµοποιώντας τις αρχικές και τις βαθµονοµηµένες τιµές των   
    συντελεστών του πολυωνύµου. 
  • ∆ιάγραµµα τυπικού σφάλµατος των 5 βαθµονοµηµένων καµπυλών  
  • Εικόνες διανυσµατικής απεικόνισης εναποµενόντων σφαλµάτων 
  • Εικόνες ισοσφαλµατικής απεικόνισης εναποµενόντων σφαλµάτων 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται λεπτοµερώς ένα προς ένα. 
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� Συγκεντρωτικοί πίνακες αποτελεσµάτων συνόρθωσης 
 
    Στον πίνακα 18 είναι συγκεντρωµένες οι αρχικές και βαθµονοµηµένες τιµές των 
συντελεστών του πολυωνύµου για τις 5 φωτογραφίες. 
 

 Αρχικές Τιµές Συντελεστών Βαθµονοµηµένες Τιµές (ro=20.5) 
Εικόνα Κ1 (*10-1) Κ3 (*10-4) Κ5 (*10-7) Κ1` (*10-1) Κ3` (*10-4) Κ5` (*10-7) 

Tamron (01) 0 -2.0450 4.5016 0.1722 -2.0098 4.4241 
Tamron (02) 0 -1.8829 4.4405 0.1371 -1.8571 4.3797 
Tamron (03) 0 -2.0977 4.7510 0.1668 -2.0627 4.6717 
Tamron (04) 0 -1.8308 4.2510 0.1382 -1.8055 4.1922 
Tamron (37) 0 -2.2668 4.8878 0.1979 -2.2219 4.7911 

 
Πίνακας 18 

 
    Στον πίνακα 19 της επόµενης σελίδας έχουµε τα τυπικά σφάλµατα όπως προέκυψαν 
µε την µέθοδο της γενικής συνόρθωσης. Στην πρώτη περίπτωση η επίλυση έγινε χωρίς 
την εισαγωγή της διαστροφής στις εξισώσεις παρατήρησης ενώ στην δεύτερη 
συµπεριλήφθηκε. Το τυπικό σφάλµα µας παρέχει µια αξιόπιστη στατιστική εκτίµηση για 
το µέγεθος των εναποµενόντων σφαλµάτων και κατά συνέπεια για την αξιολόγηση της 
µεθόδου. Υπολογίστηκε το µέγεθος του pixel των εικόνων του φακού Τamron, 
προσδιορίζοντας την τιµή στα 13  µm περίπου. Ανατρέχοντας στον πίνακα 
παρατηρείται µια µείωση του σφάλµατος από τα 3-4 pixel στο 1-1.5 pixel, βελτίωση 
σηµαντική. Άλλη επισήµανση που µπορεί να γίνει είναι ότι περίπου το 60% µε 70% των 
σφαλµάτων της αρχικής εικόνας οφείλονται στην συµµετρική ακτινική διαστροφή, τα 
οποία και διορθώνονται. Oι υψηλές τιµές σφαλµάτων που παρουσιάζονται στην εικόνα 
02 οφείλονται στην ελλειπή απεικόνιση ευθειών στο κάτω µέρος της εικόνας,για αυτό 
και δεν λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. 
 
Εικόνα σο (µm) χωρίς εισαγωγή 

διαστροφής 
σο (µm) µε εισαγωγή 

διαστροφής 
Μείωση 

σφάλµατος (%) 
Tamron (01) 42.2 17.0 60 
Tamron (02) 53.7 37.2 31 
Tamron (03) 45.8 15.3 67 
Tamron (04) 50.1 17.2 66 
Tamron (37) 63.4 15.6 75 

rms = 51.6 22.1 57 
 

Πίνακας 19 
 
� Συγκεντρωτικά διαγράµµατα ακτινικής διαστροφής 
 
    Στα διαγράµµατα 20 και 21 απεικονίζονται συγκεντρωµένες όλες οι επιµέρους, 
αρχικές και βαθµονοµηµένες, καµπύλες της ακτινικής διαστροφής των εικόνων του 
φακού Tamron. Στις αρχικές καµπύλες παρατηρείται µια απόκλιση της τάξεως των 150 
µm κοντά στα άκρα της εικόνας. Αντίθετα, οι βαθµονοµηµένες καµπύλες που αποτελούν 
και µέτρο σύγκρισης της επαναληψιµότητας των συγκεκριµένων γεωµετρικών 
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σφαλµάτων του φακού, εµφανίζουν µικρές αποκλίσεις µεταξύ τους που στην µέγιστη 
τιµή τους προσεγγίζουν τα 40 µm. Συµπεραίνει, λοιπόν, κανείς ότι µε ένα διάγραµµα 
µέσων τιµών της διαστροφής θα µπορούσε να διορθώσει µε ακρίβεια νέες λήψεις από 
τον ίδιο φακό. 
 
� ∆ιάγραµµα τυπικού σφάλµατος βαθµονοµηµένων καµπυλών 
 
    Το διάγραµµα 22 εµφανίζει την διακύµανση του τυπικού σφάλµατος των 
βαθµονοµηµένων διαγραµµάτων της ακτινικής διαστροφής συναρτήσει της ακτινικής 
απόστασης. Η µέγιστη τιµή του πλησιάζει τα 20 µm, τιµή που αν αντιπαρατεθεί µε το 
µέγεθος του pixel (13 µm) προσδίδει µεγάλη αξιοπιστία στην µέθοδο υπολογισµού.  
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∆ιάγραµµα 20. Αρχικά ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής φακού Tamron 
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∆ιάγραµµα 21. Βαθµονοµηµένα διαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής φακού Tamron 
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∆ιάγραµµα 22. Τυπικό σφάλµα βαθµονοµηµένων διαγραµµάτων φακού Tamron 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :137  

� Εικόνες διανυσµατικής απεικόνισης εναποµένοντων σφαλµάτων  
  
    Στις εικόνες 53,54,55 και 56 των παρακάτω τεσσάρων σελίδων απεικονίζονται σε 
διανυσµατική µορφή τα εναποµένοντα σφάλµατα των εικονοσυντεταγµένων που 
προκύπτουν από την επίλυση µε την µέθοδο της γενικής συνόρθωσης µε και χωρίς την 
εισαγωγή διαστροφής. Οι εικόνες δεν είναι υπό κλίµακα και τα σφάλµατα έχουν 
µεγεθυνθεί 25 φορές για την καλύτερη απεικόνιση τους.  
    Συγκρίνοντας τα διανύσµατα παρατηρείται ο αισθητός περιορισµός των σφαλµάτων 
µε την εισαγωγή της διαστροφής , όπως αναµενόταν άλλωστε από τα τυπικά σφάλµατα 
της επίλυσης. Στις δυο εικόνες που προέκυψαν χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής 
(εικόνες 53 και 55) είναι εµφανές το ακτινικό σφάλµα που παρουσιάζουν καθώς και η 
παρόµοια κατανοµή του. Η συστηµατικότητα , όµως, του σφάλµατος εµφανίζεται σε 
µικρότερο βαθµό και στις εικόνες των εναποµενόντων σφαλµάτων µε την διαστροφή. 
Μένει, λοιπόν , προς περαιτέρω διερεύνηση η βελτίωση του µοντέλου για περιορισµό 
και των σφαλµάτων αυτών (µε εισαγωγή ενδεχοµένως και της έκκεντρης διαστροφής). 

 
� Εικόνες ισοσφαλµατικής απεικόνισης εναποµένοντων σφαλµάτων 
 
    Στην αξιολόγηση της µεθόδου βοήθησαν και οι ισοσφαλµατικές καµπύλες των 
εναποµένοντων σφαλµάτων. Για τον φακό Tamron σχηµατίστηκαν οι εικόνες 57,58,59 
και 60. 
    Συγκρίνοντας τις καµπύλες που προκύπτουν χωρίς και µε την εισαγωγή της 
διαστροφής διαπιστώνεται σηµαντική µείωση του σφάλµατος. Η µέγιστη (απόλυτη) τιµή 
του από τα 60 µm περιορίζεται στα 10-20 µm. Αν παρατηρηθούν οι δύο εικόνες 
καµπυλών χωρίς την εισαγωγή διαστροφής (εικόνες 57 και 59) δεν φαίνεται εξαρχής 
µεγάλη οµοιότητα στην κατανοµή του σφάλµατος. Το γεγονός αυτο όµως οφείλεται στην 
κλίση των ψηφιοποιηµένων γραµµών που ενώ στην πρώτη εικόνα είναι µοιρασµένες οι 
οριζόντιες µε τις κατακόρυφες στην δεύτερη έχουν ψηφιοποιηθεί κυρίως κατακόρυφες 
ευθείες. Τέλος αν συγκριθούν οι εικόνες των εναποµένοντων σφαλµάτων µε την 
εισαγωγή της διαστροφής, η µέγιστη (απόλυτη) απόκλιση είναι της τάξης των 10-20 µm, 
τιµή που ικανοποιεί ακόµα και µετρήσεις υψηλής ακρίβειας. Να σηµειωθεί οτι τα 
παραπάνω συµπεράσµατα αφορούν το οφέλιµο µέρος της εικόνας, δηλαδή για ακτίνα 
περίπου 18 mm αφού για µεγαλύτερη ακτίνα τα σφάλµατα που εµφανίζει ο φακός είναι 
υπερβολικά µεγάλα και δεν µπορούν να διορθωθούν µε ανάλογη αξιοπιστία. 
 
Εκτυπώσεις καννάβων και ευθειών 
 
    Μετά την αξιολόγηση του φακού ακολουθούν τα εκτυπωµένα αρχεία µε τις 
διορθώσεις των ψηφιοποιηµένων ευθειών για τις εικόνες 04 και 37 καθώς και οι 
διορθωµένοι κάνναβοι µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστες. Στις 4 
αυτες εικόνες οι καµπυλωµένες ευθείες απεικονίζονται µε διακεκκοµένη γραµµή, οι 
διορθωµένες µε τους αρχικούς συντελεστές µε µπλε και οι διορθωµένες µε τους 
βαθµονοµηµένους µε κόκκινη. 
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Εικόνα 53  
Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tamron 04 χωρίς εισαγωγή διαστροφής 

Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 54 

Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tamron 04 κατόπιν εισαγωγής διαστροφής 
Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 55 

Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tamron 37 χωρίς εισαγωγή διαστροφής 
Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 56 

Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tamron 37 κατόπιν εισαγωγής διαστροφής 
Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 57. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tamron 04 

χωρίς εισαγωγή διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 58. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tamron 04 

κατόπιν εισαγωγής διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 59. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tamron 37 

χωρίς εισαγωγή διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 60. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Tamron 37 

κατόπιν εισαγωγής διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 61. ∆ιόρθωση ψηφιοποιηµένων ευθειών εικόνας Tamron 04 

Καµπυλωµένες ευθείες : µαύρη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους αρχικούς συντελεστές :  µπλε συνεχής γραµµή 

∆ιορθωµένες ευθείες µε τους βαθµονοµηµένους συντελεστές : κόκκινη συνεχής γραµµή 
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Σελίδα :145  

 
Εικόνα 62. ∆ιόρθωση ψηφιοποιηµένων ευθειών εικόνας Tamron 37 

Καµπυλωµένες ευθείες : µαύρη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους αρχικούς συντελεστές :  µπλε συνεχής γραµµή 

∆ιορθωµένες ευθείες µε τους βαθµονοµηµένους συντελεστές : κόκκινη συνεχής γραµµή 
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Εικόνα 63. Καµπυλωµένος και διορθωµένος µε αρχικές τιµές κάνναβος φακού Tamron 

Καµπυλωµένες ευθείες : κόκκινη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους αρχικούς συντελεστές :  µπλε συνεχής γραµµή 
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Εικόνα 64. Καµπυλωµένος και διορθωµένος µε βαθµονοµηµένες τιµές κάνναβος φακου Tamron 

Καµπυλωµένες ευθείες : κόκκινη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους βαθµονοµηµένους συντελεστές : κόκκινη συνεχής γραµµή 
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3.4 Τρίτη εφαρµογή  - Φακός Soligor 
 
    Ο τρίτος φακός της δοκιµής ήταν ένας φακός Soligor 24-45mm µε δυνατότητα zoom. 
Προσαρµόστηκε σε µία µηχανή Olympus και πραγµατοποιήθηκαν 4 λήψεις. 
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���� Εικόνα Soligor 06 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 06 του φακού 
Soligor.  
 

Εικόνα Soligor 06 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 16 
Σηµεία: 220 

Σηµεία ανά Ευθεία: 13.75 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 2 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 14 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  25.5 µm 
rmsy = 25.5 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  68.1 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  16.7 µm 

Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.3422 x 10-4 
K5 = 2.7221 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.3716 x 10-1 
K3` = -2.2552 x 10-4 
K5` =  2.6209 x 10-7 

 
Πίνακας 20 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 23. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Soligor 06 (Αρχικό-
Βαθµονοµηµένο) 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :151  

 
Εικόνα 65. Αρχική εικόνα Soligor 06 

 
Εικόνα 66. ∆ιορθωµένη εικόνα Soligor 06 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυωνύµου) 
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Εικόνα 67. ∆ιορθωµένη εικόνα Soligor 06 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυωνύµου) 
���� Εικόνα Soligor 10 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 10 του φακού 
Soligor.  

 

Εικόνα Soligor 10 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 4 
Σηµεία: 62 

Σηµεία ανά Ευθεία: 15.5 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 4 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 0 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  10.1 µm 
rmsy = 10.1 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  83.0 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  24.9 µm 
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Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.23561 x 10-4 
K5 = 2.57570 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.35688 x 10-1 
K3` = -2.15583 x 10-4 
K5` =  2.48378 x 10-7 

 
Πίνακας 21 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 24. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Soligor 10 (Αρχικό-Βαθµονοµηµένο) 
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Εικόνα 68. Αρχική εικόνα Soligor 10 

 
Εικόνα 69. ∆ιορθωµένη εικόνα Soligor 10 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυωνύµου) 
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Εικόνα 70. ∆ιορθωµένη εικόνα Soligor 10 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυωνύµου) 
���� Εικόνα Soligor 12 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 12 του φακού 
Soligor.  

 

Εικόνα Soligor 12 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 10 
Σηµεία: 146 

Σηµεία ανά Ευθεία: 14.6 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 8 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 2 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  7.6 µm 
rmsy = 7.6 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  76.2 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  14.9 µm 
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Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.15187 x 10-4 
K5 = 2.42450 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.34784 x 10-1 
K3` = -2.07702 x 10-4 
K5` =  2.34017 x 10-7 

 
Πίνακας 22 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 25. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Soligor 12 (Αρχικό-Βαθµονοµηµένο) 
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Εικόνα 71. Αρχική εικόνα Soligor 12 

 
Εικόνα 72. ∆ιορθωµένη εικόνα Soligor 12 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυωνύµου) 
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Εικόνα 73. ∆ιορθωµένη εικόνα Soligor 12 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυωνύµου) 
���� Εικόνα Soligor 15 
 
    Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα στατιστικά στοιχεία του αρχείου ψηφιοποίησης, τα 
σφάλµατα του αφινικού µετασχηµατισµού καθώς και τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης 
µε και χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής που προέκυψαν για την εικόνα 15 του φακού 
Soligor.  

 

Εικόνα Soligor 15 
Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
Ευθείες: 15 
Σηµεία: 191 

Σηµεία ανά Ευθεία: 12.73 
Ευθείες µε γωνία κλίσης κάτω από 45ο: 2 
Ευθείες µε γωνία κλίσης πάνω από 45ο: 13 

Αφινικός Μετασχηµατισµός 
rmsx =  16.7 µm 
rmsy = 16.7 µm 

Τυπικό σφάλµα χωρίς την διόρθωση 
σο =  55.0 µm 

Τυπικό σφάλµα µετά την διόρθωση 
σο =  14.5 µm 
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Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.05799 x 10-4 
K5 = 2.27010 x 10-7 

Βαθµονοµηµένοι συντελεστές (για rmax = 20.5 mm) 
K1` = 0.33661 x 10-1 
K3` = -1.98871 x 10-4 
K5` =  2.19369 x 10-7 

 
Πίνακας 23 

 
    Ακολουθούν το διάγραµµα αρχικού και βαθµονοµηµένου πολυωνύµου και η 
διόρθωση της εικόνας µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστές. 
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∆ιάγραµµα 26. ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής για φωτογραφία Soligor 15 (Αρχικό-
Βαθµονοµηµένο) 
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Εικόνα 74. Αρχική εικόνα Soligor 15 

 
Εικόνα 75. ∆ιορθωµένη εικόνα Soligor 15 (µε αρχικές τιµές συντελεστών πολυωνύµου) 
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Εικόνα 76. ∆ιορθωµένη εικόνα Soligor 15 (µε βαθµονοµηµένες τιµές συντελεστών 

πολυωνύµου) 
 
Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα - Αξιολόγηση φακού 

 
    Αφού υπολογίστηκαν οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε φωτογραφία 
ξεχωριστά, διερευνήθηκε η συνολική συµπεριφορά της µεθόδου για όλες τις 
φωτογραφίες του φακού . Ελέχθηκε η επαναληψιµότητα του µοντέλου για τον 
συγκεκριµένο φακό και τα εναποµένοντα σφάλµατα της διόρθωσης. Στα πλαίσια της 
κριτικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων δηµιουργήθηκαν τα ακόλουθα διαγράµµατα, 
πίνακες και εικόνες: 
  • Συγκεντρωτικοί πίνακες αποτελεσµάτων συνόρθωσης 
  • Συγκεντρωτικά διαγράµµατα ακτινικής διαστροφής  µε όλες τις καµπύλες των 4    
    φωτογραφιών  χρησιµοποιώντας τις αρχικές και τις βαθµονοµηµένες τιµές των   
    συντελεστών του πολυωνύµου. 
  • ∆ιάγραµµα τυπικού σφάλµατος των 4 βαθµονοµηµένων καµπυλών  
  • Εικόνες διανυσµατικής απεικόνισης εναποµενόντων σφαλµάτων 
  • Εικόνες ισοσφαλµατικής απεικόνισης εναποµενόντων σφαλµάτων 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται λεπτοµερώς ένα προς ένα. 
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� Συγκεντρωτικοί πίνακες αποτελεσµάτων συνόρθωσης 
 
    Στον πίνακα 24 είναι συγκεντρωµένες οι αρχικές και βαθµονοµηµένες τιµές των 
συντελεστών του πολυωνύµου για τις 4 φωτογραφίες. 

 
Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα Soligor 

 
 Αρχικές Τιµές Συντελεστών Βαθµονοµηµένες Τιµές (rmax=20.5) 

Εικόνα Κ1 (*10-1) Κ3 (*10-4) Κ5 (*10-7) Κ1` (*10-1) Κ3` (*10-4) Κ5` (*10-7) 
Soligor (06) 0 -2.3423 2.7221 0.3717 -2.2552 2.6209 
Soligor (10) 0 -2.2356 2.5757 0.3569 -2.1558 2.4838 
Soligor (12) 0 -2.1519 2.4245 0.3478 -2.0770 2.3402 
Soligor (15) 0 -2.0580 2.2701 0.3366 -1.9887 2.1937 

 
Πίνακας 24 

 
    Στον πίνακα 25 της επόµενης σελίδας έχουµε τα τυπικά σφάλµατα όπως προέκυψαν 
µε την µέθοδο της γενικής συνόρθωσης. Στην πρώτη περίπτωση η επίλυση έγινε χωρίς 
την εισαγωγή της διαστροφής στις εξισώσεις παρατήρησης ενώ στην δεύτερη 
συµπεριλήφθηκε. Το τυπικό σφάλµα µας παρέχει µια αξιόπιστη στατιστική εκτίµηση για 
το µέγεθος των εναποµενόντων σφαλµάτων και κατά συνέπεια για την αξιολόγηση της 
µεθόδου. Υπολογίστηκε το µέγεθος του pixel των εικόνων του φακού Soligor, 
προσδιορίζοντας την τιµή στα 12  µm περίπου. Ανατρέχοντας στον πίνακα 
παρατηρείται µια µείωση του σφάλµατος από τα 5-7 pixel στο 1.5 pixel, βελτίωση 
σηµαντική. Άλλη επισήµανση που µπορεί να γίνει είναι ότι περίπου το 70% µε 80% των 
σφαλµάτων της αρχικής εικόνας οφείλονται στην συµµετρική ακτινική διαστροφή, τα 
οποία και διορθώνονται. 
 
Εικόνα σο (µm) χωρίς εισαγωγή 

διαστροφής 
σο (µm) µε εισαγωγή 

διαστροφής 
Μείωση 

σφάλµατος (%) 
Soligor (06) 68.1 16.7 75 
Soligor (10) 83.0 24.9 70 
Soligor (12) 76.2 14.9 80 
Soligor (15) 55.0 14.5 74 

rms = 71.3 18.2 74 
 

Πίνακας 25  
 
� Συγκεντρωτικά διαγράµµατα ακτινικής διαστροφής 
 
    Στα διαγράµµατα 27 και 28 απεικονίζονται συγκεντρωµένες όλες οι επιµέρους, 
αρχικές και βαθµονοµηµένες, καµπύλες της ακτινικής διαστροφής των εικόνων του 
φακού Soligor. Στις αρχικές καµπύλες παρατηρείται µια απόκλιση της τάξεως των 80 
µm κοντά στα άκρα της εικόνας. Αντίθετα, οι βαθµονοµηµένες καµπύλες που αποτελούν 
και µέτρο σύγκρισης της επαναληψιµότητας των συγκεκριµένων γεωµετρικών 
σφαλµάτων του φακού, εµφανίζουν πολυ µικρές αποκλίσεις µεταξύ τους που στην 
µέγιστη τιµή τους προσεγγίζουν τα 25 µm.Να σηµειωθεί οτι εκτός των 4 εικόνων που 
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παρουσιάζονται, η µέθοδος εφαρµόστηκε και σε άλλες εικόνες του φακού που 
εµφάνισαν µεγάλη απόκλιση σε σχέση µε τις 4 αρχικές. Παρόλα, λοιπόν, τα µικρά 
σφάλµατα ο συγκεκριµένος φακός θα πρέπει να διορθωθεί και µε άλλες µεθόδους για 
την εξακρίβωση της αξιοπιστίας του. 
 
� ∆ιάγραµµα τυπικού σφάλµατος βαθµονοµηµένων καµπυλών 
 
    Το διάγραµµα 29 εµφανίζει την διακύµανση του τυπικού σφάλµατος των 
βαθµονοµηµένων διαγραµµάτων της ακτινικής διαστροφής συναρτήσει της ακτινικής 
απόστασης. Η µέγιστη τιµή του πλησιάζει τα 7 µm, τιµή που αν αντιπαρατεθεί µε το 
µέγεθος του pixel (12 µm) προσδίδει µεγάλη αξιοπιστία στην µέθοδο υπολογισµού. Θα 
πρέπει, όµως, και πάλι να εξεταστούν τα αίτια απόκλισης άλλων εικόνων που 
ψηφιοποιήθηκαν. 
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 ∆ιάγραµµα 27. Αρχικά ∆ιαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής φακού Soligor 
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∆ιάγραµµα 28. Βαθµονοµηµένα διαγράµµατα Ακτινικής ∆ιαστροφής φακού Soligor 
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∆ιάγραµµα 29. Τυπικό σφάλµα βαθµονοµηµένων διαγραµµάτων φακού Soligor 
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� Εικόνες διανυσµατικής απεικόνισης εναποµένοντων σφαλµάτων  
  
    Στις εικόνες 77,78,79 και 80 των παρακάτω τεσσάρων σελίδων απεικονίζονται σε 
διανυσµατική µορφή τα εναποµένοντα σφάλµατα των εικονοσυντεταγµένων που 
προκύπτουν από την επίλυση µε την µέθοδο της γενικής συνόρθωσης µε και χωρίς την 
εισαγωγή διαστροφής. Οι εικόνες δεν είναι υπό κλίµακα και τα σφάλµατα έχουν 
µεγεθυνθεί 25 φορές για την καλύτερη απεικόνιση τους.  
    Συγκρίνοντας τα διανύσµατα παρατηρείται ο αισθητός περιορισµός των σφαλµάτων 
µε την εισαγωγή της διαστροφής , όπως αναµενόταν άλλωστε από τα τυπικά σφάλµατα 
της επίλυσης. Στις δυο εικόνες που προέκυψαν χωρίς την εισαγωγή της διαστροφής 
(εικόνες 77 και 79) είναι εµφανές το ακτινικό σφάλµα που παρουσιάζουν καθώς και η 
παρόµοια κατανοµή του. Η συστηµατικότητα , όµως, του σφάλµατος εµφανίζεται σε 
µικρότερο βαθµό και στις εικόνες των εναποµενόντων σφαλµάτων µε την διαστροφή. 
Μένει, λοιπόν , προς περαιτέρω διερεύνηση η βελτίωση του µοντέλου για περιορισµό 
και των σφαλµάτων αυτών (µε εισαγωγή ενδεχοµένως και της έκκεντρης διαστροφής). 
 
� Εικόνες ισοσφαλµατικής απεικόνισης εναποµένοντων σφαλµάτων 
 
    Στην αξιολόγηση της µεθόδου βοήθησαν και οι ισοσφαλµατικές καµπύλες των 
εναποµένοντων σφαλµάτων. Για τον φακό Soligor σχηµατίστηκαν οι εικόνες 81,82,83 
και 84. 
    Συγκρίνοντας τις καµπύλες που προκύπτουν χωρίς και µε την εισαγωγή της 
διαστροφής διαπιστώνεται σηµαντική µείωση του σφάλµατος. Η µέγιστη (απόλυτη) τιµή 
του από τα 120 µm περιορίζεται στα 30 µm. Αν παρατηρηθούν οι δύο εικόνες 
καµπυλών χωρίς την εισαγωγή διαστροφής (εικόνες 81 και 83) δεν φαίνεται εξαρχής 
µεγάλη οµοιότητα στην κατανοµή του σφάλµατος. Το γεγονός αυτο όµως οφείλεται στην 
κλίση των ψηφιοποιηµένων γραµµών που ενώ στην πρώτη εικόνα είναι ως επι το 
πλείστον κατακόρυφες στην δεύτερη έχουν ψηφιοποιηθεί κυρίως οριζόντιες ευθείες. Για 
αυτό άλλωστε παρατηρείται και κάποια τοπική ανοµοιοµορφία στις καµπύλες λογω της 
διαφορετικης διευθυνσης του σφαλµατος.Τέλος αν συγκριθούν οι εικόνες των 
εναποµένοντων σφαλµάτων µε την εισαγωγή της διαστροφής, η µέγιστη (απόλυτη) 
απόκλιση είναι της τάξης των 30 µm, τιµή που κρίνεται ικανοποιητική. 

 
Εκτυπώσεις καννάβων και ευθειών 
 
    Μετά την αξιολόγηση του φακού ακολουθούν τα εκτυπωµένα αρχεία µε τις 
διορθώσεις των ψηφιοποιηµένων ευθειών για τις εικόνες 06 και 15 καθώς και οι 
διορθωµένοι κάνναβοι µε τους αρχικούς και τους βαθµονοµηµένους συντελεστες. Στις 4 
αυτες εικόνες οι καµπυλωµένες ευθείες απεικονίζονται µε διακεκκοµένη γραµµή, οι 
διορθωµένες µε τους αρχικούς συντελεστές µε µπλε και οι διορθωµένες µε τους 
βαθµονοµηµένους µε κόκκινη. 
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 Εικόνα 77  
Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Soligor 06 χωρίς εισαγωγή διαστροφής 

Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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 Εικόνα 78  
Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Soligor 06 κατόπιν εισαγωγής διαστροφής 

Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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 Εικόνα 79  
Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Soligor 12 χωρίς εισαγωγή διαστροφής 

Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 80 

Κατανοµή εναποµενόντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Soligor 12 κατόπιν εισαγωγής διαστροφής 
Μεγέθυνση σφαλµάτων (x 25) 
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Εικόνα 81. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Soligor 06 

χωρίς εισαγωγή διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 82. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Soligor 06 

κατόπιν εισαγωγής διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 83. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Soligor 12 

χωρίς εισαγωγή διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 84. Ισοσφαλµατική κατανοµή εναποµένοντων σφαλµάτων (µm) εικόνας Soligor 12 

κατόπιν εισαγωγής διαστροφής σε διαστάσεις αρνητικού 
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Εικόνα 85. ∆ιόρθωση ψηφιοποιηµένων ευθειών εικόνας Soligor 06 

Καµπυλωµένες ευθείες : µαύρη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους αρχικούς συντελεστές :  µπλε συνεχής γραµµή 

∆ιορθωµένες ευθείες µε τους βαθµονοµηµένους συντελεστές : κόκκινη συνεχής γραµµή 
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Εικόνα 86. ∆ιόρθωση ψηφιοποιηµένων ευθειών εικόνας Soligor 15 

Καµπυλωµένες ευθείες : µαύρη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους αρχικούς συντελεστές :  µπλε συνεχής γραµµή 

∆ιορθωµένες ευθείες µε τους βαθµονοµηµένους συντελεστές : κόκκινη συνεχής γραµµή 
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Εικόνα 87. Καµπυλωµένος και διορθωµένος µε αρχικές τιµές κάνναβος φακού Soligor 

Καµπυλωµένες ευθείες : κόκκινη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους αρχικούς συντελεστές :  µπλε συνεχής γραµµή 
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Εικόνα 88. Καµπυλωµένος και διορθωµένος µε βαθµονοµηµένες τιµές κάνναβος φακου Soligor 

Καµπυλωµένες ευθείες : κόκκινη διακεκκοµένη γραµµή 
∆ιορθωµένες ευθείες µε τους βαθµονοµηµένους συντελεστές : κόκκινη συνεχής γραµµή 
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3.5 Σχετικός Προσανατολισµός 
 

    Στα πλαίσια της αξιολόγησης της βελτίωσης που προσφέρει η διόρθωση της 
ακτινικής διαστροφής πραγµατοποιήθηκαν πέντε σχετικοί προσανατολισµοί εικόνων. 
Χρησιµοποιήθηκαν εικόνες απο τους δύο υπερευρυγώνιους φακούς Tokina και Tamron. 
Ο υπολογισµός έγινε εφαρµόζοντας την συνθήκη συνεπιπεδότητας για οµόλογα σηµεία 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο της γενικής συνόρθωσης και µε την βοήθεια του 
λογισµικού που είχε αναπτυχθεί στο 7ο εξάµηνο για το µάθηµα της Σύγχρονης 
Φωτογραµµετρίας. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα των προσανατολισµών παρατίθενται 
στις επόµενες σελίδες. 

 
� Πρώτος προσανατολισµός (φακός Tokina) 

 
Στοιχεία πρώτου σχετικού προσανατολισµού 

 
 Χωρίς την διόρθωση Μετά την διόρθωση 

Γωνίες 
προσανατολισµού 

  

ω (µοίρες)   15.3684625   15.3506628 
φ (µοίρες)   54.1184471   52.858662 
κ (µοίρες)  -19.567041  -19.7936259 

Σφάλµατα γωνιών   
σω (µοίρες)   0.0201112   0.0099747 
σφ (µοίρες)   0.0274261   0.0134897 
σκ (µοίρες)   0.0145554   0.0073484 

Λόγοι µεταθέσεων 
αξόνων 

  

by/bx   -0.12276  -0.12785 
bz/bx   -0.52074  -0.50764 

Σφάλµατα λόγων 
µεταθέσεων 

  

σ(by/bx)    0.00182   0.00093 
σ(bz/bx)    0.00243   0.00119 

 
Πίνακας 26 

 
Α posteriori τυπικό σφάλµα της µονάδας βάρους 

 
Α posteriori τυπικο σφαλµα της µοναδας βαρους 

Χωρις την διορθωση της διαστροφης Μετα την διορθωση της διαστροφης 
σο =  37.0 µm σο =  19.2 µm 

 
Πίνακας 27 
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Εναποµένοντα σφάλµατα των παρατηρήσεων  
Χωρις την διορθωση της 

διαστροφης 
Μετα την διορθωση της 

διαστροφης 
Vx1 

(µm)   
 Vy1 
(µm)    

 Vx2 
(µm)    

Vy2 
(µm) 

Vx1 
(µm)   

Vy1 
(µm)    

Vx2 
(µm)    

Vy2 
(µm) 

7 14 -25 -18 -4 -7 13 9 
4 9 -11 -9 -4 -7 10 7 
9 14 -17 -10 10 17 -20 -12 
-1 -2 2 2 2 3 -3 -2 

-12 -25 18 14 -3 -6 4 3 
-18 -36 24 18 -4 -7 5 4 
7 29 -8 -14 -2 -8 2 4 
6 35 -8 -20 0 2 -1 -1 
5 28 -8 -21 3 17 -5 -13 
-1 -4 1 3 -1 -3 1 3 
0 2 -1 -2 3 19 -8 -20 
-5 -27 13 33 -1 -3 2 4 
-5 -27 16 41 0 0 0 0 
-1 15 4 -27 -1 9 2 -16 
0 -4 -1 5 1 -16 -3 19 
2 -21 -3 19 1 -15 -2 14 
0 7 1 -4 0 -1 0 0 
-4 15 10 -20 4 -13 -10 19 
-5 16 11 -18 -3 9 6 -10 
12 -35 -16 27 -4 10 5 -8 

Πίνακας 28 
 
� ∆εύτερος προσανατολισµός (φακός Tamron) 
 

Στοιχεία δεύτερου σχετικού προσανατολισµού  
 Χωρις την διορθωση Μετα την διορθωση 

Γωνιες προσανατολισµου   
ω (µοιρες) 2.2657199 1.90214 
φ (µοιρες) 2.114144   2.0448596 
κ (µοιρες) -1.3473297  -1.3278146 

Σφαλµατα γωνιων   
σω (µοιρες)   0.0318316   0.0121854 
σφ (µοιρες)   0.0201349   0.0078409 
σκ (µοιρες)   0.0080894   0.0031697 

Λογοι µεταθεσεων αξονων   
by/bx   -0.03427  -0.02119 
bz/bx    0.00026   0.00393 

Σφαλµατα λογων 
µεταθεσεων 

  

σ(by/bx)    0.00864   0.00329 
σ(bz/bx)    0.00364   0.00137 

Πίνακας 29 
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Α posteriori τυπικό σφάλµα της µονάδας βάρους 
 

Α posteriori τυπικο σφαλµα της µοναδας βαρους 
Χωρις την διορθωση της 

διαστροφης 
Μετα την διορθωση της 

διαστροφης 
σο =  37.3 µm σο =  14.8 µm 

 
Πίνακας 30 

 
Εναποµένοντα σφάλµατα των παρατηρήσεων 

     
Χωρις την διορθωση της 

διαστροφης 
Μετα την διορθωση της 

διαστροφης 
Vx1 

(µm)   
 Vy1 
(µm)    

 Vx2 
(µm)    

Vy2 
(µm) 

Vx1 
(µm)   

Vy1 
(µm)    

Vx2 
(µm)    

Vy2 
(µm) 

-2 -50 4 49 0 -12 1 12 
0 4 0 -4 0 2 0 -2 
1 35 -3 -36 0 21 -1 -22 
-1 -14 1 15 0 -8 0 8 
-1 -24 2 25 0 -9 1 9 
-1 -20 1 21 0 -12 1 12 
1 15 -1 -16 0 -4 0 4 
1 34 -2 -35 0 9 0 -10 
-1 -21 1 22 0 -2 0 2 
1 25 -1 -25 0 12 0 -13 
-1 -33 1 33 0 -11 0 11 
-1 -25 1 25 0 -8 0 8 
0 -10 0 10 0 -9 0 9 
0 13 -1 -13 0 14 0 -13 
1 16 -1 -15 0 1 0 -1 
0 4 0 -4 0 -2 0 2 
0 5 0 -5 0 -3 0 3 
0 6 0 -6 0 2 0 -2 
1 14 -1 -14 0 0 0 0 
1 14 -1 -14 0 4 0 -4 
1 17 -1 -17 0 6 0 -6 
1 22 -2 -22 0 5 0 -5 
1 30 -2 -30 0 12 -1 -12 
1 18 -1 -18 0 5 0 -5 
-1 -27 2 28 0 -8 0 8 
-1 -33 3 33 0 -14 1 15 
1 36 -3 -36 0 17 -1 -17 
-1 -27 2 27 0 -9 1 9 
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� Τρίτος προσανατολισµός (φακός Tamron) 
 

Στοιχεία τρίτου σχετικού προσανατολισµού 
 

 Χωρις την διορθωση Μετα την διορθωση 
Γωνιες προσανατολισµου   

ω (µοιρες)   3.721503   3.3667238 
φ (µοιρες)   5.5975877   5.6012896 
κ (µοιρες)  -2.9626009  -2.9055373 

Σφαλµατα γωνιων   
σω (µοιρες)   0.0206813   0.0065238 
σφ (µοιρες)   0.0168672   0.0055808 
σκ (µοιρες)   0.0122417   0.0039834 

Λογοι µεταθεσεων αξονων   
by/bx   -0.07081  -0.03928 
bz/bx   -0.05079  -0.0464 

Σφαλµατα λογων 
µεταθεσεων 

  

σ(by/bx)    0.01506   0.00476 
σ(bz/bx)    0.00505   0.00159 

 
Πίνακας 32 

 
Α posteriori τυπικό σφάλµα της µονάδας βάρους 

 
Α posteriori τυπικο σφαλµα της µοναδας βαρους 

Χωρις την διορθωση της 
διαστροφης 

Μετα την διορθωση της 
διαστροφης 

σο =  47.1 µm σο =  15.7 µm 
 

Πίνακας 33 
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Εναποµένοντα σφάλµατα των παρατηρήσεων 
     

Χωρις την διορθωση της 
διαστροφης 

Μετα την διορθωση της 
διαστροφης 

Vx1 (µm)  Vy1 
(µm)    

 Vx2 
(µm)    

Vy2 (µm) Vx1 (µm) Vy1 (µm) Vx2 (µm) Vy2 (µm) 

-7 -56 17 58 -1 -14 4 15 
-1 -4 1 5 -1 -7 2 7 
-1 -10 2 11 0 -1 0 1 
-1 -10 2 10 0 -7 1 8 
6 50 -14 -51 2 19 -7 -20 
3 26 -7 -26 -1 -7 2 7 
4 38 -10 -37 0 4 -1 -4 
5 43 -11 -41 1 10 -2 -10 

-11 -83 24 78 -1 -12 3 11 
-2 -18 4 16 -1 -10 2 9 
0 3 -1 -3 0 -1 0 1 
0 2 0 -2 0 -4 1 4 
1 9 -2 -8 0 7 -1 -7 
3 30 -6 -28 0 6 -1 -6 
5 47 -10 -45 1 19 -4 -18 
1 14 -1 -15 0 10 -1 -10 
0 0 0 0 0 -1 0 1 
-2 -26 3 24 0 -12 1 11 
-2 -32 3 30 0 -7 0 6 
0 6 0 -6 0 1 0 -1 
0 -3 0 3 0 2 0 -2 
0 -3 0 3 0 1 0 -1 
0 -2 0 2 0 0 0 0 
1 15 0 -14 0 4 0 -4 
1 17 0 -17 0 -2 0 2 
-1 -36 0 38 0 -2 0 2 
0 -14 0 15 0 -14 0 15 
1 31 -1 -33 0 15 0 -16 
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� Τέταρτος προσανατολισµός (φακός Tokina) 
 

Στοιχεία τέταρτου σχετικού προσανατολισµού 
 

 Χωρις την διορθωση Μετα την διορθωση 
Γωνιες προσανατολισµου   

ω (µοιρες)   0.870238   1.305534 
φ (µοιρες)   6.4435498   3.5427217 
κ (µοιρες)   0.3739675   0.299783 

Σφαλµατα γωνιων   
σω (µοιρες)   0.0410102   0.0149749 
σφ (µοιρες)   0.0259803   0.0096946 
σκ (µοιρες)   0.0083237   0.0030936 

Λογοι µεταθεσεων αξονων   
by/bx    0.02387   0.0132 
bz/bx    0.03099   0.06138 

Σφαλµατα λογων 
µεταθεσεων 

  

σ(by/bx)    0.00925   0.00362 
σ(bz/bx)    0.00304   0.0013 

 
Πίνακας 35 

 
Α posteriori τυπικό σφάλµα της µονάδας βάρους 

 
Α posteriori τυπικο σφαλµα της µοναδας βαρους 

Χωρις την διορθωση της διαστροφης Μετα την διορθωση της 
διαστροφης 

σο =  28.6 µm σο =  11.7 µm 
 

Πίνακας 36 
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Εναποµένοντα σφάλµατα των παρατηρήσεων 
     

Χωρις την διορθωση της 
διαστροφης 

Μετα την διορθωση της 
διαστροφης 

Vx1 (µm)  Vy1 
(µm)    

 Vx2 
(µm)    

Vy2 (µm) Vx1 (µm) Vy1 (µm) Vx2 (µm) Vy2 (µm) 

0 -1 0 1 0 10 0 -11 
0 -33 -2 34 0 -13 0 13 
0 29 2 -28 0 9 0 -9 
0 6 0 -5 0 -1 0 2 
0 0 0 0 0 -6 0 6 
0 6 0 -6 0 0 0 0 
0 -3 0 3 0 3 0 -3 
0 9 0 -8 0 4 0 -4 
1 -26 0 25 1 -15 0 15 
0 7 0 -7 0 -2 0 2 
-1 24 0 -25 0 9 0 -10 
-1 16 0 -17 -1 13 0 -13 
1 -21 -1 21 0 -2 0 2 
0 -10 -1 11 0 -4 0 4 
0 31 3 -35 0 1 0 -1 
1 -22 -1 24 0 -1 0 1 
0 -7 0 7 0 1 0 -1 
0 -1 0 1 0 10 0 -11 
0 -3 0 4 0 2 0 -2 
0 -5 0 6 0 -4 0 4 
0 8 0 -9 0 1 0 -2 
-2 34 -1 -39 0 3 0 -3 
1 -18 0 20 1 -10 0 11 
1 -21 0 22 0 -10 0 11 
1 -20 0 21 0 -8 0 8 
0 7 0 -7 0 9 0 -10 
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� Πέµπτος προσανατολισµός (φακός Tokina) 
 

Στοιχεία πέµπτου σχετικού προσανατολισµού 
 

 Χωρις την διορθωση Μετα την διορθωση 
Γωνιες προσανατολισµου   

ω (µοιρες)  -0.5829911  -0.63519 
φ (µοιρες)   4.7005791   4.1442681 
κ (µοιρες)  -2.3343553  -2.3337753 

Σφαλµατα γωνιων   
σω (µοιρες)   0.009346   0.0036975 
σφ (µοιρες)   0.0098049   0.0038718 
σκ (µοιρες)   0.0066299   0.0027608 

Λογοι µεταθεσεων αξονων   
by/bx   -0.04798  -0.04821 
bz/bx    0.02844   0.03497 

Σφαλµατα λογων 
µεταθεσεων 

  

σ(by/bx)    0.007   0.00289 
σ(bz/bx)    0.00224   0.00092 
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Α posteriori τυπικό σφάλµα της µονάδας βάρους 

 
Α posteriori τυπικο σφαλµα της µοναδας βαρους 

Χωρις την διορθωση της 
διαστροφης 

Μετα την διορθωση της 
διαστροφης 

σο =  21.6 µm σο =  9.3 µm 
 

Πίνακας 39 
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Εναποµένοντα σφάλµατα των παρατηρήσεων 
     

Χωρις την διορθωση της 
διαστροφης 

Μετα την διορθωση της 
διαστροφης 

Vx1 (µm)  Vy1 
(µm)    

 Vx2 
(µm)    

Vy2 (µm) Vx1 (µm) Vy1 (µm) Vx2 (µm) Vy2 (µm) 

0 17 -2 -18 0 4 -1 -4 
0 3 -1 -4 0 -2 0 2 
0 -8 1 9 0 -5 1 5 
0 4 0 -4 0 8 -1 -9 
0 -1 0 1 0 -4 1 4 
0 -3 0 3 0 -3 0 3 
0 -9 1 8 0 2 0 -2 
0 -15 2 14 0 -3 0 3 
0 7 -1 -7 0 3 0 -3 
0 7 -1 -7 0 1 0 -1 
0 1 0 -1 0 -2 0 2 
-1 -13 2 14 0 1 0 -1 
0 -8 1 8 0 0 0 0 
1 20 -2 -19 0 4 0 -4 
1 21 -2 -21 0 7 -1 -7 
1 15 -1 -15 0 5 0 -5 
0 6 0 -6 0 2 0 -2 
-1 -17 1 17 -1 -9 1 9 
-1 -21 1 20 0 -3 0 3 
-1 -15 1 15 -1 -7 1 7 
-1 -7 0 7 -1 -9 1 9 
0 2 0 -3 0 0 0 0 
0 1 0 -1 0 1 0 -1 
0 1 0 -1 0 4 0 -4 
3 37 -1 -36 1 16 -1 -16 
-2 -26 1 25 -1 -14 1 14 
0 -6 0 6 0 -3 0 2 
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Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 
 
    Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των προσανατολισµών δηµιουργείται ο πίνακας 41. 
 

Προσανατολισµός σο (µm) χωρις εισαγωγη 
διαστροφης 

σο (µm) µε εισαγωγη 
διαστροφης 

Μειωση 
σφαλµατος (%) 

Πρώτος  37.0 19.2 48 
∆εύτερος  37.3 14.8 60 
Τρίτος  47.1 15.7 67 
Τέταρτος  28.6 11.7 59 
Πέµπτος  21.6 9.3 57 

 
Πίνακας 41 

 

Παρατηρείται µείωση του σφάλµατος κατά 50% µε 60% περίπου. Αυτό που κυρίως 
όµως ικανοποιεί είναι οτι το σφάλµα µε την εισαγωγή της διαστροφής µειώνεται στις 
διαστάσεις περίπου του pixel. Καταλήγουµε,λοιπόν, και πάλι στο συµπέρασµα οτι η 
γεωµετρία του φακού διορθώνεται παρέχοντας πολύ καλή ακρίβεια στο σφάλµα 
κλεισίµατος. 
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3.6 Αναλυτική εφαρµογή 
 
    Για την κατανόηση της λειτουργίας του προγράµµατος αλλά και της πρακτικής 
εφαρµογής της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία υπολογισµού και 
διόρθωσης της ακτινικής διαστροφής στην εικόνα 9 που πάρθηκε µε τον φακό Tokina. 
 

 
Εικόνα 89 

 
    Αρχικά θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν τα ευθειογενή αντικείµενα που απεικονίζονται. 
Η ψηφιοποίηση πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας το σχεδιαστικό πακέτο Autocad 
έκδοσης 14 που υποστηρίζει και εικόνες σε αντίθεση µε προηγούµενες εκδόσεις. Από 
την  ψηφιοποιηµένη εικόνα (εικόνα 89) δηµιουργήθηκε το αντίστοιχο εξαγώγιµο αρχείο 
µορφής DXF από τα αρχικά των λεξεων Drawing eXport File. Πρόκειται για µια µορφή 
αρχείου που υποστηρίζεται από πολλά πακέτα και χρησιµεύει στην ανταλλαγή 
δεδοµένων µεταξύ τους.  
    Αφού έχει δηµιουργηθεί το αρχείο DXF φορτώνεται το πρόγραµµα της διπλωµατικής . 
Σε πρώτη φάση µετατρέπεται το αρχείο DXF σε σειριακό αρχείο. Ακολουθείται η 
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.5.3.Ετσι προκύπτει το αρχείο που έχει 
την µορφή: 
                         X                ,                    Y                  ,         Αριθµός ευθείας 

 
Οι αρχικές συντεταγµένες των σηµείων των ευθειών στο σύστηµα του ψηφιοποιητή 
αντιστοιχούν στις δυο πρώτες στήλες του πίνακα της σελίδας 167. 
    Ακολουθεί η µεταφορά των συντεταγµένων από το σύστηµα του ψηφιοποιητή 
(Autocad) στο σύστηµα του αρνητικού της φωτογραφίας. Η µεταφορά πραγµατοποιείται 
µεσώ του αφινικού µετασχηµατισµού (παρ. 2.5.4) και µε την βοήθεια δυο σειριακών 
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αρχείων µε τις συντεταγµένες των τεσσάρων ακρών της φωτογραφίας στο σύστηµα του 
ψηφιοποιητή και του αρνητικού. 

Συντεταγµένες ψηφιοποιητή 
 

Χψηφιοποιητη (mm) Υψηφιοποιητη (mm) Αρ. Σηµείου 
0.281015 24.152566 1 
36.144090 24.259130 2 
36.294378 0.425599 3 
0.479568 0.176465 4 

 
Συντεταγµένες Αρνητικού 

 
Χαρνητικου (mm) Υαρνητικου (mm) Αρ. Σηµείου 

-17.00 11.40 1 
17.00 11.40 2 
17.00 -11.40 3 
-17.00 -11.40 4 

 
Το νέο σειριακό αρχείο που δηµιουργήθηκε αποθηκεύεται µε το όνοµα που έχουµε 
ορίσει ενώ το πρόγραµµα εµφανίζει τα αποτελέσµατα της συνόρθωσης  : 
 

rmsx = 22.4 µm        ,         rmsy = 22.4 µm 
 

Στις στήλες τρία και τέσσερα του πίνακα  της σελίδας 167 εµφανίζονται οι αντίστοιχες 
συντεταγµένες στο σύστηµα του αρνητικού της εικόνας. 
    Το επόµενο βήµα είναι ο υπολογισµός των συντελεστών του πολυώνυµου της 
ακτινικής διαστροφής . Ο υπολογισµός γίνεται µε την µέθοδο της γενικής συνόρθωσης 
ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου 2.5.5. Εισάγοντας το σειριακό αρχείο µε τις 
συντεταγµένες στο σύστηµα του αρνητικού εµφανίζονται τα παρακάτω στατιστικά 
στοιχεία : 

Στατιστικά στοιχεία αρχείου 
 

Αριθµός Ευθειών: 9 
Αριθµός Σηµείων: 127 

Αριθµός Σηµείων ανά Ευθεία: 14.11 
Αριθµός Ευθειών µε κλίση προς xx': 1 
Αριθµός Ευθειών µε κλίση προς yy': 8 

 
Επιλύνοντας την συνόρθωση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του επόµενου πίνακα. 
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Αποτελέσµατα συνόρθωσης 

 

Συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.65524419467763 x 10-4 
K5 =  3.52683979900587 x 10-7 

Τυπικό σφάλµα 
σο = 17.3 µm 

 
Παράλληλα µας δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας αρχείου DXF µε τα εναποµένοντα 
σφάλµατα των συντεταγµένων όπως και εµφάνιση τους στην οθόνη . 
Πραγµατοποιήθηκε η εκτύπωση του αρχείου από το Autocad και τα διανύσµατα των 
σφαλµάτων βρίσκονται στην σελίδα 170. 
    Εκτός από την επίλυση της συνόρθωσης µε την ακτινική διαστροφή 
πραγµατοποιούµε και την επίλυση χωρίς τους συντελεστές της για τον προσδιορισµό 
των αρχικών εναποµενόντων σφαλµάτων των συντεταγµένων στις εξισώσεις 
παρεµβολής ευθείας (βλέπε σελίδα 169 για την διανυσµατική τους απεικόνιση) καθώς 
και του αρχικού τυπικού σφάλµατος έτσι ώστε να εκτιµήσουµε την επίδραση της 
ακτινικής διαστροφής. Ακολουθεί ο πίνακας  µε το τυπικό σφάλµα της επίλυσης χωρίς 
διαστροφή. 
 
 

Τυπικό σφάλµα χωρίς εισαγωγή διαστροφής

σο = 62.7 µm 
 
 

 
Στον πίνακα της σελιδας 168 παρουσιάζονται τα εναποµένοντα σφάλµατα των 
εικονοσυντεταγµένων πριν και µετά την διόρθωση της διαστροφής µε εµφανή τον 
περιορισµό τους. 
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Xψηφιοποιητη Υψηφιοποιητη Xαρνητικου Υαρνητικου Xδιορθωµενα Υδιορθωµενα Αρ. Ευθείας 
2.5070 23.9721 -14.9007 11.2513 -15.6413 11.8105 1 
2.3704 21.9926 -15.0440 9.3639 -15.7751 9.8191 1 
2.2339 19.6205 -15.1900 7.1023 -15.9005 7.4345 1 
2.1485 18.0505 -15.2818 5.6053 -15.9786 5.8609 1 
2.0290 16.2757 -15.4075 3.9132 -16.0943 4.0876 1 
1.9436 14.4839 -15.5009 2.2046 -16.1813 2.3014 1 
1.8412 11.9923 -15.6153 -0.1711 -16.2989 -0.1786 1 
1.7729 10.5418 -15.6902 -1.5543 -16.3839 -1.6230 1 
1.7046 8.8353 -15.7668 -3.1815 -16.4777 -3.3250 1 
1.6533 7.1288 -15.8272 -4.8088 -16.5592 -5.0313 1 
1.5851 5.3710 -15.9041 -6.4849 -16.6618 -6.7939 1 
1.5168 3.0843 -15.9848 -8.6656 -16.7718 -9.0922 1 
1.4485 1.4802 -16.0607 -10.1952 -16.8621 -10.7039 1 
1.4143 0.2856 -16.1013 -11.3343 -16.9053 -11.9002 1 
5.7568 23.9283 -11.8181 11.1942 -12.3569 11.7045 2 
5.5846 21.3269 -11.9995 8.7139 -12.4955 9.0741 2 
5.4889 19.5671 -12.1025 7.0360 -12.5683 7.3068 2 
5.3740 17.3100 -12.2270 4.8838 -12.6602 5.0569 2 
5.2975 15.7033 -12.3108 3.3518 -12.7278 3.4653 2 
5.2018 14.0009 -12.4133 1.7286 -12.8231 1.7856 2 
5.1444 12.4133 -12.4788 0.2147 -12.8881 0.2217 2 
5.0870 9.8884 -12.5507 -2.1932 -12.9751 -2.2673 2 
5.0487 8.1094 -12.5994 -3.8896 -13.0467 -4.0277 2 
4.9913 5.8332 -12.6696 -6.0603 -13.1593 -6.2945 2 
4.9913 4.3030 -12.6802 -7.5197 -13.2007 -7.8284 2 
4.9530 2.7536 -12.7272 -8.9972 -13.2833 -9.3903 2 
4.9339 0.4965 -12.7610 -11.1498 -13.3629 -11.6757 2 
9.6810 24.0224 -8.0947 11.2653 -8.4026 11.6938 3 
9.5712 21.3164 -8.2176 8.6850 -8.4703 8.9520 3 
9.4798 19.3782 -8.3178 6.8369 -8.5344 7.0150 3 

...          ...          ...          ...          ...          ...          ...          
22.6762 3.8444 4.0935 -8.0407 4.1725 -8.1958 9 
24.1654 3.8725 5.5064 -8.0210 5.6274 -8.1973 9 
25.7810 3.8865 7.0392 -8.0153 7.2197 -8.2208 9 
27.9164 3.9286 9.0652 -7.9852 9.3484 -8.2346 9 
29.8833 3.9567 10.9313 -7.9677 11.3333 -8.2607 9 
32.0889 3.9848 13.0239 -7.9514 13.5800 -8.2909 9 
34.3227 3.9848 15.1429 -7.9619 15.8623 -8.3402 9 
35.8118 4.0269 16.5559 -7.9288 17.3742 -8.3207 9 
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X (mm)            Y (mm)   VX αρχικα (µm)  VY αρχικα (µm)  VX διορθωµενα 

(µm)    
VY διορθωµενα 

(µm)  
-14.9007 11.2513 -80.0 4.3 -24.8 1.3 
-15.0440 9.3639 -34.9 1.9 3.2 -0.2 
-15.1900 7.1023 -6.4 0.3 2.0 -0.1 
-15.2818 5.6053 7.6 -0.4 -3.4 0.2 
-15.4075 3.9132 45.3 -2.4 18.2 -1.0 
-15.5009 2.2046 50.0 -2.7 10.4 -0.6 
-15.6153 -0.1711 41.0 -2.2 -3.6 0.2 
-15.6902 -1.5543 44.0 -2.3 4.7 -0.2 
-15.7668 -3.1815 36.2 -1.9 8.2 -0.4 
-15.8272 -4.8088 12.1 -0.6 -0.9 0.0 
-15.9041 -6.4849 2.1 -0.1 8.1 -0.4 
-15.9848 -8.6656 -30.5 1.6 -3.8 0.2 
-16.0607 -10.1952 -34.0 1.8 1.0 -0.1 
-16.1013 -11.3343 -52.4 2.8 -19.3 1.0 
-11.8181 11.1942 -122.8 5.2 -21.9 0.9 
-11.9995 8.7139 -43.7 1.8 4.3 -0.2 
-12.1025 7.0360 -9.9 0.4 1.6 -0.1 
-12.2270 4.8838 26.0 -1.1 -2.6 0.1 
-12.3108 3.3518 46.6 -2.0 -3.0 0.1 
-12.4133 1.7286 82.3 -3.5 20.4 -0.9 
-12.4788 0.2147 85.4 -3.6 18.7 -0.8 
-12.5507 -2.1932 58.2 -2.5 -0.7 0.0 
-12.5994 -3.8896 37.0 -1.6 -4.3 0.2 
-12.6696 -6.0603 17.9 -0.8 11.5 -0.5 
-12.6802 -7.5197 -31.5 1.3 -12.6 0.5 
-12.7272 -8.9972 -45.3 1.9 3.2 -0.1 
-12.7610 -11.1498 -100.1 4.2 -14.8 0.6 
-8.0947 11.2653 -114.3 3.1 -6.3 0.2 
-8.2176 8.6850 -60.7 1.7 -14.4 0.4 
-8.3178 6.8369 -10.1 0.3 -3.9 0.1 

… … … … … … 
4.0935 -8.0407 0.4 63.2 -0.1 -22.8 
5.5064 -8.0210 0.2 36.0 -0.2 -29.6 
7.0392 -8.0153 0.1 22.1 -0.1 -15.0 
9.0652 -7.9852 -0.1 -18.6 -0.1 -13.3 

10.9313 -7.9677 -0.3 -46.0 0.0 1.6 
13.0239 -7.9514 -0.4 -73.3 0.1 19.0 
15.1429 -7.9619 -0.4 -74.0 0.3 55.3 
16.5559 -7.9288 -0.7 -114.6 0.2 27.2 
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∆ιανυσµατική απεικόνιση εναποµενόντων σφαλµάτων πριν την εισαγωγή της διαστροφής 
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∆ιανυσµατική απεικόνιση εναποµενόντων σφαλµάτων µετά την εισαγωγή της διαστροφής 
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    Αφού έχουµε υπολογίσει τους συντελεστές του πολυώνυµου, µπορούµε να 
βαθµονοµήσουµε το διάγραµµα της ακτινικής διαστροφής. Επιλέγοντας την 
βαθµονόµηση µέσω µηδενισµού σε συγκεκριµένη ακτίνα (για ro=14 mm) και 
ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου 2.5.6 υπολογίζουµε τους νέους συντελεστές 
και το πρόγραµµα εµφανίζει το γράφηµα που ακολουθεί. 
 

Αρχικοί συντελεστές 
πολυωνύµου 

Βαθµονοµηµένοι  συντελεστές 
πολυωνύµου 

K1 = 0 K1
` = 0.3707 x 10-1 

K3 = -2.6552 x 10-4 K3
` = -2.5568 x 10-4 

K5 =  3.5268 x 10-7 K5
` = 3.3961 x 10-7 

 
Επιλέγοντας την βαθµονόµηση µέσω ελαχιστοποίησης της µέσης τετραγωνικής τιµής 
της διαστροφής µέχρι συγκεκριµένη ακτίνα (επιλέχθηκε rmax=20.5 mm) και 
ακολουθώντας τις οδηγίες της αντίστοιχης παραγράφου υπολογίζουµε τους νέους 
συντελεστές και το πρόγραµµα παρουσιάζει το παρακάτω γράφηµα. 
 

Αρχικοί συντελεστές 
πολυωνύµου 

Βαθµονοµηµένοι  συντελεστές 
πολυωνύµου 

K1 = 0 K1
` = 0.4013 x 10-1 

K3 = -2.6552 x 10-4 K3
` = -2.5486 x 10-4 

K5 =  3.5268 x 10-7 K5
` = 3.3852 x 10-7 
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    Το τελικό στάδιο της εφαρµογής είναι η διόρθωση της ακτινικής διαστροφής µε βάση 
τους συντελεστές που υπολογίσαµε. Η διόρθωση µπορεί να γίνει είτε σε αρχείο µορφής 
DXF είτε στην αρχική εικόνα αφού προηγουµένως µετατραπεί σε εικόνα µορφής TIF. 
Στις δυο επόµενες σελίδες παρατίθενται διαδοχικά η αρχική εικόνα TIF και η 
διορθωµένη. Να σηµειώσουµε ότι η διόρθωση έγινε µε τους αρχικούς συντελεστές του 
πολυωνύµου που προέκυψαν από την γενική συνόρθωση και για την εφαρµογή της σε 
εικόνα χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος της πλησιέστερης γειτνίασης. 
 

Αρχικοί συντελεστές πολυωνύµου 
K1 = 0 
K3 = -2.6552 x 10-4 
K5 =  3.5268 x 10-7 
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Εικόνα φακού Tokina πριν την διόρθωση της ακτινικής διαστροφής 
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Εικόνα φακού Tokina µετά την διόρθωση της ακτινικής διαστροφής 
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3.7 Τελικά συµπεράσµατα  
 
    Η µέθοδος της παρεµβολής εξίσωσης ευθείας µε παράλληλη εισαγωγή ακτινικής 
διαστροφής µηδενίζοντας τον πρώτο όρο (Κ1) και χρησιµοποιώντας τους επόµενους 
δυο (Κ3,Κ5) αποδείχτηκε απο τις τρεις εφαρµογές οτι προσφέρει αισθητή βελτίωση στην 
γεωµετρία της εικόνας. Το συνολικό σφάλµα µειώνεται απο 60% µέχρι 80% ενω το 
ποσοστό που αποµένει αντιστοιχεί σε διαστάσεις µεγέθους 1 εως 2 pixel. 
    Το µοντέλο διόρθωσης που δηµιουργείται περιγράφει την καµπύλωση της εικόνας µε 
απόκλιση µικρότερη των 25 µm,για το οφέλιµο µέρος της εικόνας, για ακτίνα δηλαδή 
µικρότερη των 19 mm για φορµάτ 35 mm. Η συγκεκριµένη ακρίβεια καθιστά ικανή την 
συλλογή δεδοµένων απο την εικόνα, χωρίς περαιτέρω διορθώσεις, όταν οι απαιτήσεις 
ακρίβειας δεν είναι µεγάλες. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συµπεριληφθούν και 
άλλες διαταραχές, όπως ενδεχοµένως η έκκεντρη διαστροφή, αφού κατά την εξέταση 
της κατανοµής των εναποµένοντων σφαλµάτων µετά την διόρθωση παρατηρήθηκε 
κάποιας µορφής συστηµατικότητα. 
    Συµπερασµατικά,λοιπόν, οι µη-µετρητικές µηχανές αποτελούν µια αξιόπιστη και 
συνάµα οικονοµική και ευέλικτη λύση για επίγειες εφαρµογές, αρκεί να βρεθούν οι 
κατάλληλοι αλγόριθµοι ελαχιστοποίησης των σφαλµάτων. Θα πρέπει πάντως οι φακοί 
να είναι καλής ποιότητας ώστε να µπορούν να προσεγγιστούν τα σφάλµατα τους µε 
ικανοποιητική ακρίβεια απο το µοντέλο διόρθωσης, να παραµένει δηλαδή ,όσο το 
δυνατόν, σταθερή η εσωτερική γεωµετρία τους. 
    Ειδικά για τους υπερευρυγώνιους φακούς, που εξετάστηκαν κατά την διάρκεια 
εκπόνησης της εργασίας, θα µπορούσε να παρατηρηθεί οτι παρουσιάζουν σηµαντικά 
µεγαλύτερα σφάλµατα απο τους κανονικούς φακούς. Η διόρθωση τους, όπως 
αναφέρθηκε, περιορίζει σε µεγάλο βαθµό τα σφάλµατα αυτά. Ετσι αξιολογούνται σαν 
µια εναλλακτική αλλά αξιόπιστη λύση, εκεί που ο χώρος είναι περιορισµένος ή οι λήψεις 
πρέπει να γίνουν απο µικρό ύψος. 
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Αφινικός ή οµοπαράλληλος µετασχηµατισµός 
 
   ♦ Θεωρητική προσέγγιση 
 
    Ο αφινικός µετασχηµατισµός συνιστά έναν γενικότερο βασικό δισδιάστατο 
µετασχηµατισµό συντεταγµένων από ένα σύστηµα σε άλλο. Πραγµατοποιείται µε τον 
υπολογισµό έξι γεωµετρικών παραµέτρων : 
• γωνία στροφής του ενός συστήµατος ως προς το άλλο (γωνία θ)  
• δυο µεταθέσεις στους αντιστοίχους άξονες (c1,c2) 
• δύο µεταβολές κλίµακας κατά τους δύο άξονες του ενός των συστηµάτων  
• απόκλιση των δύο αξόνων από την ορθογωνικότητα (γωνία ε). 
 

 
 

Σχήµα 1 
 

 Θεωρείται το σύστηµα xy  και έστω, λοιπόν, το κατά το Σχ. 1 µη ορθογωνικό 
σύστηµα συντεταγµένων x΄, y΄ µε διαφορετικές κλίµακες λx, λy  κατά τους αντίστοιχους 
άξονες ως προς το πρώτο. Εάν ε είναι η γωνία κατά την οποία οι άξονες του 
συστήµατος x΄, y΄ αποκλίνουν από την ορθογωνικότητα, οι δύο συντεταγµένες x΄΄, y΄΄ 
σηµείου Α στο αντίστοιχο ορθογωνικό σύστηµα x΄΄ y΄΄ µε την ίδια αφετηρία Ο΄ και άξονα 
y΄΄ ≡ y΄  προκύπτουν από τις συντεταγµένες x΄ και  y΄ του Α ως 
 

′′= ′ ′′ ′ ′x x cosε             y =y +x sinε                                   (1) 

 
Υποθέτοντας ότι η απόκλιση των αξόνων από την ορθογωνικότητα συνιστά απλώς ένα 
«σφάλµα» του συστήµατος, εποµένως ότι η γωνία  ε  είναι µικρή, µπορεί κανείς να 
θεωρήσει ότι cosε = 1, sinε = ε. Τότε οι Εξ. 1 γράφονται ως 
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Εάν τώρα λάβουµε υπόψη τις διαφορετικές κλίµακες λx κατά τον x΄ και λy κατά τον y΄, 
χρησιµοποιήσουµε τον πίνακα στροφής R(θ) όπως στα προηγηθέντα και εισαγάγουµε, 
τέλος, και τις µετατοπίσεις tx και ty τελικά θα προκύψει : 
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Σε ανεπτυγµένη µορφή παίρνει κανείς τότε τις δύο εξισώσεις κατά x και y : 
 

         x = λx(cosθ + εsinθ)x΄ + (λysinθ)y΄+tx 

               y = λx(-sinθ + εcosθ)x΄ + (λycosθ)y΄+ty                              (4) 
 
Από τις Εξ. 3 προκύπτει  έτσι η συνήθης έκφραση του αφινικού µετασχηµατισµού 
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ενώ ο αντίστροφος µετασχηµατισµός είναι  
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Οι έξι συντελεστές ai, bi, ci (i=1,2)  συνδέονται µε τις έξι γεωµετρικές παραµέτρους κατά 
τρόπο προφανή, όπως εξάγεται από την σύγκριση των Εξ. 4 και 5: 
 
                           a1 = λx (cosθ + εsinθ)     b1 = (λy sinθ)       c1 = tx 

  a2 = λx (-sinθ + εcosθ) b2 = (λy cosθ) c2 = ty                       (7) 
 
Αντίστροφα, από τις σχέσεις αυτές εκφράζονται οι έξι γεωµετρικές παράµετροι ενός 
αφινικού µετασχηµατισµού (στροφή + δύο µεταθέσεις + δύο κλίµακες + απόκλιση 
αξόνων από την ορθογωνικότητα) συναρτήσει των έξι αλγεβρικών συντελεστών του : 
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ενώ τα στοιχεία της µετάθεσης έχουν δοθεί στις Εξ. 7 ως 
 

tx = c1        ty = c2                                                 (8δ) 
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Ο αφινικός µετασχηµατισµός είναι ο γενικότερος και συνηθέστερα εφαρµοζόµενος 
µετασχηµατισµός στις προαναφερθείσες περιπτώσεις µεταφοράς µετρήσεων από το 
σύστηµα του οργάνου (συγκριτή, ψηφιοποιητή) ή της ψηφιακής εικόνας στο σύστηµα 
των εικονοσυντεταγµένων, αλλά και στην περίπτωση ψηφιοποίησης χαρτών και 
διαγραµµάτων, τον προβλέπουν άλλωστε και τα περισσότερα περιβάλλοντα λογισµικού 
που επιτρέπουν ψηφιοποίηση (π.χ. AUTOCAD, ARC/INFO) αλλά και τα ψηφιακά 
φωτογραµµετρικά συστήµατα. Η εφαρµογή του λαµβάνει ταυτόχρονα υπόψη και 
διορθώνει τυχόν ελαττώµατα µη ορθογωνικότητας και διαφορικής κλίµακας («αφινικές 
παραµορφώσεις»). Έτσι, ο αφινικός µετασχηµατισµός έχει δύο βασικές χρησιµότητες : 
❶    Απλή µεταφορά συντεταγµένων από σύστηµα σε σύστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές, 

που είναι φυσικά οι περισσότερες, ο µετασχηµατισµός αποτελεί απλό ενδιάµεσο 
βήµα στο πλαίσιο µίας µετρητικής διαδικασίας. Άρα δεν ενδιαφέρει εν προκειµένω η 
γνώση τυχόν αφινικών παραµορφώσεων του φίλµ ή του φωτογραφικού χαρτιού, του 
χάρτη, των συστηµάτων µέτρησης των οργάνων κ.λ.π., ενδιαφέρει µόνον η 
διόρθωσή τους : υπολογισµός των έξι συντελεστών και εν συνεχεία, µέσω αυτών, 
µετατροπή των συντεταγµένων. 

 ❷  Σε ορισµένες περιπτώσεις, όµως, το ενδιαφέρον µπορεί να εστιάζεται στο να 
εκτιµηθούν ακριβώς οι αφινικές παραµορφώσεις των οργάνων ψηφιοποίησης, 
δηλαδή να απαιτείται η βαθµονόµηση ενός ψηφιοποιητή, ενός συγκριτή ή ενός 
σαρωτή µε την µέτρηση βαθµονοµηµένου καννάβου. Η µορφή Εξ. 5 του 
µετασχηµατισµού είναι - αντίθετα µε την Εξ. 4 - γραµµική ως προς τους αγνώστους, 
συνεπώς αυτή χρησιµοποιείται στην πράξη για την επίλυση. Αλλά οι συντελεστές ai, 
bi  είναι συναρτήσεις και της στροφής (βλέπε Εξ. 7), η οποία δεν αποτελεί προφανώς 
στοιχείο της βαθµονόµησης, συνεπώς δεν µπορούν να ερµηνευτούν άµεσα. Στην 
περίπτωση λοιπόν αυτή, οι τρεις ζητούµενες  καθαυτό «αφινικές» παραµορφώσεις ε, 
λx, λy  εκτιµώνται από τις Εξ. 8β,γ. 

    
 
 
♦ Επίλυση µε την µέθοδο των έµµεσων παρατηρήσεων 
 
 Για να βρεθούν οι n = 6  συντελεστές του µετασχηµατισµού απαιτούνται 
τουλάχιστον m=n/2, δηλαδή τρία, σηµεία γνωστά στα δύο συστήµατα και µη κείµενα επ’ 
ευθείας. Γενικά όµως χρησιµοποιούνται m≥4  σηµεία (εικονοσήµατα, σηµεία reseau ή 
άκρα της εικόνας, σηµεία καννάβου του χάρτη), οπότε η συνόρθωση πραγµατοποιείται 
µε 2m-6 βαθµούς ελευθερίας. Υιοθετείται το µοντέλο συνόρθωσης των έµµεσων 
παρατηρήσεων. Αξίζει να σηµειωθεί όµως ότι καθεµία των Εξ. 5 περιλαµβάνει µόνο 
τρεις από τους έξι συντελεστές, εποµένως οι m κατά x  εξισώσεις µπορούν να 
επιλυθούν ανεξάρτητα από τις m εξισώσεις κατά y, οπότε και προκύπτουν τα δύο 
ακόλουθα ανεξάρτητα συστήµατα : 
 

Αx ∆x = Lx               Αy ∆y = Ly                                         (9) 
 
µε ∆x = [a1 b1 c1]

T  και  ∆y = [a2 b2 c2]
T.  Οι πίνακες που πρέπει να αντιστραφούν είναι, 

έτσι, διαστάσεων 3Χ3 και όχι 6Χ6. 
 Έχει αναφερθεί ότι ο αφινικός µετασχηµατισµός αλλοιώνει το σχήµα των 
αντικειµένων. Ωστόσο  οι παραλληλίες ευθειών διατηρούνται. Θεωρώντας ευθεία 
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y=px+q, όπου p  η κλίση της ως προς τον x,  για αυτήν θα είναι µετά από τον 
µετασχηµατισµό βάσει της Εξ. 5 στο σύστηµα x΄y΄ :  
 

  y px q  ήy  = 
pa a
b pb

x
pc c q
b pb

p x q1 2

2 1

1 2

2 1

= + ′
−

−
′+

− +

−
= ′ ′+ ′                         (10) 

 
Όλες οι ευθείες κλίσεις p στο αρχικό σύστηµα xy έχουν συνεπώς κοινή κλίση p΄ στο νέο 
σύστηµα, δηλαδή παραµένουν παράλληλες. Με την εξαίρεση της παραλληλίας, όλες οι 
άλλες γωνιακές σχέσεις µεταξύ ευθειών αλλοιώνονται. Θεωρούνται έτσι, για λόγους 
απλότητας, δύο ορθογωνικές ευθείες, η µία παράλληλη στον άξονα x (κλίση p=0) και η 
άλλη παράλληλη στον   y (κλίση 1/p=0). Στο νέο σύστηµα οι αντίστοιχες κλίσεις τους 
προκύπτουν από την Εξ. 10 ως : 
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Με την υπόθεση ότι δεν υφίσταται στροφή µεταξύ των συστηµάτων (θ=0), η 
συνεφαπτόµενη της γωνίας  δ  την οποία σχηµατίζουν πλέον µεταξύ τους οι δύο - στο 
αρχικό σύστηµα ορθογωνικές - ευθείες προκύπτει τότε µε την βοήθεια και των Εξ. 7 ως 
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Εάν δηλαδή οι άξονες x΄ και y΄ δεν είναι ορθογωνικοί (ε ≠ 0), οι εν λόγω δύο ευθείες 
τέµνονται πλέον υπό γωνία δ ≠ 90°. Όλες οι παράλληλες στον x και στον y παραµένουν, 
ωστόσο, παράλληλες µεταξύ τους µε κλίσεις που δίδονται από την Εξ. 10. 
 Από την  άλλη µεριά, όταν ε=0 διατηρούνται µεν οι γωνίες τοµής µεταξύ των 
ευθειών αλλά αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην διατήρηση του σχήµατος εξαιτίας 
ακριβώς των διαφορετικών κατά x, y κλιµάκων. Γενικότερα λοιπόν, µε τον αφινικό 
µετασχηµατισµό ένα τετράγωνο µετασχηµατίζεται σε σχήµα που εξαρτάται από τις τιµές 
των τριών αφινικών παραµέτρων : 
 
  ε = 0 και λx = λy → τετράγωνο 
  ε = 0 και λx ≠ λy → ορθογώνιο παραλληλόγραµµο 
  ε ≠ 0 και λx = λy → παραλληλόγραµµο 
  ε ≠ 0 και λx ≠ λy → παραλληλόγραµµο 
 
 Είναι σαφές ότι η γεωµετρική ερµηνεία του αφινικού µετασχηµατισµού που 
δόθηκε εδώ δεν είναι η µόνη δυνατή. Στην βιβλιογραφία οι κλίσεις των αξόνων 
περιγράφονται ενίοτε µε το ζεύγος παραµέτρων «στροφή του άξονα x + ανεξάρτητη 
στροφή του άξονα y» αντί του συνδυασµού «ενιαία στροφή των αξόνων + απόκλισή 
τους από την ορθογωνικότητα». Από την άλλη µεριά, οι ανώτεροι γραµµικοί 
µετασχηµατισµοί (περισσότερες ανεξάρτητες παράµετροι) µπορούν να ενσωµατώνουν 
τους κατώτερους, όπως δείχνει αναλυτικότερα εν συνεχεία. Αυτό σηµαίνει, για 
παράδειγµα, ότι διαφορετικές κλίµακες µπορούν να έχουν και οι άξονες του δεύτερου 
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συστήµατος, οπότε οι συντελεστές της Εξ. 7 θα είναι συνάρτηση και αυτών των 
παραµέτρων. Σε τέτοιες όµως περιπτώσεις που ο αριθµός των θεωρούµενων 
γεωµετρικών παραµέτρων είναι µεγαλύτερος του 6, είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να 
βρεθούν αυτές οι γεωµετρικές παράµετροι από τους έξι αλγεβρικούς συντελεστές. Η 
διαδικασία όµως του αφινικού µετασχηµατισµού µπορεί, προφανώς, να διεξαχθεί 
κανονικά µε την Εξ. 5. 
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Παράρτηµα 2 
Ηµισφαιρικοί Φακοί 
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Γενικά περί ηµισφαιρικών φακών 
 
    Οι ηµισφαιρικοί φακοί αποτελούν µια ειδική κατηγόρια υπερευρυγώνιων φακών. 
Συχνά στην βιβλιογραφία εµφανίζονται σαν φακοί µε «µάτι ψαριού» από την αγγλική 
ονοµασία που έχει επικρατήσει (fisheye lenses).Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το 
µεγάλο γωνιακό άνοιγµα που προσεγγίζει τις 180 µοίρες. Έχουν έτσι την δυνατότητα 
απεικόνισης µεγάλου αριθµού πληροφοριών αντικειµένων που βρίσκονται σε πολύ 
µικρή απόσταση από τον φακό. Μπορούν να δώσουν πολύτιµες λύσεις εκεί που η 
χρήση του θεοδόλιχου, λόγω έλλειψης χώρου, είναι πρακτικά αδύνατη και η χρήση 
συµβατικών φωτογραµµετρικών φακών µε µικρό γωνιακό άνοιγµα, εξαιτίας του µεγάλου 
αριθµού φωτογραφιών που θα απαιτούνται και κατά συνέπεια αυξηµένου χρόνου 
επεξεργασίας, κρίνεται ασύµφορη. 
    Η γεωµετρία των ηµισφαιρικών φακών καθώς και η µέθοδος υπολογισµού της 
διόρθωσης των συστηµατικών σφαλµάτων που παρουσιάζουν (κύριος εκφραστής των 
οποίων είναι η ακτινική διαστροφή) δεν κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστεί στα πλαίσια 
της εργασίας. Ενδεικτικά παρατίθενται το σχήµα 1 µε την εσωτερική γεωµετρία ενός 
τυπικού φακού fisheye. 

 
 

Σχήµα 1. Εσωτερική γεωµετρία ενός τυπικού φακού fisheye 
Εφαρµογές 
 
    Οι εφαρµογές που ακολουθούν έχουν δηµοσιευτεί στο τεύχος του Σεπτεµβρίου του 
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing . Πραγµατοποιήθηκαν από τους 
Michel Boulianne , Clement Nolette , Jean-Paul Agnard και Martin Brindamour. 
    Επιχειρήθηκαν  δυο εφαρµογές διόρθωσης εικόνων από ηµισφαιρικούς φακούς για 
να εκτιµηθεί η παρεχόµενη ακρίβειά τους . Οι εφαρµογές ήταν στενά συνδεδεµένες µε 
το πρακτικό πρόβληµα χαρτογράφησης πηγαδιών πρόσβασης υπόγειων καλωδίων που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω των µικρών διαστάσεων τους (1.5m x 3m). Η µηχανή 
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των εργασιών ήταν µια Pentax KX 35-mm εξοπλισµένη µε έναν Sigma 15-mm f/2.8 
ηµισφαιρικό φακό. 
 
Εφαρµογή 1 
 
    Στην πρώτη εφαρµογή φωτογραφήθηκε και διορθώθηκε ένα πηγάδι πρόσβασης σε 
υπόγεια καλώδια. Για τον ικανοποιητικό φωτισµό του χώρου απαιτήθηκαν δυο λάµπες 
500 Watt ενώ για την επίλυση της ανάγωγης τοποθετήθηκαν τρία ευθυγραµµισµένα 
καλώδια µετρηµένων διαστάσεων. Ακολουθούν οι εκτυπώσεις της αρχικής και της 
διορθωµένης εικόνας. 
 

 
Εικόνα 1. Φωτογραφία ηµισφαιρικού φακού πηγαδιού πρόσβασης σε υπόγεια καλώδια 
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Εικόνα 2. ∆ιορθωµένη φωτογραφία πηγαδιού πρόσβασης  
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Εφαρµογή 2 
 
    Η δεύτερη εφαρµογή αποτελείται από τον έλεγχο της ακρίβειας εξαγωγής 
τρισδιάστατων δεδοµένων από µοντέλο δηµιουργηµένο από δυο διορθωµένες εικόνες 
ηµισφαιρικών φακών. Φωτογραφήθηκε ένα µεταλλικό πλέγµα αποτελούµενο από πέντε 
ράβδους µε δεκαπέντε προσηµασµένα σηµεία. Οι δυο φωτογραφίες πάρθηκαν µε 
απόσταση 40cm µεταξύ τους και σε απόσταση 70cm από το αντικείµενο . Ακολουθεί 
συγκριτικός πίνακας  µετρηµένων και πραγµατικών συντεταγµένων 9 σηµείων καθώς 
και οι αρχικές και διορθωµένες εικόνες του στερεοζεύγους. 
 
 Πραγµατικές 

συντεταγµένες (m) 
Μετρηµένες 

συντεταγµένες (m) 
Απόκλιση (m) 

Σηµείο Χ Υ Ζ Χ Υ Ζ ∆Χ ∆Υ ∆Ζ 
2 0.786 -0.886 -2.312 0.783 -0.890 -2.316 0.003 0.004 0.004 
5 1.584 -0.892 -2.306 1.588 -0.892 -2.316 -0.004 0.000 0.010 
7 0.785 -1.354 -3.183 0.787 -1.352 -3.175 -0.002 -0.002 -0.008 
8 0.789 -0.903 -3.177 0.789 -0.903 -3.176 0.000 0.000 -0.001 
9 0.791 -0.450 -3.181 0.793 -0.453 -3.176 -0.002 0.003 -0.005 

11 1.188 -0.903 -3.181 1.190 -0.900 -3.177 -0.002 -0.003 -0.004 
13 1.595 -1.354 -3.171 1.596 -1.352 -3.171 -0.001 -0.002 0.000 
14 1.589 -0.901 -3.163 1.593 -0.903 -3.169 -0.004 0.002 0.006 
15 1.587 -0.455 -3.165 1.590 -0.452 -3.166 -0.003 -0.003 0.001 

      ± 0.003 ± 0.003 ± 0.004 
     

 
Εικόνα 3. Στερεοζεύγος ηµισφαιρικού φακού πειράµατος 

 
Εικόνα 4. ∆ιορθωµένο Στερεοζεύγος ηµισφαιρικού φακού 
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Παράρτηµα 3 
DXF 
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Αλγόριθµος υπολογισµού και διόρθωσης ακτινικής διαστροφής σε αρχείο DXF 
 
 
 

Μετατροπή του αρχείου µορφής DXF σε αρχείο ASCII 
 
 
 

Επίλυση Αφινικού Μετασχηµατισµού 
 
 
 

Μετατροπή από το ένα σύστηµα στο άλλο 
 
 
 

Στατιστικά στοιχεία αρχείου DXF 
 
 
 

Υπολογισµός των συντελεστών της ακτινικής διαστροφής 
 µε την µέθοδο της Γενικής Συνόρθωσης 

 
 
 

∆ιόρθωση DXF µε συγκεκριµένες τιµές των συντελεστών 
 
 
 

Εισαγωγή Ακτινικής ∆ιαστροφής 
 
 
 

Μετατροπή από το δεύτερο σύστηµα στο αρχικό  
µέσω Αφινικού Μετασχηµατισµού 

 
 
 
 

Μετατροπή του τελικού σειριακού αρχείου σε αρχείο DXF 
 
 
 

Παρουσίαση αποτελεσµάτων στην οθόνη 
 
 
 

∆ιάγραµµα ροής υπολογισµού 
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Private Sub cmdstart_Click() 
 

frmdxfcor.MouseIcon = imgwait.Picture 
pbgen.Visible = True 
 

    Έλεγχος ύπαρξης καταλόγου c:\diastro\temp 
 
MyPath = "c:\diastro\temp" 
myname = Dir(MyPath, vbDirectory) 
If myname <> " " Then 
GoTo der 
Else 
MkDir "c:\diastro\temp" 
End If 
der: 
 

    Μετατροπή του αρχείου µορφής DXF σε αρχείο ASCII 
 
Open ccfiledxf For Input As #1 
 
pbgen.Value = 0 
 
Dim linecount% 
Dim regpointcount% 
Dim x2old# 
Dim y2old# 
Dim X# 
Dim Y# 
Dim x1# 
Dim y1# 
Dim x2# 
Dim y2# 
Dim mA$ 
Dim counter% 
Dim rap1% 
Dim rap2% 
Dim counte% 
Dim bs$ 
Dim aa$ 
Dim clin%, cpoint% 
    
    linecount% = 0 
    regpointcount% = 0 
    x2old# = -9999999 
    y2old# = -9999999 
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Do While Not EOF(1) 
   
  Input #1, bs$ 
     If bs$ = "LINE" Then 
        rap1% = rap1% + 1 
     End If 
     If bs$ = "POINT" Then 
        rap2% = rap2% + 1 
     End If 
 
Loop 
 
counter% = rap1% + rap2% 
 
Close #1 
 
Open "c:\diastro\temp\ascline.txt" For Output As #2 
Open "c:\diastro\temp\ascpoint.txt" For Output As #3 
Open ccfiledxf For Input As #1 
 
Do While Not EOF(1) 
Input #1, mA$ 
 If mA$ = "POINT" Then 
     Do 
        Input #1, aa$ 
        If aa$ = "10" Then 
            Input #1, X# 
            Exit Do 
        End If 
     Loop 
     Do 
        Input #1, aa$ 
        If aa$ = "20" Then 
            Input #1, Y# 
            Exit Do 
        End If 
     Loop 
                        regpointcount% = regpointcount% + 1 
                        Print #3, X#, Y#, regpointcount% 
                        cpoint = cpoint + 1 
 End If 
 
If mA$ = "LINE" Then 
     Do 
        Input #1, aa$ 
        If aa$ = "10" Then 
            Input #1, x1# 
            Exit Do 
        End If 
     Loop 
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     Do 
        Input #1, aa$ 
        If aa$ = "20" Then 
            Input #1, y1# 
            Exit Do 
        End If 
     Loop 
     Do 
        Input #1, aa$ 
        If aa$ = "11" Then 
            Input #1, x2# 
            Exit Do 
        End If 
     Loop 
     Do 
        Input #1, aa$ 
        If aa$ = "21" Then 
            Input #1, y2# 
            Exit Do 
        End If 
     Loop 
                     If x1# = x2old# And y1# = y2old# Then 
                        Print #2, x2#, y2#, linecount% 
                        clin% = clin% + 1 
                        x2old# = x2# 
                        y2old# = y2# 
                      Else 
                        linecount% = linecount% + 1 
                        Print #2, x1#, y1#, linecount% 
                        Print #2, x2#, y2#, linecount% 
                        clin% = clin% + 1 
                        x2old# = x2# 
                        y2old# = y2# 
                    End If 
End If 
Loop 
 
Close #1 
Close #2 
Close #3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :219  

    Επίλυση Αφινικού Μετασχηµατισµού 
 
Dim cr 
cr = Chr(13) + Chr(10) 
pbgen.Value = pbgen.Value + 7 
 
If Checkdxfpoi.Value = 1 Then 
 
      k = 0 
        Open "c:\diastro\temp\ascpoint.txt" For Input As #1 
            While Not EOF(1) 
                k = k + 1 
               Input #1, ggg$ 
            Wend 
            n1% = k 
         Close #1 
            Dim kd 
            kd = 0 
        Open "c:\diastro\temp\ascpoint.txt" For Input As #9 
            ReDim xdig#(1 To n1%) 
            ReDim ydig#(1 To n1%) 
            While Not EOF(9) 
                kd = kd + 1 
                Input #9, xdig#(kd), ydig#(kd), i 
            Wend 
         Close #9 
 
End If 
 
If n1% <> n2% Then 
  
Dim dt4 As Integer  
Dim mes4 As String 
Dim tit4 As String 
  
mes4 = "∆εν µπορει να πραγµατοποιηθει η επιλυση του αφινικου µετασχηµατισµου γιατι 
το αρχειο " +  
              regfileinfo.Caption + " περιεχει " + Str(n1%) + " σηµεια ενω το αρχειο " + 
mapfileinfo.Caption +      
              " " + Str(n2%) + "  σηµεια. Θα πρεπει να περιεχουν τον ιδιο αριθµο των 
σηµειων." 
 
dt4 = vbOKOnly + vbExclamation 
tit4 = "Ασυµβατοτητα αρχειων!" 
  
MsgBox mes4, dt4, tit4 
GoTo endprog 
 
End If 
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Dim n% 
n% = n1% 
                sumxd = 0 
                sumyd = 0 
                sumxm = 0 
                sumym = 0 
                sumrx = 0 
                sumry = 0 
                sumxyd = 0 
                sumxd2 = 0 
                sumyd2 = 0 
                sumxdxm = 0 
                sumydxm = 0 
                sumxdym = 0 
                sumydym = 0 
                sumrx = 0 
                sumry = 0 
                 
For i% = 1 To n% 
                sumxd = sumxd + xdig(i%) 
                sumyd = sumyd + ydig(i%) 
                sumxm = sumxm + xmap(i%) 
                sumym = sumym + ymap(i%) 
                sumxd2 = sumxd2 + xdig(i%) ^ 2 
                sumyd2 = sumyd2 + ydig(i%) ^ 2 
                sumxyd = sumxyd + xdig(i%) * ydig(i%) 
                sumxdxm = sumxdxm + xdig(i%) * xmap(i%) 
                sumydxm = sumydxm + ydig(i%) * xmap(i%) 
                sumxdym = sumxdym + xdig(i%) * ymap(i%) 
                sumydym = sumydym + ydig(i%) * ymap(i%) 
Next 
                normal1(1, 1) = n% 
                normal1(2, 2) = sumxd2 
                normal1(3, 3) = sumyd2 
                normal1(1, 2) = sumxd 
                normal1(2, 1) = sumxd 
                normal1(1, 3) = sumyd 
                normal1(3, 1) = sumyd 
                normal1(2, 3) = sumxyd 
                normal1(3, 2) = sumxyd 
                 
                p1(1, 1) = sumxm 
                p1(1, 2) = sumxdxm 
                p1(1, 3) = sumydxm 
                p2(1, 1) = sumym 
                p2(1, 2) = sumxdym 
                p2(1, 3) = sumydym 
                 
                matinv normal1(), ninv1(), 3 
                matmul ninv1(), p1(), s1(), 3, 3, 1 
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                matmul ninv1(), p2(), s2(), 3, 3, 1 
 
                sumrx = 0 
                sumry = 0 
 
                For i% = 1 To n% 
                    sumrx = sumrx + (s1(1, 1) + s1(1, 2) * xdig(i%) + s1(1, 3) * ydig(i%) - 
xmap(i%)) ^ 2 
                    sumry = sumry + (s2(1, 1) + s2(1, 2) * xdig(i%) + s2(1, 3) * ydig(i%) - 
ymap(i%)) ^ 2 
                Next 
 
                sx# = Sqr(sumrx / (n% - 3)) 
                sy# = Sqr(sumrx / (n% - 3)) 
pbgen.Value = pbgen.Value + 10 
 

    Μετατροπή από το ένα σύστηµα στο άλλο  
 
Open "c:\diastro\temp\ascline.txt" For Input As #2 
Open "c:\diastro\temp\lafline.txt" For Output As #3 
  
         While Not EOF(2) 
             Input #2, X#, Y#, aa 
             transf s1(), s2(), X#, Y#, xm#, ym# 
             Print #3, xm#, ym#, aa 
         Wend 
        
 Close #2 
 Close #3 
 

    Στατιστικά στοιχεία αρχείου DXF 
 
 
Dim xgen3() As Double 
Dim ygen3() As Double 
 
Open "c:\diastro\temp\lafline.txt" For Input As #7 
            Dim nxy% 
            Dim rgg% 
            Dim xg, yg As Double 
            Dim ig As Integer 
            While Not EOF(7) 
            rgg% = rgg% + 1 
           Input #7, xg, yg, ig 
            Wend 
Close #7 
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nxy% = rgg% 
  
Open "c:\diastro\temp\lafline.txt" For Input As #6 
            ReDim xgen3(1 To nxy%) As Double 
            ReDim ygen3(1 To nxy%) As Double 
            Dim nl% 
            Dim gi% 
            Dim ka% 
            Dim i2() As Integer 
            ReDim i2(1 To nxy%) As Integer 
            ka% = 0 
            gi% = 1 
             
            While Not EOF(6) 
                ka% = ka% + 1 
                Input #6, xgen3#(ka%), ygen3#(ka%), i2%(ka%) 
                 
                 If ka% = 1 Then 
                  GoTo ker 
                 End If 
                 
                 If i2%(ka%) <> i2%(ka% - 1) Then 
                  gi% = gi% + 1 
                 End If 
 
ker: 
            Wend 
             
nl% = gi% 
 
Close #6 
 
Open "c:\diastro\temp\lafline.txt" For Input As #6 
             Dim nppl() As Integer 
             ReDim nppl(1 To nl%) As Integer 
             Dim xgen2() As Double 
             Dim ygen2() As Double 
             ReDim xgen2(1 To nxy%) As Double 
             ReDim ygen2(1 To nxy%) As Double 
             Dim i3() As Integer 
             ReDim i3(1 To nxy%) As Integer 
             Dim numppl% 
             Dim numppllast% 
             Dim nlcur% 
             Dim ki% 
             Dim d% 
             Dim sumnppl% 
  
             While Not EOF(6) 
               ki% = ki% + 1 
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                 Input #6, xgen2(ki%), ygen2(ki%), i3(ki%) 
   
                  If ki% = 1 Then 'first value 
                   Beep 
                   numppl% = 1 
                   GoTo kEnd 
                  End If 
   
                  If nlcur% = nl% Then ' last line 
                   GoTo endy 
                  End If 
                 
                  If i3(ki%) = i3(ki% - 1) Then 
                   numppl% = numppl% + 1 
                  End If 
 
                  If i3(ki%) <> i3(ki% - 1) Then 
                   nlcur% = nlcur% + 1 
                   nppl(nlcur%) = numppl% 
                   numppl% = 1 
                  End If 
kEnd: 
            Wend 
endy:       
            For d% = 1 To nl% - 1 
                   sumnppl% = sumnppl% + nppl(d%) 
            Next 
                numppllast% = nxy% - sumnppl% 
                nppl(nl%) = numppllast% 
  
            Dim nl46% 
            Dim nl44% 
            Dim sumnppl2% 
             
            For nlcur% = 1 To nl% 
            sumnppl2 = sumnppl2 + nppl(nlcur) 
                 If (Abs(xgen2(sumnppl2) - xgen2(sumnppl2 - nppl(nlcur) + 1))) <=  
                    (Abs(ygen2(sumnppl2) - ygen2(sumnppl2 - nppl(nlcur) + 1))) Then 
                  nl46% = nl46% + 1 
                 Else 
                  nl44% = nl44% + 1 
                 End If 
            Next 
Close #6 
Dim f! 
f! = nxy% / nl% 
npsif! = format(f!, "#0.00") 
 
If newk = 0 Then   
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    Υπολογισµός των συντελεστών της ακτινικής διαστροφής µε την µέθοδο της 
Γενικής Συνόρθωσης 
 
inl% = nl% 
inxy% = nxy% 
inl46% = nl46% 
inl44% = nl44% 
inlcur% = nlcur% 
Dim fr% 
ReDim inppl(1 To nl%) 
For fr = 1 To nl% 
 inppl(fr%) = nppl(fr%) 
Next 
ReDim xgen#(1 To nxy%) 
ReDim ygen#(1 To nxy%) 
ReDim i4(1 To nxy%) 
 
Dim gr% 
For gr% = 1 To nxy% 
 xgen#(gr%) = xgen2#(gr%) 
 ygen#(gr%) = ygen2#(gr%) 
 i4(gr%) = i3(gr%) 
Next 
 
pbgen.Value = pbgen.Value + 5 
 
'dx=(A`(BIB`)"A)"A(BIB`)"`W 
 
Dim dx#(), tx#(), dy#(), ty#() 
 
' temporary values for tx,dx,ty,dy 
 
sumnppl% = 0 
Dim inlcur1%, inlcur2% 
inlcur% = 1 
inlcur1% = 1 
inlcur2% = 1 
If inl46% = 0 And inl44% <> 0 Then 
  ReDim dy#(1 To inl44%) 
  ReDim ty#(1 To inl44%) 
   
        inlcur2% = 1 
        For inlcur% = 1 To inl% 
                 sumnppl = sumnppl + inppl(inlcur%) 
                 ty#(inlcur2) = ((ygen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1) - ygen#(sumnppl)) / 
                                        (xgen#(sumnppl) - xgen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1))) 
                 dy#(inlcur2) = -((ygen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)) + (ty#(inlcur2) * 
(xgen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)))) 
                 inlcur2 = inlcur2 + 1 
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        Next 
 
GoTo endtd 
End If 
 
If inl44% = 0 And inl46% <> 0 Then 
 
ReDim dx#(1 To inl46%) 
ReDim tx#(1 To inl46%) 
 
        inlcur1% = 1 
      
        For inlcur% = 1 To inl% 
                 sumnppl = sumnppl + inppl(inlcur%) 
                 tx#(inlcur1) = (xgen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1) - xgen#(sumnppl)) /  
                                      (ygen#(sumnppl) - ygen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)) 
                dx#(inlcur1) = -((xgen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)) + (tx#(inlcur1) * 
(ygen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)))) 
                inlcur1 = inlcur1 + 1 
             
        Next 
GoTo endtd 
End If 
 
ReDim dx#(1 To inl46%) 
 
ReDim tx#(1 To inl46%) 
 
ReDim dy#(1 To inl44%) 
 
ReDim ty#(1 To inl44%) 
 
         For inlcur% = 1 To inl% 
                 sumnppl = sumnppl + inppl(inlcur%) 
           
            If (Abs(xgen#(sumnppl) - xgen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1))) <=  
               (Abs(ygen#(sumnppl) - ygen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1))) Then 
              If inlcur1 > inl46% Then GoTo ghj 
              
              tx#(inlcur1) = (xgen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1) - xgen#(sumnppl)) /  
                                    (ygen#(sumnppl) - ygen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)) 
              dx#(inlcur1) = -((xgen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)) + (tx#(inlcur1) * 
(ygen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)))) 
              inlcur1 = inlcur1 + 1 
ghj: 
            Else 
            If inlcur2 > inl44% Then GoTo gft 
              
               ty#(inlcur2) = (ygen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1) - ygen#(sumnppl)) / 
                    (xgen#(sumnppl) - xgen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)) 
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               dy#(inlcur2) = -((ygen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)) + (ty#(inlcur2) * 
(xgen#(sumnppl - inppl(inlcur%) + 1)))) 
               inlcur2 = inlcur2 + 1 
gft: 
             
            End If 
             
        Next 
 
endtd: 
 
' temporary values for K3,K5 
 
Dim k3#, k5# 
k3# = 0 
k5# = 0 
 
' temporary values for r 
 
Dim r#() 
Dim qw% 
ReDim r#(1 To inxy%) 
For qw% = 1 To inxy% 
r#(qw%) = Sqr((xgen#(qw%) ^ 2) + (ygen#(qw%) ^ 2)) 
Next 
 
'pinakas boithitikos me tx,dx,ty,dy,gon 
 
Dim helpy#() 
ReDim helpy#(1 To inxy%, 6) 
Dim suma% 
suma = inppl(1) 
Dim kj1% 
kj1 = 0 
Dim kj2% 
kj2 = 0 
Dim qt% 
qt = 1 
Dim qu% 
qu = 1 
 
Dim fcou%(1 To 4) 
Dim ok% 
For ok = 1 To 4 
 fcou(ok) = ok * inxy% / 4 
Next 
ok = 1 
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For qu = 1 To inxy% 
 If qu = 1 Then 
 
     If (Abs(xgen#(1) - xgen#(inppl(1)))) <= (Abs(ygen#(1) - ygen#(inppl(1)))) Then 
        helpy#(1, 1) = tx#(1) 
        helpy#(1, 2) = dx#(1) 
        helpy#(1, 3) = 0 
        helpy#(1, 4) = 0 
        helpy#(1, 5) = 46 
        kj1 = kj1 + 1 
     Else 
        helpy#(1, 1) = 0 
        helpy#(1, 2) = 0 
        helpy#(1, 3) = ty#(1) 
        helpy#(1, 4) = dy#(1) 
        helpy#(1, 5) = 44 
        kj2 = kj2 + 1 
     End If 
GoTo ert 
End If 
 
 
If i4(qu) = i4(qu - 1) Then 
    helpy#(qu, 1) = helpy#(qu - 1, 1) 
    helpy#(qu, 2) = helpy#(qu - 1, 2) 
    helpy#(qu, 3) = helpy#(qu - 1, 3) 
    helpy#(qu, 4) = helpy#(qu - 1, 4) 
    helpy#(qu, 5) = helpy#(qu - 1, 5) 
 
Else 
    
   qt = qt + 1 
   suma = suma + inppl(qt%) 
    
   
   If ((Abs(xgen#(suma) - xgen#(qu))) <= (Abs(ygen#(suma) - ygen#(qu)))) Then 
         
        kj1 = kj1 + 1 
        If kj1 > inl46% Then GoTo bye111 
        helpy#(qu, 1) = tx#(kj1) 
        helpy#(qu, 2) = dx#(kj1) 
        helpy#(qu, 3) = 0 
        helpy#(qu, 4) = 0 
        helpy#(qu, 5) = 46 
bye111: 
   Else 
        kj2 = kj2 + 1 
       If kj2 > inl44% Then GoTo bye2:  
        helpy#(qu, 1) = 0 
        helpy#(qu, 2) = 0 
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        helpy#(qu, 3) = ty#(kj2) 
        helpy#(qu, 4) = dy#(kj2) 
        helpy#(qu, 5) = 44 
        
bye2:  
   End If 
 
ert: 
End If 
 
If qu = fcou(ok) Then 
  ok = ok + 1 
End If 
 
Next 
 
 
Dim qlp% 
For qlp = 1 To inxy% 
 helpy#(qlp, 6) = i4(qlp) 
Next 
 
'pinakas w 
 
Dim w#() 
ReDim w#(1 To inxy%, 1) 
Dim zb% 
 
For zb = 1 To inxy% 
  If helpy#(zb, 5) = 46 Then 
    w#(zb, 1) = -((xgen#(zb) * (1 + (k3# * (r#(zb) ^ 2)) + (k5# * (r#(zb) ^ 4)))) +  
                       (helpy#(zb, 1)) * (ygen#(zb)) * (1 + (k3# * (r#(zb) ^ 2)) + (k5# * (r#(zb) ^ 
4))) + (helpy#(zb, 2))) 
  ElseIf helpy#(zb, 5) = 44 Then 
    w#(zb, 1) = -((xgen#(zb) * (helpy#(zb, 3)) * (1 + (k3# * (r#(zb) ^ 2)) + (k5# * (r#(zb) ^ 
4)))) + 
                       (ygen#(zb)) * (1 + (k3# * (r#(zb) ^ 2)) + (k5# * (r#(zb) ^ 4))) + (helpy#(zb, 
4))) 
  End If 
Next 
 
'pinakas A 
 
Dim A() As Double 
ReDim A#(1 To inxy%, 1 To ((2 * inl%) + 2)) 
Dim gr1% 
Dim jj% 
jj = 3 
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For gr1 = 1 To inxy% 
      If gr1 = 1 Then 
       GoTo nbm 
      End If 
       
      If helpy#(gr1, 6) <> helpy#(((gr1) - 1), 6) Then 
       jj = jj + 2 
      End If 
nbm: 
      If helpy#(gr1, 5) = 46 Then 
         A#(gr1, 1) = (((r#(gr1)) ^ 2) * ((xgen#(gr1)) + ((ygen#(gr1)) * (helpy#(gr1, 1))))) 
         A#(gr1, 2) = (((r#(gr1)) ^ 2) * (A#(gr1, 1))) 
         A#(gr1, jj) = (ygen#(gr1) * (1 + (k3# * (r#(gr1) ^ 2)) + (k5# * (r#(gr1) ^ 4)))) 
         A#(gr1, jj + 1) = 1 
     
      Else 
         A#(gr1, 1) = (((r#(gr1)) ^ 2) * ((ygen#(gr1)) + ((xgen#(gr1)) * (helpy#(gr1, 3))))) 
         A#(gr1, 2) = (((r#(gr1)) ^ 2) * (A#(gr1, 1))) 
         A#(gr1, jj) = (xgen#(gr1) * (1 + (k3# * (r#(gr1) ^ 2)) + (k5# * (r#(gr1) ^ 4)))) 
         A#(gr1, jj + 1) = 1 
     
      End If 
       
      If jj > ((2 * inl%) + 1) Then 
       GoTo pol 
      End If 
 
Next 
pol: 
pbgen.Value = pbgen.Value + 5 
 
'pinakas anastrofos tou A 
 
Dim at#() 
ReDim at#(1 To ((2 * inl%) + 2), 1 To inxy%) 
Dim eh%, pl% 
For eh% = 1 To (2 * inl%) + 2 
                    For pl% = 1 To inxy% 
                        at#(eh%, pl%) = A#(pl%, eh%) 
                    Next 
Next 
 
'pinakas B 
 
Dim b() As Double 
ReDim b#(1 To inxy%, 1 To 2 * inxy%) 
Dim gr2% 
Dim kk% 
kk = 1 
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For gr2 = 1 To inxy% 
      If kk > ((2 * inxy%) - 1) Then GoTo pol2 
      If helpy#(gr2, 5) = 46 Then 
         b#(gr2, kk) = (1 + (k3# * (r#(gr2) ^ 2)) + (k5# * (r#(gr2) ^ 4))) 
         b#(gr2, kk + 1) = (helpy#(gr2, 1)) * (1 + (k3# * (r#(gr2) ^ 2)) + (k5# * (r#(gr2) ^ 4))) 
          
      ElseIf helpy#(gr2, 5) = 44 Then 
         b#(gr2, kk) = (helpy#(gr2, 3)) * (1 + (k3# * (r#(gr2) ^ 2)) + (k5# * (r#(gr2) ^ 4))) 
         b#(gr2, kk + 1) = (1 + (k3# * (r#(gr2) ^ 2)) + (k5# * (r#(gr2) ^ 4))) 
      End If 
      kk = kk + 2 
pol2: 
Next 
 
'pinakas anastrofos tou B 
 
Dim bt#() 
ReDim bt#(1 To 2 * inxy%, 1 To inxy%) 
 
For eh% = 1 To 2 * inxy% 
                    For pl% = 1 To inxy% 
                        bt#(eh%, pl%) = b#(pl%, eh%) 
                    Next 
Next 
 
'polaplasiasmi 
 
pbgen.Value = pbgen.Value + 5 
Dim bbt#() ' B*Bt 
ReDim bbt#(1 To inxy%, 1 To inxy%) 
'b*bt me dianismata 
 
Dim hhg1% 
Dim hhst1% 
hhst1 = -1 
 
For hhg1 = 1 To inxy% 
        hhst1 = hhst1 + 2 
        bbt#(hhg1, hhg1) = (b(hhg1, hhst1) * bt(hhst1, hhg1)) + (b(hhg1, hhst1 + 1) * 
bt(hhst1 + 1, hhg1)) 
Next 
 
pbgen.Value = pbgen.Value + 10 
 
Dim pa#() 'B*Bt_ 
ReDim pa#(1 To inxy%, 1 To inxy%) 
   sdsd = 1 
   inverse bbt#(), pa#(), inxy% 
   sdsd = 0 
     



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :231  

pbgen.Value = pbgen.Value + 5 
 
 
Dim atpa#() 
ReDim atpa#(1 To (2 * inl%) + 2, 1 To inxy%) 
 multi at#(), pa#(), atpa#(), inxy%, (2 * inl%) + 2, inxy% 
pbgen.Value = pbgen.Value + 5 
 
Dim atpaa#() 
ReDim atpaa#(1 To (2 * inl%) + 2, 1 To (2 * inl%) + 2) 
 multi atpa#(), A#(), atpaa#(), inxy%, (2 * inl%) + 2, (2 * inl%) + 2 
pbgen.Value = pbgen.Value + 5 
 
Dim atpaav#() 
ReDim atpaav#(1 To (2 * inl%) + 2, 1 To (2 * inl%) + 2) 
 inverse atpaa#(), atpaav#(), (2 * inl%) + 2 
pbgen.Value = pbgen.Value + 2 
 
Dim atpaavatpa#() 
ReDim atpaavatpa#(1 To (2 * inl%) + 2, inxy%) 
 multi atpaav#(), atpa#(), atpaavatpa#(), (2 * inl%) + 2, (2 * inl%) + 2, inxy% 
pbgen.Value = pbgen.Value + 2 
 
Dim ddx#() 
ReDim ddx#(1 To (2 * inl%) + 2, 1) 
 multi atpaavatpa#(), w#(), ddx#(), inxy%, (2 * inl%) + 2, 1 
pbgen.Value = pbgen.Value + 1 
'ipologismos tou so a posteriori 
 
' so=(w'*pa*w-dx'*na*dx)/r 
 
'anastrofos w 
Dim wt#() 
ReDim wt#(1, 1 To inxy%) 
For eh% = 1 To inxy% 
   wt#(1, eh%) = w#(eh%, 1) 
Next 
 
'anastrofos dx 
Dim ddxt#() 
ReDim ddxt#(1, 1 To (2 * inl%) + 2) 
For eh% = 1 To (2 * inl%) + 2 
   ddxt#(1, eh%) = ddx#(eh%, 1) 
Next 
 
'bathmos eleftherias 
Dim elef% 
elef = inxy% - (2 * inl% + 2) 
 
Dim wtpa#() 



_____________________________________________________________________________   
Μουντράκης Γιώργος - ∆ιπλωµατική Εργασία Μαρτίου 1998 

Προσδιορισµός και ∆ιόρθωση της Ακτινικής ∆ιαστροφής Υπερευρυγώνιων Φακών απο Λήψεις Ευθειογενών Αντικειµένων 
Σελίδα :232  

ReDim wtpa#(1, 1 To inxy%) 
 multi wt(), pa(), wtpa(), inxy%, 1, inxy% 
pbgen.Value = pbgen.Value + 1 
pbgen.Value = pbgen.Value + 1 
pbgen.Value = pbgen.Value + 1 
 
Dim wtpaw#() 
ReDim wtpaw#(1, 1) 
 multi wtpa(), w(), wtpaw(), inxy%, 1, 1 
 
Dim ddxtna#() 
ReDim ddxtna#(1, 1 To (2 * inl%) + 2) 
 multi ddxt(), atpaa(), ddxtna(), (2 * inl%) + 2, 1, (2 * inl%) + 2 
 
Dim ddxtnaddx#() 
ReDim ddxtnaddx#(1, 1) 
 multi ddxtna(), ddx(), ddxtnaddx(), (2 * inl%) + 2, 1, 1 
 
pbgen.Value = pbgen.Value + 3 
 
Dim so# 
 
so = Sqr((wtpaw(1, 1) - ddxtnaddx(1, 1)) / elef) 
 
Dim hhg% 
Dim hhst% 
Dim qq% 
pbgen.Value = pbgen.Value + 1 
 
kk3 = -ddx#(1, 1) 
 
kk5 = -ddx#(2, 1) 
Dim so2! 
Dim npso! 
so2 = so * 1000 
npso! = format(so2!, "#0.0") 
 
Beep 
 
 
ElseIf newk = 1 Then 
 

    ∆ιόρθωση DXF µε συγκεκριµένες τιµές των συντελεστών  
 
kk1 = Val(lblk1.Text) * 10 ^ (-1) 
kk3 = Val(lblk3.Text) * 10 ^ (-4) 
kk5 = Val(lblk5.Text) * 10 ^ (-7) 
 
Open "c:\diastro\temp\lafline.txt" For Input As #7 
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            While Not EOF(7) 
 
            rgg% = rgg% + 1 
           Input #7, xg, yg, ig 
 
            Wend 
 
Close #7 
            inxy% = rgg% 
 
ReDim xgen3(1 To inxy%) As Double 
ReDim ygen3(1 To inxy%) As Double 
ReDim i2%(1 To inxy%) 
 
ka% = 0 
Open "c:\diastro\lafline.txt" For Input As #7 
             
            While Not EOF(7) 
            ka% = ka% + 1 
            Input #7, xgen3#(ka%), ygen3#(ka%), i2%(ka%) 
            Wend 
 
Close #7 
           
ReDim r#(1 To inxy%) 
For qw% = 1 To inxy% 
  r#(qw%) = Sqr((xgen3#(qw%) ^ 2) + (ygen3#(qw%) ^ 2)) 
Next 
 
End If 
 

    Εισαγωγή Ακτινικής ∆ιαστροφής 
 
Dim xaf#(), yaf#(), draf# 
ReDim xaf(1 To inxy%), yaf#(1 To inxy%) 
For qw% = 1 To inxy% 
 draf = 0 
 draf = kk1 + (kk3 * (r#(qw%)) ^ 2) + (kk5 * (r#(qw%)) ^ 4)     '∆r/r 
 xaf(qw%) = (xgen3#(qw%)) * (1 - draf) 
 yaf(qw%) = (ygen3#(qw%)) * (1 - draf) 
Next 
Open "c:\diastro\temp\diaslin.txt" For Output As #5 
 
For qw% = 1 To inxy% 
  Print #5, xaf(qw%), yaf(qw%), i2%(qw%) 
Next 
 
Close #5 
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    Μετατροπή από το δεύτερο σύστηµα στο αρχικό µέσω Αφινικού 
Μετασχηµατισµού 
 
Open "c:\diastro\temp\diaslaf.txt" For Output As #8 
Dim xdi#, ydi# 
 
For qw% = 1 To inxy% 
     X = xaf(qw%) 
     Y = yaf(qw%) 
     transfback s1(), s2(), X#, Y#, xdi#, ydi# 
     Print #8, xdi#, ydi#, i2%(qw%) 
Next 
 
Close #8 
 

    Μετατροπή του τελικού σειριακού αρχείου σε αρχείο DXF 
 
Open "c:\diastro\temp\diaslaf.txt" For Input As #1 
Open ccfiledxfout For Output As #2 
         
        Print #2, "  0" 
        Print #2, "SECTION" 
        Print #2, "  2" 
        Print #2, "ENTITIES" 
        Print #2, "  0" 
 
While Not EOF(1) 
                   Input #1, x1#, y1#, aa1 
back: If Not EOF(1) Then 
            Input #1, x2#, y2#, aa2 
        
                   If aa1 = aa2 Then 
                           Print #2, "LINE" 
                           Print #2, "  8" 
                           Print #2, "0" 
                           Print #2, " 10" 
                           Print #2, x1# 
                           Print #2, " 20" 
                           Print #2, y1# 
                           Print #2, " 30" 
                           Print #2, "0.0" 
                           Print #2, " 11" 
                           Print #2, x2# 
                           Print #2, " 21" 
                           Print #2, y2# 
                           Print #2, " 31" 
                           Print #2, "0.0" 
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                           Print #2, "  0" 
                           x1# = x2# 
                           y1# = y2# 
                           aa1 = aa2 
                   Else 
                           x1# = x2# 
                           y1# = y2# 
                           aa1 = aa2 
                           GoTo back 
                   End If 
            While Not EOF(1) 
                           Input #1, x2#, y2#, aa2 
                           If aa1 = aa2 Then 
                                   Print #2, "LINE" 
                                   Print #2, "  8" 
                                   Print #2, "0" 
                                   Print #2, " 10" 
                                   Print #2, x1# 
                                   Print #2, " 20" 
                                   Print #2, y1# 
                                   Print #2, " 30" 
                                   Print #2, "0.0" 
                                   Print #2, " 11" 
                                   Print #2, x2# 
                                   Print #2, " 21" 
                                   Print #2, y2# 
                                   Print #2, " 31" 
                                   Print #2, "0.0" 
                                   Print #2, "  0" 
                                   x1# = x2# 
                                   y1# = y2# 
                                   aa1 = aa2 
                           Else 
                                   x1# = x2# 
                                   y1# = y2# 
                                   aa1 = aa2 
                                   GoTo back 
                           End If 
            Wend 
 
enddxf:         End If 
 Wend 
        Print #2, "ENDSEC" 
        Print #2, "  0" 
        Print #2, "EOF" 
         
Close #2 
Close #1 
   
finish1: 
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    Παρουσίαση αποτελεσµάτων στην οθόνη 
 
rboxres.Text = "----------------------------- Στατιστικα στοιχεια DXF ---------------------------" + 
cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "Όνοµα αρχείου: " + ccfiledxf + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                                     Αριθµός Ευθειών: " + Str(nl%) + 
cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                                    Αριθµός Σηµείων: " + Str(nxy%) + 
cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                           Αριθµός Σηµείων ανά Ευθεία: " + 
Str(npsif!) + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                        Αριθµός Ευθειών µε κλίση προς xx': " + 
Str(nl44%) + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                        Αριθµός Ευθειών µε κλίση προς yy': " + 
Str(nl46%) + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "-------------------- Στοιχεία Αφινικού Μετασχηµατισµού ------
--------------" + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                                    Σφάλµα στα x: " + Str(format$(sx# 
* 1000,    
                                               "##0.0" )) + " µm" + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                                    Σφάλµα στα y: " + Str(format$(sy# 
* 1000,  
                                               "##0.0")) + " µm" + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
 
If newk = 0 Then 
 
rboxres.Text = rboxres.Text + "--------------------- Αποτελέσµατα Γενικής Συνόρθωσης ----
-----------------" +   
                                               cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                                    Συντελεστές πολυωνύµου " + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                             K1 = 0" + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                             K3 = " + Str(-ddx#(1, 1)) + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                             K5 = " + Str(-ddx#(2, 1)) + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                                 Τυπικό σφάλµα σο = " + Str(npso!) 
+ " µm" + cr 
 
ElseIf newk = 1 Then 
 
rboxres.Text = rboxres.Text + "------------------ Συντελεστές πολυωνύµου που ορίστηκαν -
-----------------" + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                                K1 = " + Str(kk1#) + cr 
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rboxres.Text = rboxres.Text + "                                K3 = " + Str(kk3#) + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "                                K5 = " + Str(kk5#) + cr 
 
End If 
 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "------------------------- Ενδιάµεσα παραγόµενα αρχεία -------
------------------" +  
                                               cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "Αρχείο ASCII του αρχικού DXF (µόνο ευθείες) : 
c:\diastro\ascline.txt" + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "Αρχείο ASCII του αρχικού DXF (µόνο σηµεία) : 
c:\diastro\ascpoint.txt" +  
                                               cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "Αρχείο κατόπιν εφαρµογής του αφινικού 
µετασχηµατισµού :  
                                               c:\diastro\lafline.txt" + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "Αρχείο κατόπιν εισαγωγής ακτινικής διαστροφής : 
c:\diastro\diaslin.txt" +  
                                               cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "Αρχείο κατόπιν εφαρµογής του αφινικού 
µετασχηµατισµού :  
                                               c:\diastro\diaslaf.txt" + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "-------------------------------- Τελικό αρχείο DXF -----------------
---------------" + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + cr 
rboxres.Text = rboxres.Text + "Όνοµα αρχείου: " + ccfiledxfout + cr 
 
pbgen.Value = pbgen.Max 
frmdxfcor.Width = 12156 
 
Dim top1 
Dim left1 
 top1 = (frmStart.Height - frmdxfcor.Height) / 2 
 left1 = (frmStart.Width - frmdxfcor.Width) / 2 
Move left1, top1 
 
endprog: 
 
frmdxfcor.MouseIcon = imggo.Picture 
 

 
 
 
 

End Sub 
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