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Περίληψη 

Ο στόχος του παρούσας εργασίας είναι να παραδώσει τα εισαγωγικά για την 

αρχιτεκτονική ενός πλαισίου, που εξαρτάται από την ανάλυση των σχετικών 

τεχνολογικών στερεοτύπων. Αυτή η έρευνα μπορεί να αφορά διάφορες πτυχές 

αρχίζοντας με τα προηγούμενα IST (Ιnformation Society Technologies - Τεχνολογίες 

κοινωνίας των πληροφοριών) Projects, που έχουν ήδη σχέση με αυτό το πρόβλημα, σε 

ακολουθία με την ανάλυση κάθε ενότητας που περιέχεται στην παρούσα εργασία και  

τελειώνοντας με μια εμπορική ανάλυση των διαθέσιμων λύσεων, καλύτερων 

πρακτικών και ερευνητικών αρχών, κάνοντας προβολή των ήδη υπαρχόντων 

προϊόντων και τεχνολογιών στην τωρινή αγορά που μπορούν να ενσωματωθούν σε

αυτό το πλαίσιο. 

Summary

The Objective of this document is to deliver the input for the architecture of one

framework depending on the analysis of the related technological standards. This

research may concern several aspects beginning with the previous IST (Information

Society Technologies) Projects already related with this problem, following with the

analysis of every module listed in this document and ending with a commercial analysis

of available solutions, best practices and research foundations, showing the already

existents products and technologies in the actual market that may be integrated to this

framework.
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1.  Εισαγωγή 

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πολλές 

ερευνητικές ομάδες και επιστήμονες έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την 

παροχή των εργαλείων και των υπηρεσιών στα οχήματα και τα οδοστρώματα 

προκειμένου να προσφερθεί το επαρκές επίπεδο ποιότητας, αποτελεσματικότητας και 

ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών. 

Στον τομέα των μεταφορών, η ΕΕ έχει παίξει ηγετικό ρόλο στην έρευνα της

τηλεμετρίας και των IST από το 1988. Ένα μεγάλο επίκεντρο της έρευνας κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών ήταν "ο οδηγός υπό χαλαρή επαγρύπνηση" ως αιτία των 

τροχαίων ατυχημάτων. 

Μερικά προηγούμενα IST projects είχαν να κάνουν με την ανάπτυξη ενός 

απλού (π.χ. τα Projects Επαγρύπνησης και Πρόληψης)  αξιόπιστου συστήματος, το 

οποίο έλεγχε τον οδηγό και το περιβάλλον και ανίχνευε σε πραγματικό χρόνο χαλαρή 

επαγρύπνηση, βασισμένη σε πολλαπλούς παραμέτρους. Υπάρχουν Ευρωπαϊκές 

δραστηριότητες στην αυτοκινητοβιομηχανία που συγχρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνεισφέρουν στην οδική ασφάλεια με την ανάπτυξη και 

επίδειξη προληπτικών εφαρμογών και τεχνολογιών ασφάλειας.

Προληπτικές εφαρμογές ασφαλείας βοηθούν τους οδηγούς να αποφύγουν ή να 

μετριάσουν ένα ατύχημα μέσω της χρήσης εσωτερικών συστημάτων στο όχημα τα 

οποία αντιλαμβάνονται την φύση και την σημασία του κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη 

την  κατάσταση του οδηγού. 

Εξάλλου, πολλά συστήματα έχουν κατασκευαστεί με τη χρήση πλατφορμών 

πολλαπλών - αισθητήρων και διαχείρισης αισθητήρων, τεχνικές συγχώνευσης και 

αποκομιδής πληροφοριών για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για τους χρήστες των 

δρόμων, μηχανισμό ειδοποίησης για πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό να 

αναγνωρίζουν την κατάσταση του οδηγού και σε περίπτωση χαλαρής επαγρύπνησης / 

κόπωσης / αφηρημάδας να παράγει αντίστοιχες ειδοποιήσεις.  

Αυτό, η εργασία έχει σκοπό, να παρέχει περισσότερα λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την τεχνική και εμπορική λύση που ήδη υπάρχει και έχει δομηθεί σε 

ορισμένα θέματα. Η δομή των πιο σημαντικών ενοτήτων θα αναπτυχθεί στις επόμενες 

σελίδες:

 Αισθητήρες οχημάτων και Ενότητα Απόκτησης Πληροφοριών

 Σύστημα Αξιολόγησης κατάστασης 
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 θέματα Επικοινωνίας και Ενότητα διασύνδεσης Κινητού τηλεφώνου

 Ενότητα Διαχείρισης Δρόμου

Πιο ενδότερα, θα δούμε στο 2ο κεφάλαιο μια λίστα από τα προηγούμενα ή 

αυτών των projects που διεξάγονται σε σχέση με το IST με μία σύντομη περιγραφή του 

πεδίου τους, καθώς επίσης και μία λίστα από projects που δεν έχουν σχέση με το IST.

Στο 3ο κεφάλαιο θα δούμε διαφορετικές ενότητες εσωτερικά ενός οχήματος, 

και πιο ειδικά τον πίνακα αισθητήρων του οδηγού, τον πίνακα αισθητήρων του 

δρόμου, την επεξεργασία εικόνας και σήματος για τον οδηγό που ελέγχει και τέλος θα 

κλείσει με την ενότητα συγχώνευσης στοιχείων

Στο 4ο κεφάλαιο έχουμε μία μεγάλη ανάλυση της ενότητας σχετικά με την 

αξιολόγηση κατάστασης, με την επεξεργασία εικόνας, την υποστήριξη αποφάσεων για 

την αξιολόγηση κατάστασης και τον μηχανισμό προειδοποιήσεων.

Στο 5ο κεφάλαιο, θα ξέρουμε τα πάντα σχετικά με τα συστήματα επικοινωνίας, 

τα στερεότυπα, τα διάφορα υπάρχοντα πρωτόκολλα και μια σύγκριση της χρήσης σε 

αυτό το Project και μια ανάλυση της επεξεργασίας προφορικού λόγου

Στο 6ο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τις οδικές υποδομές, τις υπάρχουσες 

πλατφόρμες και τα στερεότυπα, καθώς επίσης και επεξεργασία εικόνας για το 

ασφαλτόστρωμα

Το 7ο κεφάλαιο ανακαλεί μία έρευνα που έγινε στο σύστημα διαχείρισης 

δρόμου, με διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και 

αποκομιδή πληροφοριών και καταλήγοντας σαν συμπέρασμα με μια ανάλυση των 

υπαρχόντων προϊόντων. 

Μια σύντομη τελική αξιολόγηση της σπουδαιότητας και της χρησιμότητας 

αυτής της εργασίας  για τα ακόλουθα πακέτα εργασίας γίνονται στο 8ο κεφάλαιο.  

Και τελικά, μια μεγάλη και λεπτομερή βιβλιογραφία θα προβληθεί στο 

τελευταίο κεφάλαιο.

Η παρούσα εργασία είναι βασισμένη σε συλλογή και μετάφραση υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας. 
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2    Τα προηγούμενα projects συσχετιζόμενα με τα IST

2.1 IST Projects

Ένα από τα πρωταρχικά ζητήματα προς εξέταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι η έρευνα και η ανάπτυξη των έξυπνων συστημάτων μεταφοράς με στόχο να 

κάνουν τις μεταφορά πιο αποδοτική και αποτελεσματική, πιο ασφαλή και πιο φιλική 

προς το περιβάλλον. Έτσι, εντατική δουλειά και σχέδια που σχετίζονται με τη 

βελτίωση της ασφάλειας έχουν χρηματοδοτηθεί και ακόμα χρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σ’αυτό το τμήμα της εργασίας θα εστιάσουμε την προσοχή 

μας σ’εκείνα τα σχέδια τα οποία θεωρούν ως βασικό στοιχείο των ΙST τη χρήση 

τεχνικών επεξεργασίας εικόνας ή/και βίντεο.

2.1.1 ΑWAKE (ΑΓΡΥΠΝΟΣ)

Ακρώνυμο για Σύστημα  αποτελεσματικής Αξιολόγησης της επαγρύπνησης

του οδηγού και Προειδοποίησης Ανάλογα με την Εκτίμηση κινδύνου στην οδική 

κυκλοφορία(System for Effective Assessment of Driver Vigilance and Warning

According to Traffic Risk Estimation)[8]. To ΑWAKE στοχεύει στην αύξηση της 

οδικής ασφάλειας καθώς έχει την ικανότητα να ανιχνεύσει την υπνηλία του οδηγού 

και να τον προειδοποιήσει έγκαιρα. Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπό του προγράμματος ΙST του FP5, είναι ένα μη ενοχλητικό, αξιόπιστο 

σύστημα, το οποίο παρακολουθεί και ανιχνεύει τη μειωμένη επαγρύπνηση του 

οδηγού σε πραγματικό χρόνο, βασισμένο σε πολλαπλές παραμέτρους καταμέτρησης.

Λειτουργεί σε όλους τους αυτοκινητόδρομους και τα εξαρτήματα του 

AWAKE είναι τα παρακάτω.

Εικόνα 1 - Προκαταρκτική αρχιτεκτονική του συστήματος AWAKE
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Μονάδα διάγνωσης μειωμένης επαγρύπνησης(HDM)

Σκοπός της είναι να ανιχνεύσει και να διαγνώσει σε πραγματικό χρόνο τη 

μειωμένη επαγρύπνηση του οδηγού.

Η διάγνωση της συμπεριφοράς βασίζεται σε δυο μονάδες:

– Την οδηγική συμπεριφορά(Πλευρική θέση, προσαρμογέας τιμονιού(Steering Wheel

Adapter - SWA),ταχύτητα)

– Διάγνωση της φυσιολογίας (δραστηριότητα των βλεφάρων του οδηγού, πίεση στη 

λαβή του τιμονιού).

Συγχώνευση σε τρία επίπεδα της διάγνωσης της μειωμένης επαγρύπνησης κάθε 

λεπτό:

– Ο οδηγός είναι άγρυπνος πράγμα που σημαίνει ότι η οδηγητική του/της συμπεριφορά 

είναι φυσιολογική και ότι αυτός/αυτή βρίσκεται σε μια ξυπνητή φυσιολογική 

κατάσταση.

– Ο οδηγός βρίσκεται σε ελαφρώς μειωμένη επαγρύπνηση πράγμα το οποίο σημαίνει 

ότι υπάρχει μια υποβάθμιση της οδηγικής του/της συμπεριφοράς ή ότι αυτός/αυτή 

δείχνει τα πρώτα σημάδια νυσταγμού.

– Ο οδηγός βρίσκεται σε μειωμένη επαγρύπνηση που σημαίνει ότι οδηγεί με επισφαλή 

τρόπο ή ότι είναι μισοκοιμισμένος/κοιμισμένος.

Μονάδα Εκτίμησης Οδικού Κινδύνου (TRE)

Σκοπός της είναι να αξιολογήσει την κατάσταση της οδικής κυκλοφορίας γύρω 

από το όχημα και επομένως τους κινδύνους που ενέχει αυτή για τον οδηγό και τους 

επιβάτες.

Σύστημα Προειδοποίησης Οδηγού (DWS)

Ο στόχος του είναι να προειδοποιήσει έγκαιρα και με ασφάλεια τον οδηγό για 

την μειωμένη επαγρύπνηση του/της σύμφωνα με την κατάσταση της οδικής κυκλοφορίας 

και να τον/την συμβουλεύσει για το κατάλληλο σχέδιο δράσης.

Αποτελείται από τη χρήση:

1. Ακουστικής μονάδας για ήχους συναγερμικής ειδοποίησης και για οδηγικές 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας στερεοφωνικά ηχεία

2. Συσκευή δόνησης για απτικές προειδοποιήσεις

3. Οπτική προειδοποίηση και συσκευή ένδειξης κατάστασης
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4. Κουμπιά τοποθετημένα πάνω στο τιμόνι για ενέργειες επιβεβαίωσης και 

επανάληψης.

5. Αναγνώστη καρτών για προσωποποίηση του συστήματος AWAKE

Εικόνα 2 - Στοιχεία ΗΜΙ (επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής) για επιβατικά οχήματα

Ιεραρχικός διαχειριστής(ΗΜ)

Σκοπός του είναι να συντονίσει σε πραγματικό χρόνο τις ενέργειες των 

υποσυστημάτων του AWAKE. Να κάνει αυτό-διάγνωση και να συντονίσει τα υπόλοιπα 

στοιχεία του συστήματος.

Εικόνα 3 - Λειτουργικό σχήμα του συστήματος AWAKE
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2.1.2 PREVENT (ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ)

Το ολοκληρωμένο σχέδιο PReVENT [9] είναι μια δραστηριότητα της 

Ευρωπαϊκής βιομηχανίας αυτοκινήτου, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή με σκοπό να συμβάλλει στην οδική ασφάλεια αναπτύσσοντας και 

επιδεικνύοντας προληπτικές εφαρμογές και τεχνολογίες ασφάλειας.

Οι προληπτικές εφαρμογές ασφάλειας βοηθούν τους οδηγούς να αποφύγουν ή 

να μετριάσουν ένα ατύχημα μέσω της χρήσης συστημάτων εσωτερικά του οχήματος τα 

οποία αντιλαμβάνονται τη φύση και τη σπουδαιότητα του κινδύνου ενώ λαμβάνουν 

υπόψη την κατάσταση του οδηγού.

Μια σειρά από τεχνολογίες χρησιμοποιούνται και ενσωματώνονται στις 

εφαρμογές ασφάλειας :

Οι Τεχνολογίες Επαίσθησης για αντίληψη του περιβάλλοντος [υπέρυθρη ανίχνευση,

αντίληψη εικόνας μέσω βίντεο και φωτογραφικής μηχανής, αισθητήρες 

ραδιοεντοπισμού/εντοπισμού με φως [LIDAR - Light Detecting and

Ranging(system)/Radio Detection and Ranging(system), αισθητήρες γυροσκοπίου οι 

οποίοι αντιλαμβάνονται την κίνηση και την επιτάχυνση του οχήματος, αδρανειακούς 

αισθητήρες όπως στροφόμετρα και ταχύμετρα]. Η επεξεργασία των δεδομένων των 

αισθητήρων μέσω μαθηματικών αλγορίθμων έχει ως αποτέλεσμα την εικονική 

κατανόηση του περιβάλλοντος του οχήματος - για παράδειγμα την τροχιά και τη θέση 

ευάλωτων οδικών χρηστών από άλλα οχήματα και την οδική υποδομή.

Οι Ψηφιακοί χάρτες και Τεχνολογίες Εντοπισμού εσωτερικά του οχήματος 

[Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS - Global Positioning System),Παγκόσμιο 

Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS - Global Navigation Satellite System) και 

Ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα προήγησης(GALILEO)] μπορούν να εκληφθούν ως 

περαιτέρω συστήματα ανίχνευσης για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τη θέση του 

οχήματος και να ερμηνεύσουμε το περιβάλλον ώστε να βοηθήσουμε την πρόβλεψη της 

τροχιάς του οχήματος και ιδιαίτερα για ένα όχημα μπροστά.

Οι Τεχνολογίες Ασύρματης Επικοινωνίας μπορούν να στείλουν πληροφορίες από το 

όχημα σε άλλα οχήματα και την υποδομή καθώς επίσης να μας δώσει τη δυνατότητα να 

λάβουμε πληροφορίες μεγάλης αξίας για την ασφάλεια οι οποίες θα συμπληρώσουν 
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περαιτέρω τις οδικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Ο στόχος των προληπτικών 

εφαρμογών ασφάλειας είναι να βοηθήσουν τον οδηγό ώστε να αλλάξει την οδηγική 

συμπεριφορά του σε ορισμένες καταστάσεις.

Αυτό το έργο υποδιαιρείται σε διάφορα υπο-έργα καλύπτοντας μια μεγάλη 

ποικιλία στόχων στα Έξυπνα Συστήματα Μεταφοράς. Η παρακάτω λίστα περιγράφει 

σύντομα τα υπο-έργα που συνθέτουν το PREVENT το οποίο χρησιμοποιεί εργαλεία 

επεξεργασίας εικόνας.

 SAFELANE (Ασφαλής Λωρίδα): Το SAFELANE ανήκει στο πεδίο λειτουργίας 

“Πλευρική υποστήριξη και παρακολούθηση του οδηγoύ” του ολοκληρωμένου

έργου PREVENT. To SAFELANE αναπτύσσει ένα σύστημα υποστήριξης για τη 

διατήρηση της λωρίδας το οποίο λειτουργεί με ασφάλεια και αξιόπιστα μια 

μεγάλη ποικιλία δυσμενών οδικών και οδηγικών καταστάσεων. Αν ανιχνευτεί 

μια απρομελέτητη παρέκκλιση από τη λωρίδα ένα προσαρμοζόμενο σύστημα 

αποφάσεων ενεργοποιεί μια προειδοποίηση οδηγού ή ένα ενεργό σύστημα 

οδήγησης. Η ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση του SAFELANE

επιδεικνύεται σε εμπορικά και επιβατικά οχήματα σε περιοχές δοκιμών,

αυτοκινητόδρομους και  υπεραστικές οδούς. Το SAFELANE χρησιμοποιεί 

φωτογραφική μηχανή, βάσεις δεδομένων ψηφιακών χαρτών και προαιρετικά 

ενεργούς αισθητήρες που προβλέπουν(radar/lidar/laser).

 LATERAL SAFE (Πλευρική Ασφάλεια): Αυτό το σχέδιο συνιστά μια ομάδα 

εφαρμογών ασφαλείας οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη 

πλευρικών/οπίσθιων ατυχημάτων και βοηθούν τον οδηγό σε δυσμενείς ή 

χαμηλής ορατότητας καταστάσεις και σε τυφλά σημεία. Οι εφαρμογές του 

LARERAL SAFE στηρίζονται σε μια κοινή πλατφόρμα πολλαπλών 

αισθητήρων. Οι ακόλουθες κύριες λειτουργίες είναι ενσωματωμένες: ένα 

πλευρικό και οπίσθιο σύστημα παρακολούθησης, ένας βοηθός αλλαγής λωρίδας,

μια προειδοποίηση πλευρικής σύγκρουσης, επεκτείνοντας έτσι τα  λειτουργικά 

σενάρια των υπαρχόντων συστημάτων για όλες τις καιρικές συνθήκες και τις 

αστικές περιοχές πολεοδομικής συμφόρησης.

 INTERSAFE (Διασφάλεια): Διερευνά την πρόληψη ατυχήματος και τη 

δυνατότητα μετριασμού ενός ενσωματωμένου προληπτικού συστήματος 
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ασφαλείας για διασταυρώσεις. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος 

ασφαλείας για σενάρια υψηλού κινδύνου έχει αξιολογηθεί σε ένα περιβάλλον 

προσομοιωτή καθώς επίσης και μέσω της επίδειξης μιας εφαρμογής που παρέχει 

στον οδηγό βοήθεια για τις στροφές και πληροφορίες για την κατάσταση της 

υποδομής. Το INTERSAFE βασίζεται στην ανάπτυξη αλγορίθμων για την 

εντόπιση του οχήματος συγχωνεύοντας εξόδους για βίντεο και συστήματα 

σάρωσης με λέιζερ, με τους τελευταίους να χρησιμεύουν στην ανίχνευση  και 

την ταξινόμηση των εμποδίων και άλλων οδικών χρηστών και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών στρατηγικών προειδοποίησης.

 Τα APALACI (Αdvanced Pre-crash And Longitudinal Collision mItigation

system = Προηγμένο σύστημα αποφυγής) και COMPOSE (Collision Mitigation

and Protection of Vulnerable Road Users = Μετριασμός σύγκρουσης και 

προστασία ευάλωτων οδικών χρηστών) υπο-έργα του PREVENT καταπιάνονται 

με διαφορετικές πολύπλοκες και προκλητικές διαστάσεις οι οποίες πρέπει να 

αντιμετωπιστούν στο πεδίο του Μετριασμού Σύγκρουσης και της προστασίας 

Ευάλωτων Οδικών Χρηστών ακολουθώντας συμπληρωματικές προσεγγίσεις και 

επικεντρώνονται σε ένα συλλογικό σχέδιο εργασίας. Το APALACI εστιάζει 

πρωταρχικά στην προστασία των επιβατών του οχήματος ενώ το COMPOSE

στοχεύει κυρίως στην προστασία των οδικών χρηστών έξω από το όχημα, όπως 

των πεζών, των ποδηλατιστών και άλλων οχημάτων.

 Το APALACI είναι μια εφαρμογή μέσα στη λειτουργική περιοχή του 

PREVENT «Ευάλωτοι Οδικοί Χρήστες και Μετριασμός Σύγκρουσης».Αυτό το 

υπο-έργο αναπτύσσει ένα σύστημα για προηγμένο μετριασμό πριν τη 

σύγκρουση και μετριασμό σύγκρουσης και περιλαμβάνει καινοτόμες και 

εύρωστες τεχνικές συγχώνευσης αισθητήρων. Το APALACI προλαμβάνει 

ατυχήματα χαμηλής ταχύτητας που εμπλέκουν πεζούς, παρακολουθώντας την 

εμπρόσθια περιοχή κοντά στο όχημα και πιο γενικά, μετριάζει τη σοβαρότητα 

αναπόφευκτων συγκρούσεων, μειώνοντας σημαντικά την κινητική ενέργεια 

κρούσης και βελτιώνοντας τον έλεγχο των συστημάτων συγκράτησης ώστε να 

βελτιώσει την προστασία των επιβατών του αυτοκινήτου. Συγκρινόμενο με το 

υπο-έργο COMPOSE στο PREVENT, το APALACI ασχολείται με ένα 

διαφορετική ομάδα αισθητήρων και με μια προσέγγιση επεξεργασίας 

συγκεκριμένων δεδομένων.
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 Το υπο-έργο COMPOSE αναπτύσσει και αξιολογεί προστατευτικά 

συστήματα μετριασμού σύγκρουσης  και ευάλωτων οδικών χρηστών για 

φορτηγά και αυτοκίνητα. Το COMPOSE σε μέτρα που μπορεί να 

παρθούν κατά τη διάρκεια του τελευταίου δευτερολέπτου πριν τη 

σύγκρουση. Ποικίλα μέτρα εφαρμογής χρησιμοποιούνται: μετριασμός 

μέσω της βοήθειας αυτόνομης πέδησης και επίσης μέσω της 

χρησιμοποίησης προστατευτικών δομικών ενεργοποιητών. Διάφορες 

μέθοδοι συγχώνευσης δεδομένων αισθητήρων θα ακολουθήσουν για να 

επιτευχθεί αξιοπιστία των αισθητήρων υψηλού βαθμού η οποία είναι 

υποχρεωτική για τέτοιες εφαρμογές. Το COMPOSE θα χρησιμοποιήσει 

μια ξεχωριστή ομάδα αισθητήρων συγκρινόμενοι με αυτούς του 

APALACI  και επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις επεξεργασίας 

δεδομένων των αισθητήρων.

 To UseRCam (Use Range Cameras = κάμερες περιοχές δράσης/χρήσης) 

εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ενεργού τρισδιάστατου αισθητήρα ζωτικής 

σημασίας στο να παρέχει βελτιωμένη ανίχνευση και διαβάθμιση των 

εμποδίων σε μικρή απόσταση. Ο αισθητήρας είναι ιδιαιτέρως κατάλληλος για 

το μετριασμό συγκρούσεων, προστασία των ευάλωτων οδικών χρηστών και 

ανίχνευση τυφλών σημείων. Το πρωτότυπο αναπτύσσεται βασισμένο σε 

λέιζερ παλμών ανά νανοδευτερόλεπτο και έναν ρυθμισμένο φωτοευαίσθητο 

αισθητήρα συμπληρωματικού ημιαγωγού μετάλλου-οξειδίου 

(CMOS=Complementary Metal-Oxide Semiconductor) με σύντομο χρόνο 

ολοκλήρωσης. Αυτό δίνει πληροφορίες εξ’αποστάσεως βασισμένο σε 

μετρήσεις του χρονικού διαστήματος μεταξύ της απελευθερώσεως και 

επενέργειας της πέδης, συνδυάζοντας υψηλή πλευρική ανάλυση με μια 

εμβέλεια μέχρι 20 μέτρα, ανεξάρτητο από το φωτισμό βάθους.

Συσχετιζόμενοι αλγόριθμοι επιτρέπουν την ανίχνευση, τον εντοπισμό και τη 

διαβάθμιση των οδικών εμποδίων. Το σύστημα αισθητήρων δοκιμάζεται σε 

τέσσερα οχήματα δοκιμών για εφαρμογές που καλύπτουν τις ενέργειες πριν τη 

σύγκρουση, την ανίχνευση τυφλών σημείων και την προειδοποίηση πλευρικής 

και οπίσθιας σύγκρουσης.
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Εικόνα 4 - Ιδεατή εικόνα Προηγμένης Βοήθειας του Οδηγού
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3. Αισθητήρες Οχήματος & Μονάδα Κτήσης Δεδομένων

3.1  Στοιχεία  Πλακέτας Αισθητηρίων Οργάνων του Οδηγού

Αυτό το απόσπασμα θα καλύψει την δραστηριότητα που παρατηρείται στο 

εσωτερικό μέρος του οχήματος, που απαρτίζεται από έναν  αριθμό μεμονωμένων 

αισθητήρων επί του οχήματος που επικεντρώνονται στην κατάσταση του οδηγού.

Για την αποκόμιση πληροφοριών για την κατάσταση του οδηγού υπάρχουν 

τρεις μεταβλητές που πρέπει να εκτιμηθούν και να συνδυαστούν σε πραγματικό 

χρόνο έτσι ώστε να προβλεφθεί μια κατάσταση υπνηλίας ή κατάρρευσης πριν αυτή 

συμβεί πραγματικά.

Η πρώτη είναι η φυσιολογία του οδηγού και συγκεκριμένα αν το κλείσιμο των 

βλεφάρων συμβαίνει με ένα ρυθμό συχνότερο από το κανονικό. Επιπλέον, ορισμένες 

έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενσωμάτωση ηλεκτροδίων στο τιμόνι του 

οδηγού τα όποια θα καταγράφουν την κατάσταση της υγείας του οδηγού, το 

ηλεκτροκαρδιογράφημα, τον ρυθμό των χτύπων και άλλα βίο-σημάδια που 

σχετίζονται με την εγρήγορση του οδηγού και την ψύχω-φυσιολογική του κατάσταση 

υιοθετώντας ένα διακριτικό μοντέλο παρακολούθησης.

Αυτές οι τεχνικές πρόκειται  να αναπτυχθούν περαιτέρω  για την εφαρμογή 

αλλά θα μπορούσαν να παρέχουν  πολύ ευαίσθητες πληροφορίες για τον σκοπό αυτής 

της μελέτης.  

Η δεύτερη είναι οι ίδιες οι κινήσεις του οχήματος, οι οποίες θα 

παρακολουθούνται αδιάκοπα για να διαπιστώνεται αν το όχημα παραμένει στην 

λωρίδα του καθ’ όλη την διάρκεια.

Η τρίτη είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οδηγός χειρίζεται το όχημα, ιδίως η 

συχνότητα με την οποία ο οδηγός δρα στο τιμόνι.

3.1.1 Αισθητήρες Βλεφάρων

Ο Αισθητήρας βλεφάρων είναι ένα αυτοδύναμο σύστημα επεξεργασίας 

εικόνων, που μετράει την διάρκεια βλεφαρισμού του οδηγού του οχήματος και 

παρέχει μια διάγνωση υπνηλίας βασισμένη στην διάρκεια και την συχνότητα 

βλεφαρισμού. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα (ELS) επεξεργάζεται την εικόνα σε 

πραγματικό χρόνο(50 Hz).To ELS αποτελείται από μια κάμερα τοποθετημένη στο 

κέντρο, στη βάση του ταμπλό η οποία παρατηρεί το πρόσωπο του οδηγού μέσα από 

το τιμόνι. Δύο κοντινές υπέρυθρες μονάδες φωτισμού τοποθετούνται στο ταμπλό σε 
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κάθε πλευρά του τιμονιού. Η εικόνα του προσώπου του οδηγού που παρέχεται από 

την φωτογραφική μηχανή επεξεργάζεται από έναν ψηφιακό υπολογιστή οποίος 

περιλαμβάνει μια πλακέτα λήψης πλαισίων. Το ELS προσαρμόζει τις παραμέτρους 

αποδοχής/ διαφράγματος της φωτογραφικής μηχανής για να εγγυηθεί μια πολύ καλή 

ποιότητα εικόνας, να παρακολουθεί τα μάτια, να μετράει το άνοιγμα των ματιών, να 

αναγνωρίζει  και να μετράει την διάρκεια ταυτόχρονων βλεφαρισμών( ακρίβεια 60 

ms).

3.1.1.1 To Perclos –Εποπτικός Έλεγχος Κοπώσεως του οδηγού (Τεχνολογία 
Παρακολούθησης)

Η κόπωση του οδηγού είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ρίσκου στην 

εμπορική μεταφορά. Η κόπωση σε συνδυασμό με την έλλειψη ύπνου, την νυχτερινή 

οδήγηση και το παρατεταμένο ωράριο εργασίας συνεισφέρει ουσιαστικά στον αριθμό 

συγκρούσεως μηχανικών οχημάτων.

Αυτός ο  Εποπτικός Έλεγχος Κοπώσεως του οδηγού [16] είναι ένα σύστημα 

βασισμένο σε μια μικρή μηχανή λήψης η οποία μετράει το PERCLOS( το ποσοστό 

κλεισίματος του  βλεφάρου στην κόρη του ματιού ανά χρόνο). Με άλλα λόγια η 

μέτρηση εκφράζει το αργό κλείσιμο των βλεφάρων («σαστίσματα») παρά τα 

βλεφαρίσματα. Το RERCLOS (το ποσοστό του χρόνου που τα βλέφαρα είναι 

κλειστά) είναι το μόνο μέτρο υπνηλίας που επικυρώθηκε από το Τμήμα Μεταφορών 

των ΗΠΑ.

O DD850 Εποπτικός Έλεγχος Κοπώσεως του οδηγού μπορεί να 

προειδοποιήσει τους οδηγούς για επικίνδυνη, επικείμενη κόπωση/υπνηλία. Ένας 

ηχητικός συναγερμός θα ακουστεί όταν η μονάδα ανιχνεύσει ότι σας πιάνει υπνηλία. 

Η οθόνη παρέχει οπτική ανατροφοδότηση η οποία δείχνει για πόσο είχατε τα μάτια 

σας κλειστά και τι απόσταση οδηγήσατε ( υποθέτει μια μέση ταχύτητα 60 χμ/ώρα).Το 

DD850 εφαρμόζει στον αναπτήρα του τσιγάρου και τοποθετείται εύκολα στο ταμπλό 

σας σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Το PERCLOS είναι το μόνο μέτρο που έχει επικυρωθεί επιστημονικά από την 

Εθνική Διοικητική Αρχή Μεταφοράς Αυτοκινητοδρόμων (NHTSA).
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Εικόνα 5 - Perclos

Για παράδειγμα, αν ένας οδηγός έχει τρία κλεισίματα ματιού από τέσσερα 

δευτερόλεπτα το καθένα (12 δευτερόλεπτα συνολικά), σε μία περίοδο ενός λεπτού η 

τιμή PERCLOS είναι 20%.

Η οδηγική κόπωση είναι δύσκολο να παρατηρηθεί από τους οδηγούς καθώς 

αυξάνεται σταδιακά ανά μια ώρα ή τόσο περίπου.

Ο Εποπτικός Έλεγχος Κοπώσεως (DD850) μπορεί να επαγρυπνήσει τους 

οδηγούς για επικίνδυνη, επικείμενη κόπωση μία ώρα πριν από ένα επικίνδυνο 

ατύχημα.

Το DD850 εφαρμόζει στον αναπτήρα του τσιγάρου και τοποθετείται εύκολα 

στο ταμπλό σας σε λιγότερο από δύο λεπτά. ΤΟ DD850 μπορεί να παραμείνει με τον 

οδηγό και να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο όχημα του. Η ένταση, η φωτεινότητα, ο 

ήχος και οι έλεγχοι ευαισθησίας επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει την οθόνη 

έτσι ώστε να βολεύει αυτόν και το αυτοκίνητο του. 

Ένας ηχητικός συναγερμός θα ακουστεί όταν η μονάδα ανιχνεύσει ότι ο 

οδηγός αισθάνεται υπνηλία. Η οπτική ανατροφοδότηση  σας δείχνει για πόσο είχατε 

τα μάτια σας κλειστά και τι απόσταση οδηγήσατε ( υποθέτει μια μέση ταχύτητα 60 

χμ/ώρα).
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Εικόνα 6 - DD850

Στην εικόνα που ακολουθεί παρακάτω απεικονίζονται πραγματικά δεδομένα 

PERCLOS από έναν οδηγό νταλίκας που οδηγούσε στην λεωφόρο Turnpike μεταξύ 

δώδεκα τα μεσάνυχτα και τέσσερις πμ. Οι αριθμοί στην κάθετη στήλη αναπαριστούν 

το ποσοστό του κλεισίματος των βλεφάρων. Δείχνει ότι το επίπεδο της κόπωσης του 

οδηγού αυξάνεται με την ώρα. Το προϊόν μας χρησιμοποιεί το PERCLOS σε

πραγματικό χρόνο για να σας προειδοποιήσει πριν φτάσετε σε ένα επικίνδυνο επίπεδο 

κόπωσης.

Εικόνα 7 - Ανάλυση του Perclos
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3.1.1.2 SafeTRAC όργανο ελέγχου βλεφάρων (Τεχνολογία Βοηθητικών Ειδών)

Έρευνες δείχνουν ότι η υπνηλία αυξάνεται σταδιακά ανά μία ώρα ή και 

περισσότερο. Το σύστημα PERCLOS [10], το οποίο χρησιμοποιεί μια μηχανή λήψης 

τοποθετημένη στο ταμπλό έτσι ώστε να εστιάζει στα μάτια του οδηγού, παρέχει 

πρώιμες προειδοποιήσεις για την κόπωση του οδηγού βασισμένες στην συχνότητα 

και στην διάρκεια του κλεισίματος των ματιών. Το PERCLOS προειδοποιεί τον 

οδηγό με ένα ηχητικό σήμα και του δίνει μια απεικόνιση με την απόσταση που έχει 

ταξιδέψει όσο είχε τα μάτια κλειστά.

«Οι νυσταγμένοι οδηγοί συχνά οδηγούν με τα μάτια κλειστά για αρκετά 

δευτερόλεπτα χωρίς να συνειδητοποιούν ότι τα μάτια τους είναι πράγματι κλειστά», 

λέει ο Richard Grace, ο οποίος δημιούργησε το σύστημα στο πανεπιστήμιο Carnegie

Mellon στο Pittsburgh, και ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή των 

Τεχνολογιών Παρακολούθησης, το οποίο παράγει το  Perclos. « Το κλείσιμο των 

ματιών για τρία ή τέσσερα δευτερόλεπτα είναι σύνηθες για τους νυσταγμένους 

οδηγούς», λέει. Σε τέσσερα δευτερόλεπτα ένα όχημα ταξιδεύει 360 πόδια με 60 χμ 

ανά ώρα.

Αυτό το προϊόν έχει ήδη αναλυθεί σε βάθος στην παράγραφο 3.1.3.1 

Ιχνηλάτης Λωρίδας  SafeTRACK( Τεχνολογία Βοηθητικών Ειδών [17]).

3.1.2      Η Οδήγηση με Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και τονο Ρυθμό Αναπνοής

Η οδήγηση με ηλεκτροκαρδιογράφημα και ο αισθητήρας Ρυθμού Αναπνοής 

κατασκευάζονται με την ενσωμάτωση ηλεκτροδίων σε επιλεγμένα σημεία του 

τιμονιού έτσι ώστε να καταγράφεται η καρδιακή δραστηριότητα που σχετίζεται με το 

άγχος, την ανία και με άλλες ψύχω-φυσικές καταστάσεις. Μπορεί επίσης να ληφθεί ο 

ρυθμός Αναπνοής (ΡΑ) και οι θέσεις των χεριών.

3.1.2.1 Το Skinplex- Άνεση στο Αυτοκίνητο (Τεχνολογία Αναγνώρισης)

Με το Skinplex [15] - Άνεση στο Αυτοκίνητο η οδήγηση ενός αυτοκινήτου 

γίνεται πιο άνετη, πιο ασφαλής και πιο οικονομική ταυτόχρονα σε σύγκριση με άλλες 

τεχνολογίες: Μια καινούρια αυτόματη τεχνολογία πρόσβασης και στοιχεία ευφυούς 

ελέγχου αναγνωρίζουν τον οδηγό και τον συνοδηγό. Δεδομένα όπως το ΗΚΓ, το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, η αναπνοή ή η αντίσταση του δέρματος μπορούν να 

σταλούν σε έναν δέκτη μέσω αισθητήρων στο κάθισμα, στο τιμόνι ή πάνω στο σώμα. 
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Ο υπολογιστής πλακέτας μπορεί να αντιδράσει αντίστοιχα και να προσαρμόσει τον 

εξαερισμό, την θερμοκρασία ή τον φωτισμό στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, ατυχήματα 

που προκαλούνται από ηλεκτρικά μετατρεπόμενες οροφές, κυλιόμενες οροφές είναι 

όλα παρελθόν χάρη στην Προστασία Παρεμβολών: ένας αισθητήρας ελέγχει μια 

συγκεκριμένη περιοχή και καταγράφει την παρουσία ενός μέρους του σώματος. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε μια προειδοποίηση  και να σταματήσει τελικά την διαδικασία 

κλεισίματος.

Στοιχεία της Τεχνολογίας : ενεργή, αναγνώριση/ παθητική, ανίχνευση.

Εικόνα 8 - Skinplex-Άνεση στο αυτοκίνητο

Εξαρτήματα του Συστήματος

 Ανακλαστήρας  Σώματος

- Απόλυτα ολοκληρωμένο τσιπ π.χ. :επίδεσμος, ρολόι, κεφαλόδεσμος κλπ

- Ανιχνεύει το ΗΚΓ, το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το ηλεκτρομυογράφημα

- Μετράει την αντίσταση του δέρματος, την θερμοκρασία, τους θορύβους 

της αναπνοής και τον παλμό

- Ασύρματη μετάδοση μέσω του δέρματος σε πραγματικό χρόνο( Δίκτυο 

Σώματος) 
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 Ο Ελεγκτής  Επικοινωνίας 

- Μικροελεγκτής σε θέση δέκτη Δεδομένων: στενά ολοκληρωμένος σε ένα 

PDA, ένα κινητό τηλέφωνο ή μια Flashcard.

- Δέχεται και μεταδίδει Δεδομένα, αν το PDA, το  κινητό τηλέφωνο ή η 

Flashcard ακουμπάνε ή είναι τοποθετημένα κοντά στο σώμα.

- Ελέγχει ορισμένους Ανακλαστήρες Σώματος (Δίκτυο Σώματος)

- Μεταφέρει τα δεδομένα μέσω Bluetooth σε ένα Portal/Κέντρο 

Εφοδιασμού (GPRS, UMTS)

 Ο Αναγνώστης  Περιεχομένου

- Λογισμικό μορφής PDA/ κινητό τηλέφωνο

- Προβάλει ήχους, εικόνες και ταινίες (μπροστά / πίσω)

- Φωνητική απόκριση με τους χρήστες (π.χ. για παιδιά)

- Αποκεντρωμένη Εφαρμογή μέσω ιντερνετ (WLAN)

- Διεπαφή Πραγματικού Κόσμου (Real I World Interface, RWI) ( π.χ. 

εφέ φωτισμού)

Εικόνα 9 - Skinplex-Μεταφορά δεδομένων μέσω του ανθρώπινου δέρματος
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3.1.3 Ο Ιχνηλάτης Λωρίδας

Ο Ιχνηλάτης Λωρίδας είναι ένα υποσύστημα που παρέχει πληροφορίες στο 

χρήστη σχετικά με τον τρόπο οδήγησης (Πλευρική θέση στην λωρίδα).

Αυτή η παράμετρος σχετίζεται με το επίπεδο προσοχής του οδηγού.

Χρησιμοποιεί μια κάμερα πάνω στο ταμπλό, η οποία αναγνωρίζει τα όρια της 

λωρίδας και υπολογίζει τη θέση του αυτοκινήτου στη λωρίδα.

Το σήμα του βίντεο (από μια μηχανή λήψης CCD ή ένα σύστημα IR)

επεξεργάζεται έτσι ώστε να αναγνωριστούν τα όρια της λωρίδας και να εκτιμηθεί 

ανάλογα με αυτά, μαζί με το πλάτος της λωρίδας, η θέση και ο προσανατολισμός του 

αυτοκινήτου.

Αυτό το σύστημα παρέχει πληροφορίες για την γεωμετρία της λωρίδας σε 

σχέση με το όχημα και είναι χρήσιμο επειδή προβάλει την γεωμετρία της λωρίδας και 

την θέση του αυτοκινήτου στην λωρίδα.

Το σύστημα κάμερας πάνω στο ταμπλό είναι ικανό να αναγνωρίσει τα όρια 

του δρόμου μόνο αν αυτός είναι σημαδεμένος από μια κάθετη συνεχόμενη ή μια 

διακεκομμένη άσπρη γραμμή.

3.1.3.1 Ο  Ιχνηλάτης  Λωρίδας  SafeTRACK (Τεχνολογία Βοηθητικών Ειδών)

Το SafeTRACK [10] είναι ένα σύστημα ασφαλείας εσωτερικά του 

αυτοκινήτου το οποίο χρησιμοποιεί μια κάμερα με προοπτική για να ελέγχει το δρόμο 

μπροστά. Ανιχνεύει χαρακτηριστικά του δρόμου για να καθορίσει την θέση ενός 

οχήματος και την πορεία του και να δημιουργήσει μια προειδοποίηση αν ένα όχημα 

αρχίσει να βγαίνει έξω από την λωρίδα του. Το SafeTRACK επίσης ανιχνεύει 

οδήγηση με αποσπασμένη προσοχή ή οδήγηση με  υπνηλία όταν αντιλαμβάνεται 

άστατη ή κυματοειδή πορεία στην λωρίδα.

Τεχνικά Σκέλη

- Η διεπιφάνεια δεδομένων μεταφέρει πληροφορίες από και προς  το όχημα 

μεταφοράς, περιλαμβάνοντας : τον δείκτη κατεύθυνσης και την κατάσταση 

των φρένων, την ταχύτητα και προειδοποιητικά μηνύματα.

- Ο Χαμηλός Ρυθμός Λανθασμένης Εγρήγορσης βελτιώνει την χρηστικότητα 

και την αποδοχή του οδηγού.

- Ο Δομοστοιχειωτός  Σχεδιασμός υποστηρίζει μια ποικιλία από παράγοντες 

μορφής και διεπαφές hardware
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- Ο Δείκτης Εγρήγορσης προειδοποιεί τον οδηγό για μειωμένη απόδοση πριν 

μετατοπιστεί από την λωρίδα.

- Η Λειτουργία Παντός Καιρού παρέχει προστασία κατά την διάρκεια μιας 

μεγάλης ποικιλίας καταστάσεων οδήγησης που περιλαμβάνουν: νυχτερινή 

οδήγηση, χιόνι και βροχή.

- Η Προσαρμοσμένη Ευαισθησία επιτρέπει στον οδηγό να διευθετεί την 

απόδοση του συστήματος.

- Ο καταγραφέας Μαύρου Κουτιού παρέχει ημερολόγιο βίντεο και 

χρονοδιάγραμμα απόδοσης δεδομένων πριν από ένα συμβάν.

- Η Κλιμακωτή Αρχιτεκτονική υποστηρίζει πρόσθετη λειτουργικότητα όπως  

την ανίχνευση βροχής, την ανίχνευση περιβάλλοντος φωτός και 

προσαρμοζόμενο φωτισμό.

Εικόνα 10 - Άποψη κάμερας

Δομοστοιχειωτός Σχεδιασμός

Ο μοναδικός σχεδιασμός του SafeTRACK δίνει την  δυνατότητα στους 

Κατασκευαστές Αρχικών Εξοπλισμών (ΟΕΜs) να θέσουν σε εφαρμογή μια διεπαφή 

ανταποκρινόμενη στο όχημα χωρίς να επηρεάσουν την κύρια επεξεργασία hardware ή 

τους αλγόριθμους.

Αυτό μειώνει σημαντικά το κόστος τοποθέτησης αλλά και τον χρόνο.

- Ο επεξεργαστής SafeTRACK είναι μια ανεξάρτητη πλακέτα η οποία περιέχει όλη 

την ιχνηλάτηση της κύριας λωρίδας και την επικοινωνιακή λειτουργικότητα.
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- Η πλακέτα Ιδιοκτησίας Πληροφοριών (IO) παρέχει διεπαφή στα συστήματα και το 

hardware του οχήματος και μπορεί να παρασχεθεί από τα Βοηθητικά Είδη ή να 

τοποθετηθεί από έναν ΟΕΜ.

- Το SafeTRACK υποστηρίζει και διακριτές ή/ και σειριακές διεπαφές επικοινωνίας

- Διακριτές Είσοδοι: 12V ή 24V δείκτης κατεύθυνσης και είσοδοι φρένων.

- Σειριακές Είσοδοι: J1708, J1939, CAN, κλπ, δείκτης κατεύθυνσης, φρένα και 

ταχύτητα. 

- Σειριακές Έξοδοι: Κατάσταση, δείκτες προειδοποίησης και διαγνωστικά.

Εικόνα 11- Σύνθεση SafeTRACK
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Ενσωμάτωση ΟΕΜ

Το SafeTRACK παρέχεται σαν μία ολοκληρωμένα συνδεδεμένη διάταξη για 

γρήγορη ενσωμάτωση σε ήδη υπάρχουσες καλωδιώσεις.

Εικόνα 12 - Ρύθμιση του SafeTRACK

- Ένα αποκλειστικά αυτό-βαθμολογούμενο χαρακτηριστικό δίνει τη 

δυνατότητα στο SafeTRACK να συναρμολογηθεί  χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία ή 

ευθυγράμμιση.

- Ένα προγραμματιζόμενο αρχείο διάρθρωσης του οχήματος επιτρέπει στο 

SafeTRACK να προγραμματίζεται εκ των προτέρων για ένα συγκεκριμένο 

μοντέλο οχήματος, ή τις προδιαγραφές του πελάτη χωρίς καμία αλλαγή στο 

hardware.

- Μια μικρή μηχανή λήψης παραγόντων μορφής μπορεί να τοποθετηθεί 

απευθείας στο παρμπρίζ, στην οροφή ή να ενσωματωθεί στον καθρέφτη 

πορείας (όταν αυτό είναι εφικτό).

3.1.3.2 Το Mobileye AWS (Mobileye )

Το Mobileye-AWSTM [11] είναι ένα προηγμένο σύστημα για την αυτοκίνητη 

αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων το οποίο προσφέρει μία σειρά εφαρμογών 

ενεργής προστασίας για την μείωση των ατυχημάτων. Κύριος σκοπός του Mobileye 

AWS είναι να επαγρυπνήσει τον οδηγό και να αυξήσει την συναίσθηση των οδηγών 
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σε επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να προκληθούν από κόπωση ή από 

άλλους παράγοντες απόσπασης προσοχής κατά την διάρκεια της οδήγησης.

Εικόνα 13 - Πρότυπη εγκατάσταση ανταλλακτικών AWS

Βασισμένο σε μια κάμερα τοποθετημένη στο μπροστινό παρμπρίζ, το 

Mobileye AWS παρακολουθεί και ιχνηλατεί οχήματα μπροστά στο δρόμο 

παρέχοντας την απόσταση, την σχετική ταχύτητα και την ευθυγράμμιση των 

μπροστινών οχημάτων στην λωρίδα (είτε είναι στην κεντρική γραμμή είτε όχι).  

Επιπλέον, το σύστημα παρακολουθεί τις σημάνσεις της λωρίδας και μετράει 

και ελέγχει τα όρια του δρόμου.

Μια μικρή οθόνη και ένα ζεύγος ηχείων δεξιά και αριστερά εσωτερικά του 

αυτοκινήτου παρέχουν έγκαιρα οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις και 

επιτρέπουν στον οδηγό να αντιδρά σε διάφορα είδη επικίνδυνων καταστάσεων και να 

μειώνεται  ο κίνδυνος ατυχημάτων. Το σύστημα παρέχει τρία στυλ οδήγησης, το 

Σύνηθες (Standard), το Αθλητικό (Sporty) και το Προσεκτικό (Cautious) και τα όρια 

των προειδοποιήσεων προσαρμόζονται ανάλογα με το επιλεγμένο στυλ οδήγησης.
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Το σύστημα Mobileye AWS περιλαμβάνει:

- Μια μονάδα στο παρμπρίζ η οποία στηρίζεται στη μονάδα ηλεκτρονικού 

ελέγχου SeeQ και περιλαμβάνει μια μηχανή λήψης Compact High Dynamic 

Range CMOS (HDRC).

- Μια οθόνη και μια μονάδα διεπαφής τοποθετημένα μπροστά από τον οδηγό.

- Ένα ζεύγος από μεγάφωνα που παρέχει κατευθυντήριες ακουστικές 

προειδοποιήσεις.

Εικόνα 14 - Μπροστινή όψη των AWS δεύτερης γενιάς

Προειδοποιήσεις Μετατόπισης από την Λωρίδα (LDW)

Η εφαρμογή παρέχει μια προειδοποίηση -απτική ή ηχητική-  όταν το κεντρικό 

όχημα περνάει μια γραμμή. Οι ανιχνεύσιμες σημάνσεις λωρίδας περιλαμβάνουν 

σταθερά, διακεκομμένα και οριοθετημένα όρια δρόμων. Το σύστημα εφαρμόζει σε 

ένα μοντέλου δρόμου τριών παραμέτρων το οποίο λογαριάζει την πλευρική θέση, την 

κλίση και την καμπυλότητα. Η παράμετρος καμπυλότητας χρησιμοποιείται για να 

αυξάνει την αξιοπιστία των προειδοποιήσεων σε ανισόπεδους δρόμους και για να 

υπολογίζει τον χρόνο του περάσματος από την λωρίδα. Το μοντέλο δρόμου καλύπτει 

προς το παρόν τα παράσιτα, τις σκιές, τις κακές καιρικές συνθήκες 

συμπεριλαμβανομένης της βροχής και των συνθηκών όταν οι δρόμοι είναι υγροί την 

μέρα και την νύχτα. Η εφαρμογή μπορεί να υποστηρίξει ενδείξεις για ακούσια 

μετατόπιση από το οδόστρωμα και να παρέχει συναγερμό για οδήγηση με υπνηλία 
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εντοπίζοντας ανώμαλη οδήγηση που σχετίζεται με την υπνηλία. Το LDW μπορεί να 

εισαχθεί ως μια αυτόνομη εφαρμογή ή ως ένα χαρακτηριστικό μιας πιο εκτεταμένης 

εφαρμογής ( όπως το ACC or ACC Stop & Go).

Εικόνα 15 - Μηχανή λήψης με μπροστινή άποψη

Προσαρμοζόμενος Έλεγχος Πορείας (ACC)

Τα συστήματα Προσαρμοζόμενου Ελέγχου Πορείας (ACC) εντοπίζουν ότι 

βρίσκεται μπροστά από το όχημα και καθορίζουν αν αυτό βρίσκεται στην ίδια 

λωρίδα, και ποικίλλουν την ταχύτητα του οχήματος έτσι ώστε να διατηρείται μια 

ασφαλής απόσταση. Τα σημερινά εμπορικά συστήματα ACC χρησιμοποιούν 

τεχνολογία Radar και Laser ενώ κάποια συστήματα χρησιμοποιούν πολλαπλές 

κάμερες σε μια διάταξη στέρεο. Σε όλες τις περιπτώσεις τα συστήματα 

εκμεταλλεύονται, ή ανακτούν, έναν εις βάθος χάρτη της σκηνής μπροστά με σκοπό 

να εντοπίζουν τι είναι «αντικείμενο» δηλαδή ένα άλλο όχημα και τι είναι απλά μέρος 

του περιβάλλοντος. Το Mobileye έχει αναπτύξει  μια τεχνολογία αναγνώρισης 

μορφών το οποίο δίνει την δυνατότητα στο σύστημα να κάνει αξιόπιστες και 

σταθερές ανιχνεύσεις χρησιμοποιώντας μονοφθαλμική επεξεργασία μόνο. Το εύρος 

της ανίχνευσης ποικίλλει με βάση το πεδίο ορατότητας που έχει επιλεγεί από την 

μηχανή λήψης. Για παράδειγμα, ένα πλευρικό πεδίο ορατότητας 50 βαθμών παρέχει 

εύρος ανίχνευσης ξεκινώντας με μια διαπίστωση από τα 90μ. μέχρι τα 120μ. Το 
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σύστημα κλειδώνει στο αντικείμενο  μέχρι να ξεπεραστεί το ανώτατο εύρος (δεν 

υπάρχουν περιορισμοί ελάχιστου εύρους).

Εκτιμήσεις του εύρους και της σχετικής ταχύτητας εκτελούνται σε επίπεδο 

ακριβείας επαρκή για τον ομαλό έλεγχο του οχήματος- παρά το γεγονός ότι το 

σύστημα βασίζεται σε μονοφθαλμική επεξεργασία. Για αυτό τον σκοπό, στοιχεία 

όπως η θέση του οχήματος σχετικά με το οδόστρωμα, οι αμφιβληστροειδής 

διαστάσεις του ανιχνεύσιμου αντικειμένου και η αμφιβληστροειδής απόκλιση 

(αλλαγή κλίμακας) υιοθετούνται με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτόν που υιοθετεί ο 

οδηγός κατά τη διάρκεια μιας τυπικής οδήγησης. Να σημειωθεί ότι το ανθρώπινο 

οπτικό σύστημα είναι ικανό για εις βάθος εύρος ανισοτήτων μόνο για λίγα μέτρα  

έτσι, για τον έλεγχο ενεργοποίησης της ασφαλούς απόστασης οδήγησης υιοθετούνται 

άλλα στοιχεία.

Το σύστημα ανιχνεύει το οπίσθιο άκρο των οχημάτων όλων των ειδών και 

των μεγεθών και των μοτοσικλετών υπό μεγάλη ποικιλία καιρικών συνθηκών και 

συνθηκών φωτισμού. Το σύστημα είναι αμετάβλητο στην πυκνότητα της 

κυκλοφορίας, δηλαδή, αποδίδει το ίδιο καλά στον αυτοκινητόδρομο ή σε αστικά 

περιβάλλοντα  και μπορεί να διαχωρίσει τους σταθερούς από τους κινούμενους 

στόχους.

Πέρα από την ανίχνευση στόχων και τον υπολογισμό του εύρους το σύστημα 

ACC ακολουθεί τις σημάνσεις της λωρίδας με σκοπό να κλειδώνει στον 

«πρωταρχικό» στόχο (το τρέχων όχημα στο δρόμο) και να αντιλαμβάνεται 

διακεκομμένες κινήσεις(καθώς υιοθετεί επεξεργασία οπτικής κίνησης) από τα 

γειτονικά οχήματα. Οι ενδείξεις διακεκομμένων κινήσεων χρησιμοποιούνται για να 

ελέγχουν την ανάκτηση της ταχύτητας πορείας στο κύκλωμα του ACC.

Το σύστημα είναι ικανό να ασφαλίζει πολλαπλά αισθητήρια δεδομένα όπως 

μια διάταξη διττής κάμερας η οποία καλύπτει ευρεία (50 βαθμοί) και στενά (25

βαθμοί) πεδία ορατότητας επιτρέποντας εκτεταμένους υπολογισμούς μέγιστης 

ποικιλίας (με διαπίστωση από 150μ. μέχρι 200μ.) ενώ διατηρεί μια ευρεία πλευρική 

κάλυψη διακεκομμένων κινήσεων και κλειδώματος του στόχου κάτω από ελικοειδής 

οδικές συνθήκες.
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Εικόνα 16 - Παράδειγμα Mobileye

ACC- Σύντηξη με Radar

Οι αισθητήριες μεταβλητότητες Radar και Video είναι συμπληρωματικές. Ενώ 

το Radar δεν επηρεάζεται από συνθήκες χαμηλής ορατότητας και κάνει ανώτερους, 

διαμήκεις υπολογισμούς εύρους, ο αισθητήρας του Radar είναι περιορισμένος στο να 

μην αντανακλά το περιβάλλον με αρκετά υψηλή πιστότητα  έτσι ώστε να καθιστά 

δυνατό έναν λεπτό διαχωρισμό ανάμεσα σε σχετικούς και άσχετους στόχους, για να 

κάνει ακριβείς ορισμούς για την πλευρική θέση του στόχου και να διακρίνει το 

μέγεθος και το σχήμα.

Η σύντηξη των δύο αισθητήρων δημιουργεί ένα σύστημα με συνολικά 

ανώτερη απόδοση από κάθε αισθητήρα μεμονωμένα. Οι αλγόριθμοι σύντηξης του 

Mobileye υποστηρίζουν τις ακόλουθες δυνατότητες :

- Ευρύ πεδίο ορατότητας-  Αυτό ανιχνεύει και εντοπίζει πρωτεύοντες στόχους κατά 

μήκος ελικοειδών δρόμων. Τα συστήματα Radar μπορεί να χάνουν στόχους που 

ξεφεύγουν από το σχετικά στενό πεδίο ορατότητας τους και μπορεί να αναγνωρίσουν 

οχήματα που δεν βρίσκονται στην πορεία σαν πρωτεύοντες στόχους  επηρεάζοντας 

δυσμενώς τον έλεγχο της ταχύτητας.

- Υψηλή πιστότητα στον ορισμό της πλευρικής θέσης (τα όρια των αντικειμένων 

δεξιά και αριστερά)
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- Διαχωρισμός ανάμεσα σε στόχους σχετικούς (στατικά και δυναμικά οχήματα) και 

σε άσχετους (περιφράξεις ασφαλείας, γέφυρες και τεχνητά έργα) .

- Κατηγοριοποίηση του είδους του στόχου (ΙΧ, SUV/Mini-van,  Φορτηγό/ 

Λεωφορείο, Μοτοσικλέτα).

- Ανάλυση της λωρίδας που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη του δρόμου για να 

ενισχύεται ο καθορισμός των πρωτευόντων στόχων σε ελικοειδείς δρόμους. 

Προδιαγραφές:

Πεδίο ορατότητας συστήματος : 40° x 30° (HxW).

Ρυθμός Επεξεργασίας: 15-20 FPS.

Τυπικό εύρος εντοπισμού οχημάτων: 60 μέτρα

Επιλογή θύρας δεδομένων (Ethernet or USB2.0). 

Είσοδος δεδομένων οχήματος (φρένα, δείκτες, ταχύτητα).

Επιτρέπει την ρύθμιση της ακουστικής έντασης και την επιλογή των 

προειδοποιήσεων  ανάλογα με το στυλ οδήγησης. 

3.1.3.3  Αυτοκίνητος Ανιχνευτής Λωρίδας (Neuricam)

Προηγμένα νοήμων και ψηφιακά τσιπ οπτικών αισθητήρων υψηλού 

δυναμικού εύρους με αυτοκίνητες προδιαγραφές. Ενσωματωμένα συστήματα για την 

ανίχνευση λωρίδας [12].

Εικόνα 17 - Ανιχνευτής Λωρίδας Neuricam
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Ο Αυτοκίνητος Ανιχνευτής Λωρίδας στηρίζεται στον νοήμων οπτικό

αισθητήρα VISoc και αποτελείται από ένα VISoc CMOS Intelligent Vision System-

on-Chip (NC1503-VISoc) και ένα Σύστημα Μικροσκοπικής Ευφυούς Κάμερας

(Miniaturized Smart Camera Module) (NC5200-VISoc).

NC5200 – VISoc

Εικόνα 18 - Παράδειγμα ευφυούς μηχανής λήψης

Σύστημα Μικροσκοπικής Ευφυούς Κάμερας: Οπτικός Αισθητήρας CMOS και 

επεξεργαστής RISC σε ένα τσιπ.

Γενική Περιγραφή

Ο VISoc είναι ένας επεξεργαστής  RISC 32 bit με έναν συνεπεξεργαστή 32 

κόμβων κατάλληλο για νευρωνικές εφαρμογές και μια ψηφιακή μηχανή λήψης 320 x 

256 pixels και Εισόδους/ Εξόδους.

Το τσιπ λειτουργεί πλήρως με μια μόνο μνήμη (στατικά σύγχρονη ή 

ασύγχρονη) και ένα Flash που φορτώνει το πρόγραμμα και τις αρχικές ρυθμίσεις. 

Χρησιμοποιεί συμβατική τεχνολογία CMOS και ενσωματώνει έναν ενισχυτή 

βίντεο, έναν αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα και μια διεπαφή τύπου αρτηρίας.

Μπορεί να συνδεθεί σε έναν μικροϋπολογιστή ή σε έναν μικροελεγκτή μέσω 

μιας διεπαφής SPI ή μιας παράλληλης διεπαφής και προσαρμόζεται εύκολα στις 

απαιτήσεις του χρήστη.
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Χαρακτηριστικά

- Λειτουργεί σε μεγάλο εύρος συνθηκών φωτισμού χωρίς μηχανική ίριδα.

- Αποθηκεύει προγράμματα στην μνήμη FLASH για αυτοδύναμη λειτουργία.

- Συναρμολογημένο, οικονομικά αποδοτικό και εύκολο στη χρήση.

-  Δεν χρειάζεται εξωτερικό επεξεργαστή ή άρπαγμα πλαισίου.

- Υψηλά δυναμικό εύρος λογαριθμικής αντίδρασης στο φως.

- Δεν ενσωματώνει συνεχόμενες εναλλασσόμενες ενδείξεις pixel.

- Εφαρμόζεται με την τεχνολογία CMOS για την  ενσωμάτωση λειτουργιών 

που απαιτούν διάφορα επιπλέον τσιπ αν έχουν ληφθεί συμβατικά CCD.

Τεχνική Περιγραφή

- Ένα πλήρες σύστημα ορατότητας σε μια συμπαγή μονάδα.

- Ενσωματωμένος οπτικός αισθητήρας  CMOS 320 x 256-pixel με δυναμικό 

εύρος 120 dB και λογαριθμική απόκριση.

- RISC CPU by ARC 32-bit με κρυφές οδηγίες και απόδοση 40 MIPS

- DSP (Επεξεργαστής Ψηφιακών Σημάτων) με πολλαπλή και συσσωρευμένη 

απόδοση 250 Μ

-  Αναλογικός-ψηφιακός μετατροπέας 10-bit

- Παράλληλος πολλαπλών χρήσεων, σειριακό SPI (Σύγχρονη διεπαφή 

περιφερειακού) και διεπαφές USB 2.0.

- Πυκνότητα pixel: 8 μm x 8 μm

- Συντελεστής Πλήρωσης: 0.40

- Μέγεθος συστοιχίας: 2.560 mm x 2.048 mm

- Διακριτική ικανότητα ADC(αναλογοψηφιακός μετατροπέας σημάτων) :10 bit

- Ευαισθησία: 2 lux (λούμεν ανά τετραγωνικό μέτρο) με f=1.2

- Δυναμικό εύρος:120 dB

- Ολοκληρωμένο και εύκολο στη χρήση Software Development Kit

NC5200-SDK: Πλατφόρμα ανάπτυξης

Μια ολοκληρωμένη και φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα ανάπτυξης για το 

σύστημα ορατότητας VISoc NC1502 στο τσιπ και οι γραμμές συστήματος και 

μηχανής λήψης NC5200, αποτελούμενα από:
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- Ένα σύστημα κάμερας NC5200 με μεταλλική θήκη και μικροσκοπικούς 

φακούς 12mm.

- Το VISoc Studio, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον γραφικών που εκτελείται 

στα Windows και περιλαμβάνει έναν διαχειριστή προγράμματος, έναν 

συντάκτη προγραμμάτων, έναν δια-μεταγλωττιστή GCC με έναν 

συμβολομεταφραστή και  έναν εκσφαλματωτή, ένα εικονοσκόπιο και ένα

περιβάλλον ανάπτυξης γραφικών για την βιβλιοθήκη επεξεργασίας εικόνων.

- Μια βιβλιοθήκη επεξεργασίας εικόνων που βελτιστοποιεί την πλατφόρμα 

VISoc με παράδειγμα και demo software.

- Ένα USB 2.0 με καλώδια και τροφοδοτικό ισχύος.

Εικόνα 19 - NC5200-SDK: Ανάπτυξη πλατφόρμας

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις: 30 (Πλάτος) x 40 (ύψος) x 30 (διάμετρος)mm με ίνες

Ρεύμα χαμηλής λειτουργίας: 50mA συνήθως.
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NC1503 – VISoc

CMOS Intelligent Vision System-on-Chip.

Εικόνα 20 - VISOC

Γενική Περιγραφή

Το NC1503 είναι ένας επεξεργαστής  RISC 32 bit με έναν συνεπεξεργαστή 32 

κόμβων κατάλληλο για νευρωνικές εφαρμογές και μια ψηφιακή μηχανή λήψης 320 x 

256 pixels και Εισόδους/ Εξόδους.

Το τσιπ λειτουργεί πλήρως με μια μόνο μνήμη (στατικά σύγχρονη ή 

ασύγχρονη) και ένα Flash που φορτώνει το πρόγραμμα και τις αρχικές ρυθμίσεις. 

Χρησιμοποιεί συμβατική τεχνολογία CMOS και ενσωματώνει έναν ενισχυτή 

βίντεο, έναν αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα και μια διεπαφή τύπου αρτηρίας.

Μπορεί να συνδεθεί σε έναν μικροϋπολογιστή ή σε έναν μικροελεγκτή μέσω 

μιας διεπαφής SPI ή μιας παράλληλης διεπαφής και προσαρμόζεται εύκολα στις 

απαιτήσεις του χρήστη.

Χαρακτηριστικά

- CMOS πλήρους οθόνης με ενεργά pixels εικόνας γκρι επιπέδου.

- Υψηλά δυναμικό εύρος λογαριθμικής αντίδρασης στο φως.

-  Δεν ενσωματώνει συνεχόμενες εναλλασσόμενες ενδείξεις pixel.

- Ανάλυση 320 x 256 pixel, απόσταση 8-μm τετράγωνα εικονοκύτταρα( square

pixels), μέγεθος συστοιχίας 2.560 x 2.048 mm2, πραγματικά τυχαία πράξη 

ανάγνωσης.
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- Ενσωματωμένος ενισχυτής βίντεο και αναλογοψηφιακός μετατροπέας με 

ανάλυση 10-bit.

- Κύκλωμα ρύθμισης ευαισθησίας για λειτουργία υπό διάφορες συνθήκες 

φωτισμού.

-  Ρυθμός επίκτησης 15 M pixels/s, αντίστοιχος με ρυθμούς πλαισίου που έχουν 

μέχρι και 180 πλαίσια.

- Εφαρμόζεται με την τεχνολογία CMOS για την  ενσωμάτωση λειτουργιών 

που απαιτούν διάφορα επιπλέον τσιπ αν έχουν ληφθεί συμβατικά CCD.

- Συνήθης Ευαισθησία: 2 lux (λούμεν ανά τετραγωνικό μέτρο) με f=1.2

- Ρεύμα χαμηλής λειτουργίας: 50mA συνήθως.

- Πλακέτα αξιολόγησης μηχανής λήψης με ένα τσιπ που περιλαμβάνει διεπαφή 

για PC και παρέχει drivers για software.

Τεχνική Περιγραφή

- Ανάλυση συστοιχίας: 320 x 256

- Απόσταση pixel: 8 μm x 8 μm

- Συντελεστής Πλήρωσης: 0.40

- Μέγεθος συστοιχίας : 2.560 mm x 2.048 mm

- Ανάλυση  ADC(αναλογοψηφιακός μετατροπέας σημάτων) :10 bit

- Απόδοση κορυφής: 0.2 A/W @ 600 nm

- Ευαισθησία: 2 lux (λούμεν ανά τετραγωνικό μέτρο) με f=1.2

- Δυναμικό Εύρος :120dB

3.1.3.4 Προειδοποίηση Λωρίδας (Centro Ricerche Fiat )

Μια απώτερη υποστηρικτική λειτουργία για την οδήγηση, βρίσκει  αυτόματα 

τη θέση του οχήματος σε σχέση με τα άκρα της λωρίδας.

Το σύστημα παρέχει μια σηματοδότηση πριν από μια ακούσια απομάκρυνση 

από την λωρίδα.

Το τοπίο του δρόμου μπροστά από τον οδηγό καταγράφεται από μια 

μικρομηχανή λήψης και ο οδηγός μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε ένα απτικό ή 

ακουστικό είδος σηματοδότησης [13].
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3.1.4 Ο Αισθητήρας Σύσφιγξης Οδήγησης

Ο αισθητήρας σύσφιγξης οδήγησης τοποθετείται μηχανικά στο τιμόνι και 

παρέχει εξωτερικά σήματα στο σύστημα. Το εξωτερικό σήμα αντιστοιχεί στην 

απομάκρυνση της λαβής του οδηγού από το τιμόνι. 

Επίσης, μπορεί να διαχωρίσει το δεξί από το αριστερό χέρι οδήγησης. Ο 

αισθητήρας παρέχει εξωτερικά σήματα σε δύο επίπεδα:

 Ανεξάρτητα αναλογικά σήματα 0-10V (τα οποία θα επιτρέψουν την 

συγκέντρωση της δύναμης της λαβής σε τέσσερα τεταρτοκύκλια, αλλά το 

σήμα εξαρτάται από την θερμοκρασία).

 Εξαρτώμενα αναλογικά σήματα 0-10V (αντισταθμισμένα από την 

θερμοκρασία, η συγκέντρωση περιορίζεται στην αναγνώριση δεξιού/ 

αριστερού χεριού οδήγησης).

3.1.4.1 Αισθητήρες Δύναμης FlexiForce (Tekscan )  

Ο αισθητήρας δύναμης FlexiForce A201 [14] είναι ένα εξαιρετικά λεπτό, 

ευέλικτο τυπωμένο κύκλωμα. Οι αισθητήρες δύναμης κατασκευάζονται από δύο

στρώσεις από υποστρώματα φιλμ (πολυεστερικά/ πολυαμιδικά). Σε κάθε στρώση,

εφαρμόζεται ένα αγώγιμο υλικό (ασήμι), ακολουθούμενο από μια στρώση 

αυτοκόλλητης μελάνης. Έπειτα χρησιμοποιείται συγκολλητικό για να επικολλήσει τις 

δύο στρώσεις των υποστρωμάτων μαζί και να δημιουργηθεί ο αισθητήρας δύναμης. 

Η ενεργή αισθητήρια περιοχή καθορίζεται από έναν ασημένιο κύκλο στην κορυφή 

της αυτοκόλλητης μελάνης. Το ασήμι εκτείνεται από την αισθητήρια περιοχή έως τα 

βύσματα στο άλλο άκρο του αισθητήρα, σχηματίζοντας τις αγώγιμες διόδους. Οι 

αισθητήρες A201 τερματίζονται με αρσενικούς τετράγωνους πόλους, επιτρέποντας 

τους να ενσωματώνονται εύκολα στο κύκλωμα. Οι δύο εξωτερικοί πόλοι του 

βύσματος είναι ενεργοί και ο κεντρικός πόλος είναι ανενεργός.
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Εικόνα 21 - Αισθητήρας FlexiForce μοντέλο Α201

Ο αισθητήρας δύναμης ενός στοιχείου FlexiForce λειτουργεί σαν έναν 

αισθητήριο αντιστάτη δύναμης σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Όταν ο αισθητήρας 

δύναμης είναι αφόρτιστος, η αντίστασή του είναι πολύ υψηλή. Όταν εφαρμόζεται μια 

δύναμη στον αισθητήρα, η αντίστασή του μειώνεται. Αυτή η αντίσταση μπορεί να 

αναγνωσθεί αν συνδέσουμε ένα πολυμέτρο στους δύο εξωτερικούς πόλους και μετά 

εφαρμόσουμε μια δύναμη στην αισθητήρια περιοχή. Στην εικόνα παρακάτω, το 

διάγραμμα δείχνει την Δύναμη συναρτήσει της αντίστασης και τη δύναμη συναρτήσει 

της αγωγιμότητας. (1/R)

Εικόνα 22 - Αισθητήρας FlexiForce

Οι αισθητήρες δύναμης FlexiForce είναι εξαιρετικά λεπτά (0.008"), ευέλικτα, 

μη φορτικά τυπωμένα κυκλώματα. Η κατασκευή τους επιτρέπει εύκολους ελιγμούς 

και αποκλειστική εφαρμογή, ακόμα και στις πιο λεπτεπίλεπτες διαδικασίες. Οι 

αισθητήρες FlexiForce είναι πλήρως ρυθμισμένοι έτσι ώστε να ταιριάζουν στην 
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μοναδική εφαρμογή λαβής σας ΟΕΜ (του κατασκευαστή του αρχικού  σας 

εξοπλισμού). Διατίθενται επίσης πρότυποι αισθητήρες για τη δοκιμή της ιδέας αυτής, 

ή για μια γρήγορη, χαμηλή σε μέγεθος λύση έρευνας και ανάπτυξης.

Εμφανίζεται: Παράδειγμα ρυθμισμένου αισθητήρα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Αισθητήρας δύναμης πολλαπλών χρήσεων με ανθεκτικό πιεζοαντιστάτη ο 

οποίος κατασκευάζεται σε ποικίλα σχήματα και μεγέθη.

- Αισθητήρια συσκευή πιεζοαντίστασης στην οποία η αντίσταση είναι 

αντιστρόφως ανάλογη με την εφαρμοσμένη δύναμη.

- Οικονομικό, ρυθμισμένο εργαλείο μέτρησης δύναμης το οποίο τοποθετείται 

εύκολα σε προϊόντα ΟΕΜ. 

- Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εξαιρετικά λεπτή (0.008"), 

ευέλικτο τυπωμένο κύκλωμα το οποίο αντιλαμβάνεται τη δύναμη επαφής.

- Ένας αισθητήρας δύναμης και φορτίου ο οποίος διατίθεται σε τρείς  

διαφορετικές δυνάμεις εμβέλειας και εξυπηρετεί μια ποικιλία εφαρμογών για 

την έρευνα και την ανάπτυξη/ δοκιμή προϊόντων.

Εικόνα 23 - Αντίσταση / Ανάλυση δύναμης

Ένας τρόπος να τοποθετηθεί ο αισθητήρας δύναμης Α201 είναι να 

ενσωματωθεί σε ένα κύκλωμα μετατροπής της δύναμης σε ηλεκτρική τάση. Έπειτα 
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πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέσο βαθμονόμησης για να μετατρέπει την αποδοθείσα 

ισχύ στις κατάλληλες μηχανικές μονάδες. Ανάλογα με την εγκατάσταση, μπορεί να 

γίνει αργότερα μια προσαρμογή για να μειωθεί ή να αυξηθεί η ευαισθησία του 

αισθητήρα δύναμης.

Χαρακτηριστικά του Μοντέλου Αισθητήρα Α201

Εύρος Λειτουργίας 15°F (-9°C) to 140°F (60°C)

Γραμμικότητα (σφάλμα) <+/- 5%

Επαναληψιμότητα <+/- 2.5% της φυσικής κλίμακας (κλιματιζόμενος 

αισθητήρας, 80% εφαρμοσμένη δύναμη)

Υστέρηση <4.5% της φυσικής κλίμακας (κλιματιζόμενος 

αισθητήρας, 80% εφαρμοσμένη δύναμη)

Παρέκκλιση <3% ανά λογαριθμική κλίμακα χρόνου ( συνεχές 

φορτίο απόδοσης στο 90% του αισθητήρα)

Ευαισθησία Θερμοκρασίας  Διακύμανση αποδοθείσας ισχύος μέχρι και 0,2% ανά 

βαθμό F ( περίπου 0,36% ανά βαθμό C). Για φορτία

>10 lbs., η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί 

σε 165F( 74 C).

3.1.4.2 Το Skinplex- Ασφάλεια Αυτοκινήτου (Τεχνολογία Αναγνώρισης)

Με ένα σύστημα ανίχνευσης επαφής, αυτό το προϊόν τίθεται σε λειτουργία 

όταν ο οδηγός πλησιάσει το τιμόνι [15].

Λειτουργίες: Ένας αισθητήρας παρατηρεί την επικίνδυνη περιοχή μέσω ενός 

προκαταρτικού πεδίου.

Όταν ένα μέρος του σώματος βρίσκεται σε κίνδυνο, τότε το σύστημα αρχικά 

προειδοποιεί ή σταματά κατευθείαν το κλείσιμο.
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Εικόνα 24 - Ασφ άλεια αυτοκινήτου Skinplex

Χαρακτηριστικά: Ευρεία περιοχή ανίχνευσης( περισσότερο από 20 cm)

Οποιοδήποτε περίγραμμα μπορεί να προστατευθεί.

Οικονομικά αποδοτικό

Οι κατασκευαστές αυτοκινούμενων μπορούν να εκμεταλλευθούν τις 

λειτουργικές ανέσεις και έτσι να αυξήσουν το κέρδος τους.

Εικόνα 25 - Πραγμάτωση του αισθητήρα προσέγγισης
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3.1.5 Εμπορική Ανάλυση 

Δεν κατορθώσαμε να πάρουμε τις συνολικές τιμές. Η πλειοψηφία των 

κατασκευαστών είναι επιφυλακτικοί να παράσχουν μια τιμή, περιμένουν πραγματική 

ζήτηση για το πρωτότυπο. Παρακάτω ακολουθούν οι τιμές που συγκεντρώσαμε:

- (Βοηθητικά  Είδη) Ιχνηλάτης Λωρίδας- $ 1000-2000

- (Βοηθητικά  Είδη) Οθόνη Βλεφάρων : $ 1500-2500

- (Τεχνολογία Παρακολούθησης) Κόπωση  Οδηγού: $ 850

3.2 Τα εξαρτήματα της αισθητήριας πλακέτας δρόμου

3.2.1 Υπέρυθροι αισθητήρες : Υπάρχουσες τεχνολογίες και βασικές λειτουργικές 
δυνατότητες

3.2.1.1 Υπέρυθρη μηχανή λήψης

Μια θερμογραφική μηχανή λήψης που συχνά αποκαλείται FLIR( Forward

Looking InfraRed= Υπέρυθρη Εμπρόσθιας Προοπτικής), ή λιγότερο ειδικά μια 

υπέρυθρη μηχανή λήψης, είναι μια συσκευή που σχηματίζει μια εικόνα 

χρησιμοποιώντας υπέρυθρη ακτινοβολία, με τον ίδιο τρόπο που μια κοινή μηχανή 

λήψης σχηματίζει εικόνες χρησιμοποιώντας ορατό φως. Αντί για το εύρος των 450-

750 νανομέτρων της μηχανής λήψης ορατού φωτός, οι υπέρυθρες μηχανές λήψης 

λειτουργούν σε μήκη κύματος μέχρι και 14000 nm (14μm). 

Όλα τα αντικείμενα εκπέμπουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό ακτινοβολίας 

μελανών σωμάτων σαν μια λειτουργία της θερμοκρασίας τους. Γενικά, όσο ψηλότερη 

είναι η θερμοκρασία ενός αντικειμένου, τόσο περισσότερη υπέρυθρη ακτινοβολία ως 

ακτινοβολία μελανού σώματος εκπέμπει. Μια ειδική μηχανή λήψης μπορεί να 

ανιχνεύσει αυτήν την ακτινοβολία με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που μια κοινή μηχανή 

λήψης ανιχνεύει το ορατό φως. Λειτουργεί ακόμα και στο απόλυτο σκοτάδι επειδή το 

επίπεδο φωτισμού του χώρου δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι χρήσιμο σε 

επιχειρήσεις διάσωσης σε κτίρια γεμάτα καπνό και σε υπόγεια.

Οι εικόνες από τις υπέρυθρες μηχανές λήψης τείνουν να είναι 

μονοχρωματικές επειδή οι μηχανές λήψης είναι γενικά σχεδιασμένες με ένα μόνο 

είδος αισθητήρα που αποκρίνεται σε ένα μόνο εύρος μήκους κύματος της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας. Οι έγχρωμες μηχανές λήψης απαιτούν μια πιο πολύπλοκη κατασκευή 

για να διαφοροποιούν τα μήκη κύματος και το χρώμα έχει μικρότερη σημασία έξω 
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από το συνηθισμένο ορατό φάσμα επειδή τα διαφοροποιημένα μήκη κύματος δεν 

αποτυπώνονται ομοιόμορφα στο σύστημα χρωματικής όρασης που χρησιμοποιούν οι 

άνθρωποι. Ορισμένες φορές αυτές οι μονοχρωματικές εικόνες παρουσιάζονται με 

ψευδοχρώματα,  όπου αλλαγές στο χρώμα χρησιμοποιούνται παρά τις αλλαγές στη 

συχνότητα για να παρουσιάσουν αλλαγές στο σήμα. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί ενώ οι 

άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο δυναμικό εύρος στην ανίχνευση της συχνότητας από το 

χρώμα συνολικά, η ικανότητα να δουν λεπτές διαφορές στη συχνότητα σε φωτεινές 

περιοχές μειώνεται αρκετά.

Για χρήση στη μέτρηση της θερμοκρασίας, τα φωτεινότερα( θερμότερα) μέρη 

της εικόνας είναι συνήθως χρωματισμένα κόκκινα, οι ενδιάμεσες θερμοκρασίες 

κόκκινες και κίτρινες, και τα πιο σκοτεινά( πιο δροσερά) μέρη μπλε. Μια κλίμακα 

πρέπει να εμφανίζεται δίπλα στην εικόνα ψευδοχρώματος για να σχετίζει τα χρώματα 

με τις θερμοκρασίες. Η ανάλυσή τους είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τις οπτικές 

μηχανές λήψης, κυρίως μόνο 160x120 ή 320x240 pixels. Οι θερμογραφικές μηχανές 

λήψης είναι πολύ πιο ακριβές από τις αντίστοιχες ορατού φωτός, και τα μοντέλα 

ανώτερης σειράς συχνά κρίνονται διπλής χρήσης και περιορισμένα για εξαγωγές.

Η φωτογραφία θερμικής απεικόνισης έχει και πολλές άλλες χρήσεις. Για 

παράδειγμα, οι πυροσβέστες τη χρησιμοποιούν για να βλέπουν μέσα από τον καπνό, 

να βρίσκουν ανθρώπους, και να εντοπίζουν εστίες φωτιάς. Με τη θερμική 

απεικόνιση, οι τεχνικοί συντήρησης γραμμών μεταφοράς ενέργειας, εντοπίζουν 

υπερθερμασμένες αρθρώσεις και μέρη, ένα σήμα ένδειξης της αποτυχίας τους, για 

την μείωση των πιθανών κινδύνων. Όπου η θερμική μόνωση γίνεται ελαττωματική, οι 

τεχνικοί κατασκευής κτιρίων μπορούν να δουν τις διαρροές θερμότητας για να 

βελτιώσουν τις αποδόσεις του κλιματισμού ψύξης και θέρμανσης. Μηχανές λήψης 

θερμικής απεικόνισης εγκαθίστανται επίσης σε πολυτελή αυτοκίνητα, με πρώτο το 

2000 Cadillac DeVille. Μερικές φυσιολογικές δραστηριότητες, κυρίως απαντήσεις, 

σε ανθρώπινους οργανισμούς και σε άλλα θερμόαιμα ζώα μπορούν επίσης να 

παρατηρηθούν με την θερμική απεικόνιση. Μπορούμε επίσης να βρούμε ψυχόμενες 

υπέρυθρες μηχανές λήψης στα πιο σημαντικά τηλεσκόπια αστρονομικής έρευνας.

Οι θερμογραφικές μηχανές λήψης χωρίζονται ευρέως σε δυο κατηγορίες: 

αυτές με ψυχόμενους ανιχνευτές υπέρυθρης απεικόνισης και αυτές με μη-ψυχόμενους 

ανιχνευτές.
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3.2.1.2 Ψυχόμενοι Υπέρυθροι Ανιχνευτές

Οι ψυχόμενοι ανιχνευτές περιέχονται συνήθως σε θήκες σφραγισμένες 

αεροστεγώς και είναι κρυογενικά ψυχόμενες. Αυτό αυξάνει σημαντικά την 

ευαισθησία τους εφόσον οι θερμοκρασίες τους είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των 

αντικειμένων των οποίων πρόκειται να ανιχνεύσουν την θερμοκρασία. Οι συνήθεις 

θερμοκρασίες ψύξης ποικίλλουν από 4Κ έως 110Κ, 80Κ είναι το πιο συνηθισμένο. 

Χωρίς ψύξη, αυτοί οι αισθητήρες (οι οποίοι ανιχνεύουν και μετατρέπουν το φως με 

τον ίδιο τρόπο που κάνουν και οι συνηθισμένες ψηφιακές μηχανές λήψεις, αλλά είναι 

κατασκευασμένες από διαφορετικά υλικά) θα «τυφλώνονταν» ή θα 

υπερτροφοδοτούνταν από τη δική τους ακτινοβολία. Τα μειονεκτήματα των 

ψυχόμενων υπέρυθρων μηχανών λήψης είναι ότι είναι ακριβοί και στην παραγωγή 

και στην χρήση. Η ψύξη και η εκκένωση καταναλώνουν ενέργεια και χρόνο. Η 

μηχανή λήψης μπορεί να χρειαστεί αρκετά λεπτά μέχρι να κρυώσει και να ξεκινήσει 

να δουλεύει. Παρά το ότι τα εξαρτήματα που χαμηλώνουν την θερμοκρασία είναι 

ογκώδη και ακριβά, οι ψυχόμενες υπέρυθρες μηχανές λήψης παρέχουν ανώτερη 

ποιότητα εικόνας σε σύγκριση με τις μη-ψυχόμενες.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την υπέρυθρη ανίχνευση περιλαμβάνουν 

ψυχόμενα βολόμετρα σιλικόνης υγρού ηλίου και μεγάλη ποικιλία φθηνότερων 

ημιαγωγών συσκευών με στενό διάκενο που περιλαμβάνουν:

o αντιμονιούχο ίνδιο

o αρσενίδιο του ίνδιου

o HgCdTe (τελλουριούχος υδράργυρος-κάδμιο)

o  φωρατής θειούχου μόλυβδου

o σεληνιούχος μόλυβδος

Κατά κανόνα, διατάξεις ένωσης υπεραγωγικού φαινομένου σήραγγας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όπως και οι υπέρυθροι αισθητήρες λόγω του στενού διακένου τους. 

Έχουν καταδειχθεί μικρές  συστοιχίες. Η ευρεία χρήση τους είναι δύσκολη καθώς η 

υψηλή ευαισθησία τους απαιτεί προσεκτική μόνωση από την ακτινοβολία του 

περιβάλλοντος.

3.2.1.3 Μη-ψυχόμενοι υπέρυθροι ανιχνευτές

Οι μη-ψυχόμενες θερμικές μηχανές λήψης χρησιμοποιούν έναν αισθητήρα 

που λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ή έναν αισθητήρα σταθεροποιημένο 
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σε θερμοκρασία κοντά με αυτή του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας μικρά στοιχεία 

ελέγχου της θερμοκρασίας. Όλοι οι σύγχρονοι μη-ψυχόμενοι ανιχνευτές 

χρησιμοποιούν αισθητήρες που λειτουργούν με την αλλαγή της αντίστασης, της 

τάσης ή του ρεύματος όταν θερμαίνονται από υπέρυθρη ακτινοβολία. Αυτές οι 

αλλαγές έπειτα μετρούνται και συγκρίνονται με τις τιμές της θερμοκρασίας 

λειτουργίας του αισθητήρα. Οι μη-ψυχόμενοι υπέρυθροι αισθητήρες μπορούν να 

σταθεροποιηθούν σε μια θερμοκρασία λειτουργίας για να μειώσουν τον θόρυβο της 

εικόνας, αλλά δεν ψύχονται σε θερμοκρασίες και δεν απαιτούν ογκώδης, ακριβούς, 

κρυογενικούς ψύκτες.  Αυτό κάνει τις υπέρυθρες μηχανές λήψης μικρότερες και 

λιγότερο ακριβές. Ωστόσο, η ανάλυση και η ποιότητα της εικόνας τείνουν να είναι 

μικρότερα από τους ψυχόμενους ανιχνευτές. Αυτό οφείλεται στη διαφορά των 

διαδικασιών κατεργασίας, που είναι ακόμα περιορισμένα με την διαθέσιμη 

τεχνολογία. 

Οι μη-ψυχόμενοι ανιχνευτές στηρίζονται κυρίως σε πυροηλεκτρικά υλικά ή 

στη μικροβολομετρική τεχνολογία.

3.2.1.4 Υπέρυθρα Οπτικά Συστήματα πρότυπα σε αυτοκίνητα ανώτερης σειράς

Μόλις σκοτεινιάσει, οι πιθανότητες να εμπλακείτε σε θανατηφόρο τροχαίο 

αυξάνονται ραγδαία. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, περισσότερο από 20 τοις εκατό 

όλων των θανατηφόρων τροχαίων συμβαίνουν ανάμεσα στα μεσάνυχτα και τις 

6:00π.μ., ωστόσο, λιγότερο από 3 τοις εκατό του όγκου της καθημερινής κίνησης 

βρίσκονται στους δρόμους κατά την διάρκεια αυτών των ωρών.

Φυσικά το ποτό και η κούραση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Αλλά και 

ο ανεπαρκής φωτισμός κατατάσσεται πολύ ψηλά: οι προβολείς παρέχουν περίπου 50 

μέτρα ορατότητας σε σκοτεινό δρόμο αλλά χρειάζονται 110 μ για να σταματήσει το 

όχημα εντελώς με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα. Με αυτή  την ταχύτητα, 

μπορεί να μην αντιδράσετε αρκετά γρήγορα σε ένα απρόσμενο συμβάν, απλά επειδή 

η φωτεινή περιοχή που παρέχουν οι προβολείς σας δεν σας αφήνουν αρκετό χρόνο. 

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσπαθούν να κάνουν κάτι για αυτό. Η 

Mercedes-Benz και η BMW, οι μακρόχρονοι πάροχοι πρότυπης τεχνολογίας 

ασφαλείας, έκαναν πάταγο στις επιδείξεις αυτοκινήτων στο κλείσιμο του 2005 και 

στην επίδειξη του Ντιτρόιτ τον Ιανουάριο, ανακοινώνοντας ότι η νυχτερινή 

ορατότητα θα ήταν στη λίστα των επιλογών ασφάλειας υψηλής τεχνολογίας που 
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διατίθενται στα νέα μοντέλα του 2006 στις πρωτοπόρες σειρές αυτοκινήτων τους, την 

S Class και την 7 Series, αντίστοιχα. Τα συστήματα νυχτερινής ορατότητας 

χρησιμοποιούν υπέρυθρους αισθητήρες επιτρέποντας στους οδηγούς να βλέπουν 

τρεις ή τέσσερις φορές πιο μακριά και να τους διευκολύνουν να διαχωρίζουν εύκολα 

τα αντικείμενα. Κάποιος που περπατάει στην άκρη του δρόμου θα φαίνεται να λάμπει 

έντονα σε σχέση με την επιφάνεια του δρόμου και τα δέντρα στο περιβάλλον,

φέρνοντας τον πεζό κατευθείαν στην προσοχή του οδηγού όταν το άτομο ήταν κάθε 

άλλο παρά ορατό μέσα από το παρμπρίζ.

Η νυχτερινή ορατότητα υπήρχε στα αυτοκίνητα από τότε που η  Cadillac τα 

παρουσίασε στο μοντέλο 2000 DeVille. Αλλά μέχρι τώρα, η ζήτηση από τους 

καταναλωτές ήταν αναιμική, τόσο ώστε η Cadillac σταμάτησε να το προσφέρει από 

το μοντέλο του 2005. Ωστόσο, Η Mercedes-Benz και η BMW είναι πεπεισμένες ότι 

μπορούν να προωθήσουν την νυχτερινή ορατότητα  σαν μέρος των ανανεωμένων 

σειρών συστημάτων ασφαλείας, έτσι ώστε οι καταναλωτές να καταβάλουν άλλα 2000 

ή 3000 δολάρια ΗΠΑ. Στις κορυφαίες σειρές BMW, για παράδειγμα, η νυχτερινή 

ορατότητα λειτουργεί σε συνδυασμό με τους προβολείς που συγκεντρώνονται στην 

κατεύθυνση που ο οδηγός στρίβει το τιμόνι, παρέχοντας καλύτερη πλοήγηση στις 

στροφές.

Η αυτοκίνητη νυχτερινή ορατότητα παρουσιάζεται με δυο περιγραφές: 

κοντινή και μακρινή υπέρυθρη. Το είδος του συστήματος που προσφέρεται σαν 

επιλογή στη σειρά  Mercedes S Class (και στο αυτοκίνητο όχημα ψυχαγωγίας/ 

εργασίας Lexus LX470από το μοντέλο του 2004) χρησιμοποιεί κοντινή υπέρυθρη 

τεχνολογία, που ανιχνεύει το κομμάτι της υπέρυθρης ζώνης που βρίσκεται πιο κοντά 

στο ορατό φως. Αλλά ο κοντινός υπέρυθρος ανιχνευτής χρειάζεται ένα βοήθημα. 

Ειδικές λυχνίες τοποθετούνται δίπλα στους βασικούς προβολείς και κατευθύνονται 

ευθεία μπροστά όπως οι φωτεινές δέσμες μεγάλης ισχύος του αυτοκινήτου, αλλά δεν 

τυφλώνουν τους άλλους οδηγούς, επειδή το ανθρώπινο μάτι δεν ευαισθητοποιείται 

στο υπέρυθρο φως. Η υπέρυθρη αντανάκλαση των αντικειμένων αιχμαλωτίζεται και 

μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα από μια διάταξη με σύζευξη φορτίου (CCD)-

παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούν οι ψηφιακές βιντεοκάμερες- που τοποθετείται 

στον εσωτερικό καθρέφτη.

Το ψηφιακό σήμα από την CCD δρομολογείται σε έναν επεξεργαστή εικόνας 

που το μετατρέπει σε μια μορφή που μπορεί να παρατηρηθεί από μια ασπρόμαυρη 

απεικόνιση των ενδείξεων των οργάνων πάνω σε οθόνη που προβάλλεται στο 
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παρμπρίζ- στο σύστημα της Lexus- ή σε μια οθόνη υγρών κρυστάλλων στο ταμπλό 

πίσω από το τιμόνι- στο σύστημα της Mercedes.

Η BMW ( και η Honda, η οποία προσφέρει τη βελτιωμένη έκδοση στο Legend 

luxury sedan, που πωλείται στην Ιαπωνία) τάχθηκε υπέρ της μακρινής τεχνολογίας, 

που ανιχνεύει την ενέργεια πιο μακριά από την υπέρυθρη δεσμίδα που εκπέμπεται 

από τα αντικείμενα ως θερμότητα. Αυτή η μακρινή υπέρυθρη νυχτερινή ορατότητα 

ονομάζεται και παθητική, επειδή δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη πηγή φωτός. Η ειδική 

μηχανή λήψης που χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα- κυρίως μια φασική συστοιχία 

των στοιχείων του υπέρυθρου ανιχνευτή ανάλογα με τα pixels σε μια συνηθισμένη 

ψηφιακή μηχανή λήψης-  δημιουργεί μια καμπύλη θερμοκρασίας που ονομάζεται 

θερμογραμμάριο, η οποία ανανεώνεται 30 φορές το δευτερόλεπτο. Η θερμότητα ενός 

πεζού ή ενός ζώου είναι πιο ισχυρή από την θερμότητα που έρχεται στη μηχανή 

λήψης από το περιβάλλον.

Ένας επεξεργαστής σήματος μετατρέπει τα δεδομένα θερμογραμμάριων σε 

μια εικόνα κατάλληλη για επίδειξη σε ένα μόνιτορ. Στη BMW εμφανίζεται σε μια 

οθόνη LCD στην κεντρική κονσόλα και χρησιμοποιείται συνήθως για το σύστημα 

ελέγχου iDrive. Στο Legend της Honda, η εικόνα νυχτερινής ορατότητας εμφανίζεται 

σε μια οθόνη που αναδύεται από το ταμπλό όταν το σύστημα είναι ανοιχτό.

3.2.2 Οι Υπέρυθροι Αισθητήρες στην Αγορά

3.2.2.1 ThermoVision™ A10

Εικόνα 26 - Thermo Vision A10
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Ανιχνευτής Μη-ψυχόμενο μικροβολόμετρο

Μορφή συστοιχίας
160 H x 120 V (οθόνη RS-170A); 160 H x

128 V (οθόνη CCIR )

Μέγεθος Pixel 51 x 51 μικρόν

Φασματική Απόκριση 7.5 έως 13.5 μικρόν

Θερμική Σταθεροποίηση Δεν απαιτείται

Πηγή Θερμίδων Εσωτερική στην μηχανή λήψης ( μόνο offset)

Έξοδος Βίντεο RS-170A; προαιρετικά CCIR

Συχνότητα Πλαισίου 30 Hz για RS-170A; 25 Hz για CCIR

NETD 85 mK (ισοδύναμο με 40 mK στο  f/1.0)

Χρηστικότητα 98%

Χρόνος για την απεικόνιση 2 δευτερόλεπτα μέγιστο

Μέθοδος Ψύξης Αγωγιμότητα στη βάση της μηχανής λήψης

Στήριγμα Διεπαφής

1 helicoil( ατσάλινο σπείρωμα πηνίου) ένθετο 

στη βάση της μηχανής λήψης, οπή οδηγού 

πείρου

Διαστάσεις
1.35"Πλάτος  x 1.45" Ύψος x 1.90"Διάμετρος 

χωρίς φακούς

Βάρος 120 γραμμ., εξαρτώμενο από τους φακούς

Ισχύς < 1.5 W ονομαστική ισχύς

Είσοδος-Έξοδος
18-πειρο βύσμα για βίντεο, ισχύ,  

επικοινωνία, ψηφιακά δεδομένα

Σειριακές  Εντολές Διεπαφή  RS-232

Ψηφιακά Δεδομένα

προαιρετικός πραγματικός χρόνος, 14-bit,

αντικαθιστάται με pixel, κανονικοποιημένο 

ψηφιακό βίντεο

Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας

συνήθως 0 έως +40 ºC, προαιρετικά -40 έως 

+55 ºC , διατίθεται εκτεταμένο εύρος 

θερμοκρασίας

Εύρος Θερμοκρασίας 

Καταγραφείσας Επιφάνειας

συνήθως έως 150 ºC, η προαιρετική  μέθοδος 

λειτουργίας αυτόματης κτήσης επεκτείνει το 

εύρος σε 400 ºC
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Υγρασία 95% ελεύθερη εκροή

Παραγωγός
FLIR Systems, Inc. 27700A SW Parkway

Avenue Wilsonville, OR 97070 USA

Κόστος
Δεν είναι διαθέσιμο

3.2.2.2 ThermoVision™ A20M

Εικόνα 27 - Thermovision A20M

Οπτικό Πεδίο/ Ελάχιστη απόσταση

 εστίας
25° x 19° / 0.3 m

Είδος Ανιχνευτή
Μη-ψυχόμενο βολόμετρο συστοιχίας εστιακού 

επιπέδου (FPA)

Φασματικό Εύρος 7.5 έως 13 μm

Χωρική Διακριτική Ικανότητα/

 Ανάλυση  (IFOV)
2.7 mrad

Θερμική Ευαισθησία @ 50/60Hz 0.12° C στους 30° C

Εστίαση
Χειροκίνητη, προαιρετικός εξωτερικός κινητήρας 

εστίασης

Έξοδος FireWire/Ethernet 8/16-bit μονόχρωμο και 8-bit έγχρωμο
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Έξοδος Βίντεο RS170 EIA/NTSC ή CCIR/PAL σύνθετο βίντεο

Εύρη Θερμοκρασίας

Εύρος 1: -20° C έως +250° C (-4 έως +482° F)

Προαιρετικά   +120° C έως +900° C (+248 έως 

+1652° F)

Ακρίβεια (ένδειξης %) ± 2°C or ± 2%

Τρόπος μέτρησης Σημείο, Περιοχή, Διαφορά

Αυτόματη Διόρθωση Συντελεστών

 Εκπομπής
Μεταβάλλεται από 0,1 έως 1,0

Εξατομικευμένες Ρυθμίσεις

Συντελεστών Εκπομπής
Ρυθμίζεται εξατομικευμένα

Διορθώσεις Μέτρησης
Ανακλώμενο περιβάλλον, απόσταση, σχετική 

υγρασία, εξωτερική οπτική

Λειτουργία AC προσαρμοστής AC 110/220 VAC, 50/60Hz

Λειτουργία DC 12/24V ονομαστική ισχύς, <6W

Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας
-15°C έως +50°C (5°F έως 122°F)

Εύρος Θερμοκρασίας Αποθήκευσης -40°C έως +70°C (-40°F έως 158°F)

Υγρασία
Λειτουργίας και αποθήκευσης 10% έως 95%, 

ελεύθερη εκροή

Εγκλεισμός IP 40  ( καθορισμένο από το είδος του συνδέσμου)

Κρούση/Κραδασμοί   
Λειτουργική: 25G, IEC 68-2-29

Δόνηση Λειτουργική: 2G, IEC 68-2-6

Βάρος 0.8 kg (1.7 lbs)

Μέγεθος 57mm x 75mm x 80mm (6.2” x 2.9” x 3.1”)

Τρίποδο Στήριγμα 1/4”– 20

Παραγωγός
FLIR Systems, Inc. 27700A SW Parkway Avenue

Wilsonville, OR 97070 USA

Κόστος Δεν είναι διαθέσιμο
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3.2.2.3 ThermoVision® SC4000 MWIR

Εικόνα 28 - Thermovision SC4000

Αντιμονιούχο Ίνδιο (InSb) - 320 (H) x 256 (V) Pixels

Προηγμένο ISC0209 ROIC

Απόσταση pixel 30 micron

Χρηστικότητα > 99.5%

Εύρος Μήκους Κύματος 3 - 5 μm (1.5 - 5 μm προαιρετικά)

Έξοδος 320 x 256 @ 420 Hz

Ψηφιακά Δεδομένα 14-bit

Αναλογική Έξοδος 30 Hz Ανεξάρτητη από την Ψηφιακή Έξοδο (Frame 

Buffer)

Δυνατότητα Παραθύρων για αυξημένους ρυθμούς πλαισίων

Gigabit Ethernet (RJ-45) για Εντολή και Έλεγχο/ Μεταφορά Ψηφιακών 

Δεδομένων

Βάση Στήριξης Μηχανής Λήψης για Εντολή και Έλεγχο/ Μεταφορά 

Ψηφιακών Δεδομένων

USB για Εντολή και Έλεγχο

IRIG-B για την χρονική αναγνώριση των εικόνων , συγχρονισμένο με τα 

εξωτερικά γεγονότα- μέσω BNC

Συγχρονισμός Εισόδου για να πυροδοτεί την μηχανή λήψης σε εξωτερικές 

συσκευές- μέσω BNC
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Συγχρονισμός Εξόδου για να πυροδοτεί εξωτερικές συσκευές στην μηχανή 

λήψης- μέσω BNC

Κλείδωμα Γεννήτριας για να πυροδοτεί το αναλογικό βίντεο- μέσω BNC

Ενσωμάτωση Ενεργή-μέσω BNC

Αναλογικό Βίντεο – RS-170A – μέσω BNC

Ευαισθησία 25mK (18mK συνήθως)

Μονοκόμματος Σχεδιασμός

-40 C έως +71 C Λειτουργικό

95% Ελεύθερη Εκροή

Παραγωγός FLIR Systems, Inc. 27700A SW Parkway Avenue Wilsonville,

OR 97070 USA

Κόστος    Δεν είναι διαθέσιμο

3.2.2.4 XEVA – FPA – 320

Εικόνα 29 - XEVA-FPA 320

Προδιαγραφές Συστοιχίας

Είδος Συστοιχίας InGaAs

Φασματική Ζώνη
Τυπικά 0.9 to 1.7μm

Προαιρετικά :  Εκτεταμένη  1.3 έως  2.5μm
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(για χρήση με πηγές φωτός υψηλής 

έντασης)

# Pixels 320*256

Απόσταση Pixel 30 micron

Ψύξη Συστοιχίας

Μη-ψυχόμενη 

TE1-ψύχεται σε 263K

TE3-ψύχεται σε 223K

Χρηστικότητα Pixel > 98%

Προδιαγραφές

Μηχανής Λήψης

XEVA-

USB-

60Hz

XEVA-USB-100Hz

XEVA-LVDS-100Hz
XEVA-CL-350Hz

Οπτική Διεπαφή
Στερέωση - C, Οπές Φασματικής

Στερέωσης, Κατασκευή Αντι-συμπύκνωσης

Έλεγχος Μηχανής Λήψης USB 2.0

Τρόποι Λειτουργίας
Αυτοδύναμο

Χειριζόμενο από τον υπολογιστή
Αυτοδύναμο

Επίκτηση Εικόνας USB 2.0 / LVDS / CL

Προαιρετική 

Αναλογική Διεαπαφή

Προαιρετική Επιλογή NTSC/ PAL

Μόνο για XEVA-USB
---

Διεπαφή Ενεργοποιήσης TTLΕπίπεδα Ενεργοποιήσης

Ρυθμός Πλαισίου 

(Πλήρες Πλαίσιο)
60 Hz 100 Hz 350 Hz

Λειτουργικό πλαίσιο / 

Παράθυρο 

Ενδιαφέροντος 

Ελάχιστο 

παράθυρο 

8*32

USB μέγιστο 

1kHz

Ελάχιστο παράθυρο 

8*64

USB μέγιστο 1kHz

LVDS μέγιστο  12kHz

Ελάχιστο 

παράθυρο

8*128

μέγιστο 

12kHz

Μέθοδος Ενσωμάτωσης Snapshot

Εύρος Χρόνου Έκθεσης
1 μsec έως  5 

λεπτά

1) μsec έως 8 msec

2) 8 msec tο 5 min

1 μsec έως 

1)3 msec

2) 3 msec

έως 5 min
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Συνολικό Δυναμικό 

Εύρος
12 bit 14 bit

Στάθμη Θορύβου
Χαμηλή 

απολαβή
1.5 ADU 6.0 ADU

Υψηλή απολαβή 5.0 ADU 20.0 ADU

Λόγος Ισχύος Σήματος 

προς Θόρυβο

Χαμηλή 

απολαβή
69 dB 69 dB

Υψηλή Απολαβή 60 dB 60dB

Χρόνος Ψύξης
Μη ψυγμένο: 0.5 δευτερόλεπτα, 

Ψυγμένο ΤΕ : 120 δευτερόλεπτα

Ψύξη Μηχανής Λήψης

ψύξη με εξαναγκασμένη κυκλοφορία 

αέρα 

Κατανάλωση Ενέργειας <4 Watt, ψύκτης: 30 W μέγιστο

Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας Φωτός -40 to 70 oC

Υγρασία           Ελεύθερη Εκροή

Διαστάσεις 100*100*100 mm3

Βάρος Κεφαλής Μηχανής Λήψης          Περίπου 1.5 κιλά

Βάρος Τροφοδοτικού Ισχύος           300 γραμμάρια 

Τάση εισόδου- ρεύματος 12 V – 5 A

Παραγωγός
XenICs, Ambachtenlaan 44, B-3001

Leuven, Belgium

Κόστος Δεν είναι διαθέσιμο

3.2.2.5 Sharp GP2D12 - IR Sensor

Ο υπέρυθρος αισθητήρας Sharp επιστρέφει μια αναλογική ανάλυση, μετράει 

αποστάσεις μεταξύ 10 έως 80 εκατοστών.

Ιδιαίτερα διάχυτο στον τομέα της ρομποτικής για την εξαιρετική ακρίβειά του, 

η τιμή του είναι 16,80 Ευρώ.
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3.2.3    Αισθητήρες Ταχύτητας και Απόστασης: υπάρχουσες τεχνολογίες και κύριες 
λειτουργικές δυνατότητες. 

3.2.3.1 Αισθητήρες Ταχύτητας

Είναι συσκευές που μπορούν να μετρήσουν την ταχύτητα του αντικειμένου, 

μπορεί να είναι Αισθητήρες Ταχύτητας Τροχού οι οποίοι είναι συσκευές πομποί και 

χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση της ταχύτητας της περιστροφής των τροχών του 

οχήματος. Συνήθως αποτελείται από έναν οδοντωτό δακτύλιο και έναν ενδείκτη, έναν 

Αισθητήρα Ταχύτητας με Ραντάρ τύπου Ντόπλερ που είναι πολύ χρήσιμος στην 

ταχύτητα εδάφους του οχήματος και στις μετρήσεις αποστάσεων. Ο αισθητήρας 

μετράει την σχετική κίνηση του οχήματος στο έδαφος κι έτσι δεν επηρεάζεται από 

τον εκτροχιασμό.

Εικόνα 30 - Αισθητήρας τατύτητας

Ο αισθητήρας μετράει την σχετική κίνηση, τοποθετήστε το σε οτιδήποτε 

θέλετε να μετρήσετε. Είτε ο αισθητήρας είτε ο στόχος μπορεί να κινούνται, ή και τα

δύο ταυτόχρονα. Ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της 

ταχύτητας μιας επιφάνειας όπως το έδαφος. Αίσθηση χωρίς επαφή σημαίνει ότι ο 

αισθητήρας μετράει μόνο την πραγματική σχετική κίνηση του στόχου. Για τις 

ταχύτητες εδάφους του οχήματος, ο εκτροχιασμός δεν είναι πλέον πρόβλημα. Για 

τους κυλιόμενους ιμάντες, μπορεί να μετρηθεί η πραγματική ταχύτητα του προϊόντος. 

Για διαδρομές σε πάρκα αναψυχής, η κατασκευή στήριξης μπορεί να λειτουργήσει 

σαν  στόχος. Ο αισθητήρας μετράει ταχύτητες από 1 έως 300 MPH ( Μίλια ανά ώρα) 

(1,5 έως 480 KPH).

Με περίοδο ενημέρωσης  του 1/100 του δευτερολέπτου και μια μικρή χρονική 

σταθερά, ο αισθητήρας είναι ικανός να ανιχνεύει αντικείμενα που επιταχύνουν σε 
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διάφορες ταχύτητες. Ο αισθητήρας απαιτεί μια μόνο μικρή πηγή ενέργειας DC (10.5 -

16.5 VDC, 2.4 W). Το μικρό μέγεθος του αισθητήρα σημαίνει ότι ουσιαστικά μπορεί 

να τοποθετηθεί παντού. Η έξοδος του αισθητήρα είναι ένας παλμός με συχνότητα 

ανάλογη με την καταμετρημένη ταχύτητα. Ο αισθητήρας μπορεί να διασυνδεθεί 

απευθείας με πολλά διαφορετικά είδη ετοιμοπαράδοτου hardware, όπως ψηφιακά 

ταχόμετρα, ή μπορεί να ενσωματωθεί σε ηλεκτρονικό έλεγχο ή σε συστήματα κτήσης 

δεδομένων. Ο αισθητήρας είναι απόλυτα συμβατός με το σύστημα κτήσης δεδομένων 

Data BRICK. Ο κύριος παραγωγός είναι ο GMH Engineering (336 Mountain Way,

Orem, UT 84058 USA) αλλά ακόμα κι αν διατίθεται στο εμπόριο η τιμή δεν είναι 

διαθέσιμη.

3.2.3.2 Αισθητήρες Απόστασης

Μπορούν να μετρήσουν την θερμοκρασία από τον αισθητήρα και το 

αντικείμενο, λειτουργούν με οπτική και κυματοειδή τεχνολογία.

3.2.4 Οι Αισθητήρες Ταχύτητας και Απόστασης στην Αγορά

3.2.4.1 Υπερηχητικός Αισθητήρας Απόστασης SR50-L

Ο ηχητικός αισθητήρας μέτρησης απόστασης SR50 μετράει την απόσταση 

από τον αισθητήρα μέχρι τον στόχο. Οι πιο κοινές εφαρμογές είναι οι μετρήσεις του 

βάθους του χιονιού και του στάθμης του νερού. Ο υπερηχητικός αισθητήρας 

στηρίζεται σε έναν ηλεκτροστατικό μετατροπέα μαγνητικής συστολής 50 kHz. Το 

SR50 καθορίζει την απόσταση από τον στόχο στέλνοντας υπερηχητικούς παλμούς και 

ακούγοντας την επιστρεφόμενη ηχώ που ανακλάται από τον στόχο. Ο χρόνος από τις 

μεταφορές μέχρι  να επιστρέψει μια ηχώ είναι η βάση για να πάρουμε την μέτρηση 

της απόστασης. Εφόσον η ταχύτητα του ήχου στον αέρα ποικίλλει με  την 

θερμοκρασία, μια ανεξάρτητη μέτρηση της θερμοκρασίας απαιτείται για να 

αντισταθμίσει την ένδειξη της απόστασης. Ένας απλός υπολογισμός εφαρμόζεται στις 

αρχικές ενδείξεις για αυτό τον σκοπό. 

Απαιτήσεις Ισχύος:  9 έως 16 Vdc, συνήθως τροφοδοτείται από το τροφοδοτικό 

ισχύος 12 Vdc του κατανεμητή στοιχείων.

Κατανάλωση Ισχύος : 2 mA ρεύμα ηρεμίας - 250 mA ανώτατη μέτρηση

Χρόνος Μέτρησης: 0,6 δευτερόλεπτα συνήθως - 3,0 δευτερόλεπτα μέγιστο
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Επιλογές Εξόδου (επιλέγονται από εσωτερικούς κωδικοποιημένους 

βραχυκυκλωτήρες):

SDI-12, Παλμοσειρά, ή Σειριακό ASCII

Εύρος Μέτρησης: 1.6 έως 32.8 ft (0.5 έως 10 m)

Αποδοχή Φωτεινής Δέσμης: περίπου 22°

Ακρίβεια: ±0.4" (1 εκ.) ή 0.4% της απόστασης έως τον στόχο οποιοδήποτε είναι 

μεγαλύτερο

Λειτουργική Ακρίβεια: 1" συνήθως

Ανάλυση: 0.004" (0.1 mm)

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -45° έως +50°C

Μέγιστο Μήκος Αλυσίδας: 200 ft (60 m) για έξοδο SDI-12

Διαστάσεις: Μήκος 12.2" (31 εκ) διάμετρος 3" (7.5 εκ.)

Βάρος: 2.9 lbs (1.3 κιλά)

Παραγωγός: Campbell Scientific Canada Corp. 11564 - 149th Street Edmonton,

Alberta T5M 1W7 CANADA

3.2.4.2 Αισθητήρας Απόστασης GP2D12

Εικόνα 31 - Αισθητήρας Απόστασης

Αυτή η διεπαφή υπέρυθρου αισθητήρα απόστασης Sharp GP2D12 έρχεται 

μαζί με τον αισθητήρα Sharp GP2D12. Ο Sharp GP2D12 μπορεί με ακρίβεια και 

αξιοπιστία να πάρει την  ένδειξη της απόστασης από 10εκ-80εκ. Ο Sharp GP2D12 

παρέχει στο RCX σας την ικανότητα να μετράει αποστάσεις από ένα εμπόδιο. Ο 

Philo πρότεινε την ιδέα να διασυνδέει το GP2D12 με ένα RCX. Η ιδέα του 

περιελάμβανε μια έννοια να αποθηκεύει ενέργεια σε έναν πυκνωτή και να τη 

χρησιμοποιεί όταν έχει συσσωρευτεί αρκετή. Ανασχεδιάσαμε αυτό το κύκλωμα για 
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να βελτιώσουμε την απόδοσή του και να υπερνικήσουμε συγκεκριμένους 

περιορισμούς. Εφόσον αυτή η διεπαφή δεν τροφοδοτείται από κινητήρα θύρας 

ισχύος, χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα για να εκτελεί τον κύκλο ανάγνωσης, αντίθετα 

με τον αισθητήρα Φωτός ή τον αισθητήρα Επαφής, και σαν αποτέλεσμα η απόδοση 

είναι ελαφρά πιο αργή από τον κινητήρα που τροφοδοτείται από την διεπαφή. 

Χρησιμοποιείστε αυτή την διεπαφή εάν πραγματικά έχετε ξεμείνει από θύρες ισχύος. 

Θα βρείτε το παράδειγμα του προγράμματος NQC εδώ.

 Κατανάλωση Ενέργειας 10mA ενώ φορτίζει

 Μπορεί να αναγνωσθεί μια φορά στα 250 ms στην κανονική λειτουργία 

χρήσης

 Μπορεί να αναγνωσθεί συνεχόμενα για ένα δευτερόλεπτο στη λειτουργία 

γρήγορης προσπέλασης( μόνο πλήρως φορτισμένο, μετά από αυτόν τον κύκλο θα 

χρειαστεί να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να φορτίσει πλήρως ο αισθητήρας 

ξανά)

 Πιο ευαίσθητος και με περισσότερο εύρος χρήσεων

 Εύρος : 10 - 80 cms.

 Μέγεθος : 2 studs x 6 studs

 Οι λευκοί σύνδεσμοι που φαίνονται στην εικόνα είναι για λόγους 

εικονογράφησης. Αν χρησιμοποιείτε καλώδια non-lego, μπορείτε να 

προσαρτήσετε αυτόν τον σύνδεσμο

 Παραγωγός Sharp

 Κόστος δεν είναι διαθέσιμο

3.2.5 Αισθητήρες καιρού: υπάρχουσες τεχνολογίες και κύριες λειτουργίες

Τα συστήματα καιρικής ανίχνευσης μπορούν να μειώσουν τον αριθμό 

ατυχημάτων και να αυξήσουν την οδική ασφάλεια με την προετοιμασία των οδηγών 

και των εθνικών οδών για τον άσχημο καιρό. Τα πληρώματα οδικής συντήρησης 

μπορούν να αποκριθούν με τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις καιρικές συνθήκες 

όταν λαμβάνουν τις αξιόπιστες πληροφορίες από τους καιρικούς αισθητήρες. Ομοίως, 

τα διαχειριστικά κέντρα κυκλοφορίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες 

από τους καιρικούς αισθητήρες για να ελέγξουν τις ταχύτητες και τις διαδρομές 

κυκλοφορίας, με αυτόν τον τρόπο επιβάλλοντας την ασφαλή συμπεριφορά οδηγών.
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Πολλά είδη αισθητήρων είναι διαθέσιμα στην αγορά και είναι συχνά 

ενσωματωμένα με άλλες  IΤS τεχνολογίες που προβλέπουν τις καιρικές συνθήκες. Τα 

συστήματα πληροφοριών καιρικών συνθηκών για τους οδηγούς, για παράδειγμα, 

διαβιβάζουν τις θερμοκρασίες πεζοδρομίων και άλλες πληροφορίες στα διαχειριστικά 

κέντρα κυκλοφορίας που μπορούν, στη συνέχεια, να λάβουν τις αποφάσεις για το εάν 

θα εφαρμόσουν αντιψυκτικές χημικές ουσίες ή να αρχίσουν τις διαδικασίες 

αποχιονισμών, καθώς επίσης να θέσουν σε επιφυλακή τους ταξιδιώτες για δυσμενείς 

συνθήκες οδήγησης. 

Πολλά συστήματα ανίχνευσης μπορούν να παραγάγουν τις καιρικές 

προβλέψεις και να διαδώσουν ταξιδιωτικές πληροφορίες. Άλλα συστήματα καιρικής 

ανίχνευσης μπορούν επίσης να κατευθύνουν τη συντήρηση των δρόμων που 

επηρεάζονται από τον καιρό. Οι περισσότερες αντιψυκτικές τεχνολογίες είναι 

ενσωματωμένες με συστήματα πληροφοριών οδικού καιρού. Συνδυασμένα, 

δημιουργούν ένα σύστημα που μπορεί να διατηρήσει τους δρόμους στις δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες παρέχοντας τις καιρικές προβλέψεις και ενημερώνοντας τους 

ταξιδιώτες για την κατάσταση των δρόμων. 

Επίσης υπάρχουν άλλα συστήματα ανίχνευσης καιρικών συνθηκών που μπορούν να 

παρέχουν τις προβλέψεις, να διαδίδουν ταξιδιωτικές πληροφορίες, και να ελέγχουν 

την κυκλοφορία των δρόμων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ένα σύστημα πληροφόρησης οδηγών για τις καιρικές συνθήκες χρησιμοποιεί 

ιστορικά και τρέχοντα κλιματολογικά στοιχεία για να αναπτυχθεί σε σύστημα 

πληροφόρησης πραγματικού χρόνου. Οι αισθητήρες συλλέγουν στοιχεία σε 

πραγματικό χρόνο, όσον αφορά τις θερμοκρασίες αέρα και πεζοδρομίων, καιρικές 

προβλέψεις για τους χρήστες οδοστρωμάτων. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν τα 

εξειδικευμένα προγράμματα εξοπλισμού και υπολογιστών για να ελεγχθούν οι 

θερμοκρασίες αέρα και πεζοδρομίων προκειμένου να προβλεφθεί εάν η πτώση του 

καιρού θα επιφέρει παγωνιά, και το ποσό αποπάγωσης των χημικών ουσιών στο

πεζοδρόμιο. Συνδυασμένα αυτά, με τις πληροφορίες από τις μετεωρολογικές 

υπηρεσίες, προβλέπουν τις θερμοκρασίες πεζοδρομίων για μια συγκεκριμένη 

περιοχή, όπως ένα πέρασμα βουνών, κατά τη διάρκεια μιας εικοσιτετράωρης 

περιόδου.  Αυτές οι προβλέψεις διαβιβάζονται έπειτα σε έναν υπολογιστή στο κέντρο 

χειμερινής συντήρησης εθνικών οδών όπου αποτελούν τη βάση για μια 

αποτελεσματική αντιψυκτική στρατηγική. Οι χημικές ουσίες αποπάγωσης πρέπει να 

εφαρμοστούν για μια ώρα προτού να φθάσει το πεζοδρόμιο στις υπερβολικά χαμηλές 
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θερμοκρασίες, προκειμένου να αποτραπεί ο σχηματισμός πάγου. Χρησιμοποιώντας 

τους φορητούς υπολογιστές που συνδέονται με μόντεμ στον κεντρικό υπολογιστή, οι 

διευθυντές συντήρησης μπορούν να ελέγξουν τις συνθήκες των δρόμων και να 

συμβουλέψουν τους αυτοκινητιστές ή να αποστείλουν τα πληρώματα ανάλογα με τις 

ανάγκες.

3.2.5.1   Αισθητήρες χιονιού και πάγου 

Τα συστήματα πληροφόρησης οδηγών για τις καιρικές συνθήκες, που 

χρησιμοποιούν ένα περιβαλλοντικό σύστημα αισθητήρων για να συλλέξουν 

πληροφορίες για τον καιρό και τα στοιχεία οδικής επιφάνειας, είναι οι πιο χρήσιμοι 

τύποι τεχνολογιών για τη μέτρηση των επιπέδων πάγου και χιονιού. Αυτά τα 

συστήματα αποτελούνται από αισθητήρες πεζοδρομίων κατά μήκος των 

οδοστρωμάτων που αναμεταδίδουν πληροφορίες για τη θερμοκρασία πεζοδρομίων 

και αέρα, συσσώρευση πτώσης, και την ταχύτητα του αέρα, στις μακρινές μονάδες 

επεξεργασίας. Αυτές οι μονάδες συλλέγουν και αναμεταδίδουν τα περιβαλλοντικά 

στοιχεία σε μια μονάδα κεντρικής επεξεργασίας που συνήθως είναι τοποθετημένη σε 

θέση δυνατότητας συντήρησης των εθνικών οδών. Οι μονάδες κεντρικής 

επεξεργασίας επικοινωνούν, συλλέγουν, αρχειοθετούν, και διανέμουν τα στοιχεία. Τα 

ακατέργαστα στοιχεία χρησιμοποιούνται άμεσα ή με συντονισμό με έναν φορέα 

παροχής υπηρεσιών για να προετοιμάσουν τις προβλέψεις για το παρόν (που 

περιγράφουν τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες) ή τις μελλοντικές προβλέψεις.

Οι περισσότεροι αισθητήρες πάγου μετρούν την περιεκτικότητα του υγρού σε 

νερό ή χρησιμοποιούν ελέγχους με φασματογραφικά όργανα. Η  περιεκτικότητα του 

υγρού σε νερό μετριέται από έναν μικροεπεξεργαστή που τρέχει έναν αλγόριθμο που 

εισάγει στη συνέχεια το ποσοστό, την ταχύτητα, και τη θερμοκρασία τήξης. Με αυτές 

τις πληροφορίες μπορεί να υπολογίσει την περιεκτικότητα του υγρού σε νερό. Αυτός 

ο τύπος μέτρησης μπορεί να είναι ακριβής μέχρι 30%. Το φασματογραφικό όργανο 

μετράει τη διάμετρο των σταγονιδίων ύδατος με την μπροστινή διασπορά του φωτός 

λέιζερ μέσω των πτώσεων ύδατος.

3.2.5.2 Αισθητήρες ομίχλης 

Τα νεφελόμετρα μετρούν το φως που διασκορπίζεται σε μια μπροστινή 

κατεύθυνση από τα μόρια ομίχλης και είναι οι ευρύτατα χρησιμοποιημένοι και 
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οικονομικώς αποδοτικοί αισθητήρες ομίχλης. Παρέχουν την ακριβή μέτρηση 

πυκνότητας ομίχλης με ένα επιλέξιμο σχήμα παραγωγής (ορατότητα στις μακρινές 

μονάδες ή τάση ανάλογη προς την πυκνότητα ομίχλης). Αυτοί οι αισθητήρες έχουν 

χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και σχεδιάζονται με τη χρήση εθνικών οδών: είναι 

μικροί και ελαφριοί και οι ελαφριοί πομποί και οι ανιχνευτές τους περιλαμβάνονται 

μέσα στον ίδιο τον μηχανισμό τους,  εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικούς 

φακούς και παράθυρα. Μία μονάδα αισθητήρα νεφελόμετρου αποτελείται από ένα 

οπτικό σύστημα, ένα ηλεκτρονικό, και ένα λογισμικό για την επικοινωνία με έναν 

οικοδεσπότη υπολογιστή. Τα στοιχεία που λαμβάνονται από τον ανιχνευτή 

μεταλλάσσονται και μεταφέρονται στον οικοδεσπότη υπολογιστή.  Μόλις ο 

οικοδεσπότης υπολογιστής ζητήσει στοιχεία πυκνότητας ομίχλης από κάθε 

αισθητήρα, καθορίζει το επίπεδο προειδοποίησης βασισμένο σε μια καθιερωμένη εκ 

των προτέρων εξίσωση μετατροπής.

3.2.5.3 Αισθητήρες θύελλας 

Τα συστήματα αισθητήρων θύελλας χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

ανίχνευσης μπροστινής διασποράς για να μετρήσουν τη ορατότητα και να 

καθορίσουν τον τύπο θύελλας (π.χ. τυφώνας, χιόνι, πάγος). Ενώ άλλα όργανα 

ανίχνευσης θύελλας μετρούν την ταχύτητα και την κατεύθυνση του αέρα, την 

ποσότητα πτώσης, τη θερμοκρασία του αέρα, τη σχετική υγρασία, τις συνθήκες  της 

επιφάνειας των οδοστρωμάτων, τον τύπο και το ποσοστό πτώσης.

Τα συστήματα καιρικής ανίχνευσης μπορούν επίσης να μεταδώσουν 

πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση των δρόμων στα 

διαχειριστικά κέντρα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία μπορούν, στη συνέχεια, να 

διαδώσουν εκείνες τις πληροφορίες στους οδηγούς μέσω συμβουλευτικών εκπομπών 

από το ραδιόφωνο, μέσω διάφορων μηνυμάτων σε πινακίδες των εθνικών οδών, ή 

μέσω κινητών ή δορυφορικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, και μέσω του Διαδικτύου.

Τα συστήματα καιρικής ανίχνευσης που είναι ενσωματωμένα και με άλλες 

καιρικές ΙST τεχνολογίες είχαν την μεγαλύτερη επιτυχία στην αύξηση της ασφάλειας 

και την αποδοτικότητα στους δρόμους σε δυσμενή καιρό. Οι ταξιδιώτες που 

λαμβάνουν πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο από τους 

καιρικούς αισθητήρες αισθάνονται καλύτερα προετοιμασμένοι για να αποκριθούν 

στις δυσμενείς οδικές συνθήκες.
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Οι αισθητήρες χιονιού και πάγου ελέγχουν ακριβώς και ανιχνεύουν τα 

επίπεδα πάγου και χιονιού. Τα νεφελόμετρα ανιχνεύουν και ελέγχουν επιτυχώς την 

ομίχλη, και το λογισμικό που χρησιμοποιείται για να διευκολύνει την επικοινωνία 

μεταξύ των αισθητήρων και του οικοδεσπότη υπολογιστή είναι αποτελεσματικό. 

Λόγω των ιδιαίτερα ακριβών μετρήσεών του, αυτός ο τύπος αισθητήρα ομίχλης 

επεκτείνεται συχνά στους αερολιμένες.

Οι αισθητήρες ανίχνευσης θύελλας παρέχουν ακριβή στοιχεία για τους τύπους 

θύελλας και την πιθανή διάρκεια θύελλας.

Οφέλη 

o Ασφάλεια:  Τα συστήματα καιρικής ανίχνευσης επιτρέπουν τη βέλτιστη 

ανταπόκριση του οδηγού  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς επίσης και 

την αυξημένη αντίληψη του οδηγού.

o Αποδοτικότητα:  Οι αντιπροσωπείες εθνικών οδών μπορούν να λάβουν πιο 

ενημερωμένες αποφάσεις για το πώς να αποκριθούν στις δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες στους δρόμους: οι ταξιδιώτες μπορούν να ρυθμίσουν το χρόνο 

ταξιδιού τους, να καθυστερήσουν τα ταξίδια τους, ή να αλλάξουν τον τρόπο 

μεταφοράς τους. 

o Οι δαπάνες  ποικίλλουν ευρέως σύμφωνα με το πεδίο και την πολυπλοκότητα 

του συστήματος.

3.2.5.4 Περιπτώσεις χρήσης 

Σύστημα ανίχνευσης ομίχλης Tenesse και Σύστημα προειδοποίησης

Μια αλυσιδωτή σύγκρουση που περιελάμβανε 99  οχήματα τον Δεκέμβριο

του 1990  προέτρεψε την εγκατάσταση ενός συστήματος ανίχνευσης και 

προειδοποίησης ομίχλης στο δρόμο 75 στο νοτιοανατολικό  Tennessee. Το σύστημα 

καλύπτει 19 μίλια   συμπεριλαμβανομένων τριών-μιλίων τμήματος επάνω από τον  

ποταμό Hiwassee   και  τμημάτων οκτώ-μιλίων στην κάθε πλευρά. Οι κεντρικοί 

διευθυντές οδικής κυκλοφορίας σε συνεργασία με το  DOT του Tennessee και την 

περίπολο εθνικών οδών του Tennessee έχουν πρόσβαση σε ένα συγκρότημα 

κεντρικών ηλεκτρονικών υπολογιστών που συλλέγει στοιχεία από οκτώ ανιχνευτές 

ομίχλης, και 44 ανιχνευτές ταχύτητας οχημάτων. Ελέγχοντας διαρκώς  την ομίχλη και 

τα στοιχεία αισθητήρων ταχύτητας, το συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

προβλέπει και ανιχνεύει τις συνθήκες που συμβάλλουν στο σχηματισμό ομίχλης, και 
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προειδοποιεί τους διευθυντές όταν ικανοποιούνται τα καθιερωμένα κριτήρια 

κατώτατων ορίων. Το προσωπικό περιπόλου των εθνικών οδών ελέγχει και 

επιβεβαιώνει οπτικά αυτές τις συνθήκες.

Πηγή:  Σύστημα   ανίχνευσης και προειδοποίησης oμίχλης του Τennessee [1]

Καλιφόρνια αυτοματοποιημένη προειδοποίηση oμίχλης

Η ομίχλη Tule, όπως αποκαλείται από τους κατοίκους  της κεντρικής 

κοιλάδας Καλιφόρνιας, ήταν η αιτία για περισσότερες από 200 συντριβές, 130 

τραυματισμούς και 18 μοιραία περιστατικά σε ένα τμήμα της οδού Ι-5 μεταξύ 1973

και 1994. Η πυκνή ομίχλη εμφανίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια των χειμωνιάτικων 

μηνών. Το 1995 το Τμήμα Μεταφοράς Καλιφόρνιας (Caltrans) εγκατέστησε ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα προειδοποίησης ομίχλης το οποίο χρησιμοποιεί εννέα 

σταθμούς ελέγχου καιρού και ορατότητας των άκρων του δρόμου και 36 ανιχνευτές 

σε πεζοδρόμια. Ένα συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών παρέχει την υποστήριξη 

απόφασης συνδυάζοντας τα στοιχείων των αισθητήρων με τα προκαθορισμένα 

σενάρια ανταπόκρισης. Οι αυτοκινητιστές ενημερώνονται  για τις  συνθήκες που 

επικρατούν μέσω αναγνωριστικών αναμένων σημάτων επάνω στις σταθερές 

πινακίδες, μέσω της ραδιοφωνικής μετάδοσης πληροφοριών από συμβουλευτικές 

ραδιοσυχνότητες, και μέσω  μηνυμάτων που μεταδίδονται σε ηλεκτρονικές πινακίδες. 

Υπό τους χειρότερους όρους, όταν η ομίχλη είναι ιδιαίτερα πυκνή, η πρόσβαση στις 

επηρεασμένες περιοχές της εθνικής οδού είναι περιορισμένη. Το Caltrans αναφέρει 

ότι ο αριθμός των ατυχημάτων που σχετίζονται με την ομίχλη, έχει μειωθεί κατά 

σχεδόν 70%, σε δύο ευθείες του δρόμου Ι-5 και την εθνική οδό 120 όπου το σύστημα 

έχει εγκατασταθεί. Το 2005 η αντιπροσωπεία προγραμματίζει να επεκτείνει το 

σύστημα στα τμήματα της εθνικής οδού 99. Πηγές: Καλιφόρνια,  Αυτοματοποιημένη 

προειδοποίηση ομίχλης [2], [3].

Σύστημα Μετριασμού Ομίχλης στη Νότια Καρολίνα 

Ένα σύστημα μετριασμού των επιπτώσεων της ομίχλης προβάλει τις συνθήκες 

ορατότητας στον Ι- 526 κοντά στον  ποταμό  Cooper στο Τσάρλεστον, Νότια 

Καρολίνα. Όταν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν, οι αυτοκινητιστές 

προειδοποιούνται για τις δυσμενείς συνθήκες οδήγησης.

Πηγή: "Σύστημα προειδοποίησης   χαμηλής ορατότητας νότιας Καρολίνας" [4].
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Αυτοματοποιημένη τοπική Αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο (ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ) 

Η ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ χρησιμοποιεί μακρινούς αισθητήρες για να διαβιβάσει τα 

περιβαλλοντικά στοιχεία για την πλημμύρα σε έναν κεντρικό υπολογιστή σε 

πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και κατασκευαστές του υλικού και του 

λογισμικού για την ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ, αλλά όλοι έχουν ως σκοπό να ικανοποιήσουν ένα 

κοινό σύνολο κριτηρίων επικοινωνιών, που καθιστούν τους περισσότερους 

εξοπλισμούς και τα προγράμματα ανταλλάξιμα. Τα συστήματα ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

έχουν γίνει πρότυπα για τη περιβαλλοντική συλλογή δεδομένων, σε πραγματικό 

χρόνο, λόγω της ακριβείας, της αξιοπιστίας, και του χαμηλού κόστους. Τα οφέλη της 

χρήσης της ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ είναι το χαμηλότερο κόστος / υψηλή αναλογία οφελών,  

η απόκτηση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο και προ πάντων, οι αυτοματοποιημένες 

προειδοποιήσεις.

Πηγή: αυτοματοποιημένη τοπική αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο [5].

Το Πρόγραμμα Aurora

Είναι μια άριστη πηγή ολοκληρωμένων και τρεχόντων προγραμμάτων που 

εστιάζουν στη δοκιμή και την επέκταση των προηγμένων τεχνολογιών για τον έλεγχο 

και την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών. Τα μέλη  της Aurora περιλαμβάνουν 

τμήματα μεταφοράς από διάφορα κράτη καθώς επίσης και τις καναδικές επαρχίες. Η 

οργάνωση συνεργάζεται στενά με την ομοσπονδιακή διοίκηση εθνικών οδών, τα 

πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα, και τις διάφορες διεθνείς ομάδες. Η βελτίωση 

των υπαρχουσών υπηρεσιών πληροφοριών οδικού καιρού είναι η υψηλή 

προτεραιότητα για την οργάνωση. Πηγές:  Ιστός   προγράμματος Aurora [6].
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3.2.6 Οι καιρικοί αισθητήρες στην αγορά

3.2.6.1   Ανιχνευτής Καιρού και Αισθητήρας Ορατότητας (WIVIS®)

Εικόνα 32 - WiVI

Προδιαγραφή απόδοσης

Παρόντες καιρικοί κώδικες Πάνω από 50 NWS και WMO κωδικούς

Εύρος  βροχής 0.1 έως 3000 mm/hr

Εύρος  χιονιού 0.01 έως 50 mm/hr (Αντίτιμο ύδατος)

Εύρος  ορατότητας 0.001 έως 1 mile (3km)

Ηλεκτρονική προδιαγραφή

Απαιτήσεις ισχύος 100/115/220/230 VAC, 50/60 Hz @ 80 VA-12 VDC

προαιρετικά, 20 VA υποχρεωτικά

¨Έξοδος σήματος RS-232 ASCII

Περιβάλλον

Θερμοκρασία -40 έως 50 C

Υγρασία 0-100%

Πτώση/σκόνη NEMA-4 προστασία τύπων

Διαστάσεις

Μέγεθος κεφαλής 737 x 102 x 254 mm (29 x 4 x 10 inches)

Βάρος κεφαλής 4.5 kg (10 lbs.)

Μέγεθος εσωτερικής συσκευής 457 x 305 x 230 mm (18 x 12 x 9 inches)

Βάρος εσωτερικής συσκευής 11 kg (24.2 lbs)

Μήκος καλωδίων κεφαλής  & εσ. συσκευής 5m (16.4 ft)
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Οπτικός καιρικός  προσδιοριστής (OWI™)

Εικόνα 33 - OWI

Προδιαγραφή απόδοσης

Παρόντες καιρικοί κώδικες Πάνω από 50 NWS και WMO κωδικούς

Εύρος  βροχής 0.1 έως 3000 mm/hr

Εύρος  χιονιού 0.01 έως 50 mm/hr (Αντίτιμο ύδατος)

Ηλεκτρονική προδιαγραφή

Απαιτήσεις ισχύος 100/115/220/230 VAC, 50/60 Hz @ 80 VA-12

VDC προαιρετικά, 20 VA υποχρεωτικά

Έξοδος σήματος RS-232 ASCII

Περιβάλλον

Θερμοκρασία -40 έως 50 C

Υγρασία 0-100%

Πτώση/σκόνη NEMA-4 προστασία τύπων

Διαστάσεις

Μέγεθος κεφαλής 737 x 102 x 254 mm (29 x 4 x 10 inches)

Βάρος κεφαλής 4.5 kg (10 lbs.)

Μέγεθος εσωτερικής συσκευής 457 x 305 x 230 mm (18 x 12 x 9 inches)

Βάρος εσωτερικής συσκευής 11 kg (24.2 lbs)
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3.2.6.3 Αισθητήρας ορατότητας (VIS)  

Εικόνα 34 - VIS

Προδιαγραφή απόδοσης

Εύρος ορατότητας 0.001 έως 1 mile

Ηλεκτρονική προδιαγραφή

Απαιτήσεις ισχύος 100/115/220/230 VAC, 50/60 Hz @ 80 VA-12

VDC προαιρετικά, 20 VA υποχρεωτικά

Έξοδος σήματος RS-232 ASCII

Περιβάλλον

Θερμοκρασία -40 έως 50 C

Υγρασία 0-100%

Πτώση/σκόνη NEMA-4 προστασία τύπων

Διαστάσεις

Μέγεθος κεφαλής 737 x 102 x 254 mm (29 x 4 x 10 inches)

Βάρος κεφαλής 4.5 kg (10 lbs.)

Μέγεθος εσωτερικής συσκευής 457 x 305 x 230 mm (18 x 12 x 9 inches)

Βάρος εσωτερικής συσκευής 11 kg (24.2 lbs)

Μήκος καλωδίων κεφαλής  & εσ. συσκευής 5m (16.4 ft)
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3.2.6.4  Φωτεινός Καιρικός Προσδιοριστής (LEDWI®)

Εικόνα 35 - LEDWI

Προδιαγραφές απόδοσης

Εύρος βροχής 0.25 έως 3000 mm/hr

Εύρος χιονιού 0.05 έως 1000 mm/hr (water equivalent)

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Απαιτήσεις ισχύος 100/115/220/230 VAC, 50/60 Hz @ 80 VA

προαιρετικά, 20 VA υποχρεωτικά

Παροδική προστασία Γραμμές δύναμης & σημάτων που 

προστατεύονται

Παραγωγή σημάτων RS-232 ASCII

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασίας -50 to 50 C

Εύρος υγρασίας 0-100%

Πτώση/σκόνη NEMA-4 προστασία τύπων

Φυσικές προδιαγραφές

Μέγεθος κεφαλής 1.2 m x 584 mm x 76mm



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

79

Βάρος κεφαλής 9 kg

Μέγεθος εσ. Συσκευής 584 mm x 406 mm x 280 mm

Βάρος εσ. Συσκευής 19 kg

Μήκος καλωδίου κεφαλής και εσ. συσκευής 4 m

Παρόντες καιρικοί κώδικες Πάνω από50 NWS & WMO κωδικούς

3.2.6.5 Μακρινό οπτικό ανεμόμετρο & Αισθητήρας αναταραχής(LOA-004) IW-
D1.2

Εικόνα 36 - Οπτικό ανεμόμετρο

Προδιαγραφή απόδοσης 

Εύρος στροβιλισμού 1E-16 έως 1E-12 m -2/3

Μήκος Βήματος στροβιλισμού .3 έως 3 km

Εύρος ανέμου 0.1 έως 40 m/s

Μήκος πορείας αέρα .3 έως 10 km

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Απαιτήσεις δύναμης 100/110/220/230 VAC, 50/60 Hz

Έξοδος σημάτων RS-232 ASCII

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασίας -40 έως 60° C

Εύρος υγρασίας 0-100%

Φυσικές προδιαγραφές

Πτώση/σκόνη NEMA-4 προστασία τύπων
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Μέγεθος κεφαλής συσκευών αποστολής 

σημάτων

600 x 180 x 260 mm (23.6 x 7.1 x 10.24 in.)

Βάρος κεφαλής συσκευών αποστολής 

σημάτων

8 kg (17.64 lbs)

Μέγεθος κεφαλής συσκευής λήπτη 600 x 360 x 260 mm(23.6 x 14.2 x 10.24 in)

Βάρος κεφαλής συσκευής λήπτη 10 kg (22.05 lbs)

Μέγεθος εσωτ. Συσκευής 510 x 405 x 290 mm (20.1 x 16 x 11.14 in)

Βάρος εσωτ. Συσκευής 12 kg (26.5 lbs)

3.2.6.6  Οπτικός αισθητήρας πτώσης (ORG®-815)

Εικόνα 37 - Οπτικός αισθητήρας πτώσης

Προδιαγραφή απόδοσης 

Εύρος βροχής 0.1 έως 500 mm/hr

Συσσώρευση βροχής 0.001 έως 999.999 mm

Ηλεκτρική προδιαγραφή

Τρέχων αγωγός (Ο τρέχων αγωγός εξαρτάται 

από την περιβαλλοντική θερμοκρασία)

500-800 ma

Έξοδος σημάτων RS-232

Έλεγχος θερμαστρών χρηστών N/A

Περιβαλλοντική προδιαγραφή

Θερμοκρασία -40 έως 50 βαθμούς C(-40 to 122 βαθμούς F)

Υγρασία 0-100%

Πτώση/σκόνη NEMA-4 προστασία τύπων
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Φυσική προδιαγραφή

Μέγεθος 730 mm W x 115 mm H x 264 mm D

Βάρος 3 kg w/o cables

Μήκος καλωδίου 15 meter

3.3. Επεξεργασία εικόνας και σήματος για παρακολούθηση του οδηγού

Αυτό το τμήμα θα παρουσιάσει την τέχνη σχετικά με τις μεθόδους για την 

παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού μέσα από την επεξεργασία 

συγκεκριμένων βιοιατρικών σημάτων και ανίχνευση και ανοιγόκλειμα οφθαλμού με 

την χρήση ροής βίντεο σε πραγματικό χρόνο. Έχει να κάνει με τις τεχνολογίες και τις 

μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν ενώ θα εφαρμόζεται η Ενότητα 

Παρακολούθησης του Οδηγού. Θα εξεταστούν για την χρησιμότητα τους και τη 

δυνατότητα εφαρμογής τους για το I-WAY σύστημα. Για κάθε τύπο φυσιολογικού 

σήματος, οι αντίστοιχες μεθοδολογίες θα εξεταστούν ξεχωριστά.

3.3.1 Προσέγγιση Ανάλυσης

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η κόπωση και η αφηρημάδα των οδηγών 

είναι τα κύρια αίτια θανατηφόρων αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Ένας μεγάλος 

αριθμός από αυτά τα ατυχήματα θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν τα οχήματα ήταν 

εξοπλισμένα με α) αισθητήρες που αξιόπιστα θα παρακολουθούσαν την προσοχή και 

ετοιμότητα των οδηγών και β) συστήματα που, βασισμένα σε εισροή στοιχείων από 

τον αισθητήρα, θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν έγκαιρα τους οδηγούς.

Υπάρχουν πολλά πρότυπα σχετικά με την ετοιμότητα των οδηγών, 

κυμαίνονται από την συχνότητα των καρδιακών παλμών έως και τις κινήσεις του 

τιμονιού και σταθερής πορείας στη λωρίδα του δρόμου, αλλά μακριά από όλα αυτά 

θα μπορούσε να μετρηθεί με επιτυχία με την χρήση ενός πραγματικού σεναρίου 

αυτοκίνησης. Φυσιολογικές μεταβλητές έχουν, παραδοσιακά, χρησιμοποιηθεί για να 

μετρήσουν τις αλλαγές στη φυσική, ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση. 

Τυπικά, βιο-ιατρικά σήματα όπως: παλμοί καρδιάς, αρτηριακή πίεση, στατική 

αντίδραση δέρματος (GSR), θερμοκρασία, αναπνοή, κίνηση σώματος, καθώς επίσης 

και ηλεκτρομυογράφημα (EMG), ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECK) και 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό. Μία άλλη 
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σημαντική παράμετρος για την αναγνώριση της κατάστασης του οδηγού είναι η 

ανάλυση προσώπου και η ανίχνευση οφθαλμού. Μελέτες έχουν δείξει ότι αμέσως 

πριν ένα ατύχημα, που είχαν ως αιτία την κόπωση, το μάτι του οδηγού εκθέτει μία 

αλλαγή συμπεριφοράς ανοιγοκλείματος  αυτού: πιο συγκεκριμένα, η συχνότητα 

ανοιγοκλείματος αυξάνει και το ποσοστό κάλυψης του ματιού από το βλέφαρο 

αυξάνει. Σήμερα, συστήματα με κάμερες μπορούν να μετρήσουν την κατεύθυνση του 

βλέμματος και το κλείσιμο του βλεφάρου, με την εγκατάσταση δύο ή περισσότερων 

καμερών στην καμπίνα οδηγού. Λύσεις με κάμερες είναι μη-αδιάκριτες, μπορούν να 

μετρήσουν την στάση και τον προσανατολισμό του κεφαλιού, καθώς επίσης την 

κατεύθυνση του βλέμματος και το κλείσιμο των βλεφάρων.

Σε αυτή τη στιγμή, οι ερευνητές διαφοροποιούνται ανάμεσα στα λαμβανόμενα 

σήματα παρακολούθησης. Η πρώτη κατηγορία των βασικών φυσιολογικών σημάτων 

(παλμός, αναπνοή, αγωγιμότητα δέρματος στον ηλεκτρισμό κλπ.) έχει σχέση με την 

αντικειμενική βιολογική κατάσταση (βιοιατρικά σήματα). Η δεύτερη κατηγορία είναι 

αυτή των φυσιολογικών σημάτων σχετικά με την συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας (σήματα σχετικά με την κίνηση των ματιών 

κλπ.).

Κατά την διάρκεια του I-WAY έργου και οι δύο προσεγγίσεις θα εξεταστούν 

προσεκτικά και θα συνδυαστούν έτσι ώστε να έχουν ως αποτέλεσμα μία πιο σωστή 

εκτίμηση της κατάστασης του οδηγού. Η ανάγκη χρήσης ενός τεράστιου αριθμού 

φυσιολογικών σημάτων παροτρύνεται κυρίως από αυτούς τους λόγους: Κύρια, τα 

φυσιολογικά σήματα χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν τα βασικά αντικειμενικά 

στοιχεία κατάστασης του οδηγού που αντανακλώνται μέσα από αυτά τα σήματα. 

Χρησιμοποιώντας ένα αριθμό διαφορετικών σημάτων (μεταβλητότητα παλμών 

καρδιάς, αναπνοή, στατική αντίδραση δέρματος, κινήσεις κλπ.) που αντανακλούν 

συγκεκριμένες αλλαγές συμπεριφοράς στα αντικείμενα, το σύστημα θα μπορεί 

εύκολα να διαφοροποιήσει και να αναγνωρίσει κατάσταση(εις) που αντανακλώνται 

από αυτά τα σήματα σε μία συγκεκριμένη, διαφορετική ρύθμιση.

Τα φυσιολογικά σήματα επηρεάζονται από ορισμένους εξωτερικούς 

παράγοντες (όπως την επιρροή του οπτικού ερεθίσματος στο τρεμάμενο σήμα); εάν 

σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα τεχνητά μέσα εύκολα μετακινούνται ή μειώνονται, 

σε άλλες περιπτώσεις είναι σχεδόν αδύνατο. Χρησιμοποιώντας διαφορετικό τύπο, δεν 

επηρεάζονται όλα τα φυσιολογικά σήματα από την ίδια ανεπιθύμητη εξωτερική 

αναστάτωση - η κατάσταση(εις), μπορούν να αναγνωριστούν πιο αξιόπιστα.  
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Το ίδιο φυσιολογικό σήμα είναι συχνά πυροδότης ή, ίσως προσδιορίζει τα 

χαρακτηριστικά του με τον ίδιο τρόπο, για ένα σύνολο ψυχολογικών καταστάσεων. 

Για αυτό το λόγο, η ψυχο-φυσιολογία σε μεγάλο βαθμό αναγνωρίζει ότι μία καλύτερη 

αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της διάκρισης μεταξύ καταστάσεων του 

ίδιου χρήστη επιτυγχάνονται λαμβάνοντας υπόψη την συσχέτιση μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων τέτοιων παραμέτρων, που παρέχονται από διαφορετικά βιολογικά 

σήματα. Για παράδειγμα, ο παλμός της καρδιάς άμεσα αντανακλά διάφορες 

φυσιολογικές καταστάσεις όπως βιολογική επιφόρτιση, στρες, υπνηλία [208], ή 

παθητική κατάσταση όπως θυμός; αλλά επίσης αλλάζουν με φυσικές ασκήσεις ή με 

φτάρνισμα [209].

3.3.2 Βιομετρικά σήματα

Σήμα είναι ένα φαινόμενο που μεταβιβάζει τις πληροφορίες. Τα βιομετρικά 

σήματα είναι σήματα, που χρησιμοποιούνται στους βιομετρικούς τομείς, κυρίως για 

την εξαγωγή πληροφοριών για ένα βιολογικό σύστημα υπό έρευνα. Η πλήρης 

διαδικασία της εξαγωγής πληροφοριών μπορεί να είναι τόσο απλή όσο ένας 

παθολόγος που υπολογίζει τον μέσο ρυθμό της καρδιάς του ασθενή, ψαχουλεύοντας 

με τα άκρα των δακτύλων του, τον σφυγμό της πίεσης του αίματος ή τόσο σύνθετος 

όσο αναλύοντας τη δομή των εσωτερικών μαλακών ιστών με τη βοήθεια ενός 

σύνθετου συστήματος υπερήχου.

Συχνότερα στις βιομετρικές εφαρμογές (όπως σε πολλές άλλες εφαρμογές), η 

ανάκτηση του σήματος δεν είναι ικανοποιητική. Πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία 

το ανακτώμενο  σήμα για να πάρουμε τις σχετικές πληροφορίες που είναι «θαμμένες» 

σε αυτό. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το σήμα είναι θορυβώδες και 

πρέπει έτσι "να καθαριστεί" (ή σε περισσότερη επαγγελματική ορολογία, το σήμα 

πρέπει να ενισχυθεί) ή να οφείλεται στο γεγονός ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν 

είναι "ορατές" στο σήμα.

Στην τελευταία περίπτωση, εφαρμόζουμε συνήθως κάποιο μετασχηματισμό 

για να ενισχύσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η επεξεργασία των βιομετρικών σημάτων δημιουργεί μερικά μοναδικά 

προβλήματα. Ο λόγος για αυτό είναι κυρίως η πολυπλοκότητα του υποκείμενου

συστήματος και της ανάγκης να εκτελεσθούν έμμεσες, μη εκβαλλόμενες μετρήσεις. 

Ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων επεξεργασίας και αλγορίθμων είναι διαθέσιμος. 
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Προκειμένου να εφαρμοστεί η καλύτερη μέθοδος, ο χρήστης πρέπει να ξέρει το 

στόχο της επεξεργασίας, των όρων δοκιμής, και των χαρακτηριστικών του 

υποκείμενου σήματος.

3.3.2.1   Προέλευση του βιοϊατρικού σήματος 

Από τον ευρύ ορισμό του βιοϊατρικού σήματος που παρουσιάζεται στο 

προηγούμενο τμήμα, είναι σαφές ότι τα βιοϊατρικά σήματα διαφέρουν από άλλα 

σήματα μόνο από τα τερματικά εφαρμογών - σημάτων που χρησιμοποιούνται στο 

βιοϊατρικό τομέα. Υπό αυτήν τη μορφή, τα βιοϊατρικά σήματα προέρχονται από 

ποικίλες πηγές. Παρακάτω είναι μια συνοπτική περιγραφή αυτών των πηγών:

Βιοηλεκτρικά Σήματα 

Το βιοηλεκτρικό σήμα είναι μοναδικό στα βιοϊατρικά συστήματα. Παράγεται 

από τα κύτταρα νεύρων και τα κύτταρα μυών. Η πηγή του είναι η δυνατότητα 

μεμβρανών, η οποία υπό ορισμένους όρους μπορεί να διεγερθεί για να παραγάγει μια 

δυνατότητα δράσης. Στις μονοκύτταρες μετρήσεις, όπου τα συγκεκριμένα 

μικροηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται ως αισθητήρες, η ίδια η δυνατότητα δράσης είναι 

το βιοϊατρικό σήμα. Σε πιο μικτές μετρήσεις, όπου, παραδείγματος χάριν, τα 

ηλεκτρόδια επιφάνειας χρησιμοποιούνται ως αισθητήρες, το ηλεκτρικό πεδίο που 

παράγεται από τη δράση πολλών κυττάρων, που διανέμεται στην εγγύτητα του 

ηλεκτροδίου, αποτελεί το βιοηλεκτρικό σήμα. Τα βιοηλεκτρικά σήματα είναι πιθανώς 

τα σημαντικότερα βιολογικά σήματα.

Σήματα βιοαντίστασης

Η σύνθετη αντίσταση του ιστού περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 

τη σύνθεση, τον όγκο αίματος, τη διανομή αίματος, την ενδοκρινή δραστηριότητα, 

την αυτόματη δραστηριότητα νευρικών συστημάτων, και περισσότερες. Το σήμα 

σύνθετης αντίστασης παράγεται συνήθως με την έγχυση στον ιστό κάτω από τα 

ημιτονοειδή ρεύματα δοκιμής (φάσμα συχνότητας  50 kHz  σε 1 MHz,  με τις 

χαμηλές πυκνότητες ρεύματος από την τάξη  20  έως  των 20 mA). Το φάσμα 

συχνότητας επιλέγεται για να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα πόλωσης 

ηλεκτροδίων, και οι χαμηλές πυκνότητες ρεύματος επιλέγονται για να αποφύγουν τη 

ζημία ιστού που οφείλεται κυρίως στα αποτελέσματα θέρμανσης.
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Βιοακουστικά Σήματα. 

Πολλά βιοϊατρικά φαινόμενα δημιουργούν ακουστικό θόρυβο. Η μέτρηση 

αυτού του ακουστικού θορύβου παρέχει τις πληροφορίες για το ελλοχεύον 

φαινόμενο. Η ροή του αίματος στην καρδιά, μέσω των βαλβίδων της καρδιάς, ή μέσω 

των αιμοφόρων αγγείων παράγει το χαρακτηριστικό ακουστικό θόρυβο. Η ροή του 

αέρα μέσω των ανώτερων και χαμηλότερων εναέριων διαδρόμων και στους 

πνεύμονες δημιουργεί τους ακουστικούς ήχους. Δεδομένου ότι η ακουστική ενέργεια 

διαδίδεται μέσω του βιολογικού μέσου, το βιοακουστικό σήμα μπορεί να αποκτηθεί 

βολικά στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας τους ακουστικούς μετατροπείς (μικρόφωνα 

ή επιταχύμετρα).

Βιομαγνητικά Σήματα. 

Τα διάφορα όργανα, όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, και οι πνεύμονες, παράγουν 

εξαιρετικά αδύνατα μαγνητικά πεδία. Η μέτρηση αυτών των πεδίων παρέχει 

πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλα βιολογικά σήματα (όπως τα 

βιοηλεκτρικά σήματα). Λόγω του χαμηλού επιπέδου των μαγνητικών πεδίων που 

μετριούνται, τα βιομαγνητικά σήματα είναι συνήθως πολύ χαμηλής ισχύος σε σχέση 

με το ποσοστό θορύβου. Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό του 

συστήματος αποκτήσεων αυτών των σημάτων. 

3.3.2.2   Ταξινόμηση των βιολογικών σημάτων 

Τα βιολογικά σήματα μπορούν να ταξινομηθούν με πολλούς τρόπους. 

Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική συζήτηση πάνω σε μερικές από τις 

σημαντικότερες ταξινομήσεις :

o Ταξινόμηση σύμφωνα με την πηγή.  Τα βιολογικά σήματα μπορούν να 

ταξινομηθούν σύμφωνα με την πηγή ή το φυσικό χαρακτήρα τους. Αυτή η 

ταξινόμηση περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτή η ταξινόμηση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα βασικά φυσικά χαρακτηριστικά της 

ελλοχεύουσας διαδικασίας έχουν ενδιαφέρον, π.χ., όταν επιδιώκεται ένα 

μοντέλο για το σήμα. 
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o Ταξινόμηση σύμφωνα με τη βιοϊατρική εφαρμογή. Το βιοϊατρικό σήμα 

αποκτιέται και υποβάλλεται σε επεξεργασία με κάποιο διαγνωστικό, 

ελεγκτικό, ή άλλο στόχο στο μυαλό. Η ταξινόμηση μπορεί να κατασκευαστεί 

σύμφωνα με τον τομέα της εφαρμογής, π.χ., της καρδιολογίας ή της 

νευρολογίας. Τέτοια ταξινόμηση μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα όταν ο στόχος 

είναι, παραδείγματος χάριν, η μελέτη των φυσιολογικών συστημάτων.

o Ταξινόμηση σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά σημάτων. Από την άποψη της 

ανάλυσης σημάτων, αυτή είναι η πιο σχετική μέθοδος ταξινόμησης. Όταν ο 

κύριος στόχος επεξεργάζεται, δεν είναι σχετικό ποια είναι η πηγή του σήματος 

ή σε ποίο βιοϊατρικό σύστημα αυτό ανήκει; Αυτό που έχει σημασία είναι τα 

χαρακτηριστικά των σημάτων. 

Δύο ευρείες κατηγορίες σημάτων μπορούν να αναγνωριστούν: τα συνεχή 

σήματα και τα ιδιαίτερα σήματα. Τα συνεχή σήματα περιγράφονται από μια συνεχή 

ακολουθία  s(t)  η οποία  παρέχει πληροφορίες για το σήμα οποιαδήποτε στιγμή. Τα 

ιδιαίτερα σήματα περιγράφονται από μια ακολουθία  s(m)  η οποία  παρέχει τις 

πληροφορίες σε ένα δεδομένο ιδιαίτερο σημείο στον χρονικό άξονα. Τα περισσότερα 

από τα βιοϊατρικά σήματα είναι συνεχή. Δεδομένου ότι η τρέχουσα τεχνολογία 

παρέχει ισχυρά εργαλεία για την επεξεργασία των ιδιαίτερων σημάτων, συχνότατα 

μετασχηματίζουμε ένα συνεχές σήμα σε ένα ιδιαίτερο με μια διαδικασία γνωστή ως 

δειγματοληψία. Ένα δεδομένο σήμα  s(t)  επιλέγεται από την  ακολουθία  s(m):

( ) ( ) ..., 1,0,1....t mTss m s t m  

όπου  Ts  είναι το διάστημα δειγματοληψίας και f=2π/Ts είναι η συχνότητα 

δειγματοληψίας.

Διαχωρίζουμε τα σήματα σε δύο κύριες ομάδες: προσδιοριστικά και 

πιθανολογικά σήματα.  Τα προσδιοριστικά σήματα είναι σήματα που μπορούν να 

περιγραφούν με ακρίβεια με μαθηματική ή γραφική άποψη. Εάν ένα σήμα είναι 

προσδιοριστικό και δίνεται η μαθηματική περιγραφή του, δεν μεταβιβάζει καμία 

πληροφορία. Τα πραγματικά σήματα δεν είναι ποτέ προσδιοριστικά. Υπάρχει πάντα 

κάποιος άγνωστος και απρόβλεπτος θόρυβος προστιθέμενος, κάποια απρόβλεπτη 

αλλαγή στις παραμέτρους και τα ελλοχεύοντα χαρακτηριστικά του σήματος που την 
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καθιστούν μη προσδιοριστική. Είναι, εντούτοις, πολύ συχνά βολικό να προσεγγιστεί 

ή να διαμορφωθεί το σήμα με τη βοήθεια μιας προσδιοριστικής λειτουργίας.

Μέχρι τώρα τα σήματα αντιπροσωπεύθηκαν στη χρονική περιοχή δηλαδή, 

έχουμε περιγράψει το σήμα με τη βοήθεια της αξίας της στο χρονικό άξονα. Είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθεί μια άλλη αντιπροσώπευση για το ίδιο σήμα: αυτή της 

περιοχής συχνότητας. Οποιοδήποτε σήμα μπορεί να περιγραφεί ως ένα συνεχές κύμα 

που έχει διαφορετικά εύρη και  φάσεις.  Η αντιπροσώπευση συχνότητας περιγράφει 

τα σήματα με τη βοήθεια των ευρών και των φάσεων των κυμάτων ημιτόνου.  Ο 

μετασχηματισμός μεταξύ των δύο αντιπροσωπεύσεων δίνεται από το 

μετασχηματισμό κατά Φουριέ (FT) 

 ( ) ( ) j tF s t s t e dt






 

όπου ω = 2πf είναι η γωνιακή συχνότητα και F {*}  είναι το σύστημα Fourier. Η 

αντιπροσώπευση περιοχών συχνότητας είναι σύνθετη, ως εκ τούτου :

    ( )jF F ej   

Το  F   είναι το φάσμα εύρους, το θ(ω)  είναι το φάσμα φάσης και 

 F  είναι το φάσμα ισχύος. Το φάσμα ισχύος περιγράφει τη διανομή της ισχύος 

του σήματος στον άξονα συχνότητας. Ένα σήμα στο οποίο η ισχύς περιορίζεται σε 

μια πεπερασμένη κλίμακα του άξονα συχνότητας καλείται περιορισμένο σήμα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα πιθανολογικά σήματα. Η εφαρμογή 

του FT σε μια λειτουργία δειγμάτων θα παρείχε μια λειτουργία δειγμάτων στον άξονα 

συχνότητας. Η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί από το σύνολο φασμάτων. Μια άλλη 

εναλλακτική λύση της αντιπροσώπευσης συχνότητας είναι να εξεταστεί η λειτουργία 

συσχετισμού της διαδικασίας. Αυτή η λειτουργία είναι αιτιοκρατική. Το  FT  μπορεί 

να εφαρμοστεί σε αυτό, παράγοντας μια προσδιοριστική λειτουργία συχνότητας. Το 

FT της λειτουργίας συσχετισμού ορίζεται ως η φασματική λειτουργία πυκνότητας 

δύναμης (PSD):
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   ( ) ( ) ( ) j
ss ssPSD s t F r r e d  






  

Το PSD χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα πιθανολογικά σήματα: περιγράφει την 

πυκνότητα της ισχύος στον άξονα συχνότητας.

Παράθυρα δεδομένων 

Οι υπολογισμοί των διάφορων λειτουργιών που καθορίστηκαν προηγουμένως, 

απαιτούν τη γνώση του σήματος από το αρνητικό άπειρο στο άπειρο. Αυτό είναι μη 

πρακτικό επειδή το σήμα δεν είναι διαθέσιμο κατά τις μακροχρόνιες διάρκειες και τα 

αποτελέσματα των υπολογισμών αναμένονται σε έναν λογικό χρόνο. Επομένως, 

κάποιος δεν χρησιμοποιεί το ίδιο το σήμα, αλλά ένα παραθυροποιημένο / 

οριοθετημένο  σήμα. Ένα παράθυρο  W(t) ορίζεται ως μία πραγματική και άρτια   

λειτουργία που είναι επίσης χρονικά περιορισμένη: 

( ) 0 / 2w t t T  

Το FT ενός παραθύρου W(ω) είναι πραγματικό και άρτιο αλλά δεν είναι 

περιορισμένο.

Ο πολλαπλασιασμός ενός σήματος από ένα παράθυρο θα μηδενίσει το σήμα 

έξω από τα όρια  του παραθύρου (η περίοδος παρατήρησης) και θα δημιουργήσει ένα 

παραθυροποιημένο και περιορισμένο χρονικά σήμα. sw(t):

( ) ( ) ( )ws t s t w t

Στη περιοχή συχνότητας, το σήμα θα είναι:

( ) ( ) ( )S S W   



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

89

3.3.3       Επεξεργασία των βιοϊατρικών σημάτων 

Οι τεχνικές επεξεργασίας σήματος περιλαμβάνουν φιλτράρισμα, αύξηση 

σημάτων, υπολογισμό χρονικής ανάλυσης κατά μέσο όρο των τεχνικών, τη 

φασματική ανάλυση και την ανάλυση χρονικής-συχνότητας (κυματάκια). 

3.3.3.1  Χρονική ανάλυση 

Το χρονικό σήμα είναι οποιαδήποτε φυσική ποσότητα που εκφράζεται ως 

λειτουργία του χρόνου. Οποιαδήποτε ομάδα διαδικασιών που έχει επιπτώσεις στη 

φύση ενός σήματος μπορεί να αποκαλεστεί σύστημα. Ένα σύστημα μπορεί να πάρει 

ένα ή περισσότερα σήματα και να παραγάγει ένα ή περισσότερα αποτελέσματα.

Γενικά οποιοδήποτε πραγματικό σύστημα είναι ένα μη γραμμικό σύστημα και 

επομένως κάθε ένας από τους φραγμούς σε οποιαδήποτε φυσιολογική οργάνωση 

διαδικασίας ή καταγραφής/ανάλυσης πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό αυτήν τη μορφή.

Εντούτοις, δεδομένου ότι τα γραμμικά συστήματα είναι πολύ απλούστερα για να 

αναλυθούν, είναι κοινή πρακτική να αντιμετωπίζονται αυτοί οι φραγμοί ως 

συμπεριλήψεις των γραμμικών δομικών μονάδων. Μέσα σε κάποια περιορισμένη 

σειρά λειτουργίας είναι συνήθως λογικό να θεωρηθούν οι φραγμοί ως γραμμικοί 

φραγμοί συστημάτων. Μια άλλη κατάλληλη θεώρηση των περισσοτέρων 

επεξεργασιών είναι ότι τα συστήματα είναι αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Αυτό είναι μια αρκετά καλή προσέγγιση με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, 

αλλά ισχύει μετά βίας για τις φυσιολογικές διαδικασίες. Εντούτοις, είναι βολικό να 

υποτεθεί ότι οι φυσιολογικές διαδικασίες είναι χρόνο-αμετάβλητες κατά τη διάρκεια 

κάποιας μικρής χρονικής περιόδου. Οποιοδήποτε σήμα μπορεί να θεωρηθεί πως 

αποτελείται από μια συνέχεια κλιμακούμενων και μετατοπισμένων λειτουργιών 

ώθησης. Εάν η ανταπόκριση ενός γραμμικού χρόνο-αμετάβλητου συστήματος σε μια 

ώθηση μονάδων είναι γνωστή, τότε η ανταπόκριση του συστήματος σε οποιοδήποτε 

σήμα εισαγωγής μπορεί να υπολογιστεί ως το σύνολο των ανταποκρίσεων στις 

κλιμακούμενες και μετατοπισμένες ωθήσεις. Αυτή η διαδικασία καλείται συνέλιξη. 

Οι τεχνικές χρονικής ανάλυσης μπορούν να ταξινομηθούν σε  στατιστικές  και  

γεωμετρικές.
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Στατιστικές μέθοδοι: Έστω nS  αντιπροσωπεύσουμε την αξία του ένατου 

δείγματος, ενός σήματος S όπου n=1, .., Ν (N ο αριθμός δειγμάτων) Τα μέσα του 

ακατέργαστου σήματος ορίζονται ως:

1

1
( )

N

n
n

S
N




 

Η σταθερή απόκλιση του ακατέργαστου σήματος ορίζεται ως:

1 2

2

1

1
( ) ( )

1

N

n
n

S
N

 


 
   



Τα μέσα των απόλυτων τιμών των πρώτων διαφορών του ακατέργαστου σήματος 

είναι:

1

1 1
1

1
( )

1

N

n n
n

S S
N







 



Τα μέσα των απόλυτων τιμών των δεύτερων διαφορών των ακατέργαστων σημάτων 

ορίζονται ως:

2

2 2
2

1
( )

2

N

n n
n

S S
N







 



Γεωμετρικές μέθοδοι: Η σειρά διαστημάτων ακίδων μπορεί να μετατραπεί 

σε ένα γεωμετρικό σχέδιο (π.χ. η διανομή πυκνότητας δειγμάτων των διαρκειών 

διαστήματος NN), η διανομή πυκνότητας δειγμάτων των διαφορών μεταξύ των 

παρακείμενων διαστημάτων NN για τη μεταβλητότητα ποσοστού καρδιών. Τρεις 

γενικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται στις γεωμετρικές μεθόδους: (α) μια βασική 

μέτρηση του γεωμετρικού σχεδίου, (β)  το γεωμετρικό σχέδιο παρεμβάλλεται από 

καθορισμένος μαθηματική  μορφή και (γ) η γεωμετρική μορφή ταξινομείται σε 

αρκετές κατηγορίες που βασίζονται σε διάφορα σχέδια. 
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3.3.3.2   Φασματική ανάλυση 

Οι διάφορες μέθοδοι υπολογισμού της πυκνότητας φάσματος ισχύος (PSD) 

ενός σήματος μπορούν να ταξινομηθούν σε μη παραμετρικές και παραμετρικές.

Μη παραμετρικές εκτιμητές PSD

Αυτή είναι μια παραδοσιακή μέθοδος ανάλυσης συχνότητας βασισμένη στο 

FT που μπορεί να αξιολογηθεί εύκολα μέσω του Γρήγορου Μετασχηματισμού κατά 

Φουριέ αλγορίθμου (FFT).  Οι μέθοδοι βασισμένες στο FFT χρησιμοποιούνται 

ευρέως, για την εύκολη δυνατότητα εφαρμογής τους, την υπολογιστική ταχύτητα και 

την άμεση ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι ποσοτικές παράμετροι λαμβάνονται με 

την αξιολόγηση της συμβολής ισχύος στις διαφορετικές ζώνες συχνότητας. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη διαίρεση του άξονα συχνότητας στις σειρές ενδιαφέροντος και με 

την ενσωμάτωση του PSD σε τέτοια διαστήματα. Η περιοχή υπό αυτήν την μερίδα 

του φάσματος είναι το μέρος της συνολικής διαφοράς σημάτων λόγω των 

συγκεκριμένων συχνοτήτων. Εντούτοις, η λειτουργία αυτοσυσχέτισης και ο 

μετασχηματισμός κατά Φουριέ καθορίζονται θεωρητικά στις άπειρες ακολουθίες 

στοιχείων.

Κατά συνέπεια τα λάθη εισάγονται από την ανάγκη να λειτουργήσουν τα 

πεπερασμένα αρχεία στοιχείων, προκειμένου να εκτιμηθούν οι αληθινές λειτουργίες.

Επιπλέον, για το πεπερασμένο σύνολο στοιχείων, είναι απαραίτητο να γίνουν 

υποθέσεις, μερικές φορές μη ρεαλιστικές, για τα στοιχεία έξω από το παράθυρο 

καταγραφής που συνήθως θεωρούνται μηδενικά. Αυτό το ορθογώνιο παραθύρωμα 

των στοιχείων οδηγεί σε μια φασματική διαρροή στο PSD. Τα διαφορετικά παράθυρα 

που συνδέουν ομαλά τα δευτερεύοντα δείγματα στο μηδέν, χρησιμοποιούνται 

συχνότατα προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα, ακόμα κι αν προκαλούν μία 

μείωση στη συχνότητα. Επιπλέον, οι εκτιμητές του σήματος PSD δεν είναι 

στατιστικά συνεπείς, και απαιτούνται διάφορες τεχνικές για να βελτιώσουν τις 

στατιστικές αποδόσεις τους. Οι διάφορες μέθοδοι αναφέρονται στη λογοτεχνία: οι 

μέθοδοι Dariell, Βartlett, και Welch είναι οι πιο διαδεδομένες. Φυσικά, όλες αυτές οι 

διαδικασίες προκαλούν μια περαιτέρω μείωση της ανάλυσης της συχνότητας.

Παραμετρικοί εκτιμητές

Οι παραμετρικές προσεγγίσεις θεωρούν τη χρονική σειρά της ανάλυσης ότι 

είναι η παραγωγή ενός δεδομένου μαθηματικού μοντέλου, και καμία δραστική 
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υπόθεση δεν γίνεται για τα στοιχεία έξω από το παράθυρο καταγραφής.  Το PSD 

υπολογίζεται ως λειτουργία των πρότυπων παραμέτρων σύμφωνα με τις κατάλληλες 

εκφράσεις. Ένα κρίσιμο σημείο σε αυτήν την προσέγγιση είναι η επιλογή ενός 

επαρκούς προτύπου για να αντιπροσωπεύσει την ακολουθία στοιχείων. Το πρότυπο 

είναι απολύτως ανεξάρτητο από τα φυσιολογικά, ανατομικά, και φυσικά 

χαρακτηριστικά του βιολογικού συστήματος αλλά παρέχει απλά τις εισόδου-εξόδου 

σχέσεις της διαδικασίας στην αυτό-αποκαλούμενη προσέγγιση μαύρου κουτιού.

Μεταξύ των πολυάριθμων δυνατοτήτων των μοντέλων, τα γραμμικά πρότυπα,  

χαρακτηρίζονται από μια λογική λειτουργία μεταφοράς, κι είναι σε θέση να 

περιγράψουν έναν ευρύ αριθμό διαφορετικών διαδικασιών.

Οι παραμετρικές μέθοδοι είναι μεθοδολογικά και υπολογιστικά πιο σύνθετες 

από τις μη-παραμετρικές, δεδομένου ότι απαιτούν μια προγενέστερη επιλογή της 

δομής και της διαταγής του προτύπου σήματος-παραγωγής του μηχανισμού. Μερικές 

δοκιμές απαιτούνται μεταγενέστερα για να ελεγχθεί η καθαρότητα της λανθασμένης 

πρόβλεψης, όπως η  δοκιμή   του Άντερσον (δοκιμή αυτοσυσχέτισης προκειμένου να 

εξεταστεί η αξιοπιστία της εκτίμησης).

Είναι ενδεδειγμένο να επισημανθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο 

προσεγγίσεων που έχουν περιγραφεί ανωτέρω: η μη - παραμετρική και η 

παραμετρική. Η τελευταία (παραμετρική) έχει εμφανή πλεονεκτήματα όσον αφορά 

την πρώτη, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

o Έχει μια πιο στατιστική συνέπεια ακόμη και στα σύντομα τμήματα των 

στοιχείων: π.χ. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ένα φάσμα που υπολογίζεται 

μέσω της αυτοανάδρομης διαμόρφωσης, είναι ένα μέγιστο φάσμα εντροπίας 

(MES).

o Το φάσμα είναι ευκολότερα ερμηνεύσιμο με ένα "υπονοούμενο" φιλτράρισμα 

αυτό που θεωρείται τυχαίος θόρυβος. 

o Ένας εύκολος και πιο αξιόπιστος υπολογισμός των φασματικών παραμέτρων 

(μετα  επεξεργασίας του φάσματος), μέσω της φασματικής διαδικασίας 

αποσύνθεσης, είναι δυνατός.  Τέτοιες παράμετροι είναι άμεσα ερμηνεύσιμες 

από φυσιολογική άποψη.

o Δεν χρειάζεται να «παραθυροποιούνται» (περιορίζονται) τα στοιχεία 

προκειμένου να μειωθεί η φασματική διαρροή’

o Η ανάλυση της συχνότητας δεν εξαρτάται από τον αριθμό των στοιχείων. 
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Απ' την άλλη πλευρά, η παραμετρική προσέγγιση: 

o Είναι πιο σύνθετη από μεθοδολογική και υπολογιστική άποψη. 

o Απαιτεί έναν προγενέστερο καθορισμό του είδους του προτύπου για να 

εγκατασταθεί και να καθοριστεί κυρίως η πολυπλοκότητά της. (π.χ. ο αριθμός

παραμέτρων)..

3.3.3.3  Κυματάκια 

Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών βιολογικών σημάτων είναι οι 

παράμετροι του πεδίου συχνότητας. Ο χρονικός εντοπισμός αυτών των αλλαγών είναι 

ένα ζήτημα για τους βιοϊατρικούς ερευνητές που πρέπει να καταλάβουν τις λεπτές 

αλλαγές περιεχομένου συχνότητας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Βεβαίως σήματα 

που χαρακτηρίζουν τη μετάβαση από τις αυστηρές στις πιο ασθενείς καταστάσεις 

ενός οργανισμού μερικές φορές υφίστανται σε αυστηρές αλλαγές που μπορούν 

εύκολα να ανιχνευθούν χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως ο βραχυπρόθεσμος 

μετασχηματισμός κατά Φουριέ (STFT) για τα αιτιοκρατικά ή ενεργειακά σήματα και 

τα συναφή τους, το φασματογράφο, για τα σήματα ισχύος.  Η λειτουργία βάσης για 

το STFT είναι σύνθετη ημητονοειδή ej2τfτ, η  όποια είναι κατάλληλη για τις στάσιμες 

αναλύσεις των περιορισμένης ζώνης σημάτων. Για τα σήματα βιολογικής 

προέλευσης, το ημητονοειδές μπορεί να μην είναι ένα κατάλληλο σήμα ανάλυσης. Τα 

βιολογικά σήματα είναι εξαπλωμένα συχνά σε ευρείς τομείς του φάσματος της 

συχνότητας.

Επίσης, όπως επισημαίνουν οι Rioul και Vetterli, όταν αλλάζει το περιεχόμενο 

συχνότητας ενός σήματος σε μια γρήγορη μόδα, το περιεχόμενο της συχνότητας 

αλλοιώνεται σε ολόκληρο το φάσμα συχνότητας, όπως γίνεται στην περίπτωση της 

αρχής των ακίδων στην επιληψία ή σε έναν ινιδισμό στον κτύπο της καρδιάς όπως 

αποκαλύπτεται σε ένα ECG. Η χρήση μιας περιορισμένης ζώνης λειτουργίας βάσης 

δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς τα ευρείας ζώνης σήματα.  Θα προτιμούσαμε οι 

λειτουργίες βάσης μας να είναι παρόμοιες με το σήμα υπό μελέτη. Στην 

πραγματικότητα, για μια συμπαγή αντιπροσώπευση που χρησιμοποιεί ως όσο το 

δυνατόν λιγότερες λειτουργίες βάσης, είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν οι 

λειτουργίες βάσης που έχουν μια ευρύτερη συχνότητα διάδοσης, όπως τα 

περισσότερα βιολογικά σήματα. Η θεωρία κυμάτων, που προβλέπει την ευρείας 

ζώνης αντιπροσώπευση των σημάτων, είναι μια φυσική επιλογή για τους 
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βιοϊατρικούς μηχανικούς που συμμετέχουν στην επεξεργασία σήματος και είναι 

αυτήν την περίοδο υπό έντονη μελέτη. 

Μια αποσύνθεση ενός σήματος που βασίζεται σε μια ευρύτερη χαρτογράφηση 

συχνότητας και συνεπώς καλύτερης χρονικής ανάλυσης είναι δυνατή με τη 

μετατροπή κυμάτων. Η συνεχής μετατροπή κυμάτων (cwt) καθορίζεται ως εξής για 

ένα συνεχές σήμα x(t):

ή με την αλλαγή της μεταβλητής όπως

όπου g(t) είναι το μητρικό ή το βασικό κυματάκι, και α είναι ο παράγοντας κλίμακας.

Χαρακτηριστικά,  το g(t) είναι μια λειτουργία συχνότητας που κεντροθετείται γύρω 

από κάποια κεντρική συχνότητα  FO,. Η κλίμακα επιτρέπει τη συμπίεση ή την 

επέκταση του g(t). Ένας παράγοντας μεγαλύτερης κλίμακας παράγει την ίδια 

λειτουργία που συμπιέζεται εγκαίρως, ενώ ένας παράγοντας μικρότερης κλίμακας 

παράγει το αντίθετο. Όταν το αναλυόμενο σήμα είναι έγκαιρο, παρόμοια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα σημάτων ή αλλαγές που εμφανίζονται μπορούν να 

μελετηθούν πέρα από ένα μικρότερο χρονικό παράθυρο. Για τη μετατροπή κυμάτων, 

υιοθετείται το ίδιο το βασικό κύμα, και οι αλλαγές που γίνονται σε αυτό το σήμα 

προκύπτουν μόνο από τις αλλαγές της κλίμακας.  Επιπλέον, μια λειτουργία 

μικρότερης κλίμακας επιτρέπει τις μεγαλύτερες χρονικές μεταφράσεις ή τις 

καθυστερήσεις στο βασικό σήμα.

Η έννοια της κλίμακας είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

μετατροπής των κυμάτων λόγω της αμοιβαιότητας του χρόνου και της συχνότητας.

Όταν ο παράγοντας κλίμακας α διευρύνεται, η επίδραση στη συχνότητα είναι 

συμπίεση, καθώς το παράθυρο ανάλυσης στην περιοχή συχνότητας συμβάλλεται από 

το ποσό  1/α. Αυτή η ίση και αντίθετη επίδραση της συχνότητα κλιμακωτών περιοχών 

μπορεί να είναι φανεί συμφέρουσα για τη χρήση στον εντοπισμό της συχνότητας.

Εφόσον χρησιμοποιούμε τις λειτουργίες ανά ζώνες φίλτρων, μια αλλαγή της 
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κεντρικής συχνότητας σε δεδομένη κλίμακα αποδίδει ευρύτερες ή στενότερες 

αλλαγές συχνοτήτων αντίδρασης εξαρτώμενες από το μέγεθος της κεντρικής 

συχνότητας. Σε έναν δεδομένο παράγοντα Q ή παράγοντα κλίμακας, οι μεταφράσεις 

της συχνότητας  συνοδεύονται από τις ανάλογες αλλαγές εύρους ζώνης ή ανάλυσης.

Εν προκειμένω, οι μετατροπές των κυμάτων γράφονται συχνά με τον παράγοντα 

κλίμακας που δίνεται όπως :

0

f
a

f


ή

0 00

1
, ( )x

f t
CWT a x t g dt

f f ff f



   

     
   



Αυτό είναι ισότιμο με τη λογαριθμική κλίμακα του εύρους ζώνης φίλτρων ή 

την κλίμακα οκτάβας του εύρους ζώνης φίλτρων για την δυαδική αύξηση των 

κεντρικών συχνοτήτων. Η μεγαλύτερη κεντρική συχνότητα συνεπάγεται ένα 

μεγαλύτερο εύρος ζώνης, και αντίστροφα. Μια άλλη αντιπροσώπευση, τα κύματα του 

Morlet, χρησιμοποιείται συχνά επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χρόνο κλίμακας 

και να επιλέξει ανεξάρτητα την κεντρική συχνότητα. Το κύμα του Morlet  ορίζεται 

ως:

 2

0
22( )

tj fg t e e 


ή
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Το κυμα του Morlet διαβεβαιώνει ότι η αντιπροσώπευση χρονοδιαγράμματος 

μπορεί να αντιμετωπισθεί ως μια χρόνο-συχνότητα. Ένα παράθυρο Gaussian

διαμορφώνεται στην επιθυμητή κεντρική συχνότητα και κλιμακώνεται αναλόγως. 

Έχει την καλύτερη αντιπροσώπευση και στο χρόνο και στη συχνότητα επειδή είναι 

βασισμένο στο παράθυρο Gaussian. Αυτό είναι ο καλύτερος συμβιβασμός για έναν 

ταυτόχρονο εντοπισμό και στο χρόνο και στη συχνότητα, δεδομένου ότι ο 

μετασχηματισμός κατά Φουριέ της λειτουργίας Gaussian είναι απλά μια έκδοση της 
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χρονικής λειτουργίας του. Επίσης, το κύμα Morlet καθορίζεται από μια ρητή 

λειτουργία και οδηγεί σε μια σχεδόν-συνεχή ιδιαίτερη έκδοση. Μια τροποποιημένη 

έκδοση του κύματος Morlet οδηγεί στη σταθερή κεντρική συχνότητα  FO με την 

παράμετρο πλάτους σ:

 2 2

0
22( , )

tj f tg t e e





Άλλη μια φορά, η αμοιβαιότητα χρόνου-συχνότητας καθορίζει το βαθμό 

διαθέσιμης ανάλυσης των χώρων χρόνου και συχνότητας. Η επιλογή ενός μικρού 

μεγέθους παραθύρου σ στη χρονική περιοχή παράγει το φτωχή ανάλυση συχνότητας 

ενώ προσφέρει μία άριστη χρονική ανάλυση, και αντίστροφα. Το STFT έχει την ίδια 

ανάλυση συχνότητας-χρόνου όπως παρατηρείται ανεξάρτητα από τις μεταφράσεις 

συχνότητας. Ο STFT μπορεί να γραφτεί ως εξής:

2( , ) ( ) ( ) f tSTFT f x t g t e dt 






  

Όπου το g(t) είναι το χρονικό παράθυρο που επιλέγει το χρονικό διάστημα για την 

ανάλυση, διαφορετικά γνωστό ως φάσμα που εντοπίζεται εγκαίρως. Η εικόνα 38

παρουσιάζει συγκριτική ανάλυση συχνότητας και STFT και της μετατροπής 

κυμάτων. Το STFT είναι συχνά ανάλογο με μια τράπεζα των φίλτρων bandpass που 

κάθε μια μετατοπίζεται από μια ορισμένη συχνότητα διαμόρφωσης fo. Στην 

πραγματικότητα, ο μετασχηματισμός κατά Φουριέ ενός σήματος μπορεί να 

ερμηνευθεί περνώντας το σήμα μέσω των πολλαπλών φίλτρων bandpass με μια 

ώθηση g(f)ej2πft και χρησιμοποιώντας έπειτα τη σύνθετη αποδιαμόρφωση στον 

υποβιβασμό εξόδου φίλτρων. Τελικά, το STFT ως απόδοση  φίλτρων bandpass

μεταφράζει απλά την ίδια χαμηλής διέλευσης λειτουργία φίλτρων μέσω της 

λειτουργίας της διαμόρφωσης. Τα χαρακτηριστικά του φίλτρου μένουν τα ίδια ακόμα 

κι αν η συχνότητα μετατοπίζεται.
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Fourier Transform

Εικόνα 38 - Μετασχηματισμός κατά Φουριέ (STFT) και μετατροπή κυμάτων (WT)

Αντίθετα από το STFT, η εφαρμογή μετατροπής κυμάτων δεν είναι 

ανεξάρτητη από τη συχνότητα, έτσι οι υψηλότερες συχνότητες μελετώνται με την 

ανάλυση των φίλτρων με μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Οι αλλαγές κλίμακας δεν είναι 

ισοδύναμες με τις ποικίλες συχνότητες διαμόρφωσης που χρησιμοποιεί το STFT. Οι 

διαστολές και οι συστολές της λειτουργίας βάσης επιτρέπουν την παραλλαγή της 

ανάλυσης χρόνου και συχνότητας αντί της ομοιόμορφης ανάλυσης του 

μετασχηματισμού κατά Φουριέ.

Και τα οι μετατροπές κυμάτων και οι μετατροπές Fourier είναι γραμμικές 

TFRs (αντιπροσώπευση χρόνου-συχνότητας) και ισχύουν οι κανόνες του 

superposition ή της γραμμικότητας. Αυτό είναι συμφέρον σε περιπτώσεις δύο ή 

περισσότερων χωριστών συστατικών σημάτων. Γραμμικότητα σημαίνει ότι οι 

διαγώνιοι-όροι δεν παράγονται  εφαρμόζοντας διαδικασίες είτε χρόνου-συχνότητας 

είτε χρονοδιαγράμματος. Εκτός από γραμμικό TFRs, υπάρχουν τετραγωνικές 

αντιπροσωπεύσεις χρόνου-συχνότητας που είναι αρκετά χρήσιμες στην επίδειξη των 

πληροφοριών ενέργειας και συσχετισμού. Αυτές οι τεχνικές περιγράφονται αλλού σε 

αυτόν το βιβλίο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής Wigner-Ville, (W-WD),

λείανσης W-V, τη διανομή περιορισμένου συμπεράσματος (RID), κ.λπ. Ένα 

παράδειγμα της λείανσης Wigner-Ville είναι:

21 1
( , )

2 2 2
j fW t f s t e s t h dt  
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Όπου  το h(t) είναι μια λειτουργία λείανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πυρήνας 

λείανσης για τη γενικευμένη ή κατηγορία Cohen  χρόνου-συχνότητας είναι:

( , ) ( )
2

t h


   
 

  
 

Αυτές οι μέθοδοι επιδεικνύουν τις κοινές πληροφορίες χρόνου-συχνότητας σε 

μια τέτοια μόδα σαν να εμφανίζει ραγδαίες αλλαγές ενέργειας πάνω από όλο το 

φάσμα της συχνότητας. Δεν υπόκεινται στις παραλλαγές λόγω της επιλογής 

παραθύρων, όπως στην περίπτωση του STFT. Μια προβληματική περιοχή για αυτές 

τις περιπτώσεις είναι η απαλοιφή εκείνων των διαγώνιων που είναι το αποτέλεσμα 

του ενσωματωμένου συσχετισμού. 

3.3.4. Αγωγιμότητα του δέρματος

Η αγωγιμότητα του δέρματος θεωρείται ως συνάρτηση της δραστηριότητας 

του ιδρωτοποιού αδένα και του μεγέθους του δερματικού πόρου. Το υπόβαθρο 

αγωγιμότητας του δέρματος για ένα άτομο διαφέρει για πολλούς λόγους, 

συμπεριλαμβανομένου του φύλλου, της διατροφής, του τύπου και της κατάστασης 

του δέρματος. Η δραστηριότητα έκκρισης του αδένα ελέγχεται εν μέρει από το 

συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Όταν ένα αντικείμενο αιφνιδιάζεται ή βιώνει 

νευρικότητα, θα υπάρξει μία γρήγορη αύξηση στην αγωγιμότητα του δέρματος [ένα 

διάστημα δευτερολέπτων] εξαιτίας της αυξανόμενης δραστηριότητας στον 

ιδρωτοποιό αδένα [εκτός και αν οι αδένες εμποτιστούν με ιδρώτα]. Μετά από ένα 

αιφνιδιασμό, η αγωγιμότητα του δέρματος θα μειωθεί φυσικά εξαιτίας της 

υπεραπορρόφησης. Υπάρχει διαπότιση στην επίδραση: όταν ο πόρος του ιδρωτοποιού 

αδένα γεμίσει δεν υπάρχει πια το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της αγωγιμότητας 

του δέρματος. Ο επιπλέον ιδρώτας χύνεται έξω από τον πόρο. Η δραστηριότητα  του 

ιδρωτοποιού αδένα αυξάνει την χωρητικότητα του δέρματος  έτσι ώστε να επιτρέψει 

την διέλευση του πρόσφατου συμπτώματος μέσα από αυτό και αλλαγές στην 

αγωγιμότητα του δέρματος αντανακλούν αλλαγές στο επίπεδο της διέγερσης στο 

συμπαθητικό νευρικό σύστημα.

Η Γαλβανική Αντίδραση του Δέρματος είναι μία μέτρηση της αγωγιμότητας 

του δέρματος ανάμεσα από δύο ηλεκτρόδια. Η αγωγιμότητα του δέρματος τυπικά 

μετριέται μέσω της εφαρμογής ενός σινιάλου εναλλασσόμενου ρεύματος διάμεσα δύο 
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ηλεκτροδίων, τοποθετημένα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών και η αντίδραση 

φαίνεται από την αλλαγή στην αγωγιμότητα (μείωση της αντίστασης) του δέρματος 

με τον χρόνο. Η αλλαγή στην αγωγιμότητα είναι συνάρτηση της δραστηριότητας του 

ιδρωτοποιού αδένα και του μεγέθους του δερματικού πόρου. Μία αύξηση στην 

αγωγιμότητα προκύπτει μέσα από την υγρότητα του δέρματος, την προ-εκκριτική 

δραστηριότητα των κυτταρικών μεμβρανών του ιδρωτοποιού αδένα η και των δύο. Η 

αγωγιμότητα του δέρματος μπορεί να διαφέρει εξαιτίας της δραστηριότητας του 

αυτόνομου νευρικού συστήματος του αντικειμένου, ή πιο συγκεκριμένα του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος του.

3.3.4.1   Αρχές της αγωγιμότητας του δέρματος 

Το απλό ψυχο-γαλβανόμετρο ήταν ένα από τα πιο πρώτα εργαλεία της 

ψυχολογικής έρευνας. Ένα ψυχο-γαλβανόμετρο μετρά την αντίσταση του δέρματος 

στο πέρασμα ενός πολύ μικρού ηλεκτρικού ρεύματος. Ήταν γνωστό για δεκαετίες ότι 

το μέγεθος αυτής της ηλεκτρικής αντίστασης επηρεάζεται, όχι μόνο από τη γενική 

διάθεση του ατόμου, αλλά και από τις άμεσες συναισθηματικές αντιδράσεις.

Η Απάντηση του Tarchanoff είναι μια αλλαγή στη συνεχή δυνατότητα στους 

νευρώνες του αυτόνομου νευρικού συστήματος που συνδέεται με την 

αισθητικοκινητική λουρίδα του φλοιού. Αυτή η αλλαγή βρέθηκε ότι αφορά στο 

επίπεδο της φλοιώδους διέγερσης.  Επειδή τα χέρια έχουν μια ιδιαίτερα μεγάλη 

αντιπροσώπευση των καταλήξεων νεύρων στην αισθητικοκινητική λουρίδα του 

φλοιού, τα φορητά ηλεκτρόδια είναι ιδανικά.  Δεδομένου ότι η διέγερση αυξάνεται, η 

αντίδραση πίεσης "πάλης ή πτήσης" του αυτόνομου νευρικού συστήματος μπαίνει σε 

δράση, και η αδρεναλίνη προκαλεί τον αυξανόμενο ιδρώτα, μεταξύ πολλών άλλων 

φαινομένων, αλλά η ταχύτητα της ανταπόκρισης του ιδρώτα δεν είναι πουθενά τόσο 

στιγμιαία ή ακριβής όσο η απάντηση του Tarchanoff. Τα πιο προηγμένα στρώματα 

του φλοιού, μοναδικά στον άνθρωπο, συνδέονται με τον αντίχειρα και το δείκτη 

ειδικά, και εκεί υπάρχει μια περαιτέρω σύνθετη φυσιολογική ανταπόκριση που 

εμφανίζεται όταν ο μπροστινός εγκέφαλος διεγείρεται. Οι αλλαγές στους ρυθμούς 

Άλφα προκαλούν τη διεύρυνση των τριχοειδών αγγείων του αίματος, κι αυτό έχει 

επιπτώσεις επίσης στην αντίσταση.

Δυνάμει της γαλβανικής αντίδρασης του δέρματος, η αυτόνομη 

δραστηριότητα νευρικών συστημάτων προκαλεί μια αλλαγή στην αγωγιμότητα του 
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δέρματος. Ο γενικός βαθμός διέγερσης των ημισφαιρίων, και την πραγματικότητα 

ολόκληρος ο εγκέφαλος, φαίνεται στις αναγνώσεις του ψυχόμετρου GSR, το οποίο 

δεν διαφοροποιεί μεταξύ των ημισφαιρίων, ή μεταξύ των φλοιωδών και των 

στοιχειωδών αντιδράσεων του εγκεφάλου. Η υψηλότερη διέγερση (όπως εμφανίζεται 

με την αυξανόμενη συμμετοχή) σχεδόν στιγμιαία  (0,2 - 0,5  SEC) θα προκαλέσει μια 

πτώση στην αντίσταση του δέρματος: η μειωμένη διέγερση θα προκαλέσει μια άνοδο 

στην αντίσταση δέρματος.

3.3.4.2   Χαρακτηριστικά γνωρίσματα αγωγιμότητας του δέρματος 

Η ηλεκτροδερματική αντίδραση σημειώνεται χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιώντας το υποσύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων: 

χρονική καθυστέρηση,  εύρος,  χρόνος ανόδου και μισός χρόνος αποκατάστασης.

Χρησιμοποιείται ο μισός χρόνος αποκατάστασης επειδή η πλήρης περίοδος 

αποκατάστασης είναι δύσκολο να καθοριστεί. Το διάγραμμα στην εικόνα 39

παρουσιάζει μια ιδανική αντίδραση σε ένα υποθετικό ερέθισμα. Όπως αυτό το 

διάγραμμα παρουσιάζει, η αντίδραση εμφανίζεται μερικά δευτερόλεπτα μετά από το 

ερέθισμα.

Εικόνα 39 - Ηλεκτροδερματική αντίδραση (EDR)

Η χρονική καθυστέρηση είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ του ερεθίσματος 

και της αρχής της ανόδου της αντίδρασης. Το εύρος της αντίδρασης είναι η διαφορά 
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μεταξύ της αιχμής της αντίδρασης και της βασικής γραμμής. Η διάρκεια της 

αντίδρασης είναι η διαφορά μεταξύ του χρόνου της αρχικής αντίδρασης και του 

χρόνου της αιχμής. Η μισή χρονική διαφορά αποκατάστασης μεταξύ του χρόνου 

αιχμής και του χρόνου στον οποίο η αντίδραση μειώνεται στο μισό του μεγέθους της 

αιχμής. Αυτή η ενιαία αντίδραση αναφέρεται ως Τύπος 1 αντίδραση.

Οι ασάφειες προκύπτουν όταν οι αντιδράσεις δεν χωρίζονται καλά, όπως όταν 

οι αντιδράσεις εμφανίζονται στην αποκατάσταση (τύπος 2) ή στην αύξηση (τύπος 3) 

προηγούμενων αντιδράσεων. Αυτοί οι τύποι περιστατικών παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα του Boucsein στο εικόνα 40:

Εικόνα 40 - Εντυπωσιακές αντιδράσεις μπορεί επίσης να εμφανιστούν στην άνοδο προηγούμενων 
αντιδράσεων

3.3.5 Αναπνοή

Η πρωταρχική λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος είναι να διοχετεύει 

οξυγόνο στο αίμα έτσι ώστε το αίμα να μπορεί να παρέχει οξυγόνο σε όλα τα όργανα 

του σώματος. Το αναπνευστικό σύστημα το επιτυγχάνει αυτό μέσω της αναπνοής. 

Όταν αναπνέουμε, εισπνέουμε οξυγόνο και εκπνέουμε διοξείδιο του άνθρακα. Αυτή η 

ανταλλαγή αερίων στο αναπνευστικό σύστημα σημαίνει την παροχή οξυγόνου στο 

αίμα

Η αναπνοή επιτυγχάνεται μέσω του στόματος, της μύτης, του τραχήλου, των 

πνευμόνων και του διαφράγματος. Το οξυγόνο εισέρχεται στο αναπνευστικό σύστημα 
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μέσω του στόματος και της μύτης. Το οξυγόνο κατόπιν περνάει στον λάρυγγα (όπου 

οι ήχοι της ομιλίας παράγονται) και τον τράχηλο ο οποίος είναι ένα αγγείο που 

εισέρχεται στα τοιχώματα του στήθους. Στα τοιχώματα του στήθους, ο τράχηλος 

χωρίζεται σε δύο μικρότερα αγγεία που ονομάζονται βρόγχοι. Κάθε βρόγχος 

διαιρείται ξανά σχηματίζοντας τα βρογχικά αγγεία. Τα βρογχικά αγγεία οδηγούν απ 

ευθείας στους πνεύμονες όπου διαιρούνται σε πολλά μικρότερα αγγεία τα οποία 

συνδέονται σε μικρούς θύλακες που λέγονται κυψελίδες. Ο μέσος όρος πνευμόνων 

ενός ενήλικα περιέχει περίπου 600 εκατομμύρια τέτοιων σπογγώδη, γεμάτα με αέρα 

θυλάκων τα οποία περιβάλλονται από τριχοειδή αγγεία. Το εισπνεόμενο οξυγόνο 

περνάει στις κυψελίδες και κατόπιν διαχέεται, μέσω των τριχοειδών αγγείων στο 

αρτηριακό αίμα. Στο μεταξύ, το πλούσιο σε ακαθαρσίες αίμα από τις φλέβες 

απελευθερώνει το διοξείδιο του άνθρακα στις κυψελίδες. Το διοξείδιο του άνθρακα 

ακολουθεί το ίδιο πέρασμα έξω από τους πνεύμονες όταν εκπνέεις.

Το έργο του διαφράγματος είναι η βοήθεια άντλησης του διοξειδίου του 

άνθρακα έξω από τους πνεύμονες και η εισροή του οξυγόνου στους πνεύμονες. Το 

διάφραγμα είναι ένα στρώμα από μύες που απλώνεται κατά μήκος του πάτου των 

τοιχωμάτων του στήθους. Όταν το διάφραγμα συστέλλεται και χαλαρώνει, γίνεται η 

αναπνοή. Όταν το διάφραγμα συστέλλεται, οξυγόνο εισρέει στους πνεύμονες. Όταν 

το διάφραγμα χαλαρώνει, τότε διοξείδιο του άνθρακα αντλείται έξω από τους 

πνεύμονες.

3.3.5.1   Αρχές της αναπνοής 

Για να κυριολεκτήσουμε η αναπνοή είναι η χημική διαδικασία 

απελευθέρωσης ενέργειας από (τις σύνθετες) οργανικές ενώσεις. Μπορεί να είναι και 

αεροβική (χρησιμοποιώντας το οξυγόνο) και αναερόβιο (μην χρησιμοποιώντας το 

οξυγόνο). Όταν κάποιος αναπνέει εισάγει αέρα στους πνεύμονες και με αυτόν τον 

τρόπο τα φατνία, όταν κάποιος εκπνέει ο αέρας βγαίνει από τους πνεύμονες και έτσι ο 

συνολικός όγκος του αέρα στους πνεύμονες ποικίλλει με την εισπνοή και την εκπνοή.

Υπάρχουν δύο πτυχές της αναπνοής που επιθυμούμε να μετρήσουμε: τη 

συχνότητα (ή ποσοστό) των αναπνοών και το βάθος αυτών των αναπνοών. Αντίθετα 

από την καρδιά, οι πνεύμονες δεν παράγουν ηλεκτρικά σήματα που μπορούν εύκολα 

να ανιχνευθούν και έτσι πρέπει να σχεδιαστεί μια ενεργός συσκευή. Εκτός της 

θωρακικής κίνησης (που δεν συνδέεται μεμονωμένα με την αναπνοή), υπάρχουν δύο 
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προφανή φυσικά αποτελέσματα που συσχετίζονται με την αναπνοή: η μετακίνηση 

αέρα και αλλαγές στον όγκο του αέρα μέσα οι πνεύμονες. 

3.3.5.2  Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αναπνοής 

Η αναπνοή καταγράφεται ακριβέστερα με τη μέτρηση της ανταλλαγής αερίου 

των πνευμόνων, αλλά αυτή η μέθοδος εμποδίζει τις δραστηριότητες όπως την ομιλία 

και την οδήγηση στο φυσικό περιβάλλον. Σαν εναλλακτικό μέτρο, καταγράφεται η 

επέκταση της θωρακικής κοιλότητας για να κατακτηθεί τη δραστηριότητα της 

αναπνοής.

Και η σωματική δραστηριότητα και η συναισθηματική διέγερση αναφέρεται 

ότι συναινούν στη γρηγορότερη και βαθύτερη αναπνοή, ενώ η ήρεμη ξεκούραση και 

η χαλάρωση αναφέρεται ότι οδηγούν στην πιο αργή και πιο ρηχή αναπνοή.  Τα 

ξαφνικά, έντονα ή τρομακτικά ερεθίσματα μπορούν να προκαλέσουν μια στιγμιαία 

διακοπή της αναπνοής και οι αρνητικές συγκινήσεις έχει αναφερθεί ότι προκαλούν 

παρατυπία στο ρυθμό της αναπνοής

Ας αντιπροσωπεύσουμε nS  την τιμή του ένατου δείγματος, όπου n=1,..,N (N 

ο αριθμός των δειγμάτων). Ας αναφερθούμε στο ομαλοποιημένο σήμα i
nS


(μηδέν 

σημαίνει,  διαφορά μονάδων) διαμορφωμένο ως:

n
n

S
S










Όπου μ και σ είναι τα μέσα και οι σταθερές αποκλίσεις που εξηγούνται παρακάτω: 
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Τα μέσα των απόλυτων τιμών των πρώτων διαφορών του ακατέργαστου σήματος

1

1 1
1

1
( )

1

N

n n
n

S S
N







 



Τα μέσα και οι απόλυτες τιμές των πρώτων διαφορών του ομαλοποιημένου σήματος
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Τα μέσα των απόλυτων τιμών των δεύτερων διαφορών του ομαλοποιημένου σήματος
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Δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανεξάρτητα. Οι τεχνικές μείωσης 

διαστατικότητας θα είναι χρήσιμες στην επιλογή των σημαντικότερων μεροληπτικών 

πληροφοριών.

3.3.6 Καρδιακός ρυθμός

Ο καρδιακός ρυθμός σε κατάσταση ανάπαυσης διαφέρει ευρέως σε 

διαφορετικά άτομα. Κατά την διάρκεια διάφορων ψυχολογικών εντάσεων, ειδικά 

άσκησης, μπορεί να αυξηθεί τρίδιπλα. Ο καρδιακός ρυθμός είναι ανεξάρτητος, 

μεταξύ άλλων, στο επίπεδο της φυσικής κατάστασης του οργανισμού; Υψηλής 

αντοχής εκπαιδευμένοι αθλητές, έχουν επίπεδα ανάπαυσης καρδιακού ρυθμού τα 

οποία, για μερικούς ανθρώπους, μπορεί να σημαίνει την ανάγκη για εμφύτευση 

βηματοδότη. Το μέγιστο επίπεδο καρδιακού ρυθμού που επιτυγχάνεται κατά την 

διάρκεια φυσικής άσκησης εξαρτάται από την ηλικία του αντικειμένου, με 
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εικοσάχρονου τυπικά να μπορεί να πετύχει ρυθμό 200 παλμών ανά λεπτό σε 

σύγκριση με τα μέγιστα επίπεδα των 20 έως 30 λιγότερων παλμών ανά λεπτό για 

μεγαλύτερους ανθρώπους.

Ο καρδιακός ρυθμός κανονικά προσδιορίζεται από τον ρυθμό αποπόλωσης 

του καρδιακού βηματοδότη. Ο ιστός του βηματοδότη βρίσκεται στον φλεβικό κόμβο, 

στον κολποκοιλιακό κόμβο (AV), και στον ιστό Purkinje. Παρόλα αυτά, επειδή ο 

ρυθμός αποπόλωσης του φλεβικού κόμβου είναι πιο γρήγορος από αυτού άλλου 

ιστού βηματοδότη και το ερέθισμα αποπόλωσης απλώνεται μέσω του μηχανισμού 

καρδιακής αγωγιμότητας σε άλλους βηματοδότες πριν αυθόρμητα αποπολωθούν, ο 

φλεβικός κόμβος είναι αυτός που κανονικά προσδιορίζει τον ρυθμό. Εάν, για όποιο 

λόγο, ο κανονικός βηματοδότης αποτύχει να παράγει ένα ερέθισμα, τότε οπουδήποτε 

αλλού ο ιστός του βηματοδότη συνήθως αναλαμβάνει τον έλεγχο. 

3.3.6.1   Αρχές του ρυθμού της καρδιάς

Ο εγγενής χτύπος καρδιάς, στην απουσία οποιασδήποτε νευροχυμικής 

επιρροής, είναι περίπου 100  με 120.χτύπους το λεπτό. Σε ένα άθικτο,  

απελευθερωμένο άτομο, ο καρδιακός ρυθμός οποιαδήποτε στιγμή αντιπροσωπεύει 

την καθαρή επίδραση των παρασυμπαθητικών   (πνευμονογαστρικό νεύρο)  νεύρων 

που τον επιβραδύνουν και των συμπαθητικών νεύρων που τον επιταχύνουν. Οι 

μοτονευρώνες που διαμορφώνουν τα πνευμονογαστρικά νεύρα δημιουργούνται στο 

ραχιαίο πυρήνα και στον μικτό πυρήνα. Κατεβαίνουν προς τα κάτω στο λαιμό 

παράλληλα με τις καρωτιδικές αρτηρίες στο θώρακα.  Τα συμπαθητικά νεύρα 

δημιουργούνται στην διαμεσωπλευρική στήλη του νωτιαίου μυελού στην ανώτερη 

θωρακική περιοχή. Η σύναψη των άσπρων κλάδων στα συμπαθητικά γάγγλια και οι 

γκρι κλάδοι τρέχουν με τις προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες πέρα από το 

μεσοθωράκιο, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα των καρδιακών νεύρων και των παρα 

συμπαθητικών γάγγλια, τα οποία ανεφοδιάζουν τα διάφορα μέρη της καρδιάς, καθώς 

επίσης και άλλες επιπρόσθετες καρδιακές δομές. Υπάρχουν άφθονα στοιχεία που 

μαρτυρούν ότι και τα πνευμογαστρικά νεύρα και τα συμπαθητικά νεύρα μεταφέρουν 

όχι μόνο τα κεντρομόλα  νεύρα συμπεριλαμβανομένων εκείνων της καρδιάς, αλλά 

και πολλές κεντρομόλες ίνες που υποβοηθούν τις διάφορες ανακλαστικές λειτουργίες.

Τα πνευμονογαστρικά νεύρα εννευρώνουν το κολποκοιλιακό κόμβο, τους AV 

διευθύνοντες δρόμους, και τον ενδοκολπικό μυ. Το θέμα εάν τα πνευμονογαστρικά 



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

106

νεύρα παρέχουν έναν φυγόκεντρο έλεγχο του κοιλιακού μυός παραμένει 

αμφισβητούμενο. Είναι δυνατό ότι το προφανές βαθούλωμα της κοιλιακής συστολής 

από την παρασυμπαθητική διέγερση που αναφέρεται σε μερικές μελέτες μπορεί να 

ήταν τουλάχιστον εν μέρει το αποτέλεσμα του μειωμένου κοιλιακού γεμίσματος που 

είχε ως συνέπεια το ενδοκολπικό βαθούλωμα. Σε μερικά ζώα που είναι γνωστό ότι 

έχουν ένα σύνολο  φυγόκεντρων παρασυμπαθητικών εννευρώσεων των κοιλιών

(πάπια και βάτραχος), η παρασυμπαθητική διέγερση έχει αποδειχθεί ότι έχει μία 

μεγάλη αρνητική  ινότροπη επίδραση. Ο σκύλος, εντούτοις, ο οποίος όπως ο 

άνθρωπος θεωρείται ότι έχει μικρή εάν όχι ελάχιστη φυγόκεντρη κοιλιακή 

εννεύρωση, η παρασυμπαθητική διέγερση έχει μόνο μια ασήμαντη επίδραση.

Η διέγερση κάθε πνευμονογαστρικού νεύρου επιβραδύνει την καρδιά, αν και 

το δεξί νεύρο λέγεται ότι έχει μια μεγαλύτερη επίδραση από το αριστερό. Αυτή η 

διαφορά, εντούτοις, δεν έχει αναφερθεί σε όλες τις μελέτες και μπορεί να εξαρτηθεί 

από τη συχνότητα της διέγερσης. Εκτός από την επίδρασή της στο κολποκοιλιακό 

κόμβο, η πνευμονογαστρική δραστηριότητα επιβραδύνει επίσης τη διεξαγωγή AV.

Αυτή η επίδραση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε ανταπόκριση στην αριστερή παρά 

στην δεξιά πνευμονογαστρική διέγερση και οι υψηλές συχνότητες της αριστερής 

πνευμονογαστρικής δραστηριότητας είναι πιθανό να έχουν ως αποτέλεσμα τον πλήρη 

φραγμό διεξαγωγής AV.

Η προφανέστερη επίδραση της πνευμονογαστρικής διέγερσης είναι να 

επιβραδύνει, ή ακόμα και να σταματά την καρδιά. Η αφάνεια της 

ανταπόκρισης/αντίδρασης του κολπικού κόμβου  είναι πολύ σύντομη, και η επίδραση 

μιας ενιαίας πνευμονογαστρικής διέγερσης εξαρτάται από τη φάση του καρδιακού 

κύκλου στον οποίο εφαρμόζεται. Μετά από ένα ενιαίο ερέθισμα, η μέγιστη 

αντίδραση έχει αναφερθεί ότι εμφανίζεται μέσα σε μόνο 400  χιλιοστά του 

δευτερολέπτου. Κατά συνέπεια, τα πνευμονογαστρικά αποτελέσματα ενός 

ερεθίσματος σε μια μέγιστη αντίδραση αναφέρεται ότι συμβαίνουν είτε στον πρώτο 

είτε το δεύτερο κτύπο μετά από την αρχή του. Μετά από τη τέλος της 

πνευμονογαστρικής διέγερσης, ο ρυθμός της καρδιάς επιστρέφει γρήγορα στο 

προηγούμενο επίπεδό της. Η ταχύτητα της αποκατάστασης είναι λίγο πιο αργή από 

αυτή της αρχής, αλλά ο καρδιακός ρυθμός αποκαθίσταται συνήθως σε λιγότερο από  

5  δευτερόλεπτα.

Αν και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα υψηλά επίπεδα 

πνευμονογαστρικής  δραστηριότητας επιβραδύνουν την καρδιά, μπορούν να 
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υπάρξουν περιστάσεις στις οποίες μικρές αυξήσεις στη συχνότητα μπορούν 

πραγματικά να την επιταχύνουν. Αυτό συμβαίνει επειδή στις πνευμονογαστρικές 

συχνότητες που είναι κοντά στην καρδιά, τα καρδιακά βηματοδοτικά κύτταρα τείνουν 

να παρασύρονται από τις πνευμονογαστρικές διεγέρσεις και οι μικρές αυξήσεις στην 

πνευμονογαστρική συχνότητα μπορούν να προκαλέσουν την αύξηση του καρδιακού 

ρυθμού. Εάν αυτή η επίδραση εμφανίζεται στο άθικτο ζώο είναι άγνωστο και η 

φυσιολογική σημασία, ενδεχομένως, αυτής της παράδοξης πνευμονογαστρικής 

επίδρασης παραμένει να καθιερωθεί. 

Η επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού στην πνευμονογαστρική διέγερση 

αυξάνεται με τη συχνότητα της διέγερσης. Το μεγαλύτερο μέρος της αλλαγής του 

καρδιακού ρυθμού λαμβάνεται στις συχνότητες μέχρι 5 Hz, και η σχέση μεταξύ της 

αλλαγής του καρδιακού ρυθμού και της συχνότητας ερεθισμάτων μπορεί να 

καταλήξει σε υπερβολή. Η ολική μη γραμμικότητα αυτής της σχέσης θεωρεί ότι ο 

καρδιακός ρυθμός μπορεί να μην είναι η κατάλληλη μεταβλητή προς μέτρηση όταν 

ποσολογούνται τα αυτόνομα φυγόκεντρα αποτελέσματα. Εάν η διακοπή του σφυγμού 

η οποία είναι λειτουργία του αμοιβαίου του καρδιακού ρυθμού, σχεδιαστεί απέναντι 

στη συχνότητα ερεθισμάτων, η σχέση έπειτα γίνεται γραμμική.

3.3.6.2  Προεπεξεργασία σημάτων καρδιακού ρυθμού. 

Εκτοπικοί κτύποι μπορεί να προκύψουν λόγω των ανωμαλιών στη γένεση της 

βηματοδοτικής διέγερσης ή λόγω της εξασθενισμένης διάδοσης των ηλεκτρικών 

διεγέρσεων μέσω της καρδιάς. Η ανώμαλη παραγωγή διέγερσης μπορεί να 

προκαλέσει τον ενδοκολπικό ινιδισμό, ταχυκαρδία κόλπων, βραδυκαρδία κόλπων, 

AV κομβικούς πρόωρους κτύπους, κοιλιακούς πρόωρους κτύπους, κοιλιακή 

ταχυκαρδία, και κοιλιακό ινιδισμό. Οι διαταραχές μεταβίβασης μπορούν να 

οδηγήσουν στη διάσπαση του ρυθμού με την εισαγωγή μικρών διακοπών λόγω 

ποικίλων φραγμών, όπως τον φραγμό AV,  τον φραγμό SA,  το σταμάτημα των 

κόλπων,  κ.λπ.... Γενικά γίνεται αποδεκτό ότι ο υψωμένος αυτόνομος αδρενεργικός 

τόνος και οι ψυχολογικοί παράγοντες άγχους μπορούν να παίξουν ρόλο στην 

παραγωγή και τη διαιώνιση καρδιακών αρρυθμιών. Οι κοιλιακοί εκτοπικοί κτύποι 

(στα τρεξίματα ή μεμονωμένα) μπορεί να οδηγήσουν σε μια στιγμιαία μείωση του 

όγκου κτυπήματος, της μειωμένης συστημικής αρτηριακής πίεσης αίματος και της 

ανακλαστικής συμπαθητικής διέγερσης.
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Ο Welch και λοιποί εξέθεσαν μια μελέτη όπου κατέγραψαν την φυγόκεντρη 

συμπαθητική  δραστηριότητα από το περονικό νεύρο χρησιμοποιώντας τις 

μικρογραφικές τεχνικές. Παρατηρήθηκε ότι οι σποραδικοί πρόωροι χτύποι με τα

διαστήματα συζεύξεων λιγότερο από 80% του μήκους κολπικών κύκλων 

ακολουθήθηκαν με συνέπεια από μια έκρηξη της συμπαθητικής δραστηριότητας, η 

όποια ήταν σημαντικά υψηλότερη σε εύρος και σε διάρκεια από ότι ήταν οι εκρήξεις 

μιας τέτοιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του ρυθμού του κόλπου. Το μέγεθος 

αυτής της εκρηκτικής δραστηριότητας αυξήθηκε καθώς το διάστημα συζεύξεων του 

πρόωρου κτύπου μειώθηκε. Εντούτοις, γενικά θεωρείται ότι ένας απομονωμένος 

εκτοπικός κτύπος δεν προκαλεί οποιαδήποτε αλλαγή φάσης στο σήμα HRV ή του 

φάσματος του.  Οι καρδιακές δυσρυθμίες εμφανίζονται κάποια στιγμή  στο 90%  με 

95%  των ασθενών με οξύ μυοκαρδιακό έμφραγμα και 70% με 95% των ασθενών με  

συμφορητική βλάβη καρδιάς λόγω της καρδιομυοπάθειας.

Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι περίπου το ένα τρίτο των υγιών ανδρών 

έχει έναν ή περισσότερους κοιλιακούς πρόωρους κτύπους κατά τη διάρκεια μίας 

ώρας καταγραφής και 12% έχει συχνές ή σύνθετες κοιλιακές αρρυθμίες. Επομένως, 

κάποιος αντιμετωπίζει εκτοπικούς κτύπους συχνά μεταξύ των ασθενών που 

υποβάλλονται στις δοκιμές για HRV. Υπάρχει επομένως, μια ανάγκη να αναπτυχθούν 

τα εργαλεία για να διορθωθούν τα δεδομένα HRV που περιέχουν εκτοπικούς 

κτύπους. Ένα παρεκκλίνον QRS σύνθετο σε μια επισήμανση ECG προκαλεί ένα μη 

κολπικό RR σταμάτημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ το αληθινό ποσοστό 

κόλπων οφείλει να μετρηθεί από το διάστημα PP, τα διαστήματα RR ανιχνεύονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης στην πράξη. Γενικά, οι περισσότεροι αλγόριθμοι 

ανίχνευσης QRS αγνοούν την παρουσία ή την απουσία κυμάτων Ρ υπολογίζοντας το 

διάστημα RR και επομένως, ένας εκτοπικός κτύπος μπορεί να προκαλέσει ένα 

πλαστό μη κολπικό σύντομο διάστημα RR που ακολουθείται από μια μακριά 

αντισταθμιστική μικρή διακοπή. Αυτό εμφανίζεται ως μια αιχμηρή παροδική ακίδα 

στη χρονική HRV σειρά.

Εκτός από τους εκτοπικούς κτύπους, δύο άλλοι τύποι λαθών μπορούν να 

προκύψουν με οποιονδήποτε ανιχνευτή QRS, είτε εφαρμόζονται μέσω του υλικού 

είτε μιας λειτουργίας ρουτίνας. Εάν ανιχνευτεί ένα σύνθετο QRS πρόωρα, όταν στην 

πραγματικότητα ένα κολπικό  κύμα Ρ δεν έχει εμφανιστεί, τότε  αυτό το λάθος 

χαρακτηρίζεται ως λάθος Τύπου Α. Ένα λάθος Τύπου Α εμφανίζεται όταν ένα 

προσδιοριστικό κύμα Ρ τίθεται πάρα πολύ χαμηλά. Στην περίπτωση ενός εκτοπικού 
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κτύπου, κάποιος μπορεί να αντικαταστήσει έναν εκτοπικό κτύπο με τον υπολογισμό 

του μέσου όρου των γειτονικών κανονικών διαστημάτων RR χωρίς πρόκληση 

αδικαιολόγητης προκατάληψης των δεδομένων.

3.3.6.3  Χαρακτηριστικά γνωρίσματα καρδιακού ρυθμού. 

Οι παραλλαγές στο ρυθμό της καρδιάς μπορούν να αξιολογηθούν με διάφορες 

μεθόδους. Ίσως ο απλούστερος να εκτελέσει είναι τα μέτρα των χρονικών περιοχών.

Με αυτές τις μεθόδους καθορίζεται είτε ο ρυθμός της καρδιάς σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο είτε τα διαστήματα μεταξύ των διαδοχικών κανονικών 

συγκροτημάτων. Σε μία συνεχόμενη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή (ECG), 

ανιχνεύεται κάθε σύνθετο QRS και τα αυτό αποκαλούμενα κανονικά διαστήματα 

(NN)  (δηλαδή όλα τα διαστήματα μεταξύ των παρακείμενων συγκροτημάτων QRS 

που προέρχονται από τις αποπολώσεις των κόμβων των κόλπων), ή καθορίζεται ο 

στιγμιαίος καρδιακός ρυθμός. Οι απλές μεταβλητές χρόνου που μπορούν να 

υπολογιστούν περιλαμβάνουν το μέσο διάστημα NN, το μέσο καρδιακό ρυθμό, τη 

διαφορά μεταξύ του πιο μακροχρόνιου και πιο σύντομου διαστήματος NN, τη 

διαφορά μεταξύ της νύχτας και το καρδιακό ρυθμό της ημέρας, κ.λπ. Άλλες χρονικές 

μετρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι παραλλαγές στο στιγμιαίο 

καρδιακό δευτεροβάθμιο ρυθμό, στην αναπνοή, η κλίση,  ο μηνοειδής χειρισμός,  ή 

δευτεροβάθμια η έγχυση φαινολεφρίνης. Αυτές οι διαφορές μπορούν να 

περιγραφούν ως είτε διαφορές στον καρδιακό ρυθμό είτε στο μήκος των κύκλων.

Γεωμετρικές μέθοδοι 

Η σειρά διαστημάτων NN μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ένα γεωμετρικό 

σχέδιο, όπως η διανομή πυκνότητας δειγμάτων των διαρκειών διαστήματος NN,

διανομή πυκνότητας δειγμάτων των διαφορών μεταξύ των παρακείμενων 

διαστημάτων NN, πλοκή του Lorenz NN ή διαστήματα RR, κ.λπ...., και ένας απλός 

τύπος χρησιμοποιείται που κρίνει τη μεταβλητότητα βασισμένη στις γεωμετρικές 

ή/και γραφικές ιδιότητες του προκύπτοντος σχεδίου. Τρεις γενικές προσεγγίσεις 

χρησιμοποιούνται στις γεωμετρικές μεθόδους: (α) μια βασική μέτρηση του 

γεωμετρικού σχεδίου(π.χ. το πλάτος του ιστογράμμου διανομής στο διευκρινισμένο 

επίπεδο) μετατρέπεται στο μέτρο HRV, (β) το γεωμετρικό σχέδιο παρεμβάλλεται 

από μια καθορισμένη μορφή από μαθηματική άποψη (π.χ. προσέγγιση του 

ιστογράμμου διανομής από ένα τρίγωνο,  ή προσέγγιση ενός διαφορετικό 
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ιστόγραμμου από μια εκθετική καμπύλη) και έπειτα χρησιμοποιούνται οι παράμετροι 

αυτής της μαθηματικής μορφής, και  (γ)  η γεωμετρική μορφή που ταξινομείται σε 

αρκετά βασικά σχέδια από κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές 

κατηγορίες του HRV (π.χ. ελλειπτικές,  γραμμικές και τριγωνικές μορφές των 

πλοκών του Lorenz).

Οι περισσότερες γεωμετρικές μέθοδοι απαιτούν την ακολουθία  διαστήματος 

RR (ή NN) για να μετρηθούν ή να μετατραπούν σε μια ιδιαίτερη κλίμακα που δεν 

είναι τόσο λεπτή ή πολύ χονδροειδής και που επιτρέπει την κατασκευή των 

λειασμένων ιστογράμμων. Η περισσότερη εμπειρία έχει αποκτηθεί με δοχεία 

μάκρους περίπου 8 ms (για την ακρίβεια 7·8125 = 1/128 s) η οποία αντιστοιχεί στην 

ακρίβεια του τρέχοντος εμπορικού εξοπλισμού. Η τριγωνική μέτρηση δεικτών HRV

είναι το ολοκλήρωμα της διανομής πυκνότητας (δηλ. ο αριθμός όλων των 

διαστημάτων NN) διαιρεμένος με το μέγιστο της διανομής πυκνότητας. 

Χρησιμοποιώντας μια μέτρηση των διαστημάτων NN σε μια ιδιαίτερη κλίμακα, το 

μέτρο προσεγγίζεται από την αξία: (συνολικός αριθμός διαστημάτων NN)/(αριθμός 

διαστημάτων NN στο τροπικό δοχείο) το οποίο εξαρτάται από το μήκος του δοχείου, 

δηλ. στην ακρίβεια της ιδιαίτερης κλίμακας της μέτρησης.

Κατά συνέπεια, εάν η ιδιαίτερη προσέγγιση του μέτρου χρησιμοποιείται με τη 

μέτρηση διαστήματος NN σε μια κλίμακα διαφορετική στη συχνότερη δειγματοληψία 

128 Hz, το μέγεθος των δοχείων πρέπει να αναφερθεί. Άλλες γεωμετρικές μέθοδοι 

είναι ακόμα στη φάση εξερεύνησης και εξήγησης. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα 

των γεωμετρικών μεθόδων βρίσκεται στη σχετική αναισθησία τους στην αναλυτική 

ποιότητα της σειράς διαστημάτων NN. Το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι η 

ανάγκη για έναν λογικό αριθμό διαστημάτων NN για να κατασκευαστεί το 

γεωμετρικό σχέδιο. Στην πράξη, καταγραφές τουλάχιστον 20 λεπτά (αλλά κατά 

προτίμηση 24 ωρών) πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλίσουν τη σωστή 

απόδοση των γεωμετρικών μεθόδων, δηλ. οι τρέχουσες γεωμετρικές μέθοδοι είναι 

ακατάλληλες να αξιολογήσουν τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές του HRV. Η ποικιλία 

των χρονικών μέτρων του HRV συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Μέθοδοι περιοχών συχνότητας

Οι διάφορες φασματικές μέθοδοι για την ανάλυση του ταχογράφου έχουν 

εφαρμοστεί από την πρόσφατη  δεκαετία του '60. Η φασματική ανάλυση πυκνότητας 

δύναμης (PSD ) παρέχει τις βασικές πληροφορίες για το πώς η δύναμη  (π.χ. διαφορά)  
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διανέμει ως λειτουργία της συχνότητας. Ανεξάρτητα της μεθόδου που υιοθετείται, 

μόνο μια εκτίμηση του αληθινού PSD των σημάτων μπορεί να ληφθεί από τους 

κατάλληλους μαθηματικούς αλγορίθμους. Οι μέθοδοι για τον υπολογισμό PSD 

μπορούν να ταξινομηθούν γενικά ως μη παραμετρικοί και ως παραμετρικοί. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, και οι δύο μέθοδοι παρέχουν  συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Τα πλεονεκτήματα των μη παραμετρικών μεθόδων είναι: (α) η απλότητα του 

αλγορίθμου που υιοθετείται (γρήγορος μετασχηματισμός κατά Φουριέ - FFT - στις 

περισσότερες από τις περιπτώσεις) και (β) η υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, ενώ τα 

πλεονεκτήματα των παραμετρικών μεθόδων είναι: (α) ομαλότερα φασματικά 

συστατικά που μπορούν να διακριθούν ανεξάρτητα από τις επιλεγμένες εκ των 

προτέρων ζώνες συχνότητας, (β) εύκολη μετά-επεξεργασία του φάσματος με έναν 

αυτόματο υπολογισμό των τμημάτων ισχύος χαμηλής και υψηλής συχνότητας και 

εύκολος προσδιορισμός της κεντρικής συχνότητας κάθε συστατικού, και  (γ)  μια 

ακριβής εκτίμηση PSD ακόμη και σε ένα μικρό αριθμό δειγμάτων στον οποίο το 

σήμα υποτίθεται ότι θα διατηρήσει σταθερότητα. Το βασικό μειονέκτημα των 

παραμετρικών μεθόδων είναι η ανάγκη να ελεγχθεί η καταλληλότητα του 

επιλεγμένου προτύπου και η πολυπλοκότητά του (δηλ.  η σειρά του προτύπου).

Βραχυπρόθεσμες καταγραφές: Τρία κύρια φασματικά συστατικά 

διακρίνονται σε ένα φάσμα που υπολογίζεται από τις βραχυπρόθεσμες καταγραφές 

από 2  έως  5  λεπτά: συστατικά πολύ χαμηλής συχνότητας  (vlf),  χαμηλής 

συχνότητας  (LF),  και υψηλής συχνότητας  (HF)  . Η διανομή της ισχύος και η 

κεντρική συχνότητα του LF και του HF δεν καθορίζονται αλλά μπορούν να ποικίλουν 

σε σχέση με τις αλλαγές στις αυτόνομες διαμορφώσεις της περιόδου της καρδιάς. Η 

φυσιολογική εξήγηση της πολύ χαμηλής συχνότητας vlf είναι πολύ λιγότερο 

καθορισμένη και η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης φυσιολογικής διαδικασίας αποδοτέας 

σε αυτές τις αλλαγές περιόδου της καρδιάς μπορεί ακόμη και να αμφισβητηθεί. Το 

μη-αρμονικό συστατικό που δεν έχει τις συνεπείς ιδιότητες και που επηρεάζεται από 

τους αλγορίθμους της βασικής γραμμής ή της αφαίρεσης τάσης γίνεται αποδεκτό 

συνήθως ως σημαντικό συστατικό της πολύ χαμηλής συχνότητας vlf. Κατά συνέπεια 

vlf που αξιολογείται από τις βραχυπρόθεσμες καταγραφές (π.χ. 5  λ.) είναι ένα 

αμφίβολο μέτρο και πρέπει να αποφευχθεί κατά την ερμηνεία του PSD του 

βραχυπρόθεσμου ECGs.

Η μέτρηση της πολύ χαμηλής συχνότητας, της χαμηλής συχνότητας και της 

υψηλής συχνότητας των τμημάτων δύναμης γίνεται συνήθως στις απόλυτες τιμές της 
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δύναμης (ms2), αλλά η χαμηλή συχνότητα και η υψηλή συχνότητα μπορούν επίσης 

να μετρηθούν στις ομαλοποιημένες μονάδες (n.u.) που αντιπροσωπεύουν τη σχετική 

αξία κάθε τμήματος δύναμης αναλογικά προς τη συνολική δύναμη μείον το τμήμα 

της πολύ χαμηλής συχνότητας. Η αντιπροσώπευση της χαμηλής συχνότητας και της 

υψηλής συχνότητας n.u. υπογραμμίζει την ελεγχόμενη και ισορροπημένη 

συμπεριφορά των δύο κλάδων του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Επιπλέον, η 

ομαλοποίηση τείνει να ελαχιστοποιήσει την επίδραση στις τιμές των τμημάτων της 

χαμηλής συχνότητας και της υψηλής συχνότητας των αλλαγών στη συνολική δύναμη. 

Εντούτοις, n.u. πρέπει πάντα να αναφερθεί με τις απόλυτες τιμές της δύναμης της 

χαμηλής συχνότητας και της υψηλής συχνότητας προκειμένου να περιγραφεί στο 

σύνολο η διανομή της δύναμης στα φασματικά συστατικά. Η μακροπρόθεσμη 

φασματική ανάλυση καταγραφών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει 

την ακολουθία διαστημάτων NN σε ολόκληρη περίοδο 24-ωρών. Το αποτέλεσμα 

περιλαμβάνει έπειτα ένα υπερβολικά χαμηλό τμήμα συχνότητας (ULF), εκτός των 

τμημάτων  της πολύ χαμηλής συχνότητας, της χαμηλής συχνότητας και της υψηλής 

συχνότητας. Η κλίση του φάσματος 24-ωρών μπορεί επίσης να αξιολογηθεί σε μια 

μακριά κλίμακα από τη γραμμική συναρμολόγηση των φασματικών τιμών. Οι 

ακόλουθοι επιλεγμένοι πίνακες περιέχουν τα μέτρα συχνότητας:

3.3.7 Φυσιολογικές μετρήσεις για ανίχνευση κόπωσης

Οι φυσιολογικές μετρήσεις συχνά έχουν χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση 

υπνηλίας καθώς μπορεί να παρέχουν μία άμεση και αντικειμενική μέτρηση. Πιθανές 

μετρήσεις είναι το EEG (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα), κλείσιμο βλεφάρων, κίνηση 

των ματιών, καρδιακός ρυθμός, αγωγιμότητα του δέρματος και αναπαραγωγή των 

ορμονών αδρεναλίνης, νοραδρεναλίνης και κορτιζόνης [231]-[233]. Μία μείωση στον 

καρδιακό ρυθμό και μία αύξηση στην μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού 

αποτελούν δείκτες υπνηλίας, καθώς και μία μείωση στο μέγεθος της κόρης 

οφθαλμού, αυθόρμητες κινήσεις της κόρης του οφθαλμού και μείωση στην 

αγωγιμότητα του δέρματος. Μείωση αναπαραγωγής της αδρεναλίνης, της 

νοραδρεναλίνης και της κορτιζόνης είναι άλλοι πιθανοί δείκτες υπνηλίας [ 231]-

[233].

Όπως ο Ντάιτζες και ο Μαλλής διατυπώνουν: «Αυτή η κατηγορία 

τεχνολογιών παρακολούθησης κόπωσης περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο 
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προσεγγίσεων, τεχνικών και αλγορίθμων που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. 

Τεχνολογίες αυτής της κατηγορίας στοχεύουν να καταγράψουν διαστάσεις 

βιολογικής προσαρμογής προς το περιβάλλον ενός χειριστή, όπως π.χ. ένα 

χαρακτηριστικό των ματιών, του προσώπου, του κεφαλιού, της καρδιάς, της 

ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου, του χρόνου αντίδρασης κλπ., με απ’

ευθείας σύνδεση (π.χ. συνεχόμενα, κατά την διάρκεια οδήγησης)». Κατά αυτό τον 

τρόπο, εσωτερικά του οχήματος, με απ’ ευθείας σύνδεση, η παρακολούθηση της 

κατάστασης του οδηγού είναι απλά η μέτρηση μερικών φυσιολογικών / βιολογικής 

προσαρμογής προς το περιβάλλον συμβάντων του οδηγού κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του οχήματος.

3.3.7.1   Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEΓ) 

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα EEΓ φαίνεται να είναι ένας αξιόπιστος δείκτης 

της υπνηλίας. Το ποσό δραστηριότητας στις διαφορετικές ζώνες συχνότητας μπορεί 

να μετρηθεί για να ανιχνεύσει το στάδιο της υπνηλίας ή του ύπνου. Το 

ηλεκτροεγκεφαλογραφικό σήμα μπορεί να ταξινομηθεί βάσει του φάσματός του 

εύρους και συχνότητας. Τα πιο αξιόπιστα σχήματα στη συνέπεια και ως περιστατικά 

είναι τα κύματα βήτα, τα κύματα άλφα, κύματα θήτα και τα δέλτα κύματα [ 234 ]  

(εικόνα 41) Τα κύματα βήτα είναι ανώμαλα και έχουν ένα μικρό εύρος  (2-20  μν)

Τα κύματα βήτα (13-25  Hz) είναι κοινά στον άγρυπνη κατάσταση, κατά τη 

διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας και κατά την εκτέλεση των γνωστικών 

στόχων. Μπορούν επίσης να είναι παρόντα στα πρώτα στάδια του σήματος μπορούν 

να ταξινομηθούν βάσει του φάσματός του εύρους και συχνότητας. Τα σχέδια πιο 

αξιόπιστα στη συνέπεια και ως περιστατικά είναι τα βήτα κύματα, άλφα κύματα, 

κύματα θήτα και τα δέλτα κύματα [234] (εικόνα 41) Τα κύματα βήτα είναι ανώμαλα 

και έχουν ένα μικρό εύρος  (2-20  μν)  και σχετικά υψηλή συχνότητα [ 234 ],[235 ].
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Εικόνα 41 - Κύματα EEG

Τα άλφα κύματα  (8-12  Hz) είναι κοινά στην άγρυπνη και χαλαρωμένη 

κατάσταση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτο μέτρο της υπνηλίας. Είναι 

ρυθμικοί και έχουν ένα εύρος 20-60 μν. Όταν η υπνηλία εμφανίζεται το πρώτο 

σημάδι είναι μια άνοδος στην άλφα δραστηριότητα. Αργότερα στη διαδικασία τα 

άλφα κύματα μικραίνουν και αντικαθίστανται από τα κύματα θήτα. Μέχρι 10%  του 

πληθυσμού  δεν παρουσιάζουν άλφα δραστηριότητα καθόλου. Όταν εμφανιστεί η 

άλφα δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης, μια ξαφνική έκθεση σε έναν 

αντιληπτό στόχο θα την κάνει να εξαφανιστεί και να αντικατασταθεί από τη βήτα 

δραστηριότητα. Αυτό η κατάσταση καλείται μπλοκάρισμα άλφα [ 234 ], [236 ].

Τα κύματα θήτα  (5-7  Hz) έχουν ένα εύρος 20-100 μν και θα εμφανιστούν 

στα αρχικά  στάδια του ύπνου, από τα υπναγωγικά καλολογικά στοιχεία, της εστίασης 

της προσοχής ή από την επίλυση του προβλήματος. Υπάρχουν δύο τύποι 

δραστηριοτήτων θήτα, μια που συνδέεται με την απόδοση  των αντιληπτών στόχων 

και μια που συνδέεται με τα αρχικά στάδια του ύπνου ([234], [235]).

Τα κύματα δέλτα (0.5-4 Hz) εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του βαθύτερου 

ύπνου ή από τους όγκους εγκεφάλου. Το εύρος τους είναι σε κλίμακα 20-200 μν. Η 

ύπαρξη των συχνοτήτων στην κλίμακα του δέλτα, στον άγρυπνο κατάσταση δεν είναι 

φυσιολογική και πιθανώς οφείλεται στα τεχνουργήματα, αλλά μπορεί επίσης να είναι 

ένας δείκτης ενός όγκου εγκεφάλου [234],[235].
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Μερικές ομάδες έχουν εξετάσει τη χρήση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 

ως μέθοδο για την εξερεύνηση της υπνηλίας. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες 

έχουν χρησιμοποιήσει το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα για να επικυρώσουν την ύπαρξη 

της υπνηλίας όταν άλλα μέτρα αξιολογούνται μάλλον ως μέτρα ανίχνευσης κόπωσης

[215], [228]. Παραδείγματος χάριν, μια μελέτη από [224] αναδειγμένες ουσιαστικές 

σχέσεις μεταξύ ενός αλγορίθμου ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την καταγραφή 

της κόπωσης και της υπνηλίας υπό συνθήκες διέγερσης [237] θεώρησε ότι η υπνηλία 

θα πρέπει να καθορίζεται βασιζόμενη στον συνδυασμό των μέτρων του εγκεφάλου 

και του ματιού. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να

ανιχνεύσει τις ανεπάρκειες στην επεξεργασία πληροφοριών, η οποία μπορεί να 

εμφανιστεί ακόμα κι αν τα μάτια είναι ευρέως ανοικτά, και τα αργά κλεισίματα των 

ματιών θα ανίχνευαν  ανεπαρκείς αντιληπτικές ικανότητες. Το μεγαλύτερο 

μειονέκτημα που συνδέεται με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ως μία συσκευή 

ανίχνευσης οδικής υπνηλίας είναι η δυσκολία στη λήψη των καταγραφών υπό τις 

φυσικές συνθήκες οδήγησης; κάνοντας το μια κάπως μη ρεαλιστική επιλογή για την 

ανίχνευση της κούρασης.

3.3.7.2 Ηλεκτροοφθαλμογράφημα  (ΗΟΓ) 

Διάφορες μελέτες ([ 231]-[233]) επίσης αποκάλυψαν ότι οι παράμετροι όπως 

η διάρκεια του  ανοιγοκλεισίματος των ματιών (βλεφάριασμα), η συχνότητα με την 

οποία ανοιγοκλείνει το μάτι, η καθυστέρηση στην επαναλειτουργία των καπακιών 

του ματιού και η ύπαρξη των αργών κινήσεων των ματιών (SEM) είναι καλοί δείκτες 

της υπνηλίας. Αυτές οι παράμετροι μπορούν να μετρηθούν από το ηλεκτρο-

οφθαλμογράφημα (ΗΟΓ). Σύμφωνα με [35]  το βλεφάριασμα του ματιού ορίζεται 

όταν τα ανώτερα και χαμηλότερα καπάκια του ματιού αγγίζουν το ένα το άλλο και το 

μάτι είναι προσωρινά κρυμμένο. Ένα χαρακτηριστικό βλεφάριασμα έχει το εύρος 400 

μν και διαρκεί για περίπου  200 - 400 ms. Ένα βλεφάριασμα μπορεί να αναγνωριστεί 

στο ΗΟΓ από την έντονη άνοδό του και πτώση του (δες εικόνα 3.3.5  για ένα ίχνος 

βλεφαριάσματος στο σήμα του ΗΟΓ). Τα βλεφαριάσματα στο σήμα του ΗΟΓ 

αναφέρονται μερικές φορές ως τεχνητά βλεφαριάσματα. Είναι σημαντικό να είναι σε 

θέση να διακρίνει τα βλεφαριάσματα των ματιών από τις κάθετες κινήσεις τους, 

δεδομένου ότι μια αλλαγή στο σχηματισμό του τεχνουργήματος του βλεφαριάσματος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση επαγρύπνησης ([238], [239]).
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Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη συμπεριφορά 

του βλεφαριάσματος, αποσπάσιμη από το σήμα του ΗΟΓ, είναι παραδείγματος χάριν 

η συχνότητα βλεφαριάσματος [βλεφάριασμα/λεπτό], το εύρος ή το επίπεδο του 

ανοίγματος του ματιού [mV]  και η διάρκεια του [ms]. Σύμφωνα με [234],  ένα 

χαλαρωμένο άτομο ανοιγοκλείνει το μάτι του περίπου 15-20  φορές ανά λεπτό, αν και 

απαιτούνται μόνο 2-4 από μια φυσιολογική άποψη. Κατά την εκτέλεση γνωστικών 

στόχων η συχνότητα βλεφαριάσματος μειώνεται σε 3 βλεφαριάσματα ανά λεπτό, ενώ 

μια αύξηση στη συχνότητα βλεφαριάσματος δείχνει τη μειωμένη επαγρύπνηση [240].

Ένας κοινός καθορισμός της διάρκειας του βλεφαριάσματος είναι η χρονική διαφορά 

μεταξύ της αρχής και του τέλους του βλεφαριάσματος, όπου τα σημεία της αρχής και 

του τέλους μετριούνται στο σημείο όπου επιτυγχάνεται το μισό εύρος. Εντούτοις, 

αυτός ο καθορισμός θα προκαλέσει ένα πρόβλημα όταν εμφανίζεται μια κάθετη 

κίνηση του ματιού ταυτόχρονα με το βλεφάριασμα, δεδομένου ότι αυτό προκαλεί μια 

κάθετη μετατόπιση στο σήμα. Το εύρος γίνεται έτσι δύσκολο να καθοριστεί.

Δεδομένου ότι αυτό είναι συχνά η περίπτωση, ένας καλύτερος καθορισμός της 

διάρκειας του βλεφαριάσματος είναι το ποσό του μισού χρόνου ανόδου και του μισού 

χρόνου πτώσης στο σύνθετο βλεφάριασμα. Το πρώτο μέρος της διάρκειας μετριέται 

από το μισό εύρος ανόδου στην κορυφή, και το δεύτερο μέρος μετριέται από την 

κορυφή στο μισό εύρος πτώσης (εικόνα 42) [234], [238], [239]. Ο λόγος που 

μετριούνται τα σημεία της αρχής και του τέλους, όπου το μισό εύρος επιτυγχάνεται, 

είναι λόγω των δυσκολιών να καθοριστούν ακριβώς τα σημεία αρχής και τέλους του 

σύνθετου βλεφαριάσματος στο σήμα ΗΟΓ. Τα σημεία όπου το μισό εύρος 

επιτυγχάνεται, εντούτοις, μπορούν να καθοριστούν ακριβέστερα, δεδομένου ότι είναι 

μάλλον απρόσβλητα από τα μικρά λάθη στη θέση των σημείων αρχής και τελών του 

βλεφαριάσματος.

Εικόνα 42 - Καθορισμός της διάρκειας βλεφαριάσματος, Τ, σε ΗΟΓ
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Ο καθορισμός ενός βλεφαριάσματος διαχωρίζεται από το κλείσιμο του 

ματιού. Ο καθορισμός του κλεισίματος του ματιού είναι συνήθως ένα βλεφάριασμα 

με διάρκεια που υπερβαίνει το ένα δευτερόλεπτο  (Quartz και συνεργάτες , 1995

[241]). Κατά την χρησιμοποίηση του καθορισμού της διάρκειας του βλεφαριάσματος 

που περιγράφεται παραπάνω ο καθορισμός του κλεισίματος του ματιού θα είναι αντ' 

αυτού ένα βλεφάριασμα με διάρκεια που υπερβαίνει τα 0,5 δευτερόλεπτα.

3.3.7.3  Μη-παρεμβατική παρακολούθηση των παραμέτρων των βλέφαρων 

Τα προβλήματα με το ηλεκτροοφθαλμιογράφημα και το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα είναι η απαίτηση των αδιάκριτων ηλεκτροδίων που τα 

καθιστούν ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στα αυτοκίνητα, καθώς η καλωδίωση 

των οδηγών δεν θα τύχαινε καμίας αποδοχής. Ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτό να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα πραγματικού χρόνου σύστημα ανίχνευσης υπνηλίας. Μια 

αναθεώρηση των τεχνολογιών ελέγχου της κατάστασης των οδηγών αποκαλύπτει ότι 

τα περισσότερα συστήματα ανίχνευσης κούρασης των οδηγών περιλαμβάνουν μέτρα 

των παραμέτρων των βλέφαρων (π.χ. το κλείσιμο το ματιού και η κατεύθυνση 

βλέμματος) μέσω των πραγματικών – χρόνων των τηλεοπτικών καταγραφών. Έχει 

τεκμηριωθεί ότι οι παράμετροι των βλέφαρων παρέχουν ένα καλό μέτρο της 

υπνηλίας. Οι παράμετροι που περιγράφουν τις κινήσεις των βλέφαρων είναι συνήθως 

το εύρος του βλεφαριάσματος, η διάρκεια του βλεφαριάσματος και τη συχνότητα του.

Μερικές φορές μετριέται επίσης η καθυστέρηση στην επαναλειτουργία των καπακιών 

ή η ταχύτητα του ανοίγματος και του κλεισίματος των καπακιών. Μια άλλη 

παράμετρος χρησιμοποιούμενη συνήθως είναι το μέτρο PERCLOS, το οποίο 

ορίστηκε αρχικά ως το ποσοστό του χρόνου σε ένα λεπτό που τα μάτια είναι 

τουλάχιστον 80% κλειστά. Καθώς η υπνηλία προκύπτει η διάρκεια του 

βλεφαριάσματος γίνεται μεγαλύτερη, το εύρος του μικρότερο και τα βλαφαριάσματα 

εμφανίζονται συχνότερα. Η καθυστέρηση στο άνοιγμα του καπακιού αυξάνεται και 

την ταχύτητα του ανοίγματος του καπακιού μειώνεται.

Ο όγκος της βιβλιογραφίας στην ανίχνευση των αποτελεσμάτων κούρασης και 

της επικρατούσας κατάστασης του οδηγού έχει εστιάσει συγκεκριμένα στις αλλαγές 

και στις κινήσεις του ματιού. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά συσκευών που 

αξιολογούν τις αλλαγές στην κατεύθυνση του βλέμματος του οδηγού, στο ποσοστό 
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του βλεφαριάσματος και στο πραγματικό κλείσιμο του ματιού. Σχεδόν όλες αυτές οι 

μεθοδολογίες έχουν αναπτυχθεί μόνο στο εργαστήριο ή είχαν τον περιορισμένη 

εφαρμογή στο δρόμο. Όλες οι μέθοδοι καταδίωξης των ματιών χρησιμοποιούν την 

ίδια βασική τεχνολογία η οποία περιλαμβάνει έναν συνδυασμό υπέρυθρου φωτός που 

κατευθύνεται στο μάτι και την αντανάκλαση αυτού του φωτός που συλλαμβάνεται 

έπειτα από μια βιντεοκάμερα. Στο [225]  μια μέθοδος έρευνας και ανίχνευσης ματιού

έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας το υπέρυθρο φως  βασισμένη στην αναγνώριση 

αντικειμένου που επιτρέπει την ανίχνευση του ματιού σε χαμηλό φως. Στο [227]

χρησιμοποιείται μία κάμερα ματιού για να ακολουθήσει τις κινήσεις του κεφαλιού 

κρατώντας το κέντρο της κόρης του ματιού και του υπέρυθρου φωτός της κόρης για 

να παραγάγει κερατοειδικές λάμψεις που λαμβάνονται από την κάμερα για να 

ανιχνευτούν τα διανύσματα της λάμψης της κόρης [213], [221], [223], [229] & [230].

Εστιάζονται στην ανίχνευση χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες ιδιότητες του 

χρώματος του δέρματος κι έπειτα χρησιμοποιήθηκε μια σειρά  μεθόδων για την 

ανίχνευση του ματιού που συμπεριελάμβανε τις πιο πρόσφατες εκρήξεις του 

υπέρυθρου φωτός για να προσδιορίσει την κόρη του ματιού και το ίχνος της κίνησης. 

Χρησιμοποιούνται [210]  κάμερες για να συλλάβουν εικόνες του προσώπου του 

οδηγού και επίσης χρησιμοποιείται ένας αριθμός συνθημάτων συμπεριλαμβανομένης 

της κατεύθυνσης του βλέμματος για να συμπεράνει τις καταστάσεις του οδηγού όπως 

η κούραση. Η μέθοδος που περιγράφεται [222] χρησιμοποιεί υπέρυθρο φως για να 

εντοπίσει τις κόρες και να ανιχνεύσει την κίνηση του κεφαλιού κι έπειτα,  

χρησιμοποιεί ένα φιλτράρισμα Kalman για να προβλέψει τις εντοπίσεις των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του προσώπου κι όχι απλώς την ανίχνευση των 

αλλαγών του ματιού και χρησιμοποιεί επίσης την προφητική ανάλυση για να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα έμφραξης του προσώπου. Πολλές από αυτές τις 

τεχνικές έχουν προβλήματα με την ανίχνευση του ματιού υπό τους όρους χαμηλού 

φωτός ή όταν οι κινήσεις της κεφαλής είναι συχνές. Μια αυτοματοποιημένη 

ανίχνευση του κλεισίματος του ματιού αναπτύχθηκε με τη χρησιμοποίηση της 

τηλεοπτικής απεικόνισης του προσώπου έπειτα μέθοδοι υπολογισμού για την 

εντόπιση του ματιού και των αλλαγών στην ένταση για να καθοριστεί εάν τα μάτια 

είναι ανοιχτά ή κλειστά. Η μέθοδος αποκρίνεται στο αν το μάτι είναι κλειστό για 

πέντε διαδοχικά πλαίσια ή περισσότερο [226]. Μια άλλη μέθοδος αυτοματοποιημένης 

ανίχνευσης του κλεισίματος του ματιού, του ρυθμού του βλέμματος και του 

βλεφαριάσματος χρησιμοποιεί διπλές τηλεοπτικές κάμερες και τα χαρακτηριστικά 
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γνωρίσματα ανίχνευσης για να υπολογίσει τη θέση του κεφαλιού και την γρήγορη 

αποκατάσταση ανίχνευσης για να αντιμετωπίσει την προσωρινή απώλεια του 

προσώπου, χαμηλό φως.

Έχει προταθεί ότι διαφορετικές υπο - διεργασίες ελέγχου υπνηλίας και ότι οι 

διαφορετικές διαδικασίες μπορούν να ανιχνευθούν από τις διαφορετικές παραμέτρους 

βλέφαρων. Σε μια μελέτη που γίνεται στο [242] έχει προταθεί ότι υπάρχει μια 

διαδικασία που ελέγχει το επίπεδο προσοχής που συνδέεται με τη συχνότητα του 

βλεφαριάσματος. Όταν η προσοχή ή η επαγρύπνηση μειώνεται η συχνότητα 

βλεφαριάσματος αυξάνεται. Επιπλέον, υπάρχει μια άλλη διαδικασία που συνδέεται με 

την ανάπτυξη της κούρασης η οποία περιγράφεται από τη διάρκεια του 

βλεφαριασμάτος. Η ανάπτυξη της κούρασης θα υπονοήσει μια αύξηση στη διάρκεια 

του βλεφαριάσματος. Σύμφωνα με το [236], η διαδικασία υπνηλίας αποτελείται από 

τρεις διαφορετικές υπο- διαδικασίες. Η πρώτη μειώνει τη διέγερση, η οποία 

αντιπροσωπεύεται από την αυξανόμενη δύναμη θήτα στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

και τις μειωμένες ταχύτητες των κινήσεων των βλεφάρων των  ματιών. Η δεύτερη 

είναι μια ροπή ύπνου, που περιγράφεται από τις διάρκειες του βλεφαριάσματος και 

την καθυστέρηση στο ξανά-άνοιγμα του καπακιού, και η τρίτη είναι μια χαλάρωση 

του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον που περιγράφεται από το ποσοστό 

βλεφαριάσματος. Η διαδικασία ροπής ύπνου [236] θα μπορούσε να συγκριθεί με  

[240] την ανάπτυξη της κούρασης, ενώ η απώλεια ενδιαφέροντος για το περιβάλλον 

θα μπορούσε να συγκριθεί με μια μείωση στην προσοχή.

Το πιο ελπιδοφόρο σε πραγματικό χρόνο μέτρο της υπνηλίας είναι η 

μεθοδολογία PERCLOS (ποσοστό τοις εκατό κλεισίματος του ματιού), μια μέθοδος 

βασισμένη σε βίντεο που μετρά το κλείσιμο των ματιών PERCLOS που καθιερώθηκε 

το 1994 [240]. Ορίστηκε αρχικά ως το ποσοστό του χρόνου σε ένα λεπτό όπου τα 

μάτια είναι τουλάχιστον 80% κλειστά. Τα μάτια ευρέως ανοικτά αντιπροσωπεύουν το 

0%  και τα κλειστά μάτια αντιπροσωπεύουν το 100 %. Σήμερα υπάρχουν τρία μέτρα 

PERCLOS σε χρήση: 

o P70, το ποσοστό του χρόνου όπου τα μάτια ήταν κλειστά τουλάχιστον 70% 

o Ρ80,  το ποσοστό του χρόνου όπου τα μάτια ήταν κλειστά τουλάχιστον 80%  

και 

o Τη μέτρηση του ματιού, (EM), το εκατοστιαίο ποσοστό των μέσων 

τετραγώνων του βαθμού κλεισίματος των ματιών.
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Μια από τις δυνάμεις του PERCLOS είναι ότι έχουν γίνει προσπάθειες να 

καθιερώσουν την ισχύ του ως συσκευή ανίχνευσης κούρασης. Αξιολόγησε [220] το 

σύστημα ενάντια σε διαφορετικά μέτρα απόδοσης. Λήφθηκαν ικανοποιητικές σχέσεις 

μεταξύ του κλεισίματος των ματιών και των σφαλμάτων στην προσοχή, που 

παρέχουν κάποια συγκλίνοντα στοιχεία - όταν ένα μέτρο συσχετίζεται με άλλες 

δοκιμές θεωρείται ότι μετράει  το ίδιο κατασκεύασμα – για τη δυνατότητα του 

συστήματος να ανιχνεύσει την επικρατούσα κατάσταση του οδηγού. Επιπλέον, το 

PERCLOS παρουσίασε τη σαφέστερη σχέση με την απόδοση σε έναν προσομοιωτή 

οδηγού έναντι διάφορων άλλων πιθανών συσκευών ανίχνευσης υπνηλίας 

συμπεριλαμβανομένων δύο ηλεκτροεγκεφαλογραφηματικών αλγορίθμων, μια 

συσκευή ανίχνευσης του κεφαλιού, και δύο οργάνων ελέγχου κλεισίματος ματιού. Η 

αρχική μεθοδολογία PERCLOS περιέλαβε την τηλεοπτική καταγραφή των ματιών 

του οδηγού που σημειώνονται αργότερα από τους εκπαιδευμένους παρατηρητές.

Εντούτοις, το μέτρο PERCLOS έχει δύο κύριες αδυναμίες: ο πρώτη είναι ότι η 

υπνηλία αναφέρεται πάρα πολύ αργά και η δεύτερη είναι ότι αποτυγχάνει να 

ανιχνεύσει την υπνηλία στους συμμετέχοντες που έχουν μια μειωμένη διανοητική 

ικανότητα αν και τα μάτια τους είναι ευρέως ανοικτά [215].

3.3.8 Επεξεργασία εικόνας για ανίχνευση και πορεία των ματιών

Ο προσδιορισμός τοπικής υφής των ματιών σε μια εικόνα είναι προφανώς 

ένας τετριμμένος στόχος για έναν ανθρώπινο παρατηρητή, ενώ ένας υπολογιστής 

απαιτεί  ξεκάθαρα καθορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κανόνες για να 

εκτελέσουν τον ίδιο στόχο. Πολλές μέθοδοι έχουν προταθεί για τον προσδιορισμό 

τοπικής υφής των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του προσώπου σε εικόνες [241]-

[246]. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν κατά προσέγγιση να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: 

Πρότυπο-βασισμένο ταίριασμα και γνώρισμα-βασισμένο ταίριασμα. Πρότυπο-

βασισμένο ταίριασμα χρησιμοποιεί την γνώση για τη μορφή ενός αντικειμένου και 

αναζητεί  την εικόνα για εκείνο το ιδιαίτερο αντικείμενο. Μια δημοφιλής τεχνική 

ταιριάσματος προτύπων για την εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων προσώπου 

είναι να χρησιμοποιηθούν τα παραμορφωμένα πρότυπα [247]. Τα παραμορφωμένα 

πρότυπα είναι παρόμοια με τις ενεργές  καμπές που εισάγονται [ 248 ] υπό την έννοια 

ότι και τα δύο αυτά χρησιμοποιούν ελαχιστοποίηση ενέργειας για να υπολογίσουν 

ισχυρά στοιχεία της εικόνας. Ένα παραμορφωμένα πρότυπο κατασκευάζεται 
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χρησιμοποιώντας κάποια γνώση για τη μορφή που εξάγεται. Το πρότυπο μπορεί 

έπειτα να παραμορφωθεί και να κινηθεί πέρα από την εικόνα προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί κάποια συνάρτηση κόστους.  Στο γνώρισμα-βασισμένο ταίριασμα, 

το σύστημα χρησιμοποιεί  γνώση για μερικούς γεωμετρικούς περιορισμούς. 

Παραδείγματος χάριν, ένα πρόσωπο έχει δύο μάτια, ένα στόμα και μια μύτη σε 

συγκεκριμένες σχετικές θέσεις.

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι ο συνδυασμός των ανωτέρω τεχνικών, 

που περιγράφεται κατά τρόπο από επάνω προς τα κάτω [212]. Χρησιμοποιούν τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα προκειμένου να βρεθεί η κατά προσέγγιση θέση, και 

έπειτα εφαρμόζουν ένα πρότυπο μέσα σε αυτήν την περιοχή προκειμένου να 

καθοριστεί η ακριβής θέση. Η εισαγωγή στο σύστημά τους είναι εικόνες από την 

τηλεοπτική φωτογραφική μηχανή που είναι μονταρισμένη μπροστά στο αυτοκίνητο, 

το οποίο αναλύει έπειτα κάθε πλαίσιο για να ανιχνεύσει την περιοχή προσώπου. Το 

πρόσωπο ανιχνεύεται με την αναζήτηση ψηφίδων σχετικές με το χρώμα του δέρματος 

στην εικόνα. Κατόπιν ένας χωρισμός ανοιχτόχρωμων και σκουρόχρωμων στοιχείων 

που εκτελείται στην γκρίζα εικόνα βοηθά στο να λάβουμε ακριβώς την περιοχή 

προσώπου. Στην φάση ανίχνευσης του ματιού, αναζητάτε η περιοχή προσώπου που 

λαμβάνεται από το προηγούμενο στάδιο, για τον εντοπισμό των ματιών 

χρησιμοποιώντας μια μέθοδο ταιριάσματος σχήματος. Τα πρότυπα, που λαμβάνονται 

με την αφαίρεση δύο πλαισίων και την εκτέλεση μιας ανάλυσης ανοιχτόχρωμων ή 

σκουρόχρωμων στοιχείων στην γκρίζα εικόνα διαφοράς, χρησιμοποιούνται για τον 

εντοπισμό των ματιών του οδηγού. 

Τα μάτια αναλύονται έπειτα για να ανιχνευτεί εάν είναι ανοικτά ή κλειστά. 

Εάν τα μάτια παραμένουν κλειστά συνεχώς για περισσότερο από ορισμένο αριθμό 

πλαισίων, το σύστημα αποφασίζει ότι τα μάτια είναι κλειστά και δίνει μια 

προειδοποίηση κούρασης. Ελέγχει επίσης συνεχώς για σφάλματα πορείας. Μετά από 

την ανίχνευση σφαλμάτων στην πορεία, το σύστημα αρχίζει ξανά από την αρχή την 

ανίχνευση προσώπου. Η κύρια εστίαση είναι στην ανίχνευση των συμπτωμάτων 

μικρών διαστημάτων ύπνου. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των ματιών του 

οδηγού σε όλη την τηλεοπτική συχνότητα. Οι τρεις σχετικές φάσεις προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτό είναι οι ακόλουθες:  

1) εντοπισμός του προσώπου, 

2) πορεία των ματιών σε κάθε πλαίσιο και 

3) ανίχνευση της αποτυχίας της πορείας. 
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Κατά τη διάρκεια της πορείας, τα πρότυπα ματιών αντιστοιχούνται με την 

περιοχή του προσώπου για να εντοπίσουν τα μάτια. Τα αποτελέσματα αντιστοιχιών 

για τα μάτια που ανιχνεύονται ελέγχονται συνεχώς. Εάν τα αποτελέσματα 

αντιστοιχιών και για τα ανοικτά και για τα κλειστά μάτια μειώνονται κάτω από ένα 

ορισμένο κατώτατο όριο, το σύστημα αποφασίζει ότι υπάρχει ένα σφάλμα στην 

πορεία και πάει πίσω στην ανίχνευση προσώπου πάλι.

Το σύστημα αποτελείται από τρεις καθορισμένες με σαφήνεια φάσεις, δηλαδή 

την ανίχνευση προσώπου, την πορεία των ματιών και την ανίχνευση κούρασης. Οι 

ακολουθίες εικόνων από τη φωτογραφική μηχανή φορτώνονται στο σύστημα. 

Αρχικά, το σύστημα δεν ξέρει την αρχική θέση του προσώπου. Το σύστημα αρπάζει 

την πρώτη εικόνα και προσπαθεί να βρει την περιοχή προσώπου στην εικόνα 

χρησιμοποιώντας το πρότυπο χρώματος του δέρματος. Υποτίθεται ότι το κεφάλι 

προσώπων δεν μετατοπίζεται πολύ από την προηγούμενη θέση μεταξύ δύο 

διαδοχικών πλαισίων. Έτσι αφότου ανιχνεύεται το πρόσωπο, τα μάτια ανιχνεύονται 

στην περιοχή και ελέγχονται για να ανιχνεύσουν τις μικροδιαφορές. Τα πρότυπα 

ματιών που λαμβάνονται προηγουμένως για τον οδηγό χρησιμοποιούνται για τον 

εντοπισμό των ματιών. Τα μάτια αναλύονται για να καθορίσουν εάν είναι ανοικτά ή 

κλειστά. Αυτές οι πληροφορίες που λαμβάνονται για κάθε πλαίσιο μεταφέρονται 

προς τη φάση ανίχνευσης κούρασης εάν δεν υπάρχει κανένα λάθος πορείας. Το 

διάγραμμα ροής (εικόνα 43) δίνει μια περίληψη του συστήματος.

Εικόνα 43 - Διάγραμμα ροής της επεξεργασίας κάθε πλαισίου
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3.3.8.1  Ανίχνευση προσώπου

Ο αυτόματος εντοπισμός ή η ανίχνευση των ανθρώπινων προσώπων δεν είναι 

εύκολος, δεδομένου ότι υπάρχουν δυσκολίες λόγω των ποικίλων συνθηκών 

φωτισμού, του προσανατολισμού του κεφαλιού, και μερικών εμφράξεων της περιοχής 

του προσώπου.

Προσέγγιση βασισμένη στο χρώμα του δέρματος.

[14] Προσπαθεί να ανιχνεύσει την περιοχή προσώπου ως συνολική μονάδα 

και να την χρησιμοποιήσει για να εξαγάγει τις πληροφορίες για τη θέση των ματιών 

στο πρόσωπο. Το πρότυπο χρώματος του δέρματος χρησιμοποιήθηκε για  την 

ανίχνευση της περιοχής προσώπου. Η χρησιμοποίηση των πληροφοριών του 

χρώματος του δέρματος για να ανίχνευση της περιοχής προσώπου είναι γρηγορότερη 

και πιο αξιόπιστη υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού, δεδομένου ότι τα μεγέθη, ο 

προσανατολισμός του κεφαλιού και οι μερικές εμφράξεις του προσώπου δεν έχουν 

επιπτώσεις στο χρώμα. Αυτό το πρότυπο είναι χρήσιμο για την ανίχνευση των 

προσώπων των ανθρώπων ανεξάρτητα από τη φυλή και το χρώμα του δέρματος τους.

Το χρώμα εν τούτοις του δέρματος εμφανίζεται να ποικίλλει μέσα σε ένα ευρύ φάσμα 

μεταξύ των ανθρώπων των διαφορετικών φυλών, ποικίλλει λιγότερο στο χρώμα απ' 

ότι στη φωτεινότητα. Κατά συνέπεια, το πρότυπο χρώματος του δέρματος είναι 

απρόσβλητο από το χρώμα του δέρματος, τα μάτια, ή τις τρίχες του προσώπου.

Με άλλα λόγια, για μια RGB αντιπροσώπευση μιας εικόνας, η ακόλουθη 

σχέση ισχύει για δύο εικονοκύτταρα P1 με την αξία [r1, g1, b1] και P2 [r2, g2, b2]

1 1 1

2 2 2

r g b

r g b
 

Τα εικονοκύτταρα του δέρματος έχουν παρόμοιο χρώμα αλλά ενδεχομένως 

διαφορετική φωτεινότητα. Μια ομαλοποιημένη χρωματική διαστημική 

αντιπροσώπευση χρώματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιπροσώπευση 

του χρώματος του δέρματος, δεδομένου ότι η φωτεινότητα δεν είναι σημαντική να 

αντιπροσωπεύσει το ανθρώπινο δέρμα κάτω από κανονικό φωτισμό.

Τα εικονοκύτταρα του δέρματος έχουν παρόμοιο χρώμα αλλά ενδεχομένως 

διαφορετική φωτεινότητα. Μια ομαλοποιημένη χρωματική διαστημική 

αντιπροσώπευση χρώματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιπροσώπευση 
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του χρώματος του δέρματος, δεδομένου ότι η φωτεινότητα δεν είναι σημαντική να 

αντιπροσωπεύσει το ανθρώπινο δέρμα κάτω από κανονικό φωτισμό.

Οι ομαλοποιημένες χρωματικές αντιπροσωπεύσεις χρώματος ορίζονται ως το 

ομαλοποιημένα τμήματα του r και g του RGB διαστήματος χρώματος. Αυτή η 

αντιπροσώπευση αφαιρεί τις πληροφορίες φωτεινότητας από το RGB σήμα 

συντηρώντας το χρώμα της. Περαιτέρω, η πολυπλοκότητα του RGB διαστήματος 

χρώματος απλοποιείται από τη διαστατική μείωση σε ένα απλό διάστημα χρώματος 

RG. Ο ακόλουθος μετασχηματισμός χρησιμοποιείται στο μετασχηματισμό της 

εικόνας εισαγωγής από το RGB διάστημα στο χρωματικό διάστημα χρώματος (r, g)

R
r

R G B

G
g

R G B


 


 

Προκειμένου να διακριθεί το χρώμα του δέρματος του προσώπου χρηστών 

από τις άλλες περιοχές εικόνας στην εικόνα, η διανομή του χρώματος του δέρματος 

στο χρωματικό διάστημα του χρώματος πρέπει να μαθευτεί πριν από τη 

χρησιμοποίηση του συστήματος για την ανίχνευση του ανθρώπινου προσώπου. Τα 

πρότυπα χρώματος του δέρματος ποικίλλουν με το χρώμα του δέρματος των 

ανθρώπων, τις τηλεοπτικές κάμερες που χρησιμοποιούνται και επίσης με τις 

συνθήκες φωτισμού. Τα δερματικά εικονοκύτταρα που συγκεντρώνονται στο 

χρωματικό χρώμα μπορούν να αντιπροσωπευθούν στο χρωματικό διάστημα 

χρώματος χρησιμοποιώντας τη διανομή Gaussian. Ένα πρότυπο χρώματος δέρματος 

παρόμοιο με αυτό που αναπτύχθηκε στο [ 249 ]  χρησιμοποιήθηκε καθώς οι συνθήκες 

φωτισμού   και η κάμερα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν παρόμοιοι.

Η διανομή χρώματος του δέρματος που χρησιμοποιεί το μοντέλο Gaussian N

(m, Σ2 ) αντιπροσωπεύεται ως εξής:

1

1

1

1

N

i
i

N

i
i

r r
N

g g
N
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Όπου    ( , )m r g   και   
rr rg

gr gg

 

 

 
   

 

Προσέγγιση βασισμένη στη συμμετρία

Δεδομένου ότι το πρόσωπο ενός οδηγού είναι συμμετρικό, μια άλλη μέθοδος 

για τον εντοπισμό του προσώπου [212], χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη στη 

συμμετρία [250]. Για να δουλέψει αυτή η μέθοδος, αρκεί να χρησιμοποιούν μια 

μικρότερη έκδοση της γκρίζας-κλίμακας της εικόνας. Προκειμένου να κατασκευαστεί 

η μικρότερη έκδοση, η υπο- δειγματοληψία εκτελείται με τον υπολογισμό μέσου 

όρου των τιμών του εικονοκυττάρου στο υπο- δειγματοληψία παράθυρο. Έπειτα 

υπολογίζεται μια τιμή συμμετρίας για κάθε στήλη εικονοκύτταρου στη μειωμένη 

εικόνα. Εάν η εικόνα αντιπροσωπεύεται από Ι(x,y), τότε η τιμή της συμμετρίας για 

μια στήλη εικονοκύτραρων δίνεται από:

 
1 1

( ) ( ( , ))
ysizek

w y

S x abs I x y w
 

 

S(x) υπολογίζεται για x e [k, xsize-k] όπου το k  είναι η μέγιστη απόσταση από τη 

στήλη εικονοκυττάρων όπου η συμμετρία μετριέται και  xsize είναι το πλάτος της 

εικόνας.  Το x αντιστοιχεί στη χαμηλότερη αξία S(x) είναι το κέντρο του προσώπου.

Το διάστημα αναζήτησης περιορίζεται τώρα στην περιοχή γύρω από αυτήν την 

γραμμή (κέντρο του προσώπου), η οποία μειώνει την πιθανότητα να υπάρχουν 

παρεμβατικά χαρακτηριστικά στο υπόβαθρο.

3.3.8.2  Ανίχνευση και παρακολούθηση ματιών 

Σύμφωνα με την τεχνική [212], ο εντοπισμός των ματιών πραγματοποιείται 

μέσω ενός από επάνω προς τα κάτω τρόπου, που μειώνει την αναζήτηση σε κάθε 

βήμα. Τα βήματα που περιλαμβάνονται είναι:

1. Εντοπισμός του προσώπου

2. Υπολογισμός της κάθετης θέσης των ματιών.

3. Υπολογισμός της ακριβής θέσης των ματιών.

4. Εκτίμηση της θέσης της ίριδας
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Μετά από τον εντοπισμό προσώπου με μια από τις μεθόδους που 

περιγράφονται παραπάνω, ένας υπολογισμός της κάθετης θέσης των ματιών 

προτείνεται στο [212]. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί την παρατήρηση ότι οι 

περιοχές ματιών αντιστοιχούν στις περιοχές της υψηλής χωρικής συχνότητας [243]. Ο 

χάρτης κλίσης G(x,y) δημιουργείται με την εφαρμογή ενός αλγορίθμου ανίχνευσης 

ορίου στην μειωμένη εικόνα. Μια πολύ απλή και γρήγορη μέθοδος αποκαλούμενη 

διαφοροποίηση εικονοκυττάρου επιλέγεται η οποία ορίζει G(x,y)=I(x,y)-I(x-1,y).

Χωρίς ανάμειξη οποιασδήποτε συνέλιξης αυτή η μέθοδος αποκαλύπτει υψηλές 

χωρικές περιοχές συχνότητας. Με την προβολή του G(x,y) επάνω στον κάθετο άξονά 

του, το ιστόγραμμα H(y) δημιουργείται.

1

( ) ( , )
xsize

i

H y G i y




Προκειμένου να βρεθεί η ακριβής θέση των ματιών μπορούμε να στηριχθούμε 

στο γεγονός ότι τα μάτια αντιστοιχούν στις κοιλάδες έντασης στην εικόνα. Η εικόνα 

είναι κρατιέται, κρατώντας μόνο τις τιμές χαμηλότερης αξίας από μια ορισμένη αξία 

κατώτατων ορίων και έπειτα οι συνδεδεμένες περιοχές εξάγονται στην εικόνα. 

Συγκεκριμένα, ένας αλγόριθμος ράστερ-ανίχνευσης χρησιμοποιείται στη μειωμένη 

εικόνα για να βρει 4-5 τέτοιες περιοχές. Οι πληροφορίες  στο H(y) χρησιμοποιούνται 

για να καθορίσουν ποιες από αυτές τις περιοχές αντιστοιχούν στα μάτια. Η αιχμή 

βρίσκεται, αντιστοιχίζοντας σε μια σειρά στην εικόνα με δύο συνδεδεμένες περιοχές 

επάνω. Οι τρεις καλύτερες αιχμές στο H(y) εξετάζονται. Μια δυσκολία με αυτήν την 

μέθοδο είναι να βρεθεί το κατώτατο όριο που θα παραγάγει τις σωστές περιοχές 

ματιών. Για αυτόν τον λόγο προσαρμοστικό thresholding εφαρμόζεται. Αρχίζει με 

ένα χαμηλό κατώτατο όριο και εάν δύο καλές περιοχές ματιών βρίσκονται το 

κατώτατο όριο αποθηκεύεται και χρησιμοποίησε την επόμενη φορά που τα μάτια 

πρέπει να εντοπιστούν. Εάν καμία καλή περιοχή δεν βρίσκεται, το σύστημα 

προσπαθεί αυτόματα με ένα υψηλότερο κατώτατο όριο. Όταν το κατώτατο όριο 

γίνεται πάρα πολύ υψηλό, το σύστημα αρχίζει με ένα χαμηλό κατώτατο όριο πάλι.

Εάν καμία περιοχή δεν βρίσκεται σε οποιεσδήποτε από τις τρεις μεγαλύτερες αιχμές 

στο H(y) με οποιαδήποτε από τα αποπειραθέντα κατώτατα όρια, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κανένα μάτι στην εικόνα (π.σ. ο οδηγός κοιτάζει πάνω 

από τον ώμο του). Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα θα προσπαθήσει συνεχώς 
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την ίδια διαδικασία με τα επόμενα πλαίσια έως ότου οι περιοχές ματιών είναι πίσω 

στην εικόνα.

Μόλις εντοπιστούν οι περιοχές ματιών ένα πολύ απλό πρότυπο μπορεί να 

εφαρμοστεί για να εντοπίσει την ίριδα. Προτείνεται ένα πρότυπο που αποτελείται από 

δύο κύκλους, ένας μέσα σε άλλο. Μια καλή αντιστοιχία θα οδηγούσε σε πολλά 

σκοτεινά εικονοκύτταρα στην περιοχή μέσα στους εσωτερικούς κύκλους και πολλά 

φωτεινά εικονοκύτταρα στην περιοχή μεταξύ των δύο κύκλων.

Εικόνα 44 - Πρότυπο ματιών

Η αντιστοιχία εμφανίζεται όταν κεντροθετείται ο εσωτερικός κύκλος στην 

ίριδα και ο εξωτερικός κύκλος καλύπτει το σκληρό χιτώνα του ματιού.  Το 

χρησιμοποιούμενο πρότυπο φιξάρεται και δεν αναμορφώνεται. Αυτό δουλεύει, επειδή 

το διάστημα αναζήτησης στενεύει σε μια πολύ μικρή περιοχή, η οποία ελαχιστοποιεί 

τον κίνδυνο του να βρεθεί μια καλύτερη αντιστοιχία από την ίριδα. Η αντιστοιχία 

M(a1, a2) υπολογίζεται ως εξής:

( , ) 1 ( , ) 2

( 1, 2) ( , ) ( , )
p q a p q a

M a a I p q I p q
 

  

Μια χαμηλή τιμή για M(a1, a2) αντιστοιχεί σε μια καλή αντιστοιχία. Το 

πρότυπο αντιστοιχείται πέρα από την προβλεφθείσα περιοχή ματιών και αναφέρεται η 

καλύτερη αντιστοιχία.

Η παρακολούθηση ενός χαρακτηριστικού γνωρίσματος σε μια ακολουθία 

εικόνων περιλαμβάνει την έρευνα εκείνου του χαρακτηριστικού σε μια μικρή περιοχή 
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που επικεντρώνεται στη θέση του χαρακτηριστικού, στο προηγούμενο πλαίσιο. Η 

κύρια υπόθεση είναι ότι το χαρακτηριστικό που είναι υπό ανίχνευση κινείται γενικά 

αρκετά αργά μεταξύ των πλαισίων. Στην περίπτωση που περιγράφεται εδώ, δεν 

υπάρχει καμία ανάγκη να περάσει από την ολόκληρη διαδικασία ξανά το μάτι στα 

ακόλουθα πλαίσια. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το μάτι με την έρευνα του 

σκοτεινότερου εικονοκυττάρου στην προβλεφθείσα [249]. Δεδομένου ότι το 

σκοτεινότερο εικονοκύτταρο θα είναι σχεδόν μέσα στην κόρη του ματιού, αυτό θα 

λειτουργήσει καλά εάν υποθέσουμε ότι τα μάτια δεν θα κινηθούν πολύ μακριά 

μεταξύ δύο διαδοχικών πλαισίων. Προκειμένου να ανακτήσουμε από την ανίχνευση 

λαθών, σιγουρευόμαστε ότι η απόσταση μεταξύ των ματιών παραμένει σταθερή και 

λογική. Τα μάτια επίσης θεωρείται ότι είναι οριζόντια κλειστά το ένα με το άλλο. 

Εάν οποιοσδήποτε γεωμετρικός περιορισμός παραβιάζεται, πρέπει να 

ξαναεντοπίσουμε τα μάτια στο επόμενο πλαίσιο. Για να βρούμε την καλύτερη 

αντιστοιχία για το πρότυπο ματιών, το κεντροθετούμε αρχικά στο σκοτεινότερο 

εικονοκύτταρο και εκτελούμε έπειτα μια κάθοδο κλίσης προκειμένου να βρεθεί ένα 

τοπικό ελάχιστο.

Ανίχνευση της κόρης του ματιού και παρακολούθηση μέσω του ενεργού 

φωτισμού IR 

Η παρακολούθηση του ματιού [210] αρχίζει με την ανίχνευση ματιών. Η 

εικόνα 45 δίνει ένα διάγραμμα ροής της διαδικασίας ανίχνευσης του ματιού που 

αναπτύχθηκε. Η ανίχνευση του ματιού ολοκληρώνεται μέσω της ανίχνευσης της 

κόρης λόγω της χρήσης του ενεργού φωτισμού IR. Συγκεκριμένα, για να 

διευκολύνουν την ανίχνευση της κόρης, έχουν αναπτύξει ένα κύκλωμα για να 

συγχρονίσουν τα εσωτερικά και εξωτερικά δαχτυλίδια LEDs με τους άρτιους και 

περιττούς τομείς της συμπεπλεγμένης εικόνας,  αντίστοιχα, έτσι ώστε να μπορούν να 

ανοίγουν και να κλείνουν διαδοχικά. Η συμπεπλεγμένη εικόνα εισαγωγής 

αποσυμπλέκεται  μέσω ενός τηλεοπτικού αποκωδικοποιητή, που παράγει άρτιες και 

περιττές εικόνες τομέων όπως φαίνεται στην εικόνα 46(α) και 46(β). Ενώ και οι δύο 

εικόνες μοιράζονται το ίδιο υπόβαθρο και εξωτερικό φωτισμό, οι κόρες στις άρτιες 

εικόνες φαίνονται σημαντικά πιο φωτεινές από τις περιττές εικόνες.

Για να εξαλειφθεί το υπόβαθρο και να μειωθεί ο εξωτερικός ελαφρύς 

φωτισμός, η περιττή  εικόνα αφαιρείται από την άρτια εικόνα, παράγοντας της 

εικόνας διαφοράς, όπως φαίνεται στην εικόνα 46(γ), με το μεγαλύτερο μέρος του 
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υποβάθρου και των εξωτερικών αποτελεσμάτων φωτισμού να εξαλείφονται. Η 

διαφορετική εικόνα είναι στη συνέχεια στο κατώτατο όριο. Μετά εφαρμόζεται μια 

ανάλυση συνδεδεμένων συνιστωσών στη διαφορετική εικόνα  για να προσδιορίσει τις 

δυαδικές άμορφες μάζες που ικανοποιούν περιορισμούς συγκεκριμένου μεγέθους και 

μορφής, όπως φαίνεται στην εικόνα 47(a). Στην εικόνα 47(a), υπάρχουν ακόμα 

διάφορες άμορφες μάζες που δεν είναι της κόρης του ματιού, που είναι τόσο 

παρόμοιες στη μορφή και το μέγεθος που δεν μπορούμε να τους διακρίνουμε από 

πραγματικές άμορφες μάζες της κόρης του ματιού, που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Από τη σκοτεινή εικόνα της κόρης του ματιού, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 47(β), παρατηρείται ότι κάθε κόρη περιβάλλεται από την 

περιοχή ματιών, η οποία  έχει μια μοναδική διανομή έντασης και εμφανίζεται 

διαφορετική από άλλα μέρη του προσώπου. Η εμφάνιση ενός ματιού μπορεί 

επομένως να χρησιμοποιηθεί για να διαχωριστεί από την περιοχή που δεν υπάρχουν 

τα μάτια. Η προτεινόμενη μέθοδος χαρτογραφεί τις θέσεις των υπόλοιπων δυαδικών 

άμορφων μαζών της σκούρων εικόνων της κόρης του ματιού και μετά εφαρμόζει τον 

υποστηρικτικό ταξινομητή μηχανών (SVM ) για να προσδιορίσει αυτόματα τις 

δυαδικές άμορφες μάζες που αντιστοιχούν στα μάτια. Η εικόνα 47(γ) δείχνει ότι ο 

ταξινομητής ματιών SVM προσδιορίζει σωστά τις πραγματικές περιοχές ματιών όπως 

χαρακτηρίζονται και αφαιρεί τις πλαστές. Οι λεπτομέρειες σε αυτόν τον αλγόριθμο 

ανίχνευσης ματιού μπορεί να βρεθούν στο [251].

Εικόνα 45 - Διάγραμμα φραγμών ανίχνευσης ματιού
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Εικόνα 46 -  (α) εικόνα τομέων, (β) περίεργη εικόνα τομέων, και (γ) η εικόνα διαφοράς

Εικόνα 46 - (a) εικόνα διαφοράς Thresholded που μαρκάρεται με τις πιθανές υποψήφιες κόρες 
ματιών, (b) εικόνα που μαρκάρεται με τα πιθανά υποψήφια μάτια και (c) εικόνα που μαρκάρεται 

με τα προσδιορισμένα μάτια

Τα ανιχνευμένα μάτια παρακολουθούνται πλαίσιο προς πλαίσιο. To [210]

έχει αναπτύξει τον ακόλουθο αλγόριθμο για την παρακολούθηση του ματιού 

συνδυάζοντας έναν ιχνηλάτη ματιού με φίλτρα Kalman βασισμένο στη φωτεινότητα 

της κόρης του ματιού με τον ιχνηλάτη ματιών μέσης μετατόπισης [53]. Ενώ το 

φιλτράρισμα Kalman αποτελεί τη δυναμική των κινούμενων ματιών, η μέση 

μετατόπιση παρακολουθεί τα μάτια βασισμένη στην εμφάνιση των ματιών. Αυτό το 

αποκαλούμε παρακολούθηση ματιών δύο σταδίων. Μετά την εντόπιση των ματιών 

στα αρχικά πλαίσια, το φιλτράρισμα Kalman ενεργοποιείται για την παρακολούθηση 

της φωτεινής κόρης των ματιών. Ο ιχνηλάτης της κόρης φίλτρων Kalman δουλεύει 

εύλογα κάτω από το μετωπικό προσανατολισμό προσώπου με ανοικτά μάτια. Εάν η 

ανίχνευση φιλτραρίσματος Kalman αποτύχει σε κάποιο πλαίσιο λόγω των πλάγιων 

προσανατολισμών προσώπου, τα κλεισίματα των ματιών, ή από εξωτερικές 

(α) __________________________ (β)____________________________(γ)
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παρεμβάσεις φωτισμού, την ανίχνευση ματιών θα αναλάβει η μέθοδος βασισμένη στη 

μέση μετατόπιση. Η μέθοδος  μέσης μετατόπισης μέθοδος παρακολούθησης είναι μια 

μέθοδος βασισμένη στην εμφάνιση του αντικειμένου η οποία παρακολουθεί τις 

περιοχές των ματιών σύμφωνα με την ένταση των στατιστικών διανομών των 

περιοχών των ματιών

Ενεργοποιεί την ανάλυση της μέσης μετατόπισης για να προσδιορίσει μια 

περιοχή υποψηφίων ματιών, η οποία έχει την πιο παρόμοια εμφάνιση στο δεδομένο 

πρότυπο ματιών από την άποψη της διανομής έντασης. Επομένως, η ανίχνευση 

ματιού μέσης μετατόπισης μπορεί να παρακολουθήσει τα μάτια επιτυχώς κάτω από 

την κλείσιμο ματιών ή τους πλάγιους προσανατολισμούς προσώπου. Επίσης, είναι 

γρήγορη και χειρίζεται το θόρυβο καλά, αλλά δεν έχει την ικανότητα στην αυτο-

διόρθωσης και, επομένως, τα λάθη τείνουν να συσσωρεύονται και να 

πολλαπλασιάζονται στα επόμενα πλαίσια καθώς η ανίχνευση προχωράει. Τελικά, ο 

ιχνηλάτης παρασύρεται μακριά. Για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί με τον 

ιχνηλάτη μέσης μετατόπισης, προτείνεται ο συνδυασμός της ανίχνευσης φίλτρων 

Kalman και της ανίχνευσης μέσης μετατόπισης προκειμένου να υπερνικηθούν οι 

αντίστοιχοι περιορισμοί τους και για να εκμεταλλευθούν οι δυνάμεις τους. Οι δύο 

ιχνηλάτες ενεργοποιούνται διαδοχικά. Ο ιχνηλάτης Kalman αρχίζει πρώτα, 

υποθέτοντας την παρουσία της φωτεινής κόρης. Όταν οι φωτεινές κόρες 

εμφανίζονται αδύναμες ή εξαφανίζονται, ο ιχνηλάτης μέσης μετατόπισης 

ενεργοποιείται για να αναλάβει την ανίχνευση. Η ανίχνευση μέσης μετατόπισης 

συνεχίζεται μέχρι την επανεμφάνιση της φωτεινής κόρης, όπου ο ιχνηλάτης Kalman 

αναλαμβάνει. Η ανίχνευση ματιών θα ενεργοποιηθεί εάν η ανίχνευση μέσης 

μετατόπισης αποτύχει.

Αυτοί οι δύο σταδίων ιχνηλάτες ματιών δουλεύουν μαζί και συμπληρώνει ο 

ένας τον άλλο. Η ευρωστία  του  ιχνηλάτη  ματιών βελτιώνεται σημαντικά.

Τεχνική ταιριάσματος περιγραμμάτων 

Το προτεινόμενο σύστημα [213]  υιοθετεί μια τεχνική ταιριάσματος 

περιγραμμάτων για να ταιριάξει τα περιγράμματα ματιών που ανακτώνται από την 

προηγούμενη εικόνα με την περιοχή εικόνας μέσα στην κατ' εκτίμηση περιοχή 

προσώπου. Τα σχέδια ματιών αναφοράς για κάθε χρήστη ανακτώνται προηγουμένως 

από τη λήψη της διαφοράς δύο εικόνων. Το βλεφάριασμα των ματιών 

χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η θέση του ματιού. Τα περιγράμματα των ματιών 
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ανακτώνται με τη λήψη μιας διαφοράς των δύο εικόνων και την υιοθέτηση των 

διαδικασιών των άμορφων μαζών (περιοχή) για να απομονώσουν τις περιοχές ματιών.

Για τη σωστή ανίχνευση των περιγραμμάτων των ματιών, απαιτείται να μην  υπάρχει 

καμία άλλη κίνηση του προσώπου εκτός από τα βλεφαριάσματα των ματιών. Το 

σχέδιο ματιών αποτελείται από τα μάτια που επικεντρώνονται στο κέντρο της ίριδας 

του χρήστη. Χρησιμοποιώντας τα σχέδια των ματιών αναφοράς, η εικόνα αναζητείται 

για τον εντοπισμό των ματιών κατά τη διάρκεια της φάσης της ανίχνευσης του 

ματιού. Για αυτήν την λειτουργία, χρησιμοποιείται μια μέθοδος ταιριάσματος 

σχεδίων συσχετισμού της γκρίζας κλίμακας. Τα περιγράμματα αποτελούνται από 

τέσσερις διαφορετικές εικόνες, δηλαδή το αριστερό ανοικτό μάτι, το δεξί ανοιχτό 

μάτι, το δεξί ανοικτό μάτι και το δεξί κλειστό μάτι.  Δείγματα περιγραμμάτων

παρουσιάζονται παρακάτω στις εικόνες 48  και  49:

Εικόνα 47 - Ανοικτό πρότυπο ματιών

Εικόνα 48 - Περίγραμμα κλειστού ματιού

Τα περιγράμματα αντιστοιχίζονται με κάθε εικονοκύτταρο στην περιοχή που 

αναζητείται και ορίζεται ένα αποτέλεσμα αντιστοιχιών σε κάθε εικονοκύτταρο στην 

εικόνα στόχου.

Η αντιστοιχία r υπολογίζεται ως εξής:
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όπου το N είναι ο αριθμός εικονοκυττάρων στο περίγραμμα, M είναι το πρότυπο και I

είναι η εικόνα ενάντια στην οποία το σχέδιο συγκρίνεται.

Μια αντιστοιχία που υπολογίζεται από την ανωτέρω έκφραση είναι 

απρόσβλητη από τις γραμμικές αλλαγές στην εικόνα ή τις πρότυπες τιμές 

εικονοκυττάρου. Με άλλα λόγια, η αναζήτηση είναι εξίσου αποδοτική ακόμα κι αν η 

εικόνα γίνεται φωτεινότερη ή σκοτεινότερη. Η αξία του r φθάνει στο μέγιστο 1 όταν 

το μοντέλο ταιριάζει απόλυτα με την εικόνα ή το 0 όταν δεν υπάρχει καμία 

αντιστοιχία. Τα πραγματικά αποτελέσματα αντιστοιχιών υπολογίζονται ως εξής:

Score = max(r, 0)2 x 100%

Το επίπεδο αποδοχής ορίζεται για όλες τις αντιστοιχίες. Το επίπεδο αποδοχής 

είναι η τιμή πάνω από την οποία θεωρείται ότι ένα ταίριασμα αντιστοιχιών έχει 

βρεθεί. Με άλλα λόγια, εάν το αποτέλεσμα αντιστοιχιών ενός εικονοκυττάρου με ένα 

πρότυπο που αναζητείται είναι επάνω από το επίπεδο αποδοχής, το πρότυπο Μ 

θεωρείται ότι ταιριάζει με το εικονοκύτταρο. Διαφορετικά, η αντιστοιχία θεωρείται 

ψεύτικη και κινούμαστε προς το επόμενο πρότυπο. Εάν εμφανιστεί μια αντιστοιχία, 

κινούμαστε στο επόμενο πλαίσιο και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Το σύστημα 

ψάχνει τα ανοικτά μάτια αρχίζοντας από τα αριστερά μάτια πρώτα και μετά ψάχνει τα 

δεξιά μάτια. Εάν τα αποτελέσματα για τα ανοικτά μάτια είναι σαφώς υψηλότερα από 

το επίπεδο αποδοχής και το σύστημα αποφασίζει ότι τα μάτια είναι ανοικτά, δεν 

ψάχνει για τα κλειστά σχέδια ματιών στην εικόνα. Προκειμένου να αποφευχθεί ένας  

κακός συνδυασμός ή ένα λάθος στην παρακολούθηση, επιβεβαιώνεται η γεωμετρική 

θέση των ματιών που ανιχνεύονται με τον έλεγχο για την οριζόντια ευθυγράμμιση 

μεταξύ ενός ζεύγους ματιών καθώς επίσης και της σχετικής απόστασής τους η μια 

από την άλλη. Τα αποτελέσματα κατώτατων ορίων που καθορίζονται για τα ανοικτά 

μάτια αποτελούνται από ένα ελάχιστο επάνω από το οποίο το σύστημα αποφασίζει 

ότι τα μάτια είναι πιθανώς ανοικτά. Όταν τα αποτελέσματα είναι επάνω από το 

μέγιστο κατώτατο όριο, το σύστημα αποφασίζει οπωσδήποτε ότι τα μάτια είναι 

ανοικτά και δεν ψάχνει για τα κλειστά μάτια στην εικόνα. Αλλά εάν τα αποτελέσματα 

είναι μεταξύ των ελάχιστων και των μέγιστων ορίων, τότε το σύστημα ψάχνει επίσης 

την εικόνα με τα κλειστά μάτια προκειμένου να αφαιρεθούν  οποιοιδήποτε κακοί 

συνδυασμοί.
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Το σύστημα ελέγχει ταυτόχρονα για την ανίχνευση κούρασης. Σε περίπτωση 

που τα μάτια του ατόμου παραμένουν κλειστά για ασυνήθιστα μακρές χρονικές 

περιόδους, το σύστημα δίνει ένα συναγερμό κούρασης. Ο συναγερμός κούρασης 

επιμένει για όσο το άτομο δεν ανοίγει τα μάτια του. Σε περίπτωση που όλες οι 

αντιστοιχίες αποτύχουν, το σύστημα αποφασίζει ότι υπάρχει μια αποτυχία ανίχνευσης 

και γυρνάει πίσω στο στάδιο του  εντοπισμού του προσώπου. Καθώς το πρόσωπο του 

οδηγού δεν κινείται πολύ μεταξύ των πλαισίων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την 

ίδια περιοχή για την έρευνα των ματιών στο επόμενο πλαίσιο. Τα ακόλουθα είναι 

μερικά στιγμιότυπα της απόδοσης του συστήματος που παρουσιάζει την ανίχνευση 

των ανοικτών και κλειστών ματιών. Τα αποτελέσματα των ανοικτών και κλειστών 

ματιών είναι στο κατώτατο σημείο της εικόνας. Τα στιγμιότυπα παρουσιάζουν επίσης 

τον συναγερμό κούρασης που εκδίδεται από το σύστημα.

Τεχνική σχεδίων "ανάμεσα στα μάτια" 

Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι νέοι αλγόριθμοι για να εξαγάγουν και να 

παρακολουθήσουν τις θέσεις των ματιών σε ένα σε πραγματικό χρόνο τηλεοπτικό 

ρεύμα. Για την εξαγωγή των θέσεων των ματιών, ανιχνεύουμε τα βλεφαριάσματα των 

ματιών που είναι βασισμένα στις διαφορές μεταξύ των διαδοχικών εικόνων.

Εντούτοις οι περιοχές βλέφαρων είναι αρκετά μικρές. Στο [15] προτείνεται μια 

μέθοδος για να τις διακρίνει από την κίνηση της κεφαλιού. Για την ανίχνευση της 

θέσης των ματιών, χρησιμοποιούν ένα ενημερωμένο πρότυπο βασισμένο σε ένα 

"μεταξύ-των-ματιών" σχέδιο αντί των ίδιων των ματιών. Τα μάτια αναζητούνται 

βασίζοντας στην τρέχουσα θέση "των μεταξύ-των-ματιών" και των γεωμετρικών τους 

σχέσεών τους με τη θέση στο προηγούμενο πλαίσιο. Το σχέδιο "μεταξύ-των-ματιών" 

είναι ευκολότερο να εντοπίσει με ακρίβεια από τα σχέδια ματιών.

Ένας αλγόριθμος ανίχνευσης βλεφαριάσματος, ο οποίος διακρίνει την κίνηση 

του βλεφάρου από την κίνηση του κεφαλιού έτσι ώστε να ανιχνεύει το βλεφάριασμα 

ακόμα κι όταν το κεφάλι κινείται, μπορεί να βασιστεί στις διαφορές ανάμεσα στις 

διαδοχικές εικόνες. Αυτή η λειτουργία αυξάνει την ευελιξία των εφαρμογών. Μόλις 

ανιχνευθούν οι θέσεις των ματιών, τα μάτια παρακολουθούνται στις διαδοχικές 

εικόνες. Σκεπτόμενοι τις αλλαγές στον προσανατολισμό του προσώπου, δεν μπορεί 

να εφαρμοστεί μια απλή τεχνική ταιριάσματος προτύπων. Ακόμα και όταν τα 

πρότυπα είναι ενημερωμένα πλαίσιο προς πλαίσιο με τα σχέδια των τρεχουσών 
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τοποθετημένων θέσεων, τα σημεία ανίχνευσης θα μετακινηθούν βαθμιαία έξω από τα 

μάτια, επειδή τα ανιχνευμένα σημεία δεν είναι πάντα τα κέντρα του σχέδιου ματιών.

Ο αλγόριθμος ανίχνευσης ματιών, που βασίζεται σε ένα ενημερωμένο 

πρότυπο, δεν παίρνει τα πρότυπα των ίδιων των ματιών. Αντίθετα παίρνει ένα σχέδιο 

προτύπων "μεταξύ-των-ματιών"  [54] και το ενημερώνει πλαίσιο προς πλαίσιο. Το 

σχέδιο "μεταξύ-των-ματιών" έχει  καλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα για μια ακριβή 

παρακολούθηση, και είναι αισθητά για ένα ευρύ φάσμα των προσανατολισμών του 

προσώπου. Ανιχνεύεται το πρότυπο "μεταξύ-των-ματιών" και έπειτα μια αναζήτηση 

των ματιών κατά τρόπο πολύ απλό γύρω από τις θέσεις σχετικό με το "μεταξύ των 

ματιών "  όπου τα μάτια βρίσκονται στην προηγούμενη εικόνα. Το πρότυπο "μεταξύ-

των-ματιών" ενημερώνεται βασισμένο στις τρέχουσες τοποθετημένες θέσεις ματιών. 

Για να μετρήσει την απόσταση από την κάμερα στο πρόσωπο εφαρμόζεται, μια 

γνωστή, συμβατική διοφθαλμική στερεότυπη μέθοδος.

Πιο συγκεκριμένα, για να διακρίνουμε τα πραγματικά μάτια από τους 

ψεύτικους υποψηφίους, υποθέτουμε τέτοιες συνθήκες όπως τα βλεφαριάσματα που 

εμφανίζονται και στα δύο μάτια συγχρόνως, την απόσταση μεταξύ των ματιών που 

είναι μέσα σε μια ορισμένη σειρά, τη γωνία περιστροφής προσώπου στο πλάνο της 

εικόνας που είναι μέσα μια ορισμένη σειρά και το γκρίζο σχέδιο  "μεταξύ των 

ματιών"  που είναι σχεδόν σαν συμμετρικός καθρέπτης. Τα βήματα που λαμβάνονται 

για την εκτέλεση της ανίχνευσης του ματιού είναι τα ακόλουθα:

Βήμα  1: Κάντε μία δυαδική διαφορά στην εικόνα D. Βάλτε την τιμή 1 όταν η 

απόλυτη τιμή της διαφοράς των ανταποκρινόμενων τιμών εικονοκυττάρων στην 

προηγούμενη εικόνα με την τωρινή υπερβεί μια οριακή τιμή Ν, αλλιώς βάλτε 0.

Επειδή τα τηλεοπτικά σήματα πάντα κυμαίνονται, ακόμα και όταν η σκηνή είναι 

στατική, πρέπει να εφαρμόσουμε μια τέτοια αξία κατώτατων ορίων. % μπορεί να 

ερμηνευθεί ως επίπεδο θορύβου.

Βήμα 2: Εάν ο αριθμός του 1 στην εικόνα  D υπερβαίνει μια αξία κατώτατων ορίων  

G,  προσπεράστε όλες τις διαδικασίες κατωτέρω και περιμένετε το επόμενο πλαίσιο.

Σε αυτήν την περίπτωση, η κίνηση του κεφαλιού φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από 

αυτό που αναμένουμε, ή κάτι αλλάζει στο υπόβαθρο.

Βήμα  3: Εάν ο αριθμός του 1 στην εικόνα  D είναι μικρότερος από μια αξία 

κατώτατων ορίων  E,  πηγαίνετε  στο βήμα  7. Σε αυτήν την περίπτωση, το κεφάλι 

φαίνεται να είναι ακίνητο. Επομένως, η διαδικασία ακύρωσης της κίνησης του 

κεφαλιού πρέπει να προσπεραστεί.
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Βήμα  4: Ανιχνεύστε κάθε γραμμή ράστερ της εικόνας D από το αριστερό τέλος και 

βάλτε 0  στα εικονοκύτταρα Κ από το πρώτο εικονοκύτταρο  1. Κάνετε την ίδια 

ανίχνευση από το δεξί τέλος.

Βήμα 5: Βρείτε τη βέλτιστη διανυσματική μετατόπιση d όπως περιγράφεται στο 

προηγούμενο τμήμα. Ψάξτε την κλίμακα του d = (dx, dy) is dx= -m, .., m and dy = -n,

.., n.

Βήμα  6: Με βάση το d που αποκτήσατε στο Βήμα  5,  βρείτε τα εικονοκύτταρα 

στην εικόνα  D που είναι ταξινομημένα στο M όπως αναφέρονται στο προηγούμενο 

τμήμα και αλλάξτε την αξία τους από 1 έως 0.

Βήμα  7: Εφαρμόστε ένα φίλτρο στην εικόνα D για τη λείανση και την αφαίρεση των 

απομονωμένων εικονοκυττάρων. Μεταξύ οκτώ γειτoνικών και του κεντρικού 

εικονοκυττάρου, εάν περισσότερα από τρία εικονοκύτταρα έχουν την αξία 1, βάλτε 1 

στο κεντρικό εικονοκύτταρο, διαφορετικά βάλτε 0.

Βήμα  8: Υπολογίστε ένα οριοθετημένο κιβώτιο για κάθε συνδεδεμένο συστατικό 

στην εικόνα D. Τότε κάθε κέντρο του οριοθετημένου κιβωτίου είναι μία υποψήφια 

θέση ματιών.

Βήμα  9: Εάν ο αριθμός υποψηφίων ματιών είναι μικρότερος από δύο, πηδήστε όλα 

τα βήματα κατωτέρω. Τα μάτια δεν έχουν ανιχνευτεί.

Βήμα  10: Για κάθε υποψήφιο, υπολογίστε το S ή ένα ποσό των διαφορών μεταξύ 

της προηγούμενης εικόνας και της τρέχουσας εικόνας των εικονοκυττάρων  (a x b)

που είναι επικεντρωμένα στο σημείο υποψηφίων. Μετά αφήστε τις δύο κορυφαίες 

τιμές του S ως τελικούς υποψηφίους για τα μάτια.

Βήμα 11: Δοκιμή τεσσάρων συνθηκών κατωτέρω για τους τελικούς υποψηφίους. 

Εάν οποιοσδήποτε από τους όρους δεν είναι ικανοποιητικός, οι υποψήφιοι δεν είναι 

μάτια.

(1) και τα δύο S’s που υπολογίζονται στο Bήμα  10  είναι πέρα από    

ένα κατώτατο όριο F.

(2) Η απόσταση μεταξύ των υποψηφίων είναι άνω του Lmin.

(3) Η απόσταση μεταξύ των υποψηφίων είναι μικρότερη από το Lmax.

(4) Η γωνία μεταξύ της γραμμής που συνδέει τους υποψηφίους και τη

γραμμή ράστερ  είναι λιγότερη από τους βαθμούς Α.

Βήμα 12: Τέλος, εξετάστε την συμμετρία-καθρέφτη του γκρίζου σχεδίου στο μεσαίο 

σημείο των υποψηφίων. Κατ' αρχάς, αντιστρέψτε τη τρέχουσα εικόνα στο μεσαίο 

σημείο των υποψηφίων έτσι ώστε η γραμμή που τους συνδέει να γίνεται παράλληλη 
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με τη γραμμή ράστερ. Μετά αποσπάστε τα (c x d) εικονοκύτταρα για τη δοκιμή. 

Προσθέστε τις τιμές του εικονοκυττάρου d για κάθε στήλη για να κάνετε ένα 

σχεδιάγραμμα προβολής. Αντιπροσωπεύστε το σχεδιάγραμμα από τα ποσοστά για τα 

μισά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Εάν η διαφορά ποσού κάθε τριών-στηλών 

μεταξύ των συμμετρικών θέσεων στα δεξιά και αριστερά μισά δεν υπερβαίνει το p,

κατόπιν εκείνοι οι υποψήφιοι είναι μάτια.

Για την ανίχνευση του ματιού, μπορεί να εφαρμοστεί μια τεχνική 

ταιριάσματος προτύπων. Για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές στον προσανατολισμό 

του προσώπου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ενημερωμένα πρότυπα. Εντούτοις τα 

σχέδια των ματιών αλλάζουν δραστικά και γρήγορα όταν το μάτι ανοιγοκλείνει, το 

οποίο καθιστά πιθανό να εντοπιστούν  οι θέσεις των ματιών από τις διαφορές μεταξύ 

των διαδοχικών εικόνων. Ακόμη και τα ενημερωμένα πρότυπα δεν μπορούν να 

ακολουθήσουν αυτές τις αλλαγές. Όταν χρησιμοποιούνται σχέδια προτύπων των 

ίδιων των ματιών και ενημερώνονται πλαίσιο-προς-πλαίσιο, τα σημεία που 

παρακολουθούνται βγαίνουν έξω από τις θέσεις ματιών.

Το σχέδιο του προτύπου "μεταξύ-των-ματιών" [203] είναι αρκετά σταθερό 

για οποιαδήποτε αλλαγή στην έκφραση του προσώπου. Έχει ένα σχετικά φωτεινό 

μέρος στη γέφυρα της μύτης και σχετικά σκοτεινά μέρη στα μάτια όπως οι σφήνες 

και στις δύο πλευρές. Αυτό είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό γνώρισμα για την 

ακριβή θέση με το ταίριασμα προτύπων. Μετά από την "μεταξύ-των-ματιών" 

ανίχνευση, τα μάτια ξανα ερευνώνται σε πολύ μικρές περιοχές, επειδή οι σχετικές 

θέσεις των "μεταξύ-των-ματιών " είναι γνωστές στο προηγούμενο πλαίσιο. Το 

πρότυπο των "μεταξύ-των-ματιών" πρέπει επίσης να είναι ενημερωμένο πλαίσιο-από-

πλαίσιο, βασισμένο στις τρέχουσες θέσεις ματιών.

Όταν τα μάτια τοποθετούνται από την ανίχνευση του βλεφαριάσματος, ένα 

σχέδιο s x t  εικονοκυττάρων που επικεντρώνονται στο μεσαίο σημείο των ματιών 

σώζεται ως ένα "μεταξύ-των-ματιών " πρότυπο. Οι σχετικές θέσεις των ματιών στο,

er, el (er=-el) σώζονται επίσης. Τα βήματα της διαδικασίας ανίχνευσης ματιών 

περιγράφονται παρακάτω:

Βήμα 1: Προβλέψτε τη "μεταξύ-των-ματιών" θέση. Όταν η θέση του στο 

προηγούμενο πλαίσιο και στα δύο προηγούμενα πλαίσια είναι Xt-1 και Xt-2, τότε το 

προβλεφθέν σημείο ˆ
tX στο τρέχον πλαίσιο είναι 1 2

ˆ 2t t tX X X   , όπου X-1= X0.
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Βήμα  2: Βρείτε το καλύτερο σημείο αντιστοιχιών tX με το "μεταξύ-των-ματιών" 

πρότυπο σε μια ορθογώνια περιοχή (p x q) επικεντρωμένο στο tX .

Βήμα 3:  Βρείτε τις δεξιές και αριστερές θέσεις ματιών ανεξάρτητα σε μικρές 

ορθογώνιες περιοχές (e x f) επικεντρωμένες στο t rX e και t IX e , αντίστοιχα. Η 

θέση των ματιών ορίζεται ως ένα σημείο όπου μια μέση τιμή των 25 (=5 x 5)

κοντινών εικονοκυττάρων είναι η χαμηλότερη σε κάθε περιοχή αναζήτησης.

Βήμα 4: Ελέγξτε τους τρεις γεωμετρικούς όρους (2), (3), (4) που απαριθμούνται στο 

Βήμα 11   στη διαδικασία ανίχνευσης ματιών που περιγράφεται στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Εάν ένας από αυτούς τους όρους παραβιαστεί, θεωρείται ότι τα μάτια 

έχουν λάθος ανιχνευτεί ή ότι χάθηκαν, και το σύστημα κινείται προς τον τρόπο 

ανίχνευσης ματιών. Η ανίχνευση ματιών είναι επιτυχής εάν οι τρεις ανωτέρω όροι 

είναι ικανοποιητικοί.

Βήμα  5: Ανανεώστε τα δεδομένα  για την ανίχνευση των ματιών. Κατ' αρχάς, 

υπολογίστε τη νέα "μεταξύ-των-ματιών" θέση ή Xt σαν το μεσαίο σημείο των δύο 

καθορισμένων θέσεων των ματιών.  Τότε, er και el σαν θέσεις ματιών σχετικές με το 

Xt ενημερώνονται επίσης. Επιπλέον, το "μεταξύ-των-ματιών" πρότυπο ενημερώνεται 

καθώς το s x t σχέδιο εικονοκυττάρων κεντρωθετείται στο Xt.

3.3.9       Οπτική προσοχή οδηγών 

Πολλή ορολογία έχει εισαχθεί στους τομείς ελέγχου επαγρύπνησης και 

προσοχής οδηγών. Η οπτική προσοχή αναφέρεται στο εάν ο οδηγός κοιτάζει προς τα 

εμπρός και η επαγρύπνηση/η υπνηλία αναφέρεται στο εάν ο οδηγός είναι 

κουρασμένος και ενδεχομένως παλεύει ενάντια στις περιόδους ύπνου, μικρο ύπνους  

ή άλλη παρόμοια κατάσταση.

Το απλούστερο μέτρο της οπτικής προσοχής οδηγών είναι η ανίχνευση των 

μικρών ύπνων. Αυτό γίνεται με τη μέτρηση του χρονικού διαστήματος κατά τη 

διάρκεια του οποίου τα μάτια είναι κλειστά. Καθώς ο οδηγός κουράζεται, 

αναμένουμε τα ανοιγόκλεισμα των ματιών να διαρκέσει περισσότερο, που τελικά θα 

αναπτυχθεί σε έναν μικρό ύπνο. Μετράμε τον αριθμό διαδοχικών πλαισίων όπου τα

μάτια είναι κλειστά μέσα, προκειμένου να αποφασιστεί η κατάσταση του οδηγού. Για 

αυτό χρειαζόμαστε έναν γερό τρόπο να καθορίσουμε εάν τα μάτια είναι ανοικτά ή 

κλειστά. Έχει αναπτυχθεί μια μέθοδος που εξετάζει το οριζόντιο ιστόγραμμα πέρα 
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από την κόρη. Κατά τη διάρκεια της έναρξης (τα πρώτα πλαίσια μετά από την 

χαλάρωση του οδηγού), υπολογίζεται μια μέση αντιστοιχία από έναν αριθμό 

πλαισίων. Όταν η αντιστοιχία σε ένα πλαίσιο είναι σημαντικά χαμηλότερη από το 

μέσο όρο, εκείνο το πλαίσιο αποκαλείται κλειστό πλαίσιο. Εάν η αντιστοιχία είναι 

κοντά στο μέσο όρο τότε λέμε ότι είναι ένα ανοικτό πλαίσιο. Μετά από τα C

διαδοχικά κλειστά πλαίσια, εκδίδεται ένα σήμα προειδοποίησης, όπου το C είναι ένας 

αριθμός πλαισίων που αντιστοιχεί σε   περίπου  2  έως 2,5  δευτερόλεπτα (ο χρόνος 

όπου τα μάτια έχουν μείνει κλειστά για πολύ ώρα). Μια τεχνική αποκαλούμενη 

"οριζόντιο ιστόγραμμα εγκάρσια της κόρης" χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική 

καμπύλη που παράγεται χαράζοντας τις εντάσεις εικόνας κατά μήκος της  γραμμής 

που περνάει διαμέσου της κόρης από τα δεξιά προς τα αριστερά  (εκόνα 50). Η κόρη

είναι πάντα το σκοτεινότερο σημείο. Γύρω από την κόρη, έχουμε την ίριδα, η οποία 

είναι επίσης πολύ σκοτεινή. Στα δεξιά και αριστερά της ίριδας είναι ο άσπρος 

σκληρός χιτώνας του ματιού.. Η εικόνα 50 παρουσιάζει δύο καμπύλες, μια που 

αντιστοιχεί σε ένα ανοικτό μάτι και η άλλη σε μια σε ένα κλειστό μάτι. Η καμπύλη 

που αντιστοιχεί στο κλειστό μάτι είναι πολύ επίπεδη.

Εικόνα 49 - Ιστογράμματα που αντιστοιχούν σε ανοικτά και κλειστά μάτια

Η συνάρτηση Μ(x,y) υπολογίζεται ως εξής:

M (x, y) = I (x, y) / min{I (x - r, y), I (x + r, y)}
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Όπου (x,y) είναι το υπολογισμένο κέντρο της κόρης και όπου r είναι η ακτίνα

της ίριδας. I(x,y) είναι η ένταση εικόνας στο (x,y). Όταν το μάτι είναι ανοικτό, η 

κοιλάδα στην καμπύλη έντασης, που αντιστοιχεί στην κόρη, θα περικυκλωθεί από 

δύο μεγάλες αιχμές που αντιστοιχούν στον άστρο σκληρό χιτώνα του ματιού. Όταν το 

μάτι είναι κλειστό, αυτή η καμπύλη είναι συνήθως πολύ επίπεδη στο κέντρο.

Εντούτοις, στην τελευταία περίπτωση, δεν υπάρχει καμία κόρη για να κεντροθετήσει 

την καμπύλη στην οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ απρόβλεπτη μορφή. Για να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για μια μέγιστη αιχμή εκεί κοντά (λόγω θορύβου), 

χρησιμοποιούμε πάντα την ελάχιστη αιχμή στην απόσταση r από την κόρη. Αυτό θα 

οδηγήσει σε μια καλή αντιστοιχία όταν το μάτι είναι ανοικτό και πολύ πιθανό σε μια 

κακή αντιστοιχία όταν το μάτι είναι κλειστό. Ο λόγος που διαλέγουμε αυτήν την 

μέθοδο αντί της χρησιμοποίησης της αντιστοιχίας που παράγεται ακριβέστερα από 

ένα κυκλικό πρότυπο είναι ότι η οριζόντια γραμμή συλλαμβάνει τα χαρακτηριστικά 

χρώματα των ματιών ακριβέστερα από ένα κυκλικό πρότυπο. Ένα πολύ καλό 

παράδειγμα  γι’ αυτό είναι όταν το κεφάλι είναι γερμένο προς τα εμπρός. Ένα μεγάλο 

μέρος του κυκλικού προτύπου θα κατέληγε έξω από το μάτι, δεδομένου ότι η 

προοπτική κάνει το μάτι  " λεπτότερο". Εντούτοις, το ιστόγραμμα της γραμμής που 

περνά από την κόρη θα διατηρήσει τη χαρακτηριστική μορφή του. Αυτή είναι μια 

πολύ σημαντική παρατήρηση εφόσον όταν ο οδηγός αρχίζει να κουράζεται το κεφάλι 

του είναι πολύ πιθανό να πέσει ελαφρώς προς τα μπρος.

Σε μία άλλη προσέγγιση, η οπτική προσοχή του οδηγού διαμορφώνεται με το 

ανεξάρτητο  Πεπερασμένο Μηχάνημα Κατάστασης (ΠΜΚ) το οποίο ελέγχει τις 

μετρικές κλεισίματος των ματιών  (εικόνα 51). Εάν τα μάτια είναι κλειστά για 

περισσότερο από 40  από τα τελευταία 60  πλαίσια τότε το σύστημα προειδοποιεί ότι 

ο οδηγός έχει ένα χαμηλό οπτικό επίπεδο προσοχής. Συγκεκριμένα, μετριέται ο 

αριθμός πλαισίων όπου ο οδηγός έχει τα μάτια του/της κλειστά. Εάν υπάρχουν 

περισσότερα από 40 πλαίσια όπου τα μάτια του οδηγού είναι κλειστά στα τελευταία 

60 πλαίσια, το σύστημα υποβάλλει έκθεση μείωσης της οπτικής προσοχής του. Έχουν 

υπάρξει πολλές μελέτες που γίνονται στα μήκη των χρόνων που το μάτι πρέπει να 

μένουν κλειστά σε ορισμένα χρονικά διαστήματα προκειμένου να καθοριστεί εάν η 

οπτική προσοχή των οδηγών μειώνεται.  Ιδιαίτερα στα [ 220 ]  και [ 254 ]  και τα δύο 

αναθεωρούν μερικές από τις τεχνολογίες κλεισίματος των ματιών. Στο [ 255 ]  

δόθηκαν πρότυπα για τη σύγκριση των νέων τεχνολογιών υπνηλίας. Μάλλον η 

δυνατότητα του συστήματος να συλλέξει αυτές τις μετρικές δείχνει ότι θα μπορούσε 
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να τροποποιηθεί εύκολα για να προσαρμοστεί στους αποδεκτούς κανόνες των 

μετρικών πληροφοριών του κλεισίματος του ματιού. Τώρα αυτή η αναλογία θα 

μπορούσε να τροποποιηθεί ανάλογα με τις περαιτέρω μελέτες στη φυσιολογία του 

ύπνου. Το ανοιγόκλειμα του ματιού είναι αρκετά σύντομο για να  μην εμποδίσει το 

σύστημα να καθορίσει αν ο οδηγός έχει γίνει απρόσεκτος. Αυτό καταδεικνύει ότι το 

σύστημα μπορεί να ελέγξει τα ποσοστά περάτωσης των ματιών και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει την οπτική απροσεξία ως αποτέλεσμα της 

περάτωσης των ματιών. Όταν ο οδηγός ανοιγοκλείνει τα μάτια του/της, το σύστημα 

ξέρει ότι τα μάτια του οδηγού είναι κλειστά, εντούτοις,  κατά τη διάρκεια του 

ανοιγοκλεισίματος του ματιού, ο οδηγός ανοίγει πάλι τα μάτια του/της γρήγορα,

προτού το ΠΜΚ να φθάσει το στη χαμηλή οπτική κατάσταση προσοχής.

Εικόνα 50 - Αυτόματο μοντέλο για το ανοιγόκλημα των ματιών

Μια ομάδα ερευνητών έχει αξιολογήσει στο εργαστήριο διάφορα μέτρα της 

επαγρύπνησης οδηγών συμπεριλαμβανομένης της θέσης του κεφαλιού, του 

βλέμματος των ματιών, της  αλλαγής της κόρης του ματιού και του ποσοστού  
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βλεφαριάσματος [223]. Αυτές οι μελέτες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι κανένα 

μέτρο επαγρύπνησης μόνο του δεν είναι αρκετά ευαίσθητο ή αξιόπιστο και ότι πρέπει 

να εξεταστούν πολλαπλάσια μέτρα, για να αναπτυχθεί  μια γερή μέθοδος ανίχνευσης 

κούρασης. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα, εντούτοις,  για να καθοριστεί ο καλύτερος 

τρόπος συνδυασμού της παρούσας κατάστασης του οδηγού με τις μετρήσεις 

απόδοσης και τις παραμέτρους για την ακριβή ανίχνευση της κούρασης και της 

υπνηλίας.

Εφόσον η παραγωγή της ανθρώπινης κούρασης είναι μια πολύ περίπλοκη 

διαδικασία, αρκετές αβεβαιότητες μπορούν να είναι παρούσες σε αυτήν την 

διαδικασία. Κατ' αρχάς, η κούραση δεν είναι ορατή και μπορεί να αναφερθεί μόνο 

από τις διαθέσιμες πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, η κούραση μπορεί να 

θεωρηθεί ως αποτέλεσμα πολλών βασισμένων στα συμφραζόμενα μεταβλητών όπως 

τα εργασιακά περιβάλλοντα, η υγεία, και η ιστορία ύπνου. Επίσης, είναι η αιτία 

πολλών συμπτωμάτων, π.χ., οι οπτικές νύξεις, όπως οι ανώμαλες κινήσεις βλέφαρων, 

το χασμουρητό και οι συχνές κλίσεις του κεφαλιού. Δεύτερον, τα οπτικά 

χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με την ηλικία, το 

ύψος, την υγεία, και τη μορφή του προσώπου. Απαιτείται ένα σύστημα που 

ενσωματώνει τα στοιχεία από πολλαπλές πηγές σε ένα αντιπροσωπευτικό σχήμα για 

να ελέγξει αποτελεσματικά την κούραση. Φυσικά, ένα πρότυπο δικτύων Bayesian

(BN) είναι η καλύτερη επιλογή να εξεταστεί ένα τέτοιο ζήτημα. Ένα πρότυπο ΒΝ 

παρέχει έναν μηχανισμό για τη γραφική αντιπροσώπευση από την αβέβαιη γνώση και 

για να συμπεράνει τις υψηλού επιπέδου δραστηριότητες από τα παρατηρημένα 

στοιχεία. Συγκεκριμένα, ένα ΒΝ αποτελείται από κόμβους και τόξα που συνδέονται 

μαζί διαμορφώνοντας μια κατευθυνόμενη μη κυκλική γραφική παράσταση (DAG).

Κάθε κόμβος μπορεί να αντιμετωπισθεί ως μεταβλητή περιοχών που μπορεί να πάρει 

ένα σύνολο ιδιαίτερων τιμών ή μιας συνεχούς αξίας. Ένα τόξο αντιπροσωπεύει μια 

πιθανολογική εξάρτηση μεταξύ του κόμβου γονέα και παιδιού.
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Εικόνα 51 - ΒΝ πρότυπο για τον έλεγχο της ανθρώπινης κούρασης

Ο κύριος σκοπός ενός ΒΝ προτύπου είναι να προκύψουν τα απαρατήρητα 

γεγονότα από τα παρατηρημένα ή βασισμένα στα συμφραζόμενα στοιχεία. Έτσι, το 

πρώτο βήμα σε ένα ΒΝ πρότυπο είναι να προσδιοριστούν εκείνα τα υποθετικά 

γεγονότα και να ομαδοποιηθούν σε ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειστικών γεγονότων 

για να διαμορφώσει τη μεταβλητή υπόθεσης στόχων. Το δεύτερο βήμα είναι να 

προσδιοριστούν τα αισθητά στοιχεία που μπορούν να αποκαλύψουν κάτι για τη 

μεταβλητή υπόθεσης και να τα ομαδοποιήσουν έπειτα στις μεταβλητές πληροφοριών.

Επίσης υπάρχουν άλλες κρυμμένες καταστάσεις που  απαιτούνται για να συνδέσουν 

τον υψηλού επιπέδου κόμβο υπόθεσης με τους χαμηλού επιπέδου κόμβους 

πληροφοριών. Για τη διαμόρφωση μοντέλου κούρασης, η κούραση είναι προφανώς η 

μεταβλητή υπόθεσης στόχων που σκοπεύουμε να συμπεράνουμε. Άλλοι βασισμένοι 

στα συμφραζόμενα παράγοντες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την κούραση,

και οι οπτικές νύξεις, που είναι συμπτώματα κούρασης, είναι μεταβλητές 

πληροφοριών. Μεταξύ πολλών παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν την 

κούραση, ο σημαντικότερος είναι το ιστορικό του ύπνου, Circadian, οι συνθήκες 

εργασίας, το περιβάλλον εργασίας, και φυσική η κατάσταση. Οι βαθύτεροι 

παράγοντες που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον εργασίας είναι η θερμοκρασία, ο 



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

144

καιρός και ο θόρυβος; οι σημαντικότεροι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη φυσική 

κατάσταση είναι η ηλικία και οι διαταραχές του  ύπνου; ο σημαντικός χαρακτηρισμός 

των παραγόντων Circadian είναι ο χρόνος της ημέρας και η αλλαγή της ζώνης του 

χρόνου.; οι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας περιλαμβάνουν 

το φόρτο εργασίας και τον τύπο της εργασίας. Επιπλέον, οι παράγοντες που έχουν 

επιπτώσεις στην ποιότητα του ύπνου περιλαμβάνουν το περιβάλλον ύπνου και το 

χρόνο του ύπνου. Το περιβάλλον ύπνου περιλαμβάνει τον τυχαίο θόρυβο, το φως 

υποβάθρου, τη θερμότητα, και την υγρασία.

Το σύστημα εικόνας που συζητήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια μπορεί να 

υπολογίσει διάφορες οπτικές παραμέτρους κούρασης. Περιλαμβάνουν PERCLOS 

και ACSE για τη μετακίνηση βλέφαρων, NodFreq για την κίνηση της κεφαλής,

GAZEDIS καιPERSAC για τη μετακίνηση βλέμματος, καιYawnFreq για την 

έκφραση του προσώπου. Βάζοντας όλους αυτούς τους παράγοντες μαζί, 

κατασκευάζεται το πρότυπο ΒΝ για την κούραση όπως φαίνεται στην εικόνα 3.3.15.

Ο κόμβος στόχων είναι η κούραση. Οι κόμβοι επάνω από τον κόμβο στόχων 

αντιπροσωπεύουν διάφορους σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην κούραση κάποιου. Αναφέρονται συλλογικά ως βασισμένες στα 

συμφραζόμενα πληροφορίες. Οι κόμβοι κάτω από τον κόμβο στόχων 

αντιπροσωπεύουν τις οπτικές παρατηρήσεις από την παραγωγή του συστήματος 

όρασης από τους υπολογιστές μας. Αυτοί οι κόμβοι αναφέρονται συλλογικά ως 

κόμβοι παρατήρησης.

3.4   Συγχώνευση στοιχείων 

3.4.1 Επισκόπηση στην συγχώνευση στοιχείων 

Η συγχώνευση στοιχείων είναι ένα όλο και περισσότερο σημαντικό στοιχείο 

των διαφορετικών συσκευών, της νοημοσύνης, και των εμπορικών συστημάτων. Η 

συγχώνευση στοιχείων χρησιμοποιεί τις εξέχουσες πληροφορίες για να καθορίσει τις 

σχέσεις μεταξύ των στοιχείων (η λειτουργία ένωσης στοιχείων). Χρησιμοποιεί τις 

συνεργιστικές διαφορές στα στοιχεία για να βελτιώσει την εκτίμηση/την αξιολόγηση 

ενός αναφερόμενου περιβάλλοντος (λειτουργία εκτίμησης κατάστασης). Υπό αυτήν 

τη μορφή, η συγχώνευση στοιχείων μπορεί να επιτρέψει τη βελτιωμένη εκτίμηση των 

καταστάσεων και, επομένως, των βελτιωμένων απαντήσεων στις καταστάσεις (εικόνα 

53).
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Εικόνα 52 - Η ένωση στοιχείων χρησιμοποιεί τις εξέχουσες ικανότητες αισθητήρων

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες ένωσης στοιχείων υιοθετούνται γενικά για 

να υποστηρίξουν την ανθρώπινη λήψη αποφάσεων με την περαιτέρω επεξεργασία και 

τη μείωση της ποσότητας πληροφοριών που οι χειριστές των συστημάτων πρέπει να 

εξετάσουν για να επιτύχουν έγκαιρες, γερές και σχετικές αξιολογήσεις και προβολές 

της κατάστασης. Δυστυχώς, η ένωση στοιχείων είναι θύμα της δημοτικότητάς της: η 

διεισδυτικότητα των λειτουργιών συγχώνευσης στοιχείων έχει προκαλέσει μια 

αφθονία έρευνας και  ανάπτυξης σε πολλές εφαρμογές. Μία (welter) σύγχυση της 

ορολογίας (εικόνα 54) κρύβει το γεγονός ότι το ίδιο έδαφος έχει οργωθεί 

επανειλημμένα. Το Αρχικό Λεξικό Ενοποιημένων Στοιχείων, που δημιούργησε η

Υποομάδα Ένοποιημένων Στοιχείων JDL  το 1987,  καθόρισε την ένωση στοιχείων 

ως εξής:

μια διαδικασία που εξετάζει την σύνδεση, το συσχετισμό, και 

το συνδυασμό στοιχείων και την πληροφόρηση από τις 

ενιαίες και πολλαπλές πηγές για να επιτύχει καθαρές 

εκτιμήσεις θέσης και ταυτότητας, και πλήρεις και έγκαιρες 

αξιολογήσεις των καταστάσεων και των απειλών, και της 

σημασίας τους. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από τους 

συνεχείς καθαρισμούς των εκτιμήσεων και των 

αξιολογήσεών της, και την αξιολόγηση της ανάγκης για τις 
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πρόσθετες πηγές, ή τροποποίηση της ίδιας της διαδικασίας,

για να επιτύχει βελτιωμένα αποτελέσματα

Δεδομένου ότι η θεωρία και οι εφαρμογές έχουν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια 

των ετών, έχει γίνει σαφές ότι αυτός ο αρχικός καθορισμός είναι μάλλον πάρα πολύ 

περιοριστικός. Πρέπει να συλλάβουμε το γεγονός ότι τα παρόμοια ελλοχεύοντα 

προβλήματα της ένωσης και του συνδυασμού στοιχείων εμφανίζονται σε ένα πολύ 

ευρύ φάσμα της εφαρμοσμένης μηχανικής, της ανάλυσης και των γνωστικών 

καταστάσεων. Είναι σε αυτό το πνεύμα που εμείς κάνουμε  κριτική στον αρχικό 

καθορισμό: 

Εικόνα 53 - Σύγχυση της ορολογίας

(a) Για να λένε ότι η συγχώνευση στοιχείων είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει με

... θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Ο τρόπος με τον οποίο η 

συγχώνευση στοιχείων  εξετάζει  αυτά τα θέματα πρέπει να διευκρινιστεί:

(b) Αν και ο συνδυασμός  έννοιας στοιχείων  καλύπτει την ευρεία σειρά των 

προβλημάτων ενδιαφέροντος,  ο συσχετισμός  όχι. Ο στατιστικός συσχετισμός είναι 

μόνο μια μέθοδος για τους υποτιθέμενους συσχετισμούς μεταξύ των στοιχείων;
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(c) Πράγματι, η ένωση δεν είναι ένα ουσιαστικό συστατικό στο συνδυασμό των 

πολλαπλάσιων κομματιών των στοιχείων. Η πολύ σημαντική πρόσφατη εργασία σε 

Τυχαία Καθορισμένα πρότυπα της συγχώνευσης στοιχείων και της σχετικής εργασίας

στα ενοποιημένα στοιχεία συγχώνευσης παρέχει γενικεύσεις που επιτρέπουν   

εκτίμηση της κατάστασης των πολλαπλών στόχων χωρίς σαφή σύνδεση αναφοράς-

στόχου.

(d) Δεδομένου ότι  οι ενιαίες ή πολλαπλές πηγές  είναι περιεκτικές, είναι περιττό σε 

έναν καθορισμό;

(e) Η αναφορά  στις εκτιμήσεις θέσης και ταυτότητας  πρέπει να διευρυνθεί για να 

καλύψει όλες τις ποικιλίες της εκτίμησης της κατάστασης;

(f) Oι πλήρεις  αξιολογήσεις δεν απαιτούνται σε όλες τις εφαρμογές: περιστασιακά, 

το να είναι σχετικές με την  εφαρμογή,  είναι περιττό;

(g) Η αξιολόγηση του κινδύνου,  φυσικά, έχει μόνο την εφαρμογή στις καταστάσεις 

όπου η απειλή είναι ένας παράγοντας. Πρέπει να διευρύνουμε αυτήν την έννοια για 

να περιλάβουμε οποιαδήποτε αξιολόγηση του κόστους ή επιπτώσεις χρησιμότητας 

των κατ' εκτίμηση καταστάσεων. Γενικά, η συγχώνευση  στοιχείων περιλαμβάνει 

καθαρισμό και πρόβλεψη των καταστάσεων των οντοτήτων, σύνολα των οντοτήτων 

και τη σχέση με τα σχέδια και τους στόχους κάποιου. Αυτές οι εκτιμήσεις μπορούν να 

περιλάβουν τη χρησιμότητα ή άλλη εκτίμηση δαπανών (π.χ.  την πιθανότητα της 

επιβίωσης δεδομένης μιας κατ' εκτίμηση κατάστασης απειλής).

(h) Κάθε διαδικασία συνδυασμού πληροφοριών δεν περιλαμβάνει τη διαχείριση 

συλλογής ή τον καθαρισμό της διαδικασίας. Κατά συνέπεια η δεύτερη πρόταση του 

καθορισμού είναι επεξηγηματική, όχι προσδιοριστικός.

Εν περιλήψει, προτείνεται ο ακόλουθος συνοπτικός καθορισμός: Η 

συγχώνευση στοιχείων είναι η διαδικασία συνδυασμού στοιχείων για να καθαρίσει τις 

εκτιμήσεις και τις προβλέψεις μιας κατάστασης. Είναι αρκετά άσκοπο να 

αμφισβητηθεί αν η συγχώνευση στοιχείων όρου είτε κάποιος άλλος όρος (π.χ. ένας 
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από εκείνους που περιλαμβάνονται στην εικόνα 54) είναι μια κατάλληλη ετικέτα για 

αυτήν την πολύ ευρεία έννοια. Δεν υπάρχει κανένα σώμα κοινής και αποδεκτής 

χρήσης στην οποία μπορούμε να απευθυνθούμε για τέτοιους εξειδικευμένους όρους.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι η αναγνώριση ότι αυτή η ευρεία έννοια είναι ένα 

σημαντικό θέμα για μια ενοποιημένη θεωρητική προσέγγιση, και επομένως να αξίζει 

της ετικέτας του. Η αναγνώριση των κοινών στοιχείων πέρα από την ποικιλομορφία 

του συνδυασμού στοιχείων τα προβλήματα μπορούν να παρέχουν μια τεράστια 

ευκαιρία για  συνεργιστική ανάπτυξη.

3.4.2 Υπάρχοντα τυποποιημένα πρότυπα για την συγχώνευση στοιχείων

3.4.2.1 JDL

"Επίπεδα" συγχώνευσης στοιχείων

Από τους πολλούς πιθανούς τρόπους μεταξύ των τύπων διαδικασιών 

συγχώνευσης στοιχείων, αυτός της Υπο-Επιτροπής Κοινών Διευθυντών των 

Εργαστηριακών Στοιχείων Συγχώνευσης (JDL) (τώρα η Ομάδα Συγχώνευσης 

Στοιχείων) έχει κερδίσει τη μέγιστη δημοτικότητα. Η διάκριση της JDL μεταξύ των 

«επιπέδων» συγχώνευσης (απεικονισμένος στην εκόνα 55) παρέχει μια συχνά 

χρήσιμη διάκριση μεταξύ των διαδικασιών συγχώνευσης στοιχείων που αφορούν τον 

καθαρισμό "των αντικειμένων", "των καταστάσεων," "των απειλών" και των 

"διαδικασιών." Υπάρχουν, εντούτοις, οι ακόλουθες ανησυχίες με τους τρόπους με 

τους οποίους αυτά τα επίπεδα συγχώνευσης στοιχείων του JDL έχουν χρησιμοποιηθεί 

στην πράξη:

 Τα επίπεδα του JDL έχουν συχνά ερμηνευτεί ως ένας κανονικός οδηγός για το 

χωρισμό της λειτουργίας μέσα σε ένα σύστημα: κάνε το επίπεδο  ένωσης 1 

πρώτα,  έπειτα επίπεδα  2 ..3  και  4;

 Οι αρχικοί  -και ως ένα ορισμένο βαθμό οι τρέχοντες- τίτλοι JDL για αυτά τα 

επίπεδα εμφανίζεται να στρέφεται στις τακτικές εφαρμογές στοχοθέτησης,

έτσι ώστε η επέκταση των εννοιών (π.χ. ο "καθαρισμός απειλής ") σε άλλες οι 

εφαρμογές δεν είναι προφανής;

 Για αυτό και άλλους λόγους, η λογοτεχνία είναι γεμάτη με τις διαφορετικές 

ερμηνείες αυτών των επιπέδων. Τα επίπεδα έχουν ληφθεί ξεχωρίζοντας 

οτιδήποτε από τα ακόλουθα: (a) τα είδη επεξεργασίας ένωσης ή/και 

χαρακτηρισμού που σχετίζονται (b) τα είδη οντοτήτων που χαρακτηρίζονται;
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(c) ο βαθμός στον οποίο τα στοιχεία χρησιμοποίησαν στο χαρακτηρισμό που 

έχει ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία.

Εικόνα 54 - Πρότυπο τήξης στοιχείων JDL (έκδοση του 1992)

Ας προσπαθήσουμε τους ορισμούς για τα "επίπεδα". Οι στόχοι μας είναι (a)

να παρέχουμε μια χρήσιμη κατηγοριοποίηση που αντιπροσωπεύει λογικά τους 

διαφορετικούς τύπους προβλημάτων, οι όποιοι γενικά  (εν τούτοις όχι απαραιτήτως)  

λύνονται από διαφορετικές τεχνικές και (b) να διατηρήσουμε έναν βαθμό συνέπειας 

με την βασική τάση της τεχνικής χρήσης. Οι προτεινόμενοι ορισμοί μας είναι οι 

ακόλουθοι:

 Επίπεδο 0 – Εκτίμηση Δεδομένων Υπο-Αντικειμένου: εκτίμηση και πρόβλεψη 

των  καταστάσεων του σήματος/αντικειμένου βάσει της σύνδεσης και του 

χαρακτηρισμού των επιπέδων των στοιχείων;

 Επίπεδο 1 - Αξιολόγηση του αντικειμένου: εκτίμηση και πρόβλεψη των 

καταστάσεων των οντοτήτων βάσει της παρατήρησης της διαδρομής ένωσης, 

συνεχής εκτίμηση της κατάστασης (π.χ κινηματική ) και ιδιαίτερη εκτίμηση

κατάστασης (π.χ.  τύπος στόχου και ταυτότητα);

 Επίπεδο 2 - Αξιολόγηση της κατάστασης: εκτίμηση και πρόβλεψη των 

σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων, για να συμπεριληφθεί η δομή δύναμης και οι 
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διαγώνιες σχέσεις δύναμης, επικοινωνίες και αντιληπτικές επιρροές,  φυσικό 

πλαίσιο,  κ.λπ....;

 Επίπεδο 3 - Αξιολόγηση του αντίκτυπου: εκτίμηση και πρόβλεψη

των αποτελεσμάτων σε καταστάσεις προγραμματισμένων ή 

υπολογισμένων/προβλεφθέντων  ενεργειών από τους συμμετέχοντες; για να 

συμπεριλάβουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προγραμμάτων δράσης των 

πολλαπλών φορέων (π.χ. ευαισθησίες και ευπάθειες αξιολόγησης στις κατ' 

εκτίμηση / προβλεφθείσες ενέργειες απειλής δεδομένων  των 

προγραμματισμένων ενεργειών κάποιου);

 Επίπεδο 4 - Καθαρισμός διαδικασίας (ένα στοιχείο της Διαχείρισης των 

Πόρων): απόκτηση προσαρμοστικών στοιχείων και επεξεργασία για να 

υποστηριχτούν οι στόχοι αποστολής . 

Σημειώστε ότι διαφοροποιούνται τα επίπεδα πρώτα στη βάση των τύπων 

διαδικασιών εκτίμησης, οι οποίες αφορούν χαρακτηριστικά τον τύπο οντότητας του 

οποίου η κατάσταση υπολογίζεται. Εάν η διαδικασία περιλαμβάνει τη ρητή ένωση 

στην εκτέλεση των εκτιμήσεων της κατάστασης (συνήθως, αλλά όχι απαραιτήτως η 

περίπτωση), υπάρχει μια αντίστοιχη διάκριση μεταξύ των τύπων διαδικασιών ένωσης.

Η εικόνα 56 απεικονίζει τα είδη των μητρών ανάθεσης που διαμορφώνονται 

χαρακτηριστικά σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα επεξεργασίας. Τα παραδείγματα 

είναι δισδιάστατων μητρών, όπως στην ένωση των τρεχουσών εκθέσεων στις 

διαδρομές.

Η ανάθεση στο επίπεδο 0 περιλαμβάνει την υπόθεση της παρουσίας ενός 

σήματος (π.χ.   από μια κοινή πηγή μιας αισθανόμενης ενέργειας) και εκτιμά την 

κατάσταση του. Οι αναθέσεις στο επίπεδο 0 περιλαμβάνουν (a) ανίχνευση σημάτων 

βάσει της ολοκλήρωσης της χρονικής συνέχειας των στοιχείων (π.χ. η παραγωγή ενός 

A/D μετατροπέα) και (b) εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων από μια περιοχή 

εικόνων. Σε αυτήν την περίπτωση, μια περιοχή μπορεί να αντιστοιχεί σε μια συστάδα 

των πολύ χωρισμένων κατά διαστήματα αντικειμένων ή σε ένα μέρος ενός 

αντικειμένου. Το επίπεδο 1 περιλαμβάνει αναθέσεις στις εκθέσεις ένωσης (ή 

διαδρομές από τους προγενέστερους κόμβους ένωσης σε μια ακολουθία 

επεξεργασίας) στις υποθέσεις ένωσης; για τις οποίες χρησιμοποιούμε την κατάλληλη 

στενογραφία, "διαδρομές". Κάθε τέτοια διαδρομή αντιπροσωπεύει την υπόθεση που 
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το δεδομένο σύνολο εκθέσεων είναι το γενικό σύνολο εκθέσεων διαθέσιμων στο 

σύστημα που παραπέμπει σε κάποια μεμονωμένη οντότητα.

Η ανάθεση στο επίπεδο 2 περιλαμβάνει τις διαδρομές ένωσης (i.e.

υποτιθέμενες οντότητες) στις συναθροίσεις. Η κατάσταση του συνόλου 

αντιπροσωπεύεται ως ένα δίκτυο των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων της.

Αναγνωρίζουμε οποιαδήποτε ποικιλία των σχέσεων που εξετάζονται - φυσική, 

οργανωτική, ενημερωτική, αντιληπτική - ανάλογα με την περίπτωση στη δεδομένη 

αποστολή του συστήματος.

Καθώς η κατηγορία σχέσεων που υπολογίζονται και οι αριθμοί αλληλένδετων 

οντοτήτων διευρύνουν, τείνουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο "κατάσταση" για ένα 

συνολικό αντικείμενο της εκτίμησης

Εικόνα 55 - Μήτρες ανάθεσης για τη διάφορη τήξη "επίπεδα" στοιχείων

Η ανάθεση στο επίπεδο 3 εφαρμόζεται συνήθως ως λειτουργία πρόβλεψης,

μεταφέροντας τα ιδιαίτερα είδη συμπερασμάτων από τις ενώσεις του επίπεδου 2. Η 

ένωση στο επίπεδο 3  υπολογίζει το "αντίκτυπο" μιας αξιολογημένης κατάστασης;

π.χ. η έκβαση των διάφορων σχεδίων όπως αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο και με 

το περιβάλλον. Η εκτίμηση αντίκτυπου μπορεί να περιλάβει τα μέτρα πιθανότητας 

και δαπανών/χρησιμότητας που συνδέονται με τις πιθανές εκβάσεις των ενεργειών

ενός προγραμματισμένου φορέα. 
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Η επεξεργασία στο επίπεδο 4 περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και τον 

έλεγχο, όχι την εκτίμηση. Όπως υπάρχει μια επίσημη δυαδικότητα μεταξύ της 

εκτίμησης και του ελέγχου, έτσι υπάρχει και μια παρόμοια δυαδικότητα μεταξύ της 

ένωσης και του προγραμματισμού. Επομένως, η ανάθεση στο επίπεδο 4 περιλαμβάνει 

την ανάθεση των στόχων στους πόρους. Η εικόνα 57 απεικονίζει τη χαρακτηριστική 

ροή πληροφοριών διάμεσου των "επιπέδων" συγχώνευσης πληροφοριών. Οι 

λειτουργίες του επιπέδου 0 συνδυάζουν τις μετρήσεις για να παράγουν εκτιμήσεις 

των σημάτων ή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Στο επίπεδο 1, οι εκθέσεις 

σημάτων/χαρακτηριστικών γνωρισμάτων συνδυάζονται για να υπολογίσουν τις 

καταστάσεις των αντικειμένων. Αυτά συνδυάζονται, στη συνέχεια, στο επίπεδο 2 για 

να υπολογίσουν τις καταστάσεις (π.χ. εκτιμήσεις των καταστάσεων των 

συναθροίσεων των οντοτήτων). Φαίνεται ότι το επίπεδο 3, σύμφωνα με αυτήν την 

λογική σχέση, είναι έξω από την αριθμητική ακολουθία. Είναι μια "υψηλότερη" 

λειτουργία από τη λειτουργία προγραμματισμού του επιπέδου 4. Πράγματι, οι 

διεργασίες Καθαρισμού Διαδικασίας (επίπεδο 4) μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις 

"κλασσικές" διαδικασίες συγχώνευσης στοιχείων ένωσης/εκτίμησης με

οποιουσδήποτε από τους ποικίλους τρόπους, διαχειρίζοντας την λειτουργία των 

μεμονωμένων κόμβων ένωσης ή αυτής των μεγαλύτερων συνόλων τέτοιων κόμβων.

Εικόνα 56 - Λογική ροή μεταξύ των "επιπέδων"
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ΤΑΞΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΤΗΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Επίπεδο  1  αλγόριθμοι ένωσης

Οι αλγόριθμοι επεξεργασίας στο επίπεδο 1 χωρίζεται σε τέσσερις (4) κύριες 

λειτουργίες: (1) ευθυγράμμιση στοιχείων, (2) συσχετισμός στοιχείων / αντικειμένου,

(3) θέση,  κινηματική,  εκτίμηση ιδιοτήτων,  και (αντικείμενο) εκτίμηση ταυτότητας.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Πριν από την ένωση οποιωνδήποτε στοιχείων, τα στοιχεία αισθητήρων από 

τους μεμονωμένους αισθητήρες πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για να 

μετασχηματίσουν τις πληροφορίες σε μια μορφή που είναι κατάλληλη για την 

επόμενη επεξεργασία. Οι τύποι αλγορίθμων για την ευθυγράμμιση στοιχείων 

περιλαμβάνουν ρυθμίσεις χωρικής αναφοράς, χρονικές ρυθμίσεις, και ρυθμίσεις 

μονάδων. Αυτοί οι μετασχηματισμοί ή ρυθμίσεις προετοιμάζουν τα μεμονωμένα 

στοιχεία αισθητήρων για την επόμενη επεξεργασία. Παραδείγματος χάριν, 

πληροφορίες που παραλαμβάνονται από δύο αισθητήρες ραντάρ σε διαφορετικές 

θέσεις θα μπορούσαν να μετασχηματιστούν σε ένα κοινό χωρικό σύστημα αναφοράς 

για να μεταφράσουν τα στοιχεία του αισθητήρα από τις συντεταγμένες αισθητήρων

(π.χ., σειρά,  αζιμούθιο,  και ανύψωση) σε ένα κοινό πλαίσιο συντεταγμένων. 

Ομοίως ο χρόνος ο οποίος μια παρατήρηση λαμβάνεται σε ένα σύστημα ένωσης 

πρέπει να διακριθεί από το χρόνο τον οποίο η παρατήρηση έγινε στην 

πραγματικότητα. Η ευθυγράμμιση στοιχείων μπορεί να είναι μια πολύ πολύπλοκη 

διαδικασία, ιδιαίτερα εάν περιλαμβάνονται αισθητήρες των ευρέως διαφορετικών 

τύπων (π.χ., αισθητήρες εικόνας και μη εικόνας) .

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στα πυκνά παρακολουθούμενα περιβάλλοντα με τους πολυάριθμους, 

χωρισμένους κατά διαστήματα στόχους, μπορεί να είναι προκλητικό να καθοριστεί 

ποιες παρατηρήσεις ανήκουν (ή συνδέονται) σε ποιούς  στόχους. Γενικά ο αριθμός 

στόχων είναι άγνωστος από πριν. Η ένωση και ο συσχετισμός συνδέουν τις 

παρατηρήσεις από πολλαπλούς αισθητήρες (ή ακόμα και από έναν αισθητήρα) στις 

μεμονωμένες πλατφόρμες ή τις οντότητες. Δηλαδή ένας αισθητήρας μπορεί να 

παρατηρήσει πολλαπλούς στόχους κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου χρονικού 

διαστήματος. Πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις παρατηρήσεις για να 

εξασφαλίσουμε ότι οι παρατηρήσεις "ανήκουν" σε μια ενιαία φυσική οντότητα? Η 
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παραμετρική ένωση επιδιώκει να συνδέσει τις παρατηρήσεις σε άλλες παρατηρήσεις, 

ή τις παρατηρήσεις στις υπάρχουσες διαδρομές. Αυτό πετυχαίνεται με τον καθορισμό 

ενός μέτρου  ένωσης που ποσολογεί τη στενότητα μεταξύ των ζευγαριών 

παρατήρησης (ή παρατήρηση-μιας διαδρομής). Τα συνηθισμένα χρησιμοποιημένα 

μέτρα ένωσης περιλαμβάνουν τους συντελεστές συσχετισμού, τα μέτρα απόστασης, 

τους συντελεστές ένωσης, ή τα πιθανολογικά μέτρα ομοιότητας. Τέτοια διάδοση 

παρατήρησης είναι βασισμένη σε ένα υποτιθέμενο δυναμικό πρότυπο της 

παρατηρηθείσας οντότητας.

Μετά από μια ένωση υπολογίζεται το μέτρο για να καθορίσει τη στενότητα 

μεταξύ δύο παρατηρήσεων, ειδικές στρατηγικές ένωσης ή η λογική πρέπει να 

εφαρμοστούν για να καθορίσουν εάν πρέπει να δηλωθεί πραγματικά ότι οι δύο 

παρατηρήσεις ανήκουν μαζί. Οι τεχνικές  Gating καθιερώνουν τα όρια ή τα όρια για 

να παρέχουν έναν αρχικό προσδιορισμό για το εάν οι δύο παρατηρήσεις θα 

μπορούσαν να συσχετίζονται φυσικά. Παραδείγματος χάριν, τα κινηματικά πρότυπα 

χρησιμοποιούνται μαζί με μια εκ των προτέρων γνώση των  μέγιστων ταχυτήτων 

πιθανές για μια πλατφόρμα, για να θέσουν τα όρια στα οποία τα ζευγάρια 

παρατήρησης μπορούν να είναι φυσικά συγγενικά. Η χρήση των τεχνικών gating

μειώνει τους συνδυασμούς ζευγαριών παρατήρησης που πρέπει να θεωρηθούν  ότι 

ανήκουν ενδεχομένως στην ίδια οντότητα. Στη συνέχεια, οι στρατηγικές ανάθεσης 

χρησιμοποιούνται για τον τελικό συσχετισμό των παρατηρήσεων στις παρατηρήσεις, 

ή των παρατηρήσεων στις διαδρομές. Ο  Blackman (1986), παρέχει μια εκτενή 

περιγραφή αυτών των στρατηγικών και των επιπτώσεών τους στις απαιτήσεις 

απόδοσης και επεξεργασίας. Η απλούστερη τεχνική (κοντινότερος γείτονας) απλά 

ορίζει μια παρατήρηση στην κοντινότερη γειτονική παρατήρηση ή τη διαδρομή της, 

με την απόσταση που μετριέται από το μέτρο ένωσης. Άλλες μέθοδοι μπορεί να 

συνεπάγονται την ταυτόχρονη διερεύνηση πολλαπλών υποθέσεων.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΣΗΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ένωση θέσης κινηματικής και ιδιότητας, χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό 

φυσικών προτύπων (όπως οι διαφορικές εξισώσεις των προτύπων κινήσεων και 

παρατήρησης) και στατιστικών υποθέσεων για τις διαδικασίες θορύβου παρατήρησης 

για να χαρτογραφήσει παρατηρητικά στοιχεία σε ένα διάνυσμα κατάστασης. Ο όρος 

διάνυσμα κατάστασης χρησιμοποιείται για να σημάνει ένα ανεξάρτητο σύνολο 
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μεταβλητών τέτοιες όπως είναι η  θέση και η ταχύτητα,  τα οποίες , εάν ήταν γνωστές, 

θα επέτρεπαν την ακριβή πρόβλεψη της μελλοντική συμπεριφοράς (e.g., δυναμική 

κίνηση) μιας οντότητας. Οι θεσιακοί αλγόριθμοι ένωσης  όπως ένα  φίλτρο Kalman

παρέχουν μια εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης που ταιριάζει καλύτερα (υπό 

μια καθορισμένη μαθηματική έννοια) στα παρατηρηθέντα στοιχεία. Αυτοί οι 

αλγόριθμοι παρέχουν τους επαυξητικούς καθαρισμούς ή τις διορθώσεις στο διάνυσμα 

κατάστασης που βασίζονται στις διαφορές μεταξύ των πραγματικών 

(παρατηρηθέντων) στοιχείων και των προβλεφθεισών παρατηρήσεων (που 

βασίζονται στην τρέχουσα εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης και στις σχετικές 

εξισώσεις παρατήρησης αισθητήρων). Τα πολλαπλά στοιχεία αισθητήρων 

υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη χρησιμοποίηση ενός χωριστού φυσικού 

παρατηρητικού προτύπου για κάθε αισθητήρα. Αυτά τα πρότυπα παρατήρησης 

προβλέπουν τις παρατηρήσεις για συγκεκριμένους αισθητήρες που τους δόθηκαν 

εκτιμημένες καταστάσεις.

Μόλις ταξινομηθούν οι παρατηρήσεις στις ομάδες που συνδέονται με τις 

χωριστές δυναμικές οντότητες (πλατφόρμες), κατόπιν μπορούν να εφαρμοστούν οι 

τεχνικές εκτίμησης για να συνδυάσουν πραγματικά ή να συγχωνεύσουν τα στοιχεία.

Οι τεχνικές εκτίμησης καθορίζουν την αξία του διανύσματος κατάστασης (π.χ., θέση 

και ταχύτητα) που ταιριάζουν καλύτερα στα στοιχεία υπό μια καθορισμένη 

μαθηματική έννοια. Παραδείγματος χάριν, η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

επιδιώκει να βρει την τιμή ενός (άγνωστου) διανύσματος κατάστασης, x, που

ελαχιστοποιεί την διαφορά του αθροίσματος τετραγώνων μεταξύ των πραγματικών 

παρατηρήσεων και των  παρατηρήσεων που έχουν προβλεφθεί. Συγκεκριμένα, μια 

αντικειμενική λειτουργία καθορίζεται ως ένα μέτρο του βαθμού-τακτοποίησης των 

στοιχείων. Για τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, καθορίζουμε μια κλιμακωτή 

ποσότητα L(x):

2
( ) ( )i ipredictedL x y y x   

L(x) είναι το ποσό των τετραγώνων των υπολοίπων, η διαφορά μεταξύ των 

πραγματικών παρατηρήσεων αισθητήρων, yi και οι προβλεφθείσες παρατηρήσεις. Οι 

προβλεφθείσες παρατηρήσεις είναι μια λειτουργία του άγνωστου διανύσματος 

κατάστασης, x, όπως αντιπροσωπεύεται από την προαναφερθείσα εξίσωση.
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Οποιεσδήποτε από διάφορες αντικειμενικές λειτουργίες μπορούν να καθοριστούν 

συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας ελαχίστων τετραγώνων, σταθμισμένων 

ελαχίστων τετραγώνων, λειτουργιών πιθανότητας, και των  διατυπώσεων Bayesian.

Η λύση του προβλήματος εκτίμησης περιλαμβάνει συστηματικά να ποικίλει

state vector, x, για να ικανοποιήσει τους όρους που διευκρινίζονται από την 

αντικειμενική λειτουργία. Δύο βασικές στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

είτε η επεξεργασία όλων των στοιχείων ταυτόχρονα με έναν τρόπο δέσμης (δηλαδή 

αφού έχουν συλλεχθεί όλα τα στοιχεία από όλους τους αισθητήρες), είτε η 

επεξεργασία των στοιχείων διαδοχικά,  που ενημερώνουν την εκτίμηση του 

διανύσματος κατάστασης με κάθε νέα άφιξη παρατήρησης. Γνωστές τεχνικές για τη 

διαδοχική εκτίμηση περιλαμβάνουν το φίλτρο Kalman και το εκτεταμένο φίλτρο 

Kalman. Οι Blackman (1986) και Gelb(1974) παρέχουν μια άριστη εισαγωγή σε 

αυτές τις μεθόδους.

Το αποτέλεσμα του συνδυασμού επεξεργασίας ένωσης και εκτίμησης είναι 

συγχωνευμένα στοιχεία που καθορίζουν ακριβώς τη θέση,  την ταχύτητα,  και τις 

ιδιότητες των δυναμικών των οντοτήτων.

Εικόνα 57 - Επισκόπηση των θεσιακών και κινηματικών αλγορίθμων τήξης
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η ένωση ταυτότητας δημιουργεί το πρόβλημα δήλωσης συνδυασμού 

ταυτότητας των δεδομένων από τους πολλαπλούς αισθητήρες για να λάβει μια κοινή 

εκτίμηση της ταυτότητας. Ιδανικά, η συνδυασμένη δήλωση είναι και πιο 

συγκεκριμένη και πιο ακριβέστερη από οποιεσδήποτε από τις δηλώσεις από έναν 

μεμονωμένο αισθητήρα.

Τα στοιχεία που συλλέγονται από έναν αισθητήρα μπορούν να μετατραπούν 

σε μια δήλωση της ταυτότητας στόχων χρησιμοποιώντας τις τεχνικές αναγνώρισης 

σχεδίων. Τα δεδομένα του σήματος (όπως οι ακουστικές πληροφορίες) υποβάλλονται 

σε επεξεργασία για να εξαχθούν τα κύρια χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, αυτά τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα χρησιμοποιούνται σε έναν αλγόριθμο ή έναν ταξινομητή 

αναγνώρισης σχεδίων για να μετασχηματίσουν τα στοιχεία σε μια δήλωση της 

ταυτότητας. Αυτό τα δεδομένα μπορεί να προεπεξεργαστούν από έναν από τους 

ποικίλους μετασχηματισμούς για να εξαχθεί ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων που αντιπροσωπεύει τα παρατηρηθέντα στοιχεία. Τα παραδείγματα των 

μετασχηματισμών εξαγωγής χαρακτηριστικών γνωρισμάτων περιλαμβάνουν τις 

λειτουργίες δειγματοληψίας, μετασχηματισμούς από το χρόνο στην περιοχή 

συχνότητας, και αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας για την αναγνώριση των σχεδίων

(π.χ., ανιχνευτές ακρών,  αλγόριθμοι τομής,  και συστήματα αναγνώρισης σχεδίων)

Εξάγοντας ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ή διανύσματος 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, μπορεί να γίνει μια διαδικασία δήλωσης ταυτότητας 

από μια αναγνώριση σχεδίων. Τεχνικές όπως οι αλγόριθμοι συστάδων, τα 

προσαρμοστικά νευρικά δίκτυα, ή άλλες στατιστικές μέθοδοι αναγνώρισης σχεδίων

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετασχηματιστούν από ένα διάνυσμα 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σε μια δήλωση  ταυτότητας ενός παρατηρηθέντος 

αντικειμένου.

Επίπεδο  2  αλγόριθμοι ένωσης 

Η ένωση στο επίπεδο 2 περιλαμβάνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

της επεξεργασίας του επιπέδου 1 για να καταλάβει το περιεχόμενο των προϊόντων του 

επιπέδου 1.  Από μία άποψη, η  επεξεργασία στο επίπεδο 2 περιλαμβάνει την 

κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων, τη σχέση αυτών των οντοτήτων στο 

περιβάλλον,  και τη συνάθροιση των οντοτήτων στο χρόνο και στο χώρο για ένα πιο 

υψηλό επίπεδο ή περισσότερους αφηρημένους συλλογισμούς.
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Εικόνα 58 - Λειτουργίες και αλγόριθμοι για το επίπεδο 2 επεξεργασίας

Ο παραπάνω σχήμα παρουσιάζει μια εννοιολογική άποψη των βασικών 

λειτουργιών συμπεριλαμβανομένης της συνάθροισης αντικειμένου, τη συνάθροιση 

γεγονότος/δραστηριότητας, τη βασισμένη στα συμφραζόμενα ερμηνεία, και 

πολυαξιολόγηση της προοπτικής. Κάθε ένας από αυτούς συνοψίζεται ως εξής:

Συνάθροιση αντικειμένου: Ένα από τα κλειδιά για την κατανόηση μιας 

κατάστασης (είτε είναι μια κατάσταση κυκλοφορίας είτε μια φυσική κατάσταση)

είναι να αθροίσει στο διάστημα και το χρόνο τις οντότητες που προσδιορίστηκαν και 

τοποθετήθηκαν από την επεξεργασία του επίπεδου  1. Η διαδικασία στο επίπεδο 1

τείνει να ανιχνεύσει, να εντοπίσει, να χαρακτηρίσει, και να προσδιορίσει τις 

μεμονωμένες οντότητες. Η συνάθροιση αντικειμένου επιδιώκει να προσδιορίσει τις 

ομάδες οντοτήτων που ανήκουν μαζί και αποτελούν μια μεγαλύτερη οντότητα ή μια 

μονάδα. Η συνάθροιση αντικειμένων αναλύει τα αντικείμενα που είναι στη 

γεωγραφική εγγύτητα για να καθορίσουν εάν αυτά τα αντικείμενα συσχετίζονται 

λειτουργικά. Επιπλέον, η συνάθροιση αντικειμένου αναλύει τα σχέδια των 
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επικοινωνιών (δηλαδή ποιες οντότητες επικοινωνούν με άλλες οντότητες) για να 

ιδρύσουν τις μεγαλύτερες μονάδες και να προσδιορίσουν ακόμη και τις ιεραρχίες. 

Συνάθροιση γεγονότος/δραστηριότητας: Ένας άλλος τύπος συλλογισμού 

που εκτελείται στον καθαρισμό κατάστασης είναι μια προσπάθεια να αναλυθούν τα 

γεγονότα και οι δραστηριότητες εγκαίρως. Σε πολλές καταστάσεις,  ορισμένες 

ενέργειες απαιτούν μια ειδική ακολουθία γεγονότων ή υπο δραστηριότητες (e.g.,

λογιστική υποστήριξη,  συλλογή δεδομένων μέσω των αισθητήρων, και επικοινωνίες 

σχεδίων και προθέσεων).

Βασισμένη στα συμφραζόμενα ερμηνεία: Ένας τρίτος τύπος συλλογισμού 

για να βοηθήσει τον καθαρισμό κατάστασης περιλαμβάνει την ανάλυση του πλαισίου 

μέσα στο οποίο παρατηρούνται οι οντότητες του  επίπεδου 1.

Αξιολόγηση της πολυ-προοπτικής: Η αξιολόγηση της κατάστασης βοηθιέται 

μερικές φορές με την εξέταση των πιθανών παλινδρομικών σχέσεων.

Επίπεδο  3  αλγόριθμοι ένωσης

Το επίπεδο  3 ένωση, καθαρισμός απειλής, ή πρόβλεψη συνέπειας 

περιλαμβάνει την προβολή της τρέχουσας κατάστασης στο μέλλον για να καταλάβει 

τις συνέπειες συμπεριλαμβανομένων των απειλών,  των ευκαιριών,  ή των κινδύνων.

Οι βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην επεξεργασία στο επίπεδο 3 

περιλαμβάνουν: (1) εκτίμηση/συνάθροιση των ικανοτήτων δύναμης, (2) πρόβλεψη 

της εχθρικής πρόθεσης, (3) προσδιορισμός των ευκαιριών απειλής, (4) εκτίμηση των 

επιπτώσεων,  και (5) πολυ - αξιολόγηση της προοπτικής. Ανάλογα με την 

επεξεργασία στο επίπεδο 2, ποιοι είναι οι αλγόριθμοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν αυτές τις λειτουργίες? Γενικά, οι τεχνικές 

προέρχονται από τους τομείς της αναγνώρισης σχεδίων (e.g., ανάλυση συστάδων, 

νευρικά δίκτυα, δέντρα απόφασης, και παραμετρικά πρότυπα) και τους 

αυτοματοποιημένους συλλογισμούς (π.χ., έμπειρα συστήματα,  συστήματα πινάκων,  

λογικά πρότυπα, βασισμένος στην περίπτωση συλλογισμός,  και ευφυείς πράκτορες).
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Εικόνα 59 - Λειτουργίες και αλγόριθμοι για το επίπεδο 3 επεξεργασίας

Επίπεδο 4  αλγόριθμοι τήξης

Η διαδικασία στο επίπεδο 4 στο πρότυπο διαδικασίας ένωσης στοιχείων JDL είναι 

μια συνερχόμενη διαδικασία. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που ελέγχει την τρέχουσα 

διαδικασία ένωσης στοιχείων και επιδιώκει να βελτιστοποιήσει αυτή τη διαδικασία 

για να επιτύχει βελτιωμένα προϊόντα ένωσης (e.g., βελτιωμένες εκτιμήσεις της  

θέσης, ταχύτητα,  ιδιότητες και ταυτότητα των οντοτήτων,  και βελτιωμένος 

καθαρισμός κατάστασης). Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των αισθητήρων και 

των αλγορίθμων στη διαδικασία ένωσης. Ιστορικά, η επεξεργασία του επιπέδου 4 

στράφηκε στον έλεγχο των ενιαίων αισθητήρων που έχει περιορίσει την παραμετρική 

ευκινησία. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, η διαδικασία στο επίπεδο 4 συνεπαγόταν 

τον υπολογισμό των αποκαλούμενων γωνιών βλέμματος, χρησιμοποιημένος για να 

αποφασίσει πού να δειχτεί ένας αισθητήρας τη διαταγή για να ακολουθήσει τα 

αντικείμενα,  και μια απλή  διαδικασία ελέγχου.

Η ακόλουθη εικόνα παρέχει μια επισκόπηση των bασικών λειτουργιών που 

εκτελούνται στη διαδικασία στο επίπεδο 4 :
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Εικόνα 60 - Επίπεδο 4 που επεξεργάζεται τις λειτουργίες

Αυτές οι κατηγορίες λειτουργιών περιγράφονται ως εξής: 

Διαχείριση   αποστολής: Στο κορυφαίο επίπεδο του προτύπου διαδικασίας 

ένωσης στοιχείων JDL, η διαδικασία στο επίπεδο 4 παρουσιάζεται συνήθως όπως 

όντας μερικώς μέσα, και μερικώς έξω από τη διαδικασία τήξης στοιχείων. Αυτό είναι 

σκόπιμο. Αυτή η αντιπροσώπευση αναγνωρίζει ρητά το γεγονός ότι η επεξεργασία 

στο επίπεδο 4 δεν μπορεί να εκτελεσθεί απλώς για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της 

διαδικασίας ένωσης στοιχείων. Αντ' αυτού, η διαδικασία επίπεδο 4 πρέπει επίσης να 

εξηγήσει τον περιορισμό και τις ανάγκες της γενικής αποστολής που υποστηρίζεται 

από το σύστημα ένωσης.

Πρόβλεψη στόχου / οντοτήτων: Υπό μια έννοια, ένα σύστημα τήξης 

στοιχείων είναι ανίκανο να αντιληφθεί τους στόχους ή τις οντότητες που δεν αναμένει 

να παρατηρήσει. Προκειμένου να υπολογιστούν οι "γωνίες βλέμματος" 

(συγκεκριμένα για να πουν στην πηγή συστημάτων ή πληροφοριών αισθητήρων πού 

να ψαχτούν τα στοιχεία) απαιτούνται τα πρότυπα για τις οντότητες που 

παρατηρούνται. Για τις κινητές οντότητες αυτό περιλαμβάνει τα πρότυπα της κίνησης 
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στόχων. Επιπλέον, για να παρατηρηθούν οι οντότητες, απαιτούνται τα πρότυπα για να 

προβλέψουν τις εκπομπές ή τα αισθητά χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες.

Απαιτήσεις πηγής (διαμόρφωση αισθητήρων και πλατφορμών):

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες οντότητες που παρατηρούνται, απαιτούνται 

μοντέλα για να χαρακτηρίσουν τους αισθητήρες ή τις πηγές πληροφοριών. Για τους 

αισθητήρες που τοποθετούνται σε κινούμενες πλατφόρμες, είναι απαραίτητο να 

διαμορφωθούν οι πορείες πτήσης της  πλατφόρμας που τους φιλοξενεί και να 

διαμορφωθεί η απόδοση του αισθητήρα (δηλαδή για να προβλέψει τι θα παρατηρούσε 

ο αισθητήρας δεδομένου ενός υποτιθέμενου στόχου ή μιας οντότητα). Τέτοια 

πρότυπα περιλαμβάνουν τα πρότυπα διάδοσης σημάτων, την αλληλεπίδραση 

αισθητήρα/στόχων, και το θόρυβο αισθητήρων. Οι αλγόριθμοι για τέτοια 

διαμόρφωση εκτείνονται τη σειρά από τα λεπτομερή φυσικά πρότυπα των οντοτήτων, 

στα πρότυπα διάδοσης σημάτων (π.χ. για να περιγράψει την πορεία της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τον αισθητήρα στο στόχο και την επιστροφή 

του), στατιστικά πρότυπα θορύβου,  πρότυπα της εσωτερικής επεξεργασίας 

αισθητήρων (για να χαρακτηρίσει την επεξεργασία βελτίωσης σημάτων και εξαγωγής 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων), και ακόμη και ιεραρχικά συντακτικά πρότυπα των 

στόχων.

Μοντέλα Απόδοσης συστημάτων: Εκτός από τα συγκεκριμένα πρότυπα για 

την απόδοση αισθητήρων, πρέπει να διαμορφωθεί το γενικό σύστημα ένωσης 

στοιχείων. Πώς το σύστημα αποδίδει μαζί με τους αισθητήρες, τα τμήματα 

επικοινωνιών μεταξύ των αισθητήρων και τα τμήματα επεξεργασίας, την 

υπολογιστική απόδοση των υπολογιστών, την απόδοση αλγορίθμου,  και  (η 

μεγαλύτερη πρόκληση)  τον άνθρωπος στο βρόχο της επεξεργασίας? Επιδιώκουμε να 

αναπτύξουμε τα μέτρα της απόδοσης (MOP) και τα μέτρα της αποτελεσματικότητας 

(MOE) και να τα χρησιμοποιήσουμε ως χαρακτηρισμό για το πώς το σύστημα 

ένωσης στοιχείων εκτελεί (λαμβάνοντας υπόψη τους παρατηρηθέντες στόχους,  τη 

χρησιμοποίηση των αισθητήρων και των πηγών πληροφοριών, τους διευκρινισμένοι 

αλγόριθμοι τήξης,  και τον άνθρωπο στο βρόχο). Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον 

χαρακτηρισμό του συστήματος, οι στρατηγικές ελέγχου μπορούν να αναπτυχθούν για 

να βελτιστοποιήσουν την απόδοση. Αυτό είναι ανάλογο με το χαρακτηρισμό ενός 

συστήματος πληροφοριών μέσω της ποιότητας των παραμέτρων υπηρεσιών (QoS)
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Έλεγχος συστημάτων: Ένα βασικό συστατικό της επεξεργασίας του 

επιπέδου 4 είναι η πραγματική λειτουργία ελέγχου. Αυτό συνεπάγεται την κλασική 

ανατροφοδότηση και τον έλεγχο με τους οποίους ένας ελεγκτής προσπαθεί να 

βελτιστοποιήσει μια αντικειμενική λειτουργία (e.g., μεγιστοποιεί την ακρίβεια των 

προϊόντων ένωσης και ελαχιστοποιεί τη χρησιμοποίηση από τους πόρους 

συστημάτων). Ο έλεγχος ένωσης απαιτεί τη γνώση των οντοτήτων που παρατηρείται,

την απόδοση αισθητήρων/πηγής, την απόδοση του συστήματος, και τους 

περιορισμούς αποστολής/συστήματος. Οι τεχνικές για τον έλεγχο ένωσης 

προέρχονται από τις κλασικές μεθόδους ελέγχου και βελτιστοποίησης πολλαπλών 

στόχων.

Πέρα από το φυσικό 

Γενικά, έπειτα, η εργασία της τήξης στοιχείων είναι αυτή του υπολογισμού 

της κατάστασης κάποιας πτυχής του κόσμου. Όταν αυτή η πτυχή περιλαμβάνει 

ανθρώπους (ή οποιαδήποτε άλλα συστήματα πληροφοριών, για εκείνο το θέμα),

μπορεί να είναι χρήσιμο να περιληφθεί η εκτίμηση των καταστάσεων εκτός από τις 

φυσικές ανησυχίες ποιοι, τι, και όπου. Στον υπολογισμό και την πρόβλεψη της 

κατάστασης ενός παρατηρηθέντος στόχου, είναι κοινό να τεθούν ως αίτημα οι 

εσωτερικές καταστάσεις (π.χ. μια κρυμμένη διαδικασία Μarkov όταν οι καταστάσεις 

είναι ιδιαίτερα). Όταν ο στόχος είναι ένα πρόσωπο, ή μια ομάδα ανθρώπων, 

μπορούμε να σκεφτούμε από την άποψη των ενημερωτικών και αντιληπτικών 

καταστάσεων του στόχου καθώς επίσης και των φυσικών του καταστάσεων. Από 

ενημερωτική κατάσταση εννοούμε τα στοιχεία διαθέσιμα στο στόχο. Από 

αντιληπτική κατάσταση εννοούμε την εκτίμηση στόχων της παγκόσμιας κατάστασης.

Ένα πρόσωπο ή ένα άλλο σύστημα πληροφοριών (που αντιπροσωπεύεται από το 

κιβώτιο στ' αριστερά της εικόνας 58) αισθάνεται φυσικά ερεθίσματα ως λειτουργία 

της φυσικής του κατάστασης σε σχέση με αυτόν του παρακινητικού φυσικού κόσμου.

Αυτοί περιλαμβάνουν και τα δύο, και ερεθίσματα που δημιουργούνται έξω από το 

σώμα του ατόμου και εκείνα που δημιουργούνται μέσα από αυτό. Μπορεί να 

συνδυάσει πολλαπλάσιες αισθητήριες εκθέσεις για να αναπτύξει και να καθαρίσει 

αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε "διαδρομές" (αντιληπτές οντότητες),

αντιληπτές συναθροίσεις, και κατ' εκτίμηση/προβλεφθείσες αλληλεπιδράσεις  (τήξη  

επιπέδων 1-3). Αυτό το σύνολο αντιληπτών οντοτήτων και αλληλεξαρτήσεών τους 

μπορεί να θεωρηθεί μέρος του αντιληπτικής κατάστασης του ατόμου. Όπως 
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απεικονίζεται στο σχήμα, η αντιληπτική κατάσταση του μπορεί να περιλάβει μια 

εκτίμηση των φυσικών, ενημερωτικών και αντιληπτικών καταστάσεων και των 

σχέσεων των πραγμάτων στον κόσμο.

Οι αντιλήψεις του ατόμου μπορούν να κωδικοποιηθούν συμβολικά για το 

χειρισμό, την επικοινωνία ή την αποθήκευση. Το σύνολο των συμβολικών 

αντιπροσωπεύσεων διαθέσιμων στο άτομο μπορεί να κληθεί ως το Ενημερωτικό του 

Κράτος.

Εικόνα 61 - Καταστάσεις οντοτήτων: τρεις πτυχές

Το πρόσωπο ενεργεί σε απάντηση στην αντιληπτική του κατάσταση, με αυτόν 

τον τρόπο έχοντας επιπτώσεις στην φυσική κατάσταση του ίδιου και του υπόλοιπου 

κόσμου. Οι ενέργειές του μπορούν να περιλάβουν τη σύγκριση και το συνδυασμό των 

διάφορων αντιπροσωπεύσεων της πραγματικότητας: το δίκτυό των αντιληπτών 

οντοτήτων και σχέσεων του. Μπορεί να ψάξει τη μνήμη του ή να αναζητήσει 

περισσότερες πληροφορίες από το έξω." Αυτές είναι διαδικασίες που συνδέονται με 

την ένωση στοιχείων στο επίπεδο 4.

Άλλες απαντήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν αντιλήψεις κωδικοποίησης των 

συμβόλων, για την αποθήκευση ή την επικοινωνία των αντιλήψεων. Αυτές μπορούν 

να ενσωματωθούν στις φυσικές ενέργειες του ατόμου. Αυτές, στη συνέχεια, είναι 

πιθανά ερεθίσματα στους ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του διεγερτή) 

και σε άλλες οντότητες στο φυσικό κόσμο, που απεικονίζονται στα δεξιά της εικόνας.
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3.4.2.2   Το μοντέλο αισθητήρα χρονικής τήξης

Επειδή κανένα από τα υπάρχοντα πρότυπα τήξης δεν ήταν επαρκές για τη 

διαμόρφωση ενός συστήματος σε πραγματικό χρόνο με τα στοιχεία απόκτησης, η 

επεξεργασία τήξης, και οι αποφάσεις ελέγχου, έχει αναπτυχθεί η ιδέα ενός χρόνος-

προκαλούμενου προτύπου τήξης αισθητήρων. Το Χρόνο-Προκαλούμενο Πρότυπο 

Σύστημα ενσωματώνει ιδιότητες όπως μια κυκλική επεξεργασία και ένα εκθεσιακό 

σχέδιο που εισάγουν τις καθορισμένες με σαφήνεια διεπαφές μεταξύ των 

υποσυστημάτων του. Το πρότυπο, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 60 προσδιορίζει 

τρία επίπεδα επεξεργασίας δεδομένων με τις καθορισμένες με σαφήνεια διεπαφές 

μεταξύ τους.

Εικόνα 62 - Το μοντέλο ένωσης χρονικού αισθητήρα

Τριών επιπέδων αφαίρεση 

Οι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές που διασυνδέουν το περιβάλλον 

αναφέρονται στο επίπεδο κόμβων του συστήματος. Κάθε αισθητήρας μπορεί να 

θεωρηθεί ως παράθυρο που παρουσιάζει μικρό μέρος του περιβάλλοντος. Ο στόχος 

του επιπέδου του κόμβου είναι να παράσχει τη θέα σε κάθε παράθυρο. Το επίπεδο 

κόμβων αλληλεπιδρά φυσικά με το περιβάλλον εκτελώντας μετρήσεις με τους 

αισθητήρες ή ενέργειες με τους ενεργοποιητές. Για να υποστηρίξουν το μέγιστη 

διαμόρφωση, οι κόμβοι είναι κατασκευασμένοι σαν έξυπνοι μετατροπείς. Η έξυπνη 
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τεχνολογία μετατροπέων προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα από την άποψη της 

τεχνολογίας, του κόστους, και της διαχείρισης πολυπλοκότητας. Το επίπεδο 

συστάδων περιέχει το υλικό και το λογισμικό που ενεργούν σαν κόλλα μεταξύ των 

μετατροπέων και του προγράμματος ελέγχου. Ενσωματώνει τις μετρήσεις από τους 

αισθητήρες σε μια ενοποιημένη άποψη, την εικόνα περιβάλλοντος. Εάν είναι 

απαραίτητο, αυτή η εικόνα γίνεται ανεξάρτητη από τις ελλιπείς, λανθασμένες ή 

ελλείπουσες μετρήσεις με την εφαρμογή των αλγορίθμων τήξης αισθητήρων και της 

ανοχής ελαττωμάτων. Το επίπεδο εφαρμογής ελέγχου περιέχει τη νοημοσύνη ελέγχου 

για να πάρει αποφάσεις που να βασίζονται στην εικόνα του περιβάλλοντος. Η εικόνα 

του περιβάλλοντος μπορεί να είναι οποιαδήποτε εφικτή αφαίρεση των 

περιβαλλοντικών ιδιοτήτων ενδιαφέροντος. Οι ιδιότητες της εικόνας περιβάλλοντος 

όπως το περιεχόμενο, η ανάλυση, ο συγχρονισμός αναπροσαρμογών, και η δομή 

δεδομένων εξαρτώνται από τον τύπο εφαρμογής. Η εφαρμογή ελέγχου επηρεάζει το 

περιβάλλον μέσω των ενεργοποιητών και κλείνει τη θηλιά ελέγχου.

Διεπαφές 

Η διακοπή σε αυτά τα τρία επίπεδα δικαιολογείται από διαφορετικούς 

στόχους που πρέπει να εκπληρώσουν και τη διαφορετική γνώση που είναι 

απαραίτητη για την εφαρμογή του αντίστοιχου λογισμικού (βλ. τον πίνακα 4). Για να 

υποστηρίξει την ικανότητα συνδυασμού το πρότυπο χρησιμοποιεί τις καθορισμένες 

με σαφήνεια διεπαφές μεταξύ των επιπέδων:

 Έξυπνη διεπαφή μετατροπέων: Αυτή η διεπαφή συνδέει τους μετατροπείς 

(αισθητήρες ή ενεργοποιητές) με το επίπεδο συστάδων. Η έξυπνη διεπαφή 

μετατροπέων εξάγει τις ιδιότητες μετατροπέων με έναν ενοποιημένο τρόπο 

και κρύβει τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του κόμβου. Αυτή η διεπαφή 

εμφανίζεται δύο φορές στο πρότυπο, ως αισθητήρας και ως διεπαφή 

ενεργοποιητή.

 Περιβαλλοντική εικόνα: καθώς οι αισθητήρες παρέχουν συχνά ελλιπείς ή 

ελαττωματικές μετρήσεις για διάφορους λόγους η περιβαλλοντική εικόνα 

τείνει να δημιουργήσει ένα τοίχος προστασίας ενάντια στις δυσλειτουργίες 

των απλών αισθητήρων. Μια δυσλειτουργία ενός αισθητήρα μπορεί να έχει 

επιπτώσεις στην ποιότητα της περιβαλλοντικής εικόνας, αλλά μπορεί να μην 

απαιτήσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά της εφαρμογής ελέγχου.
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Το κίνητρο για την εισαγωγή αυτού του συστήματος των διεπαφών και των 

συστατικών ήταν η μείωση της πολυπλοκότητας του συστήματος σε επίπεδο 

εφαρμογής συστάδων και ελέγχου και η δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησης 

λογισμικού. Επειδή η εφαρμογή ελέγχου δεν στηρίζεται άμεσα στις μετρήσεις 

αισθητήρων, το ίδιο πρόγραμμα ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές 

διαμορφώσεις αισθητήρων. Η διεπαφή του χρήστη είναι επίσης μέρος της διεπαφής 

της εφαρμογής.

Συγχρονισμός 

Θεωρητικά, το πρότυπο που περιγράφηκε παραπάνω θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πιθανό πρόγραμμα επικοινωνίας και υπολογισμού.

Εντούτοις, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, που μας οδήγησαν προς ένα χρόνο-

προκαλούμενο σχέδιο επικοινωνίας και υπολογισμού. Η τήξη αισθητήρων είναι ο 

συνδυασμός δύο ή περισσότερων μετρήσεων αισθητήρων για να διαμορφώσουν μια 

νέα ενισχυμένη τιμή. Για να βρούμε μια συμφωνία αισθητήρων μερικών αναγνώσεων 

αισθητήρων ενός σε πραγματικό χρόνο αντικειμένου, είτε  οι μετρήσεις εκτελούνται 

και παραδίδονται τόσο συχνά, που η πραγματική στιγμή της μέτρησης είναι καμίας 

ανησυχίας ή η διαδικασία ένωσης αισθητήρα πρέπει να ξέρει την έγκαιρη σχέση 

μεταξύ των μετρήσεων, π.χ. τη γνώση των στιγμών της μέτρησης. Εάν όλες οι 

μετρήσεις εκτελούνται ταυτόχρονα η έγκαιρη σχέση μεταξύ των μετρήσεων 

καθορίζεται σιωπηρά. Αυτό μας οδηγεί στην απαίτηση μια παγκοσμίως 

συγχρονισμένη χρονική βάση διαθέσιμη σε όλους τους κόμβους στο σύστημα.

Οι αλγόριθμοι ένωσης δύο-αισθητήρων απαιτούν την παρουσία και των δύο 

μετρήσεων του αισθητήρα για να υπολογίσουν μια συμφωνηθείσα τιμή. Αν και έχει 

κάποιο νόημα να συγχωνευθούν τιμές από εναλλασσόμενους αισθητήρες μέτρησης, ο 

περισσότερος υπολογισμός ένωσης μπορεί να κρατηθεί απλούστερος, εάν και οι δύο 

τιμές είναι εγγυημένες ότι θα μετρηθούν συγχρόνως.

Εντούτοις, τέτοιες ταυτόχρονα μετρημένες τιμές μπορούν να διαβιβαστούν 

στις διαφορετικές στιγμές, π.χ. από την τμηματική γραμμή επικοινωνίας.

Σε μία Χρόνο - Προκαλούμενη Αρχιτεκτονική όλες οι στιγμές για τη μέτρηση 

και τη μετάδοση είναι από πριν γνωστές σε όλα τα συστατικά. Όλα τα συστατικά 

έχουν πρόσβαση σε έναν παγκόσμιο χρόνο και η επικοινωνία μπορεί να συγχρονιστεί 

με τις στιγμές μέτρησης που είναι γνωστές από όλους τους κόμβους.



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

168

Επιπλέον, η αιτιοκρατική συμπεριφορά συγχρονισμού είναι ένα κύριο 

χαρακτηριστικό για την αντίσταση των συστημάτων ή των υποσυστημάτων για να 

αυξηθεί η αξιοπιστία. 

3.4.3 Αλγόριθμοι και τεχνικές

3.4.3.1  Συνδυαζόμενες μετρήσεις

Η συνδυαζόμενη μέτρηση είναι ένας γενικός όρος για την ανάθεση ενός 

αριθμού που αντιπροσωπεύει έναν βαθμό ομοιότητας στα στοιχεία; υπάρχουν 

διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται για τους ιδιαίτερους τύπους των 

συνδυαζόμενων μετρήσεων: ταίριασμα με συντελεστές,  μέτρα ένωσης,  κ.λπ....

Η συνδυαζόμενη μέτρηση μπορεί να μετρήσει είτε το ποσό με το οποίο δύο 

κομμάτια των στοιχείων είναι όμοια ή το ποσό δύο συστατικών των στοιχείων είναι 

όμοιο πέρα από όλο το σύνολο στοιχείων.

Οι συνδυαζόμενες μετρήσεις χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν τη γενική 

δομή των συνόλων των δεδομένων και για να παρέχουν τις πληροφορίες για τα 

μεμονωμένα σημεία στοιχείων μέσα σε ένα σύνολο στοιχείων. Υπάρχουν πολλές 

εφαρμογές συνδυαζόμενων μετρήσεων  στη γενετική, στις κοινωνικές επιστήμες, και 

στη γλωσσολογία.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι συνδυαζόμενης μέτρησης, ανάλογα με 

τη δομή των στοιχείων και τη φύση της υποτιθέμενης ομοιότητας μεταξύ των 

στοιχείων ή των συστατικών.

 Όταν συγκρίνουμε τα συστατικά των δεδομένων όπου και τα δύο

συστατικά είναι αριθμητικές τιμές, το συνηθισμένο μέτρο σύγκρισης  είναι ο 

στιγμιαίος συσχετισμός δειγμάτων προϊόντων . Ο συσχετισμός μεταξύ   των 

συστατικών (μεταβλητών) Χ,Y για δεδομένα   
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 Κατά τη σύγκριση των στοιχείων των δεδομένων όπου ένα (ή και τα δύο) 

στοιχεία δεν είναι αριθμητικά, καθορίζεται ένας συντελεστής συσχετισμού ο 

οποίος διαιρεί τη σειράς κάθε στοιχείου σε κατηγορίες (διαστήματα),
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τα στοιχεία είναι αριθμητικές τιμές, χρησιμοποιείται μια λειτουργία 
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Όταν  p = 1, αυτό είναι "taxi-cab" μετρικό όταν  p = 2, αυτό είναι Euclidean μετρικό

και μπορούμε επίσης να καθορίσουμε D στο όριο: 

  1, maxn
j k i ij jkD X X x x   ,  η Minimax ή Chebyshev απόσταση. 

Όπου τα διαφορετικά στοιχεία είναι διαφορετικές ποσότητες, τα Summands πρέπει να 

είναι ζυγισμένα ή τα σημεία στοιχείων ομαλοποιημένα:
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 Κατά τη σύγκριση των σημείων δεδομένων όπου μερικά (ή όλα) από τα 

στοιχεία δεν είναι αριθμητικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια λειτουργία 

απόστασης Minkowski με ij ikx x αντικατεστημένο από 0 εάν ij jkx x  και 

ειδάλλως 1.

Πάλι, οι συνεισφορές από τα διαφορετικά στοιχεία μπορούν να σταθμιστούν

3.4.3.2 Pca -  Ανάλυση Κύριων Τμημάτων 

Η ανάλυση κύριων τμημάτων (PCA) είναι μια διαδικασία πολλών 

μεταβλητών που περιστρέφει τα στοιχεία έτσι ώστε οι μέγιστες μεταβλητότητες να 

προβάλλονται επάνω στους άξονες. Ουσιαστικά, ένα σύνολο συσχετισμένων 

μεταβλητών μετασχηματίζεται σε ένα σύνολο ασύνδετων μεταβλητών που 

διατάζονται με τη μείωση της μεταβλητότητας. Οι ασύνδετες μεταβλητές είναι 

γραμμικοί συνδυασμοί των αρχικών μεταβλητών, και η τελευταία αυτών των 

μεταβλητών μπορεί να αφαιρεθεί με ελάχιστη απώλεια πραγματικών στοιχείων.
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Η κύρια χρήση του PCA είναι να μειωθεί η διαστατικότητα ενός συνόλου 

στοιχείων διατηρώντας όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες. Υπολογίζει μια 

συμπαγή και βέλτιστη περιγραφή του συνόλου στοιχείων. Το πρώτο κύριο συστατικό 

είναι ο συνδυασμός μεταβλητών που εξηγεί το μέγιστο ποσό παραλλαγής. Το δεύτερο 

κύριο συστατικό καθορίζει το επόμενο μεγαλύτερο ποσό παραλλαγής και είναι 

ανεξάρτητο από το πρώτο κύριο συστατικό. Μπορούν να υπάρξουν τόσα πιθανά 

κύρια συστατικά όσες είναι και οι μεταβλητές. Μπορεί να αντιμετωπισθεί ως 

περιστροφή των υπαρχόντων αξόνων στις νέες θέσεις στο διάστημα που καθορίζονται 

από τις αρχικές μεταβλητές. Σε αυτήν την νέα περιστροφή, δεν θα υπάρξει κανένας 

συσχετισμός μεταξύ των νέων μεταβλητών που καθορίζονται από την περιστροφή. Η 

πρώτη νέα μεταβλητή περιέχει το μέγιστο ποσό παραλλαγής, η δεύτερη νέα 

μεταβλητή περιέχει το μέγιστο ποσό παραλλαγής που είναι ανεξήγητο από την πρώτη 

και ορθογώνια στην πρώτη, κ.λπ.. Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι για τα κύρια 

συστατικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια αρχικά στοιχεία θα παραγάγουν τα ίδια 

αποτελέσματα με μια εξαίρεση (εκπλήσσεστε;). Αυτή η εξαίρεση είναι ότι, εάν σε 

κάποιο σημείο, υπάρχουν δύο ή περισσότερες πιθανές περιστροφές που περιέχουν την 

ίδια "μέγιστη" παραλλαγή, τότε είναι απροσδιόριστο ποια χρησιμοποιείται. Σε δύο 

διαστάσεις, το σύννεφο των δεδομένων θα έμοιαζε με έναν κύκλο, αντί μιας 

έλλειψης. Σε έναν κύκλο,  οποιαδήποτε περιστροφή θα ήταν ισοδύναμη. Σε ένα 

ελλειπτικό σύννεφο στοιχείων, το πρώτο συστατικό θα ήταν παράλληλο στο 

σημαντικότερο άξονα της έλλειψης. Μπορεί να αντιμετωπισθεί όπως βρίσκοντας μια 

προβολή των παρατηρήσεων επάνω στους ορθογώνιους άξονες που περιλαμβάνονται 

στο διάστημα που καθορίζεται από τις αρχικές μεταβλητές. Τα κριτήρια είναι ότι ο 

πρώτος άξονας "περιέχει" το μέγιστο ποσό παραλλαγής, ή "τους απολογισμούς" για 

το μέγιστο ποσό παραλλαγής. Ο δεύτερος άξονας περιέχει το μέγιστο ποσό 

παραλλαγής ορθογώνιο στον πρώτο. Ο τρίτος άξονας περιέχει το μέγιστο ποσό 

παραλλαγής ορθογώνιο στον πρώτο και δεύτερο άξονα και ου το καθεξής έως ότου 

κάποιος έχει τον τελευταίο νέο άξονα  που είναι το τελευταίο ποσό παραλλαγής που 

απομένει. Αυτοί είναι δύο ελαφρώς διαφορετικοί τρόποι για να πούμε το ίδιο πράγμα.



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

171

3.4.3.3 Νευρικά Δίκτυα 

Δεν υπάρχει κανένας παγκοσμίως αποδεκτός καθορισμός ενός NN. Αλλά ίσως 

οι περισσότεροι άνθρωποι στον τομέα θα συμφωνούσαν ότι ένα NN είναι ένα δίκτυο 

πολλών απλών επεξεργαστών ("μονάδες"), που η κάθε μία ενδεχομένως να έχει ένα 

μικρό ποσό τοπικής μνήμης. Οι μονάδες συνδέονται με τα κανάλια επικοινωνίας 

("συνδέσεις") που  συνήθως μεταφέρουν αριθμητικά (σε αντιδιαστολή με συμβολικό) 

στοιχεία, κωδικοποιημένα με οποιαδήποτε από τα διάφορα μέσα. Οι μονάδες 

λειτουργούν μόνο στα τοπικά στοιχεία τους και στις εισαγωγές που λαμβάνουν μέσω 

των συνδέσεων. Ο περιορισμός στις τοπικές διαδικασίες είναι συχνά χαλαρωμένος 

κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Μερικά NNs είναι πρότυπα των βιολογικών 

νευρικών δικτύων και μερικά δεν είναι, αλλά ιστορικά, ένα μεγάλο μέρος της 

έμπνευσης για τον τομέα NNs προήλθε από την επιθυμία να παραχθούν τεχνητά 

συστήματα ικανά να κάνουν περίπλοκους, ίσως και "ευφυείς", υπολογισμούς 

παρόμοιους με εκείνους που ο ανθρώπινος εγκέφαλος εκτελεί συνήθως, και με αυτόν 

τον τρόπο ενδεχομένως να ενισχύσουν την κατανόησή μας του ανθρώπινου 

εγκεφάλου. Τα περισσότερα NNs έχουν κάποιο κανόνα «εκπαίδευσης» με τον οποίο 

τα βάρη των συνδέσεων ρυθμίζονται στη  βάση των στοιχείων.

Με άλλα λόγια, τα NNs "μαθαίνουν" από τα παραδείγματα (όπως τα παιδιά 

μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα σκυλιά από τα παραδείγματα των σκυλιών) και 

εκθέτουν κάποια ικανότητα για τη γενίκευση πέρα από τα στοιχεία κατάρτισης. Τα 

NNs έχουν κανονικά μεγάλη δυνατότητα για παραλληλισμό, δεδομένου ότι οι 

υπολογισμοί των συστατικών είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ανεξάρτητοι ο ένας από 

τον άλλον. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν τον ογκώδη παραλληλισμό και την υψηλή 

συνδετικότητα τα χαρακτηριστικά των NNs, αλλά τέτοιες απαιτήσεις αποκλείουν τα 

διάφορα απλά πρότυπα, όπως η απλή γραμμική οπισθοδρόμηση (ένα ελάχιστο 

εμπροσθογεμές δίκτυο με μόνο δύο μονάδες συν την προκατάληψη),τα όποια 

θεωρούνται ωφέλιμα ως ειδικές περιπτώσεις NNs. Σε γενικές γραμμές, τα NNs

μπορεί να υπολογίσουν οποιαδήποτε υπολογίσιμη λειτουργία, π.χ. μπορούν να 

κάνουν όλα όσα μπορεί να κάνει ένας κανονικός ψηφιακός υπολογιστής (Valiant,

1988; Siegelmann and Sontag, 1999), ή ίσως ακόμη και περισσότερα, σε μερικές 

περιπτώσεις της αμφισβητήσιμης πρακτικότητας (βλέπε Siegelmann, 1998, αλλά 

επίσης Hadley, 1999).

Στην πράξη, τα NNs είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τα προβλήματα ταξινόμησης 

και προσέγγισης λειτουργίας/χαρτογράφησης που είναι ανεκτικά κάποιας 



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

172

ανακρίβειας, τα οποία έχουν πολλά στοιχεία εκπαίδευσης διαθέσιμα, αλλά στα οποία 

δεν μπορεί εύκολα να εφαρμοστούν δύσκολοι και γρήγοροι κανόνες (όπως εκείνοι 

που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα έμπειρο σύστημα). Σχεδόν οποιαδήποτε 

πεπερασμένη-διαστατική διανυσματική λειτουργία ενός αισθητήρα σε ένα συμπαγές 

σύνολο μπορεί να προσεγγιστεί με καθοριστική ακρίβεια από εμπροσθογεμή NNs 

(όποιος είναι ο τύπος που χρησιμοποιείται ο συχνότερα στις πρακτικές εφαρμογές)

εάν έχετε αρκετά στοιχεία και αρκετούς πόρους υπολογισμού.

3.4.3.4 Dempster-shaffer

Η Dempster-Shaffer θεωρία μας επιτρέπει να διαθέσουμε τα πιθανά βάρη σε 

ένα σύνολο γεγονότων με έναν τρόπο που επιτρέπει δηλώσεις άγνοιας για την 

πιθανότητα μερικών από τα γεγονότα. Από την κατανομή των βαρών παίρνουμε δύο 

αριθμούς; τον βαθμό στον οποίο ένα γεγονός υποστηρίζεται από τα στοιχεία (Πίστη), 

και τον βαθμό στον οποίο υπάρχει μια έλλειψη στοιχείων, αντίθετα (Ευλογοφάνεια).

Αυτοί οι δύο αριθμοί είναι η βάση στην οποία λαμβάνεται οποιαδήποτε βασισμένη 

στην πίστη απόφαση. Λαμβάνοντας υπόψη διάφορες κατανομές της πεποίθησης στο 

ίδιο σύνολο γεγονότων, υπάρχει ένας φυσικός τρόπος τους για να δώσει μια ενωμένη 

κατανομή της πεποίθησης που ασχολείται και με την άγνοια και με τη σύγκρουση 

μεταξύ των αρχικών πεποιθήσεων; μπορούμε έπειτα να παραγάγουμε την πεποίθηση 

και την ευλογοφάνεια για το σύνολο,  και βασίσουμε την απόφασή μας σε αυτές τις 

πιο εκτενείς πληροφορίες. Κάθε WI που συνεισφέρει στη διαδικασία απόφασης θα 

ορίσει ένα βάρος (δηλαδή ένας αριθμός μεταξύ 0  και  1) σε κάθε υποσύνολο του 

συνόλου όλων των αμοιβαίων αποκλειστικών γεγονότων που είναι υπό εξέταση.

Κατά συνέπεια, εάν υπάρχουν μόνο δύο γεγονότα παρόντα (πέστε το Α και Β), ένας 

συνεισφέρων.

Τα Wi πρέπει να ορίσουν τα βάρη σε τέσσερα σύνολα {A}, {B}, {A,B}, {} -

αν και Mi({}) είναι πάντα στη θέση 0 [Mi(F) δείχνει το βάρος που ο συνεισφέρων ι 

ορίζει σε ένα σύνολο από τα γεγονότα F], και το ποσό των βαρών σε όλα τα 

υποσύνολα πρέπει να είναι  1.

Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος που ορίζει ένας συνεισφέρων σε ένα σύνολο, 

τόσο υψηλότερη είναι η αντίστοιχη πεποίθηση ότι τα γεγονότα που περιλαμβάνονται 

στο σύνολο είναι αληθινά. Ένα διαφορετικό από το μηδέν βάρος σε ένα σύνολο με 

περισσότερα από ένα στοιχεία δείχνει έναν βαθμό άγνοιας για τα γεγονότα που 
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περιλαμβάνονται εκεί μέσα, και μια κατανομή μη-μηδενικού βάρους στο σύνολο 

όλων των γεγονότων [στην περίπτωση δύο γεγονότων, Mi({A,B})] επομένως δείχνει 

ένα μέτρο της γενικής άγνοιας. Λαμβάνοντας υπόψη ένα γεγονός, μπορούμε να 

βρούμε το συνολικό βαθμό στήριξης σε αυτό με το άθροισμα των βαρών όλων των 

συνόλων που περιέχουν εκείνο το γεγονός, έτσι ώστε Sup({A})=M({A})+M({A,B}).

Αυτό επεκτείνεται με ένα προφανή τρόπο και καθορίζει μια υποστήριξη για ένα 

σύνολο γεγονότων (περισσότερων του ενός), έτσι Sup({A,B})=M({A,B}) για 

παράδειγμα.

Μπορούμε επίσης να ποσολογήσουμε το βαθμό στον οποίο υπάρχει 

υποστήριξη αντίθετη προς το γεγονός (και κατ' προφανή επέκταση,  ένα σύνολο 

γεγονότων) που εξετάζουμε. Η ευλογοφάνεια λαμβάνεται με την αφαίρεση της 

υποστήριξης για το συμπλήρωμα του γεγονότος από το 1. Έτσι Plaus({A})=1-

Sup(Complement({A})=1-Sup({B})=1- M({B})-M({A,B}). Αυτοί οι δύο αριθμοί, 

ευλογοφάνεια και πεποίθηση, παρέχουν τη βάση για να αποφασιστεί ότι το ένα 

γεγονός είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό της αλήθειας από άλλο. Εάν και οι δύο 

τιμές για ένα δεδομένο γεγονός είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές για όλα τα 

άλλα γεγονότα, τότε εκείνο το γεγονός είναι ένας προφανής υποψήφιος. Γενικά, το 

γεγονός με την υψηλότερη ευλογοφάνεια δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο με το 

γεγονός με τον υψηλότερο βαθμό πεποίθησης. Σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ένας ευρετικός που να απεικονίζει την απαραίτητη στρατηγική του 

ιθύνοντος.

3.4.3.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Οι βασισμένες στη γνώση τεχνικές όπως τα έμπειρα συστήματα και τα λογικά 

πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσουν τη δήλωση ταυτότητας.

Αυτές οι μέθοδοι αποφεύγουν τα φυσικά πρότυπα και προσπαθούν αντ' αυτού να 

μιμηθούν τη γνωστική προσέγγιση που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους στην 

εκτέλεση της αναγνώρισης ταυτότητας. Τα έμπειρα συστήματα είναι προγράμματα 

υπολογιστών που χρησιμοποιούν τις τεχνικές αντιπροσώπευσης γνώσης όπως οι 

κανόνες ή τα πλαίσια, και τις διαδικασίες συμπεράσματος για να εκτελέσουν το 

συλλογισμό για να συναγάγουν το συμπέρασμα.

Οι βασισμένες στη γνώση τεχνικές μπορούν να βασιστούν είτε στα 

ακατέργαστα στοιχεία αισθητήρων είτε στα αποσπασματικά χαρακτηριστικά 
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γνωρίσματα. Σε καθεμία περίπτωση υπάρχουν δύο κοινές πτυχές των βασισμένων 

στη γνώση μεθόδων: (1) τεχνικές για να αντιπροσωπευθεί η γνώση και (2) μέθοδοι 

συμπεράσματος για να επεξεργαστούν τις πληροφορίες για να συναχθεί ένα 

συμπέρασμα.  Οι τεχνικές αντιπροσώπευσης γνώσης περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Κανόνες: (Αν-τότε) δηλώσεις που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των 

στοιχείων (π.χ., η ύπαρξη φανερών στοιχείων) και προκύπτουσες ενέργειες

(π.χ., δήλωση της ταυτότητας και του αιτήματος για τα πρόσθετα στοιχεία);

2. Πλαίσια: Σύνθετες δομές δεδομένων που προσδιορίζουν τις ιδιότητες, τις 

σχέσεις, και τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου.

3. Χειρόγραφα: Περιγραφή των τοποθετήσεων και των ενεργειών που 

περιγράφουν  πραγματικές καταστάσεις ή τα γεγονότα

4. Περιπτώσεις: Αντιπροσωπεύσεις των χαρακτηριστικών παραδειγμάτων ή 

των περιπτώσεων που μπορούν να αντιμετωπιστούν (δηλ., ανάλογων με των 

προηγουμένων περιπτώσεων στο νόμο)

5. Λογικά πρότυπα: Περιγραφές των όρων και των περιορισμών για τις 

οντότητες, των γεγονότων, και των δραστηριοτήτων

6. Δίκτυα: Γραφικά ή ιεραρχικά κατασκευάσματα που αντιπροσωπεύουν 

σχέσεις όπως οι λειτουργικές ιεραρχίες, κρατικές εξαρτήσεις, κληρονομιά των 

ιδιοτήτων. 

7. Αναλογικές αντιπροσωπεύσεις: Οποιοδήποτε ειδικό σχέδιο 

αντιπροσώπευσης που συλλαμβάνει την ιδιαίτερη γνώση (π.χ., χημικά 

σύμβολα, μουσικά σύμβολα, και μαθηματικές σχέσεις).

Αυτές οι τεχνικές αντιπροσώπευσης γνώσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να καθορίσουν τις σύνθετες φυσικές οντότητες. Μια συλλογή κανόνων, πλαισίων, ή  

χειρογράφων αποκαλείται μια βάση γνώσεων. Τα βασισμένα στη γνώση συστήματα 

χρησιμοποιούν τεχνικές συμπεράσματος για να υποβληθούν σε επεξεργασία οι 

παρατηρήσεις αισθητήρων ενάντια σε μια εκ των προτέρων βάση γνώσεων 

προκειμένου να εκτελεσθεί η δήλωση ταυτότητας. Διάφορες τεχνικές συμπεράσματος 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπεριλαμβανομένης της λογικής του Boolean, των 

δέντρων απόφασης, της συγκεχυμένης λογικής, και άλλων μεθόδων για μπορέσουν τα 

στοιχεία να συναγάγουν  έγκυρα συμπεράσματα. Οποιεσδήποτε από αυτές τις 

τεχνικές μπορούν να ενσωματώσουν την αβεβαιότητα στα φανερά στοιχεία καθώς 

επίσης και την αβεβαιότητα στη βάση γνώσεων.
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Οι τεχνικές αντιπροσώπευσης και συλλογισμού γνώσης που είναι ιδιαίτερα 

εφαρμόσιμες στις δηλώσεις ταυτότητας (ή άλλες αποφάσεις) είναι μέθοδοι που 

εστιάζουν στις ιδιότητες αντικειμένου και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Ένα παράδειγμα 

είναι μια συντακτική προσέγγιση, βασισμένη στη δομή των ανθρώπινων γλωσσών.

Μια συντακτική προσέγγιση διευκρινίζει τα στοιχεία ενός σύνθετου αντικειμένου ή 

μιας οντότητας και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ εκείνων των στοιχείων. Αυτό είναι 

ανάλογο με τους κανόνες για τις έγκυρες προτάσεις (π.χ., συγκεκριμενοποίηση των 

λέξεων και των συντακτικών στοιχείων και των κανόνων τους από τους οποίους οι 

λέξεις μπορούν να συσχετιστούν για να διαμορφώσουν τις προτάσεις). Η διαδικασία 

προσδιορισμού τότε προχωρά για να συλλέξει δεδομένα και τα στοιχειώδη συστατικά 

μιας οντότητας και να επεξεργαστεί τα δεδομένα ενάντια σε μια βάση γνώσεων για 

να καθορίσει εάν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι για να καθιερώσουν την ταυτότητα ενός 

αντικειμένου ή την οντότητα. Η έννοια της βασισμένης στη γνώση δήλωσης 

ταυτότητας  διευκρινίζεται στην ακόλουθη εικόνα:

Εικόνα 63 - Έννοια δήλωσης ταυτότητας βασισμένη στη γνώση
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3.4.3.6   Συμπέρασμα 

Η Bayesian τεχνική συμπεράσματος επιλύει μερικές από τις δυσκολίες με την 

κλασσική μεθοδολογία συμπεράσματος. Το Bayesian συμπέρασμα ενημερώνει την 

πιθανότητα μιας υπόθεσης δεδομένης μιας προηγούμενης εκτίμησης πιθανότητας και 

πρόσθετων στοιχείων (παρατηρήσεις). Η τεχνική μπορεί να βασιστεί είτε στις 

κλασσικές πιθανότητες, είτε τις υποκειμενικές πιθανότητες (δηλ., δεν απαιτεί 

απαραιτήτως τις λειτουργίες πυκνότητας πιθανότητας). Οι υποκειμενικές πιθανότητες 

χρησιμοποιούνται συνήθως στα καθημερινά συμπεράσματα. Οι άνθρωποι συνήθως 

κρίνουν βασιζόμενοι σε μια υποκειμενική αξιολόγηση της πιθανότητας των 

μελλοντικών γεγονότων. Παραδείγματος χάριν, ένας κάτοχος διαρκούς εισιτήριου 

μπορεί να επιλέξει μια διαδρομή πέρα από μια άλλη βασιζόμενος σε μια αξιολόγηση 

της πιθανότητας μιας κυκλοφοριακής συμφόρησης σε έναν δρόμο εναντίον άλλου.

Αυτές οι αξιολογήσεις της πιθανότητας είναι υποκειμενικές, μη επαναλαμβανόμενες, 

και διαφορετικής μορφής από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Επιπλέον, οι άνθρωποι 

μπορούν να κάνουν μια διαφορετική αξιολόγηση της πιθανότητας ενός γεγονότος 

βασιζόμενοι στο εάν αυτό δηλώνεται σε μια θετική ή αρνητική μορφή. Έτσι, οι 

υποκειμενικές πιθανότητες υφίστανται σε μια έλλειψη μαθηματικής ακαμψίας ή 

φυσικής ερμηνείας που βρίσκεται στις εμπειρικές πιθανότητες. Εντούτοις, εάν 

χρησιμοποιηθεί με προσοχή, η έννοια της υποκειμενικής πιθανότητας μπορεί να είναι 

χρήσιμη σε έναν επεξεργαστή συμπεράσματος συγχώνευσης στοιχείων.

Η διαδικασία Bayesian συμπεράσματος συνεχίζει ως εξής. Υποθέστε  Hi, 

H2,…. ,Hj, αντιπροσωπεύουν την αμοιβαία αποκλειστική και εξαντλητική υπόθεση 

που μπορεί να εξηγήσει ένα γεγονός E (π.χ., μια παρατήρηση) που έχει μόλις συμβεί.

Τότε,

 
   
   

i i
i

i i
i

P E H P H
P H E

P E H P H



  και    1i
i

P H 

όπου :  iP H E  Η μεταγενέστερη πιθανότητα της υπόθεσης iH  που είναι 

αληθινή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία ,E

 iP H   Η εκ των προτέρων πιθανότητα της υπόθεσης Hi που είναι αληθινή 

(χωρίς παρατήρηση των στοιχείων)

 iP H E   Η πιθανότητα της παρατήρησης των στοιχείων Ε, δεδομένου ότι 

το Ηi  είναι αληθινό
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Η Bayesian διατύπωση μας προκαλεί ευχαρίστηση για διάφορους λόγους.

Πρώτα παρέχει έναν προσδιορισμό της πιθανότητας μιας υπόθεσης που είναι 

αληθινή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία. Σε αντίθεση, το κλασσικό συμπέρασμα 

μας έδωσε την πιθανότητα ότι μια παρατήρηση θα μπορούσε να αποδοθεί σε ένα 

αντικείμενο ή ένα γεγονός, λαμβάνοντας υπόψη μια υποτιθέμενη υπόθεση. Δεύτερον, 

η διατύπωση Bayes επιτρέπει την ενσωμάτωση της εκ των προτέρων γνώσης για την 

πιθανότητα μιας υπόθεσης που είναι αληθινή. 

Το τελικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της διατύπωσης Bayes είναι η 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι υποκειμενικές πιθανότητες για τις υποθέσεις, και 

για την πιθανότητα των στοιχείων δεδομένης μιας υπόθεσης. Αυτό το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα επιτρέπει στην έτοιμη εφαρμογή μιας διαδικασίας συμπεράσματος Bayes

ειδικά την συγχώνευση πολυαισθητήρων δεδομένου ότι δεν απαιτούνται λειτουργίες 

πυκνότητας πιθανότητας. Τα φτωχά δεδομένα εισόδου θα προκαταλάβουν την 

υπολογισμένη υπόθεση παραγωγής. Πράγματι, το θέμα για το πώς να διευκρινιστεί η 

εκ των προτέρων γνώση είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στη χρήση 

μιας Bayesian προσέγγισης. 

Η ακόλουθη εικόνα επεξηγεί τη διαδικασία μιας Bayesian διατύπωσης για την 

συγχώνευση ταυτότητας:

Εικόνα 64 - Περίληψη της συγχώνευσης Bayesian
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3.4.3.7  Μια γενική προσέγγιση λογισμικού 

Οι όροι ευφυείς και έξυπνοι αισθητήρες έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά στη 

βιομηχανία αισθητήρων για να περιγράψουν τους αισθητήρες που παρέχουν 

περισσότερη λειτουργικότητα από το να παρέχουν μόνο εκτιμήσεις του μετρούμενου 

μεγέθους. Εντούτοις, υπάρχουν ποικίλα επίπεδα εκλέπτυνσης που χρησιμοποιούνται 

από τους αισθητήρες που έχει υποστηριχτεί ότι είναι ευφυείς ή έξυπνοι [1], που 

κυμαίνονται από αυτούς που ενσωματώνουν μόνο έναν λειτουργικό ενισχυτή για την 

παραγωγή σημάτων, έως  προηγμένες τεχνικές διαμόρφωσης στοιχείων για την 

καταγραφή των συνθηκών.

Καθορισμός υπο-μονάδων μέτρησης λογισμικού 

Τα απαραίτητα δεδομένα εξόδου από τον ευφυή αισθητήρα περιλαμβάνουν 

τις εκτιμήσεις του μετρούμενου μεγέθους, συν μια εκτίμηση του επιπέδου 

αβεβαιότητας μέτρησης, για τη χρήση στις διαδικασίες όπως η συγχώνευση στοιχείων 

των πολλαπλών αισθητήρων των διαφορετικών μορφών. Διαισθητικά, εάν το στοιχείο 

αισθητήρων έχει χαμηλή βεβαιότητα, κατόπιν η στάθμισή της στη διαδικασία 

συγχώνευσης στοιχείων μπορεί να μειωθεί αντίστοιχα. Στατιστικά, αυτές οι 

πληροφορίες περιγράφονται εντελώς από τη λειτουργία πυκνότητας πιθανότητας 

(PDF) για το μετρούμενο μέγεθος, όπου η μέση τιμή του PDF  αντιστοιχεί στην 

εκτίμηση μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης αντίστοιχα. Τα πρόσθετα σήματα 

που παρέχονται από τον αισθητήρα περιλαμβάνουν τις επιφυλακές και τις 

προσπάθειες από τον αισθητήρα να συναχθεί η αιτία της υποβάθμισης αισθητήρων, 

για να αρχίσουν τη διορθωτική δράση. Τα σήματα παραγωγής από έναν αισθητήρα 

που υιοθετεί αυτές τις τεχνικές πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στα i IEEE πρότυπα 

1451.4 (για το βούλωμα και το παιχνίδι αισθητήρων με τις αναλογικές και ψηφιακές 

διεπαφές για τους αισθητήρες). Η βελτίωση των εξαγόμενων πληροφοριών των 

αισθητήρων για να προσαρμοστεί σε αυτήν την δομή απαιτεί διάφορα υπομονάδες 

λογισμικού για τη μετατροπή στοιχείων από τα πρωτογενή στοιχεία μέτρησης, τα 

οποία συνοψίζονται στο ακόλουθο κείμενο, και την αλληλεπίδρασή τους που 

διευκρινίζεται στην εικόνα 66.



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

179

Εικόνα 65 - Υπομονάδες μέτρησης λογισμικού πλαισίου για ένα γενικό ευφυές σύστημα 
αισθητήρων

Προεπεξεργασία 

Το φυσικά αισθανόμενο στοιχείο παράγει μια ανταπόκριση στο περιβάλλον 

στο οποίο βρίσκεται μέσα, σύμφωνα με τη διαδικασία μεταγωγής του αισθητήρα. Το 

στάδιο προεπεξεργασίας μετατρέπει την ανταπόκριση του φυσικού στοιχείου 

αντίληψης από τη μορφή αισθητήρων (η όποια, παραδείγματος χάριν, μπορεί να είναι 

ακουστική ένταση ή θερμοκρασία) σε μια πιο χρήσιμη μονάδα εφαρμοσμένης 

μηχανικής που είναι αντιπροσωπευτική η ακατέργαστη περιβαλλοντική παράμετρος, 

όπως το ηλεκτρική ρεύμα ή η τάση. Η προεπεξεργασία περιλαμβάνει το λογισμικό 

για τη βαθμολόγηση των αισθητήριων στοιχείων, τα οποία για ένα ευφυές σύστημα 

αισθητήρων πρέπει να είναι προσαρμοστικά για να αντισταθμίσουν τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα προκατάληψης και γήρανσης στον αισθητήρα.

Ανάλογα με την εφαρμογή, η διαδικασία βαθμολόγησης μπορεί να ενσωματώσει μια  

γραμμικοποίηση του σήματος που μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας τους 

πίνακες ματιάς, την εξάλειψη  των προκατειλημμένων   αποτελεσμάτων συνεχούς 
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ρεύματος χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση κανονικοποίησης, και τη βελτίωση του 

σήματος για να διορθώσει τις αποκλίσεις που προκαλούνται από τα αποτελέσματα 

θερμοκρασίας. Μια περαιτέρω απαίτηση για την προεπεξεργασία των υπο-μονάδων 

μέτρησης είναι να εφαρμοστεί μια βασική διαδικασία φιλτραρίσματος anti-aliasing,

και για τη βελτίωση της αναλογίας σήματος/διαταραχή του συστήματος. Όλες οι 

παράμετροι βαθμολόγησης όπως οι συντελεστές στους πίνακες ματιάς και οι 

παράμετροι φίλτρων είναι συγκεκριμένες συσκευές, και μπορούν να ενημερωθούν 

εάν ανιχνεύονται οι αλλαγές αισθητήρων. Η εμμονή ΙΕΕΕ στα πρότυπα 1451.4  

επιτρέπει σε αυτούς τους συντελεστές να αποθηκεύονται σε συγκεκριμένα φύλλα 

μετατροπέων ηλεκτρονικών στοιχείων (TEDS), τα οποία επιτρέπουν επίσης την 

μόνο-διαμόρφωση του αισθητήρα όταν τοποθετείται σε ένα νέο σύστημα.

Έλεγχος συνθηκών και ανίχνευση ελαττωμάτων 

Σε μια κλασσική εφαρμογή του ελέγχου συνθηκών, οι αισθητήρες 

επεκτείνονται για να ελέγξουν την κατάσταση ενός συστήματος για να ανιχνεύσουν 

την ανώμαλη συμπεριφορά. Παραδείγματος χάριν, τα χαρακτηριστικά των 

φασμάτων συχνότητας που προέρχονται από τη δόνηση στα ρουλεμάν των μηχανών 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης  προοδευτικής ένδυσης ρουλεμάν. Μαζί με 

την ειδική γνώση για το σύστημα, η παρατήρηση ορισμένων φασματικών συστατικών 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει την αρχή  συγκεκριμένων μηχανισμών 

αποτυχίας.

Εντούτοις, η ίδια η καταγραφή της κατάστασης των αισθητήριων δεδομένων 

είναι εννοιολογικά διαφορετική επειδή το σύστημα ανίχνευσης ελαττωμάτων πρέπει 

να είναι ισχυρό στις γνήσιες αλλαγές στη ευμετάβλητη διαδικασία. Παραδείγματος 

χάριν, ένα επιταχύμετρο αναμένεται να ανιχνεύσει τις δονήσεις πέρα από μια 

διευκρινισμένη σειρά συχνότητας και εύρους. Η κίνηση ενός λειτουργικού 

επιταχυμέτρου προς ένα νέο καθεστώς δόνησης δεν πρέπει να προκαλέσει μια λάθος 

κατάσταση ψεύτικου συναγερμού. Δύο προσεγγίσεις για τον έλεγχο κατάστασης 

αισθητήρων και την ανίχνευση ελαττωμάτων συμπεριλαμβάνονται στο λογισμικό του 

ευφυούς αισθητήρα, δηλαδή μια ανάλυση των βασισμένων σε πρότυπο υπόλοιπων 

λαθών, και ανίχνευση ελαττωμάτων χρησιμοποιώντας την ανίχνευση καινοτομίας.

Αρχικά, ένα υπόλοιπο λάθος μπορεί να υπολογιστεί μεταξύ της παρούσας τιμής

μέτρησης και της προβλεφθείσας μέτρησης που προέρχονται από μια βασισμένη σε 

πρότυπο μέθοδο χρησιμοποιώντας τις πρόσφατες μετρήσεις που αποθηκεύονται σε 

έναν απομονωτή, όπως διευκρινίζεται στην εικόνα 68.
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Η σημαντική απόκλιση μεταξύ της πρότυπης και τρέχουσας μέτρησης 

παραγωγής αισθητήρων μπορεί να είναι ενδεικτική ενός όρου ελαττωμάτων. Η 

ανίχνευση καινοτομίας είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την 

ασυνήθιστη ή απρόβλεπτη συμπεριφορά βασισμένη στα στατιστικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της ελλοχεύουσας διαδικασίας. Στο σενάριο ελέγχου κατάστασης 

αισθητήρων, η διανομή των στοιχείων που παράγονται από τον αισθητήρα σε μια 

υγιή κατάσταση σε ένα δεδομένο περιβάλλον πρέπει να είναι σχετικά στάσιμη.

Εντούτοις, εάν ο αισθητήρας παρασύρεται, είναι χαλασμένος, ή   κινείται προς ένα 

νέο, απαρατήρητο περιβάλλον, τότε η διανομή των δεδομένων εξόδου είναι πιθανό να 

αλλάξει. Μια διαδικασία ανίχνευσης καινοτομίας σηματοδοτεί τα νέα στοιχεία ως 

νέα, ως τμήμα του συστήματος ανίχνευσης ελαττωμάτων.

Μια διαδικασία εκτίμησης πυκνότητας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση 

καινοτομίας για να συναγάγει το PDF της διανομής στοιχείων του υγιούς αισθητήρα 

άμεσα από τα στοιχεία κατάρτισης παραδείγματος. Αυτή η τεχνική παρέχει μια 

μέθοδο για το εάν το νέο εισερχόμενο στοιχείο από τον αισθητήρα ανήκει στην ίδια 

διανομή στοιχείων όπως κατά τη διάρκεια της υγιούς λειτουργίας. Η υπόθεση 

στοιχείων διαφορετικά μπορεί να ταξινομηθεί ως ασυνήθιστη και μπορεί να προκύψει 

από τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά αισθητήρων. Η μη  παραμετρική εκτίμηση 

πυκνότητας δεν υποθέτει καμία προγενέστερη υπόθεση για τη μορφή του βασικού 

PDF, επιτρέποντας να υπολογιστούν π.χ. οι πολύμορφες πυκνότητες. Η μη 

παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας του Παραθύρου Parzen είναι μία καλά 

τεκμηριωμένη,  βασισμένη στον πυρήνα τεχνική. Εντούτοις, οι προσεγγίσεις 

παραθύρων Parzen θεωρείται ότι είναι υπολογιστικά ακριβές στην εκπαίδευση, 

καθιστώντας τον επανασχηματισμό των προτύπων του αισθητήρα λιγότερο εφικτό. Η 

προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε αυτήν την εργασία είναι υπολογιστικά λιγότερο 

απαιτητική και περιλαμβάνει τη διατύπωση της εκτίμησης πυκνότητας ως πρόβλημα 

οπισθοδρόμησης.
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Εικόνα 66 - Ο αισθητήρας παράγει μια ακατέργαστη μέτρηση ys (τ)

Διαμόρφωση και αβεβαιότητα αισθητήρων 

Ένα αναλυτικό πρότυπο του στοιχείου αισθητήρων για τον υπόλοιπο 

υπολογισμό είναι συνήθως περιορισμένο για να είναι γραμμικό και είναι συχνά 

χρονική σταθερά. Από την παραγωγή των επαρκών μαθηματικών προτύπων του 

περίπλοκου αισθητήρα τα συστήματα μπορούν να είναι δύσχρηστα, βασισμένα στα 

δεδομένα, επιλέγεται αντ' αυτών η αντιπροσώπευση πυρήνων για τη διαμόρφωση 

αισθητήρων. Μια προσέγγιση διαμόρφωσης στοιχείων ταιριάζει φυσικά στα μη 

γραμμικά συστήματα, και δεδομένου ότι το πρότυπο παράγεται βασισμένο στα 

στοιχεία συστημάτων παραδείγματος, δεν είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα 

μαθηματικά πρότυπα αισθητήρων από τις πρώτες αρχές. Ένα περαιτέρω πλεονέκτημα 

των προτύπων που είναι βασισμένα στα στοιχεία είναι ότι μπορούν να 

επανεκπαιδευθούν αυτόνομα χρησιμοποιώντας ενημερωμένα στοιχεία για να 

προσαρμόσουν τις αποκλίσεις στα χαρακτηριστικά του αισθητήρα που προκαλούνται 

από  αποτελέσματα όπως η γήρανση. Οι εκτιμήσεις της αβεβαιότητας μέτρησης 

απαιτούνται από τη διαχείριση αισθητήρων για τις διαδικασίες συγχώνευσης 

στοιχείων όπως το φιλτράρισμα Kalman: μια τέτοια αντιπροσώπευση πυρήνων 

μπορεί να υπολογίσει την αβεβαιότητα πρόβλεψης άμεσα. Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι αυτό το πρότυπο αισθητήρων μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια 

ελλοχεύουσα αρχιτεκτονική αλγορίθμου με την εκτίμηση πυκνότητας, και για την 

παραγωγή των προβλέψεων, και επίσης για την επανεκπαίδευση για τον 

επανασχηματισμό αισθητήρων.
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4.  Μονάδα μέτρησης αξιολόγησης της κατάστασης

4.1   Επεξεργασία εικόνας

4.1.1. Εισαγωγή

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των τεχνολογιών που προσπαθεί να λύσει τα 

προβλήματα μέσα στα Συστήματα Βοήθειας Οδηγών. Συνήθως, οι καλύτερες λύσεις 

βρίσκονται στο συνδυασμό διάφορων τεχνολογιών, που ενσωματώνονται σε ένα 

πλήρες και μοναδικό σύστημα. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες υπεραισθητήρων από 

παρέχουν τις πληροφορίες για το περιβάλλον γύρω από το όχημα:

 Λέιζερ, ραντάρ και άλλες ενεργές συσκευές: Υπάρχουν πολλές λύσεις 

βασισμένες σε αυτά τα είδη αισθητήρων, αλλά συνήθως δεν παρέχουν 

αρκετές πληροφορίες για να εκτελέσουν έναν κατάλληλο χαρακτηρισμό του 

περιβάλλοντος. Η λειτουργία αυτών των συσκευών είναι συνήθως 

περιοριστική στην ανίχνευση των εμποδίων μπροστά από το όχημα, ενώ δεν 

μπορούν να ανιχνεύσουν άλλα οχήματα που πλησιάζουν από άλλες λωρίδες, ή 

όταν υπάρχει μια σημαντική καμπύλη στο δρόμο. Αφ' ετέρου, αυτά είναι 

ενεργά συστήματα, τα οποία στέλνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα στο 

περιβάλλον, κι έτσι δεν είναι σαφές πώς αυτά τα συστήματα θα 

λειτουργούσαν σε μια παρεμβατική κατάσταση με περισσότερα από ένα 

οχήματα με το σύστημα  ενεργοποιημένο και σε λειτουργία.

 Επεξεργασία εικόνας και υπολογισμένο όραμα: Το κύριο πλεονέκτημα είναι 

ότι η χρήση των καμερών επιτρέπει να πάρουμε πολύ περισσότερες 

πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος όπου το όχημα βρίσκεται.

Το ποσό στοιχείων που παρέχεται από αυτά τα συστήματα είναι πολύ 

υψηλότερο από το σύστημα λέιζερ ή ραντάρ, έτσι ώστε μπορούν να 

εφαρμοστούν πιο ισχυρά συστήματα. Επιπλέον, αυτά τα είδη συστημάτων 

είναι απολύτως παθητικά, χωρίς καμία επιρροή στο περιβάλλον. Αυτό το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα επιτρέπει σε αυτά τα συστήματα να λειτουργήσουν 

σε περιβάλλον όπου υπάρχουν άλλα οχήματα με το ίδιο σύστημα καθώς δεν 

υπάρχουν καθόλου παρεμβάσεις. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 

αυτών των τεχνολογιών είναι το αυξημένο υπολογιστικό κόστος των 

αλγορίθμων που εξάγουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα από τις εικόνες. 
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Η σύγκριση μεταξύ αυτών των αισθητήρων συνοψίζεται στον παρακάτω 

Πίνακα,  όπου επισημαίνονται τα κύρια πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε 

τεχνολογίας.

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Laser  Υψηλή γωνιακή ανάλυση οριζόντια

 Άνοιγμα γωνίας μέχρι 3600

 Γρήγορο ποσοστό αναπροσαρμογών 

δεδομένων

 Ακριβή τρισδιάστατα στοιχεία βάθους

 Τα οπτικά συστατικά είναι 

ευαίσθητα ενάντια στη 

ρύπανση, βροχή ή χιόνι.

 Καμία κάθετη γωνική ανάλυση

Radar  Υψηλή ανάλυση διαστήματος

 Σχετικό χαμηλότερο κόστος

 Ανθεκτικός ενάντια στη ρύπανση

 Προβλήματα στις καμπύλες. 

 Προβλήματα παρέμβασης

Image

Processing

 Υψηλή γωνιακή ανάλυση οριζόντια και
κάθετα

 Δυνατότητα μιας αντικείμενο-ταξινόμησης
 Επιτρέπει να ανιχνεύσει τις μορφές, 

μεγέθη 
 Σχετικό χαμηλότερο κόστος για την ορατή 

απεικόνιση

 Δυσκολίες στη φτωχή διαφάνεια.

Πίνακας 1: Κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Λέιζερ, του Ραντάρ και της 

Επεξεργασίας Εικόνας.

Αυτό το τμήμα της Κατάστασης της Προόδου θα καλύψει, μέσα στα 

Συστήματα Βοήθειας Οδηγών, τις τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας που 

χρησιμοποιούνται για να λάβουν τις περιγραφές του περιβάλλοντος του οχήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών για την επεξεργασία εικόνας εντός του 

οχήματος και την επεξεργασία εικόνας στην άκρη του δρόμου. Στην περίπτωση της 

επεξεργασίας εικόνας- εντός του οχήματος, η γενική ενότητα επεξεργασίας είναι 

χωρισμένη συνήθως σε διάφορες βασικές ενότητες που ψάχνουν τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα μέσα στις εικόνες που συλλαμβάνονται από τις κάμερες 

που επικεντρώνονται στο περιβάλλον του οχήματος. Οι πληροφορίες όλων αυτών των 

ενοτήτων μετα-υποβάλλονται σε επεξεργασία για να πάρουν αποφάσεις ή για να 

βρουν την καλύτερη λύση στην κατάσταση. Αυτές οι βασικές ενότητες 

περιλαμβάνουν οδική διαμόρφωση, ανίχνευση εμποδίων, και την ανίχνευση και την 

παρακολούθηση οχημάτων.
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4.1.2       Προσέγγιση ανάλυσης 

Τα παρακάτω κεφάλαια θα περιγράψουν τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα 

που σχετίζεται με τον τομέα επεξεργασίας εικόνας που εφαρμόζεται στα Ευφυή

Συστήματα Μεταφορών. Ο κύριος στόχος όλων αυτών των εργασιών είναι η 

περιγραφή του περιβάλλοντος γύρω από το όχημα, ανιχνεύοντας τα όρια των 

λωρίδων του δρόμου, την παρακολούθηση των οχημάτων που είναι μπροστά, την 

αναγνώριση των σημάτων, κ.λπ. 

Ο οδηγός προειδοποιείται, εάν η ανάλυση αυτών των ανιχνευμένων 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων παρουσιάζει πιθανό κίνδυνο στο περιβάλλον, όπως η 

προειδοποίηση για  επικίνδυνες στροφές όπου το όχημα φαίνεται να βγαίνει έξω από 

τις λωρίδες, εάν το όχημα μπροστά φρενάρει και οι τροχιές των οχημάτων 

επισημαίνουν ένα πιθανό ατύχημα, κ.λπ....

Η επεξεργασία εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για επιτήρηση όπως 

οι εφαρμογές που προσανατολίζονται στην ανίχνευση των κυκλοφοριακών 

συμφορήσεων, των ατυχημάτων ή των καιρικών συνθηκών από τις κάμερες μηχανές 

που τοποθετούνται στα σταθερά σημεία των εθνικών οδών. Αυτός ο στόχος μπορεί να 

εκτελεσθεί αυτόματα με τους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας που βασίζονται 

στην εξαγωγή υποβάθρου και την  ανίχνευση και παρακολούθηση κινούμενου 

αντικειμένου.

Στα επόμενα κεφάλαια θα εισαχθεί μια εκτενή βιβλιογραφία σχετική με τις 

ερευνητικές λύσεις στους προαναφερθέντες στόχους, σε δύο κύριους τομείς: -

περιγραφή περιβάλλοντος εντός του οχήματος και επεξεργασία εικόνας των άκρων 

του δρόμου που προσανατολίζεται στις εφαρμογές επιτήρησης.

Αρχικά θα εισαχθεί μια πλήρη επισκόπηση των πιο σχετικών και πρόσφατων 

ερευνητικών γραμμών στην επεξεργασία εικόνας για την οδική διαμόρφωση, τη 

διαμόρφωση εμποδίων, την αυτόματη επιτήρηση, κ.λπ..., επισημαίνοντας εκείνες που 

φαίνονται να συλλέγουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως την 

ευρωστία, την αποδοτικότητα και το χαμηλό υπολογιστικό κόστος. 

Ένα άλλο τμήμα θα παρουσιάσει εκείνα την προγράμματα, που είναι 

τετελεσμένα ή που δουλεύονται αυτήν την περίοδο, σχετικά με τα Ευφυή Συστήματα 

Μεταφορών που χρησιμοποιούν τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. Τέλος, θα 

περιγράψουμε τις τρέχουσες εμπορικές λύσεις διαθέσιμες στην αγορά, με τις 

συνοπτικές περιγραφές των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των συστημάτων που 

βασίζονται στην επεξεργασία εικόνας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι τεχνικές 
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περιγραφές των εμπορικών λύσεων δεν είναι συνήθως δημόσιες και επομένως, στο 

παρόν έγγραφο, αυτές οι λύσεις θα περιγραφούν κυρίως με τις διαθέσιμες εμπορικές 

κοινοποιημένες πληροφορίες.  Οι περισσότερες από τις τεχνικές επεξεργασίας 

εικόνας συντίθενται από ίδιες υπο-μονάδες μέτρησης, έτσι το έγγραφο θα κτιστεί στα 

εξής τμήματα: Προ - επεξεργασία:  αυτόματο φιλτράρισμα σημάτων για την 

αποκατάσταση και την απορρόφηση εικόνας,  επεξεργασία μικροκυμάτων και πολύ-

ανάλυσης,  κ.λπ....

Επεξεργασία και εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων: οι σύγχρονες 

τάσεις στη διαμόρφωση δρόμων και εμποδίων εκτελούν συνήθως κοινά στάδια 

επεξεργασίας, παραγωγή χαρακτηριστικών εικόνων (εφαρμογή τεχνικών όπως η 

ανίχνευση συνόρων και ακρών, κατάτμηση των εικόνων για να ανιχνεύσουν τις 

πιθανές περιοχές όπου πιθανώς θα βρεθούν οι δείκτες λωρίδων, τα εμπόδια, τα 

οχήματα, κ.λπ.), βγάζουν συμπεράσματα για  την γεωμετρία των οδών και το 

ταίριασμα των μοντέλων, εξαγωγή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων από πρότυπο 

ή εικόνα και παρακολούθηση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων.

4.1.3  Ενότητες επεξεργασίας εικόνας εντός του οχήματος

Αυτό το τμήμα περιγράφει τις ενότητες σχετικές με τα βήματα επεξεργασίας 

που πρέπει να εφαρμοστούν στις εικόνες που αποκτιούνται από μια τηλεοπτική 

κάμερα μέσα στο όχημα συλλαμβάνοντας το περιβάλλον του οχήματος που 

χρησιμοποιεί το σύστημα βοήθειας οδηγών.

4.1.3.1   Προεπεξεργασία εικόνας 

Οι περισσότερες από τις εργασίες σχετικές με την οδική διαμόρφωση, τη 

διαμόρφωση εμποδίων ή την ανίχνευση οχημάτων και την παρακολούθηση 

υποθέτουν ότι έχει γίνει κάποια προεπεξεργασία στις ακατέργαστες εικόνες που 

παραδίδονται από την κάμερα. Οι μονοφθαλμικές κάμερες παρουσιάζουν συνήθως 

μία πολύ υψηλή ανάλυση, έτσι είναι απαραίτητο να κλιμακωθεί η εικόνα 

προκειμένου να σωθούν οι υπολογιστικοί πόροι. Υπάρχει συνήθως επίσης ένα βήμα 

φιλτραρίσματος για τη μείωση θορύβου, που προκαλείται κυρίως από την ενότητα 

αποκτήσεων. 
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Πολλαπλή ανάλυση 

Μερικοί συντάκτες υιοθετούν μια στρατηγική πολυ-ανάλυσης για να 

επιτύχουν μια ακριβή λύση γρήγορα [37], [40], [60]. Γίνεται συνήθως για να μειώσει 

το υπολογιστικό φορτίο των πρώτων σταδίων των στρατηγικών που είναι να 

εφαρμοστούν. Στις στρατηγικές Επεξεργασίας Εικόνας υπάρχει συνήθως ένα 

χονδροειδές στάδιο και ένα στάδιο καθαρισμού, έτσι ώστε το χονδροειδές στάδιο 

υποτίθεται ότι προσφέρει γρήγορα αποτελέσματα χωρίς να πρέπει να παρασχεθούν 

πολύ ακριβή μέτρα, ενώ το στάδιο καθαρισμού λειτουργεί πέρα από τα αποτελέσματα 

του χονδροειδούς σταδίου και βρίσκει περισσότερο ακριβέστερα αποτελέσματα.

Η μέθοδος πολύ-ανάλυσης μπορεί να εκτελεσθεί με την κατασκευή μιας 

πυραμιδικής δομής των εικόνων, με μειωμένες εκδόσεις της αρχικής εικόνας, που 

υποδιαιρεί σε δύο το πλάτος και το ύψος της αρχικής εικόνας. Αυτή η πυραμιδική 

δομή μπορεί να έχει Ν επίπεδα, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στα στάδια 

οποιουδήποτε αλγορίθμου επεξεργασίας εικόνας. Εάν υπολογίζονται μόνο δύο 

στάδια, παραδείγματος χάριν, αντίστοιχα στις χονδροειδείς φάσεις και τις φάσεις του  

καθαρισμού, το πρώτο επίπεδο της πυραμίδας, με τη μικρότερη εικόνα, θα ταίριαζε 

καλύτερα στο χονδροειδές βήμα, όπου απαιτείται λιγότερη ακρίβεια, και το δεύτερο 

(ή βάση) επίπεδο με τη μέγιστη ανάλυση θα ήταν καταλληλότερο για το στάδιο 

καθαρισμού.  

Η εικόνα 68 παρουσιάζει, την πολλαπλή ανάλυσηπροσέγγιση που υιοθετείται 

μέσα [60] για την ανίχνευση λωρίδων. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι η αρχική εικόνα 

υπο--επιλέγεται από εικονοκύτταρα Μ Χ Ν (1/2)M Χ (1/2)N σε κάθε στάδιο υπο-

δειγματοληψίας. Για να αποφύγουν την εμφάνιση aliasing των χειροποίητων 

αντικειμένων, όπως τα σχέδια Μoire , χρησιμοποιούνται φίλτρα λείανσης σε κάθε 

στάδιο υπο-δειγματοληψίας . Ως αποτέλεσμα αυτής της πυραμιδικής στρατηγικής, οι 

αλγόριθμοι λαμβάνουν συνήθως εντυπωσιακή ταχύτητα-UPS από την άποψη του 

υπολογιστικού κόστους. Εντούτοις, τα χονδροειδή αποτελέσματα μιας μειωμένης 

έκδοσης αρχικής εικόνας μπορούν να μην ικανοποιήσουν όλες τις προϋποθέσεις 

ακρίβειας ενός συστήματος όπως ο ανιχνευτής λωρίδων. Επομένως, ένα στάδιο 

καθαρισμού εφαρμόζεται συνήθως πέρα από τα  χονδροειδή αποτελέσματα. 

Υπάρχουν επίσης παραδείγματα των προσεγγίσεων πολύ-ανάλυσης για την 

ανίχνευση οχημάτων [70].  

Στην πραγματικότητα, το υπολογιστικό κόστος της ενότητας ανίχνευσης 

οχημάτων είναι συνήθως υψηλότερο από αυτό της ανίχνευσης λωρίδων στα 
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Συστήματα Βοήθειας Οδηγών, έτσι η προσέγγιση πολύ-ανάλυσης είναι ένας 

αποδοτικός τρόπος για να μειώσει αυτή η υπολογιστική προσπάθεια. Στα

παραδείγματα που παρουσιάζονται στην εικόνα 69, οι εικόνες στο αριστερά 

αντιστοιχούν στις εικόνες της πυραμίδας με διαφορετικά ψηφίσματα (ενώ στην 

εικόνα παρουσιάζονται στο ίδιο μέγεθος για μια καλύτερη απεικόνιση). Οι εικόνες 

στο υπόλοιπο των στηλών αντιστοιχούν στη διαδικασία κατάτμησης [70]. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα κάθετο σχεδιάγραμμα κάθετο και οριζόντιο, παρουσιασμένο 

στη δεξιά στήλη. Όπως παρουσιάζεται, τα σχεδιαγράμματα είναι διαφορετικά αλλά 

με τις ίδιες κύριες ιδιότητες (παρουσίαση αιχμών στις ίδιες θέσεις),  έτσι η πολύ-

ανάλυση σε αυτήν την περίπτωση δεν ενοχλεί τα αποτελέσματα του αλγορίθμου και 

μειώνει εντυπωσιακά το γενικό υπολογιστικό φορτίο. 

Εικόνα 67 - Προσέγγιση ανάλυσης τριών επιπέδων για την ανίχνευση λωρίδας [60]
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Εικόνα 68 - Ανίχνευση οχήματος [70]

4.1.3.2  Επεξεργασία εικόνας 

Τα ακόλουθα τμήματα περιγράφουν τις ιδιαίτερες τεχνικές που εφαρμόζονται 

για να εξαγάγουν τις αντίστοιχες πληροφορίες από τις εικόνες του περιβάλλοντος του 

οχήματος.

Οδική διαμόρφωση 

Η ανίχνευση λωρίδων είναι ένα βασικό πρόβλημα σε κάθε Σύστημα Βοήθειας 

Οδηγών, και ένα από τα πλεονεκτήματα της όρασης υπολογιστών ενάντια σε άλλες 

τεχνολογίες.  Οι ανιχνευτές λέιζερ και τα ραντάρ μπορούν να ανιχνεύσουν τα εμπόδια 

γρηγορότερα και ακριβέστερα, αλλά η γεωμετρία των παρόδων πρέπει να 

χαρακτηριστεί πιο βαθειά με έναν γραφικό τρόπο. Το πρόβλημα ανίχνευσης της 

λωρίδας μπορεί να φαίνεται πολύ απλό, ειδικά στα σενάρια εθνικών οδών, όταν τα 

οδικά σημάδια είναι σαφή και η λωρίδα έχει μια καθορισμένη με σαφήνεια 
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γεωμετρία. Εντούτοις, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για 

ένα Σύστημα Βοήθειας Οδηγών. Ένα λάθος ενός μέτρου στην ανίχνευση της θέσης 

ενός εμποδίου μπορεί να μην είναι πολύ αυστηρό, ειδικά εάν το αντικείμενο δεν είναι 

πολύ κοντινό, αλλά ακόμη και ένα μικρό λάθος στην πρόβλεψη της θέσης του 

οχήματος μέσα στην λωρίδα μπορεί να οδηγήσει σε μια ανακριβή πρόβλεψη τροχιάς 

κατά την οδήγηση με την υψηλή ταχύτητα στις εθνικές οδούς. Η ανίχνευση λωρίδων 

είναι συχνά η βάση πάνω από άλλα συστήματα, όπως η ανίχνευση οχημάτων και 

εργασίες παρακολούθησης, έτσι ώστε η ακρίβεια και η ευρωστία του να είναι ακόμα 

σημαντικότερα.

Κύριες έννοιες και καθορισμός  

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να εξαχθούν πληροφορίες από τις εικόνες 

του δρόμου σχετικά με την λωρίδα στην οποία το όχημα κινείται, προκειμένου να 

ληφθεί ένα ρεαλιστικό μέτρο του περιβάλλοντος και η θέση του οχήματος μέσα σ’ 

αυτό. Αυτές οι πληροφορίες είναι συντεθειμένες σε μερικές συνηθισμένες 

παραμέτρους: γωνία παρεκκλίσεων, πλευρική θέση, παράμετροι της γεωμετρίας του 

δρόμου και της κυρτότητάς του, του αριθμού λωρίδων, κ.λπ., που παραδίδουν τις 

αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση έτσι ώστε το σύστημα βοήθειας οδηγών 

μπορεί να στηριχθεί στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος για να πάρει τις αποφάσεις 

όπως στέλνει τις προειδοποιήσεις στον οδηγό εάν μια κατάσταση κινδύνου έχει 

ανιχνευθεί. Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν δύο διαφορετικά προβλήματα που πρέπει 

λυθούν και που πρέπει να ληφθούν  υπόψη:  Ανίχνευση λωρίδων και 

παρακολούθηση λωρίδων.

Η ανίχνευση λωρίδων είναι το πρόβλημα της οριοθέτησης των λωρίδων χωρίς 

προγενέστερη γνώση της οδικής γεωμετρίας.

Η παρακολούθηση των παρόδων είναι το πρόβλημα της παρακολούθησης των άκρων 

των λωρίδων από πλαίσιο σε πλαίσιο δεδομένου ενός υπάρχοντος προτύπου της οδικής 

γεωμετρίας.

Η ενότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης λωρίδων είναι η βασική ενότητα 

στην οποία στηρίζεται το υπόλοιπο των σταδίων των συστημάτων βοήθειας οδηγών.

Οι παράμετροι που εξάγονται από αυτήν την ενότητα παρέχουν τη βασική κατάτμηση 

της εικόνας έτσι ώστε οι περιοχές ενδιαφέροντος για άλλες ενότητες μπορούν να 
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προέλθουν από αυτήν για να εκτελέσουν την ανίχνευση σημάτων κυκλοφορίας και 

την αναγνώριση, την ανίχνευση εμποδίων, κ.λπ. που κερδίζουν υπολογιστικό κόστος 

και που απλοποιούν τους αλγορίθμους.

Η ενότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης λωρίδων πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

 Η ποιότητα του ανιχνευτή δεν πρέπει να επηρεάζεται από τις σκιές που μπορεί 

να κάνουν τα δέντρα, άλλα οχήματα, κτήρια, σήματα, κ.λπ....

 Πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί στους χρωματισμένους και άβαφους 

δρόμους.

 Πρέπει να είναι σε θέση να εργαστεί σε κάθε είδος δρόμου, όπως τις εθνικές 

οδούς, τους αγροτικούς δρόμους, κ.λπ. και να λάβει υπόψη τη μορφή του 

δρόμου, μην υποθέτοντας ότι είναι ευθύς σε όλες τις κατευθύνσεις. 

 Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι αξιόπιστα.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα αυτού του μοντέλου και 

της ποιότητάς τους δεν μετριούνται σύμφωνα με το πόσο καλά είναι χρωματισμένες 

οι λωρίδες στην αρχική εικόνα. Τα πραγματικά αποτελέσματα παραγωγής 

μετριούνται σύμφωνα με το ταίριασμα των παραμέτρων στο πραγματικό περιβάλλον 

και το σφάλμα μέτρησης.

Η ανίχνευση λωρίδων και το σύστημα παρακολούθησης είναι μια μέθοδος 

βασισμένη στην εικόνα, έτσι είναι βασισμένο στην απόκτηση των εικόνων από μια 

κάμερα. Η φτηνότερη επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί μια  απλή μονοφθαλμική 

κάμερα, η οποία προσφέρει ελάχιστες πληροφορίες από το περιβάλλον του 

οχήματος.  Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μια εικόνα είναι ένα σύνολο δεδομένων δύο 

διαστάσεων που αποκτιέται από έναν τρισδιάστατο κόσμο, έτσι οι πληροφορίες της 

τρίτης διάστασης χάνονται εντελώς. Αυτή η απώλεια δεδομένων μας αναγκάζει να 

κάνουμε μερικές υποθέσεις του κόσμου για να απλοποιήσουμε  το πρόβλημα και για 

να παραγάγουμε ένα κατά προσέγγιση πρότυπο του περιβάλλοντος. Εντούτοις, το να 

κάνουμε υποθέσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο σύστημα, έτσι ένας από τους  

στόχους της ανίχνευσης των αλγορίθμων και της παρακολούθησης των λωρίδων είναι 

να μειωθεί το λάθος που γίνεται στην παραμετροποίηση του οδικού προτύπου.

Οι πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που έγιναν στη λογοτεχνία της ανίχνευσης 

και της παρακολούθησης των λωρίδων για την χρήση  μονοφθαλμικών καμερών είναι 

οι ακόλουθες: 
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 Το πλάτος της παρόδου είναι σταθερό. 

 Ο δρόμος μπορεί να περιγραφεί με μια σταθερή γεωμετρία.

 Η εικόνα δεν αναλύεται πλήρως, αλλά χωρίζεται σε περιοχές ενδιαφέροντος. 

 Τα σημάδια των λωρίδων είναι παράλληλα.

 Οι παράμετροι των καμερών είναι γνωστές.

 Ο δρόμος είναι επίπεδος (χωρίς κάθετη κυρτότητα).

Σήμερα, με τη χρήση περισσότερων από μιας κάμερας, είμαστε σε θέση να 

συμπεράνουμε επίσης τα δεδομένα τριών διαστάσεων. Οι τεχνικές Stereovision δεν 

είναι απλές, και πολλές μελέτες έχουν αναλύσει τη διαμόρφωση, τη βαθμολόγηση και 

τα αποτελέσματά της [38], [39].

Οι τεχνικές stereovision διαβεβαιώνουν ότι καμία υπόθεση δεν πρέπει να γίνει 

για να συμπεράνει την τρίτη διάσταση. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάνει τα 

συστήματα που υπολογίζουν τις στερεοφωνικές ακολουθίες πιο ισχυρά, με 

ακριβέστερα μέτρα της απόστασης με τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών 

προοπτικής.

Ταξινόμηση της Κατάστασης της Τέχνης

Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός δημοσιεύσεων και λογοτεχνίας για την 

ανίχνευση και την παρακολούθηση των λωρίδων, και οι μέθοδοι εργασίας και οι 

προσεγγίσεις είναι πολύ διαφορετικές. Υπάρχουν επίσης διάφοροι τρόποι να 

ταξινομηθούν οι τεχνικές, ανταποκρινόμενες στα αποτελέσματα, ανταποκρινόμενες 

στα βήματα των αλγορίθμων, στο υπολογιστικό κόστος, σε κ.λπ.

Οι ακόλουθες ταξινομήσεις θα μας δώσουν μια βασική επισκόπηση του 

προβλήματος και θα βοηθήσουν να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη τεχνική 

σύμφωνα με την κάθε ιδιαίτερη λειτουργική απαίτηση.

Χρονολογική ταξινόμηση

Καταρχήν παρουσιάζουμε μια συνοπτική περιγραφή της ιστορίας του 

προβλήματος και των προτεινόμενων λύσεων που προσαρμόζονται στην εξέλιξη της 

τεχνολογίας, του υλικού, και της δύναμης επεξεργασίας. 

Στην αρχή, ως μια πρώτη προσέγγιση της λύσης, εμφανίστηκαν οι  

Αλγόριθμοι Πρώτης Γενεάς. Αυτοί οι αλγόριθμοι εισήγαγαν τις απλούστατες λύσεις 

σε αυτόν τον στόχο, που αποτελούνται από στρατηγικές που θέτουν κατώτατα όρια 
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μιας εικόνας άκρου και εφαρμόζουν έπειτα τεχνικές ομαδοποίησης στα ακραία 

εικονοκύτταρα προσπαθώντας να λάβουν  αντικείμενα πιο υψηλού επιπέδου και να 

τα δηλώσουν ως σημάδια λωρίδων. Το κύριο πρόβλημά τους είναι η υψηλή 

ευαισθησία τους στο θόρυβο, θεωρώντας τα ανιχνευόμενα  εικονοκύτταρα ως 

σημάδια λωρίδων που δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά σημάδια λωρίδων, κάνοντας 

έτσι το σύστημα να αποτυγχάνει υπερβολικά εύκολα.

Η βελτίωση αυτών των πρόωρων λύσεων εμφάνισε τους αποκαλούμενους  

Αλγόριθμους Δεύτερης Γενεάς, οι οποίοι είναι βασικά βασισμένοι στην 

εγκατάσταση ενός προτύπου της οδικής γεωμετρίας στην αρχική εικόνα ή σε μια 

εικόνα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όπως μια εικόνα ακρών. Υπάρχει συνήθως μια 

συνάρτηση κόστους που μέτρα πόσο καλά ταιριάζει το πρότυπο στη γεωμετρία που 

παρατηρείται στην εικόνα. Οι περισσότερες από αυτές τις στρατηγικές 

περιλαμβάνουν την έρευνα των αλγορίθμων που εξετάζουν τα σύνολα παραμέτρων, 

περιγράφοντας ένα πρότυπο, και την αντίστοιχη αξία δαπανών για να βρουν το 

καλύτερο πρότυπο.

Αν και αυτά τα συστήματα είναι πιο ισχυρά από αυτά της Πρώτης Γενιάς, 

υποφέρουν ακόμα από διάφορα προβλήματα όπως όταν αποσπώνται από άλλα 

οχήματα, τις δυσκολίες με τις σκιές, τις συνθήκες πραγματικού χρόνου, κ.λπ. 

Επομένως,  υπάρχει ακόμα πολλή εργασία που γίνει,  και υπάρχουν αυτήν την 

περίοδο πολλά συστήματα που αναπτύσσονται για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα 

του προβλήματος της ανίχνευσης λωρίδων και της παρακολούθησης λωρίδων.

Τέλος, για την ταξινόμηση όλης αυτής της λογοτεχνίας, έχουμε βρει ότι είναι 

καλύτερα να τα ταξινομήσουμε βλέποντας τα βήματα ή τα υπο-μοντέλα που 

περιέχουν. Μια γενική δομή του συστήματος ανίχνευσης λωρίδων εισάγεται, 

ταξινομώντας τις τεχνικές και τα συστήματα σύμφωνα με τις λύσεις τους σε κάθε 

προσδιορισμένο υπο-μοντέλο. Τα κύρια υπο – μοντέλα που θα περιγραφούν 

αναλυτικά είναι: 

 Παραγωγή εικόνων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων: Πρώτο βήμα για να 

ενισχύσει τις πληροφορίες της εικόνας που είναι κατάλληλη για την περαιτέρω 

ανάλυση να βρει την γεωμετρία της οδού. Παραδείγματος χάριν, ανιχνευτής 

ακρών για να ενισχύσει τις πιθανές περιοχές όπου βρίσκονται τα σημάδια 

λωρίδων, ταξινόμηση βασισμένη στο ιστόγραμμα για να καθορίσει τις περιοχές 

όπου υπάρχει μόνο δρόμος λόγω της συνοχής χρώματός του, κ.λπ.
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 Συμπέρασμα για την γεωμετρία της οδού και την πρότυπη συναρμολόγηση:

Μετά από την παραγωγή εικόνας χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, οι 

περισσότερες από τις εργασίες συγκρίνουν εκείνες τις εικόνες με τα πρότυπα 

του δρόμου, που συχνά παραμετροποιούνται ως σύνθετες μαθηματικές 

λειτουργίες, όπως τις κλωθωειδείς και τις καμπύλες, κ.λπ. Διαφορετικές τιμές 

δοκιμών ενός επαναληπτικού αλγορίθμου για τις παραμέτρους του προτύπου, 

που υπολογίζουν μια συνάρτηση κόστους, και που επιλέγουν έτσι το καλύτερο 

πρότυπο ως αυτό με το λιγότερο κόστος.

 Παρακολούθηση λωρίδων: Μία από τις σημαντικότερες μεθόδους είναι αυτή 

της παρακολούθησης. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τις προβλέψεις της θέσης των 

εμποδίων, της οδικής γεωμετρίας, κ.λπ., αναλύοντας τα δεδομένα από τα 

προηγούμενα πλαίσια.

Παραγωγή εικόνας χαρακτηριστικών γνωρισμάτων

Οι περισσότερες από τις στρατηγικές για την ανίχνευση και την 

παρακολούθηση των λωρίδων εκτελούν ένα κοινό πρώτο βήμα μετά από την 

προεπεξεργασία. Ο στόχος δεν είναι να εργαστούν άμεσα με τις αρχικές εικόνες, 

αλλά με μια εικόνα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούν 

διαφορετικούς αλγορίθμους κατάτμησης για να λάβουν μια εικόνα στην οποία 

ενισχύονται οι πληροφορίες σχετικές με τα σημάδια λωρίδων. Αυτό το βήμα δεν 

θεωρείται προ-επεξεργασιά καθώς ήδη υπονοεί κάποια εξαγωγή χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων από την εικόνα. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που εκτελούν αυτόν τον 

στόχο.

Ανιχνευτές ακρών: Sobel, Prewitt, Canny και άλλοι [37] [39] [40] [41] [46] [56]

Η ανίχνευση ακρών από τις γκρίζες-ισόπεδες εικόνες είναι ένα από τα ο πιο 

εντατικά μελετημένα υπο-προβλήματα στην όραση υπολογιστών και την επεξεργασία 

εικόνας. Η σημασία των πληροφοριών των άκρων για την πρόωρη όραση μηχανών 

είναι συνήθως παρακινημένη από την παρατήρηση ότι μια ασυνέχεια στη 

φωτεινότητα της εικόνας μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε μια ασυνέχεια στο 

βάθος, στον προσανατολισμό επιφάνειας, το συντελεστή ανάκλασης ή το φωτισμό.

Επομένως, από αυτή την άποψη, οι άκρες στην περιοχή εικόνας αποτελούν μια 

ισχυρή σύνδεση με τις σωματικές ιδιότητες του κόσμου. Μια αντιπροσώπευση των 

πληροφοριών εικόνας από την άποψη των ακρών είναι επίσης συμπαγής υπό την 
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έννοια ότι το δισδιάστατο σχέδιο εικόνας αντιπροσωπεύεται από ένα σύνολο 

μονοδιάστατων καμπυλών. Για αυτούς τους λόγους, οι άκρες έχουν χρησιμοποιηθεί 

ως κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα σε έναν μεγάλο αριθμό αλγορίθμων όρασης 

υπολογιστών.

Μια σημαντική πτυχή βασισμένη στην ανάλυση των άκρων των στοιχείων 

εικόνας, εντούτοις, ανησυχεί για το τι πρέπει να σημαίνει μια ασυνέχεια στη 

φωτεινότητα εικόνας. Η ιδιαίτερη περιοχή είναι εγγενώς ασυνεχής, κι έτσι δεν 

υπάρχει καμία φυσική έννοια της ασυνέχειας. Αυτό σημαίνει ότι  δεν υπάρχει 

κανένας έμφυτος τρόπος να κριθεί τι είναι οι άκρες σε μια δεδομένη ιδιαίτερη εικόνα, 

και μπορεί μόνο να αποφασιστεί από τα κατώτατα όρια (thresholding) των διαφορών 

μεταξύ των τιμών των διαδοχικών δειγμάτων

Επομένως, δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος για την ανίχνευση των άκρες 

ως ασυνέχειες σε μια ψηφιακή εικόνα. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση είναι να 

φιλτραριστεί η εικόνα με τις μάσκες που επιτρέπουν μια κατά προσέγγιση τιμή του 

μεγέθους κλίσης σε κάθε σημείο. Στους απλούς όρους, η μάσκα ή το φίλτρο, 

υπολογίζει την κλίση της έντασης της εικόνας σε κάθε σημείο αναλύοντας τις σχέσεις 

μεταξύ των κοντινών εικονοκυττάρων, που δίνουν την κατεύθυνση της μεγαλύτερης 

παραλλαγής έντασης και το μέγεθος αυτής της παραλλαγής. Το αποτέλεσμα 

επιδεικνύει πόσο απότομα ή ομαλά η εικόνα αλλάζει σε εκείνο το σημείο και 

επομένως εάν αυτό το μέρος της εικόνας αντιπροσωπεύει μια  άκρη. 

Από μαθηματική άποψη, η κλίση μιας λειτουργίας δύο-μεταβλητών είναι σε 

κάθε σημείο εικόνας ένα 2D  διάνυσμα με τα συστατικά που δίνονται από τα 

παράγωγα στις οριζόντιες και κάθετες κατευθύνσεις. Σε κάθε σημείο εικόνας, το 

διανυσματικό σημείο κλίσης δείχνει την κατεύθυνση της μεγαλύτερης παραλλαγής 

της έντασης και το μέγεθος του διανύσματος κλίσης αντιστοιχούν σε εκείνη την 

παραλλαγή της έντασης. Παραδείγματος χάριν, μέσα στις ομοιογενείς περιοχές σε μια 

εικόνα, το στάδιο φιλτραρίσματος θα παραγάγει τιμές κοντά στο μηδέν (σκούρα γκρι 

επίπεδα), δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία παραλλαγή της έντασης,  ενώ για την 

άκρη οι περιοχές, λαμβάνονται τιμές παραλλαγής υψηλής έντασης,  και επομένως,  

στην άκρη θα επιδειχθούν τα φωτεινότερα γκρίζα επίπεδα εικόνας. Η εικόνα 70

παρουσιάζει ένα παράδειγμα της προκύπτουσας εικόνας ακρών που παράγεται με τον 

υπολογισμό ενός φίλτρου κλίσης σε μια οδική εικόνα. Οι σκοτεινές τιμές 

αντιστοιχούν σε εκείνα τα εικονοκύτταρα που ανήκουν, στην αρχική εικόνα, στις 

ομοιογενείς περιοχές με τις χαμηλές παραλλαγές έντασης μεταξύ των 
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εικονοκυττάρων, ενώ φωτεινές περιοχές για τα εικονοκύτταρα που αντιστοιχούν στις 

άκρες στην αρχική εικόνα, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες παραλλαγές έντασης.

Εικόνα 69 - Ανίχνευση άκρων: (α) Αρχική εικόνα και (β) Εικόνα άκρων

Οι παράγωγες προσεγγίσεις μπορούν να υπολογιστούν είτε από τα 

εικονοκύτταρα άμεσα, χρησιμοποιώντας χειριστές όπως ο διαγώνιος χειριστής Robert 

[100], the Sobel (που χρησιμοποιήθηκε στο [40] [41] και [44]) και του χειριστή 

Prewitt  (που χρησιμοποιήθηκε στα [56]) [98], ή από το τοπικό ταίριασμα ελάχιστων 

- τετραγώνων [101]. Εντούτοις, οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση στο παράγωγο μπορεί 

να υιοθετηθεί όπως στο [37], όπου οι μάσκες που χρησιμοποιούνται για να 

υπολογίσουν το οριζόντιο και κάθετο συστατικό της κλίσης είναι εκείνες που 

παρουσιάζονται στην εικόνα 71:
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Εικόνα 70 - Παράγωγες προσεγγίσεις: (α) GH οριζόντιες άκρες και (β) GV κάθετες άκρες
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Με τα προαναφερθέντα φίλτρα, ένα διάνυσμα κλίσης αποτελείται για κάθε 

εικονοκύτταρο, από (x,y) συντεταγμένες,  από GH(x,y) και GV(x,y) απαντήσεις,  που 

λαμβάνουν την κατεύθυνση της κλίσης σε κάθε εικονοκύτταρο, φ(x,y),ως εξής:

( , )
( , ) arctan

( , )
V

H

G x y
x y

G x y


 
  

 
(1)

Ενώ η ένταση των άκρων των εικόνων, όπως αυτή που παρουσιάζεται στο 

σχήμα 71, που ομαλοποιείται για να είναι στη σειρά των γκρίζων-ισόπεδων εικόνων, 

αντιστοιχεί στο μέγεθος του διανύσματος κλίσης:
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Ένα στάδιο λείανσης εικόνας προστίθεται συνήθως πριν από την ανίχνευση 

ακρών για να μειώσει το θόρυβο και τον αριθμό εικονοκυττάρων με υψηλή 

ανταπόκριση στο φίλτρο, με το πρόβλημα της εύρεσης μιας ανταλλαγής μεταξύ 

αυτής της μείωσης θορύβου και της ανίχνευσης των σχετικών άκρων. Ο Canny έδειξε 

ότι το φίλτρο λείανσης θα μπορούσε να προσεγγιστεί καλά από το πρώτο παράγωγο 

του Gaussian kernel [102]. Οι άκρες προκαλούν τις κορυφογραμμές στην εικόνα 

μεγέθους κλίσης. Ο αλγόριθμος ακολουθεί έπειτα κατά μήκος της κορυφής των 

κορυφογραμμών και θέτει στο μηδέν όλα τα εικονοκύτταρα που δεν είναι πραγματικά 

στην κορυφή κορυφογραμμών ώστε να δοθεί μια λεπτή γραμμή στην έξοδο, μια 

διαδικασία γνωστή ως  μη-μέγιστη καταστολή. Η διαδικασία ανίχνευσης εκθέτει την 

υστέρηση που ελέγχεται από δύο κατώτατα όρια: T1 and T2 with T1 > T2. Η 

ανίχνευση μπορεί μόνο να αρχίσει σε ένα σημείο σε μια κορυφογραμμή υψηλότερη 

από το T1. Η ανίχνευση τότε συνεχίζεται και στις δύο κατευθύνσεις έξω από εκείνο 

το σημείο έως ότου το ύψος της κορυφογραμμής πέσει κατωτέρω του T2. Αυτή η 

υστέρηση βοηθά να εξασφαλίσει ότι οι θορυβώδεις άκρες δεν χωρίζονται σε 

πολλαπλά τεμάχια ακρών. Ένα άλλο θέμα, που έχει δοθεί μεγάλη προσοχή κατά τη 

διάρκεια των πρόσφατων ετών, είναι η αντικατάσταση της γραμμικής λειτουργίας 

λείανσης από ένα μη γραμμικό βήμα λείανσης, με το στόχο τη λείανση στα όρια 



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

198

αντικειμένου [103]. Εντούτοις, υπάρχει ακόμα το πρόβλημα να αποφασιστεί πόση 

λείανση πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο βήμα της λείανσης.

Ένα μεγαλύτερο ποσό λείανσης, γενικά, θα έχει την επιθυμητή επίδραση της 

αύξησης της καταστολής του θορύβου και άλλων παρεμβατικών σημάτων. Αφ' 

ετέρου, μπορεί να αναμένεται λιγότερη λείανση για να βελτιωθούν οι ιδιότητες 

εντοπισμού με κόστος μιας χαμηλότερης σήματος-προς-θόρυβο αναλογίας.

Το [37] χρησιμοποιεί τον ανιχνευτή Canny ακρών για να εντοπίσει τα 

εικονοκύτταρα όπου υπάρχουν σημαντικές άκρες. Η διακύμανση του φίλτρου 

λείανσης Gaussian που χρησιμοποιείται  είναι σ2=1,  με μια μάσκα 9x9  που 

χωρίζεται σε δύο 9x1  μονοδιάστατες μάσκες, που εφαρμόζονται στις κατευθύνσεις Χ 

και Υ. Οι τιμές υστέρησης χρησιμοποιούμενες τίθενται σε 90%  και 40%  της τιμής 

έντασης της εικόνας ακρών. Η εικόνα 72 δείχνει ένα παράδειγμα της Canny έξυπνης 

εικόνας ακρών που λαμβάνεται από την παραματροποίηση. Μπορεί να παρατηρηθεί 

ότι με αυτήν την μέθοδο, μια δυαδική εικόνα λαμβάνεται, με ακριβώς δύο τύπους 

τιμών, ο μαύρος, δείχνοντας τα εικονοκύτταρα που ανήκουν στις ομοιογενείς 

περιοχές, και ο λευκός, που αντιστοιχεί στα σημεία  ακρών.

Εικόνα 71 - Εικόνα άκρων με τη μέθοδο Canny: (α) αρχική οδική εικόνα και (β) δυαδική εικόνα 
άκρων

Για να υπερνικήσει αυτό το μειονέκτημα, ο Lindeberg [104]  πρότεινε ένα 

σχέδιο ανάλυσης πολύ-ανάλυσης, όπου υπολογίζεται μια πυραμίδα φιλτραρισμένων 

εκδόσεων των εικόνων. Τα  υψηλότερα επίπεδα της πυραμίδας αντιστοιχούν στις 

εκδόσεις της εικόνας με το μεγαλύτερο ποσό ομαλότητας. Σε αυτά τα επίπεδα, 

ανιχνεύονται καλύτερα σημαντικές άκρες με την παρουσία θορύβου και λιγότερο 

σημαντικές άκρες που έχουν φιλτραριστεί, ενώ στα κατώτερα επίπεδα, οι άκρες 
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εντοπίζονται ακριβέστερα, καθώς ο υπολογισμός γίνεται στις εικόνες με λιγότερη 

λείανση. 

Ο J.C. McCall πρότεινε τη χρήση των φίλτρων οδήγησης για την άκρη και  

την ανίχνευση «σημείων bots» [46]. Η κύρια ιδέα είναι να εφαρμοστούν τα φίλτρα με 

έναν καθορισμένο προσανατολισμό για να λάβει μια εικόνα ακρών που ενισχύουν τις 

άκρες με έναν ιδιαίτερο προσανατολισμό. Παραδείγματος χάριν, εάν τα σημάδια των 

λωρίδων είναι γνωστά για το προηγούμενο πλαίσιο, το επόμενο πλαίσιο είναι 

υποτιθέμενο να επιδείξει τα σημάδια λωρίδων με τους πολύ παρόμοιους 

προσανατολισμούς. Αυτό ισχύει γενικά για τους δρόμους εθνικών οδών, όπου οι 

λωρίδες παρουσιάζουν ομαλές αλλαγές της κυρτότητας ή ακόμα και καθόλου 

κυρτότητα. Επομένως, ένα φίλτρο που ενισχύει τα σημάδια λωρίδων πάνω από το 

υπόλοιπο των ακρών παράγει μια εικόνα ακρών όπου απλοποιεί πολύ την περαιτέρω 

ανάλυση για να βρει τα σημάδια των λωρίδων.

Η χρήση των πηδαλιουχούμενων φίλτρων αντί άλλων ανιχνευτών ακρών για 

το πρόβλημα ανίχνευσης δεικτών λωρίδων είναι βασισμένη στις ακόλουθες 

ενδιαφέρουσες ιδιότητές τους [37]: 1) τα πηδαλιουχούμενα φίλτρα μπορούν να 

σχεδιαστούν σε  μια βάση πεπερασμένων σταθερών φίλτρων και μιας παραμέτρου 

προσανατολισμού, θ. Οι δείκτες λωρίδων είναι συνήθως ευθείες γραμμές με έναν 

σαφώς καθορισμένο προσανατολισμό, επομένως ένα φίλτρο που οδηγείται σε εκείνη 

την κατεύθυνση θα μεγιστοποιήσει την ανταπόκριση του δείκτη λωρίδων πάνω από 

το υπόλοιπο των ακρών της εικόνας, 2) η διατύπωση των πηδαλιουχούμενων 

φίλτρων εκτελείται συνήθως με τα παράγωγα των  δισδιαστατικών Gaussians έτσι 

ώστε αυτά τα φίλτρα είναι ευδιαχώριστα και μπορούν να εφαρμοστούν σε δύο 

μονοδιάστατα στάδια, μειώνοντας το υπολογιστικό κόστος της διαδικασίας 

φιλτραρίσματος.

Τα κατευθυνόμενα φίλτρα μπορούν να συντεθούν από μια βάση  n

καθορισμένων φίλτρων που προέρχονται από τη δισδιάστατη λειτουργία Gaussian G

[46], όπως φαίνεται στο (3):

2 2

2

( )

( , )
x y

G x y e 



 (3)

Το n-th  παράγωγο ενός Gaussian σημειώνεται ως Gn και η περιστρεφόμενη 

έκδοση Gn είναι Gn
θ, όπου θ είναι η γωνία περιστροφής. Τα δεύτερα παράγωγα του 

Gaussian είναι:
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(4)

Ένα φίλτρο με έναν αυθαίρετο προσανατολισμό θ μπορεί να διαμορφωθεί με 

την εφαρμογή ενός γραμμικού συνδυασμού αυτών των τριών σταθερών φίλτρων:

       2 2
2 ( , ) cos sin 2 cos sinxx yy xyG x y G G G       (5)

Επομένως, με μια βάση τριών σταθερών φίλτρων μπορούμε να σχεδιάσουμε 

ένα κατευθυνόμενο φίλτρο σε έναν αυθαίρετο προσανατολισμό [46]. Η εικόνα 73

παρουσιάζει τρία φίλτρα βάσης που αντιστοιχούν στη διαμόρφωση ενός 

κατευθυνόμενου φίλτρου που βασίζεται στο δεύτερο παράγωγο ενός Gaussian.

Εικόνα 72 - Κατευθυνόμενα φίλτρα βασισμένα στα δεύτερα παράγωγα δισδιάστατου Gaussian

Ένα παράδειγμα της εικόνας των ακρών που λαμβάνεται με την εφαρμογή 

ενός κατευθυνόμενου φίλτρου που προσανατολίζεται στη δεδομένη γωνία του 

χαρακτηρισμού λωρίδων φαίνεται στην εικόνα 74. Εντούτοις, μέσα σε μια εικόνα 

υπάρχει περισσότερος από ένας χαρακτηρισμός παρόδων, έτσι ώστε ένα 

κατευθυνόμενο φίλτρο που συντονίζεται σε έναν μόνο προσανατολισμό θα πρόσφερε 

υψηλές απαντήσεις μόνο για την λωρίδα μαρκάροντας εκείνο τον συγκεκριμένο 

προσανατολισμό, ενώ το υπόλοιπο των σημαδιών των λωρίδων μπορεί να 

απορροφηθεί και όχι να ανιχνευθεί. Η λύση είναι να αναλυθεί ένα σύνολο 
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κατευθυνόμενων φίλτρων, που καλύπτουν όλους τους προσανατολισμούς που 

αντιστοιχούν στα πιθανά σημάδια λωρίδων. Αυτή η ανάλυση μπορεί να είναι 

πολύπλοκη εάν δεν χρησιμοποιείται καμία πληροφορία από προηγούμενες εικόνες, 

καθώς πρέπει να εφαρμοστούν πολλά φίλτρα, κατά συνέπεια αυξάνοντας σημαντικά 

το υπολογιστικό φορτίο της ανίχνευσης ακρών.

Εικόνα 73 - Κατευθυνόμενο φίλτρο οδηγεί: (α) Αρχική εικόνα (β) Εικόνα άκρων κατώτατων 
ορίων

DCT και φιλτράρισμα συντελεστή για την εξαγωγή μιας εικόνας 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων [47]:

Αναλογικά με την ανίχνευση ακρών, μια άλλη λύση για να λάβουμε μια 

εικόνα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων βρίσκεται δουλεύοντας στην περιοχή 

συχνότητας. Εξετάζοντας τη μετατροπή DCT, οι φραγμοί της εικόνας είναι 

ταξινομημένοι σύμφωνα με τις τιμές της συχνότητας που περιέχουν [47].

Η μέθοδος είναι βασισμένη σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

περιοχών συχνότητας που συλλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη 

δύναμη και τον προσανατολισμό των χωρικών ακρών: η μέθοδος είναι βασισμένη 

στην ακόλουθη ιδέα: μια δεδομένη εικόνα χωρίζεται σε 8x8 φραγμούς 

εικονοκυττάρου. Για κάθε φραγμό, υπολογίζεται ένα διάνυσμα χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων βασισμένο στην συχνότητα της περιοχής. Αυτό το διάνυσμα 



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

202

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων απεικονίζει το ποσό "διαγώνιας κυρίαρχης ενέργειας 

ακρών" που περιλαμβάνεται στο 8x8  φραγμό. Με τον περαιτέρω συνδυασμό με τα 

παραμορφώσιμα πρότυπα και την ανάλυση Bayesian, αυτές οι πληροφορίες 

συχνότητας διατέμνουν τα υποψήφια εικονοκύτταρα να είναι δείκτες λωρίδων, 

λαμβάνοντας εικόνες ακρών όπως αυτές που παρουσιάζονται στην εικόνα 75.

Εικόνα 74 - Αρχικές εικόνες και εικόνες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων DCT

Κατάτμηση βασισμένη στο ιστόγραμμα, σφαιρικά και δυναμικά κατώτατα όρια  

[42], [43].

Η κατάτμηση που είναι βασισμένη σε ιστόγραμμα είναι βασικά μια 

κατάτμηση αυξανόμενης περιοχής, όπου η συνοχή μεταξύ των εικονοκυττάρων 

γίνεται βασιζόμενη στα χαρακτηριστικά ιστογραμμάτων. Η λειτουργία 

ιστογραμμάτων, h[i], μιας γκρίζας-ισόπεδης εικόνας I(x,y) αντιπροσωπεύει, για κάθε 

i τιμή, ανάμεσα στο 0 και 255, τον αριθμό των εικονοκυτάρων που περιέχουν μια 

τιμή γκρίζας έντασης ίση με i. Από μαθηματική άποψη,  το ιστόγραμμα h[i] μιας

ψηφιακής εικόνας Ι(x,y) καθορίζεται από h[i] = #{ (x,y) / I(x,y) = i }, όπου i καλύπτει 

κάθε τιμή γκρι-επιπέδων και # είναι ο χειριστής που μετρά τον αριθμό στοιχείων 

μέσα ένα σύνολο [99].

Επομένως, μια διαδικασία κατάτμησης που αναλύει τις τιμές ιστογραμμάτων 

μιας εικόνας ή μια περιοχή μιας εικόνας μπορεί να ομαδοποιήσει τα εικονοκύτταρα 

που περιέχουν παρόμοιες τιμές έντασης επιλέγοντας τις κατάλληλες τιμές κατώτατων 

ορίων έντασης. Για παράδειγμα [42], ένα ιστόγραμμα μιας στενής οριζόντιας 

περιοχής από το χαμηλότερο μέρος της εικόνας υπολογίζεται θεωρώντας ότι στις 

χαμηλότερες γραμμές ανίχνευσης της εικόνας, το μόνο αντικείμενο που είναι παρόν 



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

203

είναι ο δρόμος. Εάν αυτή η υπόθεση επιβεβαιωνόταν, το ιστόγραμμα θα παρουσίαζε 

τη μορφή που δείχνει η εικόνα 76 με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο 

στις χαμηλότερες γραμμές ανίχνευσης, το κυρίαρχο αντικείμενο στις χαμηλότερες 

ζώνες θα είναι ο δρόμος. Για τους περισσότερες αποδεκτές συνθήκες των δρόμων, οι 

οδικές παραλλαγές σε ένα τέτοιο μικρό τμήμα είναι αρκετά μικρές για να βεβαιώσουν 

ότι το ιστόγραμμα των πρώτων ζωνών πρόκειται να είναι  αμφιτροπικός, και σε 

μερικές περιπτώσεις ακόμη και Gaussian. Αυτή η υπόθεση είναι αληθινή στις 

περισσότερες καταστάσεις ενδιαφέροντος [42] όπως η οδήγηση σε μια εθνική οδό με 

σχετικά καλές συνθήκες και επίσης χωρίς εμπόδια κοντά στο όχημα.

Εικόνα 75 - Ιστόγραμμα των πρώτων γραμμών ανίχνευσης [42]

Από το ιστόγραμμα, λαμβάνεται η μέση τιμή της γκρίζας διανομής επιπέδων 

του δρόμου, καθώς επίσης και οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές τέτοιας διανομής. Οι 

τιμές επάνω από αυτό το μέγιστο υποτίθεται ότι ήταν δείκτες λωρίδων και οι τιμές 

κάτω από το ελάχιστο υποτίθεται ότι ήταν αντικείμενα, όπως τα οχήματα με τις σκιές, 

κ.λπ. Σκανάροντας την εικόνα,  αρχίζουν να εμφανίζονται αντικείμενα μέσα στο 

δρόμος  (είτε οι πλευρές του δρόμου είτε οχήματα),  που αλλάζουν τη διανομή του 

ιστογράμματος. Εντούτοις, για διάφορες ζώνες, η αρχική αιχμή μπορεί ακόμα να 

παρατηρηθεί και να παρακολουθηθεί από προηγούμενες τιμές. Οι ζώνες 

υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι το σημείο εξαφανισμού.

Για να βρούμε τους δείκτες λωρίδων, κάθε ζώνη οριοθετείται με τη μέγιστη 
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αξία του οδικού ιστογράμματος. Οι προκύπτουσες εικόνες συγχωνεύονται για να 

πάρουν μια μαύρη και άσπρη εικόνα που περιέχει τους περισσότερους δείκτες 

λωρίδων και μερικά άλλα αντικείμενα. Η εικόνα 77  παρουσιάζει ένα παράδειγμα 

μιας τετμημένης  εικόνας που λαμβάνεται με την προαναφερθείσα μέθοδο 

ιστογραμμάτων.

Εικόνα 76 - Κατάτμηση σημαδιών δρόμων και λωρίδων: (α) Αρχική εικόνα και (β) Τετμημένη 
εικόνα

Ο αριθμός διαδικασιών μεταφοράς υποδιαστολής (πτώσεις) που εκτελούνται 

από τον αλγόριθμο που προτείνεται στο [42], σχετικά με την ανάλυση 

ιστογραμμάτων, είναι περίπου 6 πτώσεις/εικονοκύτταρα, όταν οι περισσότεροι 

ανιχνευτές ακρών θα απαιτούσαν μεταξύ 30  και 300  πτώσεων / εικονοκυτταρων για 

να επιτύχουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα.

Μια άλλη προσέγγιση στην εργασία με τις τεχνικές ανάλυσης ιστογραμμάτων 

προτείνεται [43], όπου τα ιστόγραμμα υπολογίζονται για στήλες των εικονοκυττάρων 

αντί για ολόκληρη  εικόνα ή μια ορθογώνια περιοχή. Αυτή η προσέγγιση δουλεύει με 

δυαδικές εικόνες, παραδείγματος χάριν αυτές που λαμβάνονται από ένα στάδιο 

κατώτατων ορίων. Η τιμή του "ιστογράμματος" για κάθε στήλη υπολογίζεται ως 

αριθμός εικονοκυττάρων με τη δυαδική τιμή "1". Η προκύπτουσα λειτουργία δεν 

είναι ένα κοινό ιστόγραμμα, αλλά μια λειτουργία που μετρά τον αριθμό 

εικονοκυττάρων μέσα σε κάθε στήλη που μπορεί να ανήκει σε ένα αντικείμενο. Η 

εικόνα 78 παρουσιάζει μερικά παραδείγματα αυτής της τεχνικής.
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Εικόνα 77 - Κάθετη ανάλυση ιστογράμμων προβολής

Κατάτμηση χρώματος με τη χρησιμοποίηση του διαστήματος HSV [ 44 ]. 

Με τον ίδιο τρόπο άλλων στρατηγικών κατάτμησης, η ανάλυση χρώματος 

μπορεί να υιοθετηθεί για να λάβει μια τετμημένη εικόνα, όπου ο δρόμος εξάγεται και 

η πάροδος που χαρακτηρίζει την ανίχνευση είναι ευκολότερη για τις ενότητες 

περαιτέρω επεξεργασίας. [44] 

Στην οδική εικόνα, η οδική περιοχή έχει συνήθως τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  (1)  το χαμηλότερο μέρος της εικόνας μπορεί να θεωρηθεί ως οδική 

περιοχή (2) οι οδικές περιοχές είναι ομοιογενείς στο χρώμα, επιδεικνύοντας συνήθως 

ένα ομοιόμορφο γκρίζο επίπεδο. Για να έχει έναν καλύτερο έλεγχο των παραλλαγών 

στις τιμές εικονοκυττάρου για το ίδιο χρώμα, μια μετατροπή από το RGB διάστημα 

χρώματος (χρώμα, κορεσμός και αξία) στο διάστημα HSV εκτελείται. Ομοίως στην 

τεχνική ιστογράμμων [42],  οι τιμές HSV αναλύονται για να εξαγάγουν την αξία της 

αιχμής κάθε συστατικού του διαστήματος χρώματος. Δύο κατώτατα όρια επιλέγονται

για να καθορίσουν ένα περιθώριο των τιμών γύρω από τη μέση αξία καθορίζοντας το 

χρώμα του δρόμου για κάθε συστατικό.

Η αποκτηθείσα κατάτμηση ταξινομεί ως δρόμο εκείνα τα εικονοκύτταρα των 

οποίων οι τιμές των συστατικών  HSV αποτελούνται στη σειρά που καθορίζεται από 

τα κατώτατα όρια. Η εικόνα 79 παρουσιάζει παράδειγμα της οδικής κατάτμησης με 

την προτεινόμενη μέθοδο κοντά στο [44]:
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Εικόνα 78 - Οδική κατάτμηση που λαμβάνεται με τη διαστημική ανάλυση χρώματος HSV

Μαθηματική μορφολογία:  Μετασχηματισμός υδροκρίτη [52] 

Συνήθως, τα σημάδια λωρίδων δεν είναι συνεχή, κι έτσι δεν υπάρχει κανένας 

φυσικός χωρισμός μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας. Οι πληροφορίες από τα 

προηγούμενα πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγχωνεύσουν τα

στοιχεία και να χτίσουν τα εικονικά συνεχή σημάδια λωρίδων [52]. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση ενός δυναμικού χρονικού φίλτρου (DTF) που 

εφαρμόζεται στις διαδοχικές εικόνες της ακολουθίας. Σε οποιοδήποτε πλαίσιο της 

ακολουθίας, Fi, ένα σύνολο εικόνων k είναι διαθέσιμο ως πηγή πληροφοριών 

{Fi-k,..Fi-1}. Αυτή η ακολουθία μπορεί να θεωρηθεί ως  τρισδιάστατη  εικόνα. 

Οποιοδήποτε εικονοκύτταρο σε αυτήν την  τρισδιάστατη  εικόνα έχει δύο χωρικά και 

μία χρονική συντεταγμένη. Απλοί μορφολογικοί μετασχηματισμοί όπως η διαστολή 

και η διάβρωση μπορούν να καθοριστούν σε αυτήν την τρισδιάστατη εικόνα για να 

ληφθεί μια εικονική συγχωνευμένη εικόνα με συνεχείς δείκτες λωρίδων. Αυτό το 

βήμα φιλτραρίσματος παρουσιάζεται στην εικόνα 80 όπου μπορεί να παρατηρηθεί ότι 

το DTF εξαλείφει το θόρυβο, τις σκιές και τα εμπόδια που αποφράσσουν τους δείκτες 

λωρίδων χωρίς θόλωμα των οδικών ακρών.
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Εικόνα 79 - DTF για να συνδέει τα σημάδια παρόδων: (α) αρχική εικόνα και (β) 
"συγχωνευμένη", φιλτραρισμένη εικόνα

Εντούτοις, αυτό το βήμα φιλτραρίσματος εξαρτάται πολύ από την τιμή k, π.χ.

τον αριθμό προηγούμενων πλαισίων που χρησιμοποιούνται για να ληφθεί η 

«συγχωνευμένη» εικόνα. Τα προβλήματα εμφανίζονται εάν ο προσανατολισμός του 

δρόμου είναι μεταβλητός, όπως στις καμπύλες, ή με τα οχήματα κοντά στη κάμερα.

Μόλις ληφθεί αυτή η τετμημένη εικόνα, [52] η εξαγωγή της περιοχής που αντιστοιχεί 

στην τρέχουσα λωρίδα κυκλοφορίας λαμβάνεται με την εφαρμογή του 

μετασχηματισμού υδροκρίτη στην κλίση της DFT -φιλτραρισμένης εικόνας. Ένα 

φίλτρο λείανσης εφαρμόζεται για να μειώσει την πάνω-από-κατάτμηση μετατροπή 

που συνδέεται σε αυτήν, κυρίως λόγω του θορύβου ή των τοπικών παρατυπιών στην 

εικόνα κλίσης. Το αποτέλεσμα είναι μια κατάτμηση του δρόμου, των σημαδιών 

λωρίδων και άλλων αντικειμένων με τη χρονική συνοχή μεταξύ των πλαισίων όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα 81.

Εικόνα 80 - Υδροκρίτης της DTF φιλτραρισμένης ειόνας
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Μετατροπή ταρσών για την ανίχνευση γραμμών [37] [44] [53] [59] [60] [61].

Μια από τις σημαντικότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να εξαγάγουν 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα από τις οδικές εικόνες είναι η μετατροπή ταρσών 

[98]. Ο κύριος σκοπός του είναι να ανιχνεύσει τις ευθείες γραμμές μέσα σε μια 

εικόνα (άλλα σχέδια, όπως τα κυκλικά αντικείμενα μπορούν να ανιχνευθούν επίσης 

με τη γενική διατύπωση της μετατροπής ταρσών), έτσι ώστε να ταιριάζει τέλεια με το 

πρόβλημα ευρέσεως των σημαδιών των λωρίδων δεδομένου ότι είναι συνήθως 

ευθείες γραμμές πέρα από έναν γκρίζο δρόμο.

Η μετατροπή ταρσών είναι ένα τυποποιημένο εργαλείο στην επεξεργασία 

εικόνας που επιτρέπει την αναγνώριση των σφαιρικών σχεδίων σε ένα διάστημα 

εικόνας από την αναγνώριση των τοπικών σχεδίων (ιδανικά ένα σημείο) σε ένα 

μετασχηματισμένο διάστημα παραμέτρου. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τα 

αναζητούμενα σχέδια είναι αραιά μεταλλαγμένα, έχουν τις τρύπες ή οι εικόνες είναι 

θορυβώδεις.

Η βασική ιδέα αυτής της τεχνικής είναι να βρεθούν καμπύλες που μπορούν να 

παραμετροποιηθούν όπως ευθείες γραμμές, τα πολυώνυμα, τους κύκλους, κ.λπ., σε 

ένα κατάλληλο διάστημα παραμέτρου. Αν και η μετατροπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στις υψηλότερες διαστάσεις, η κύρια χρήση είναι σε δύο διαστάσεις που βρίσκουν, 

π.χ. ευθείες γραμμές, κέντρα των κύκλων με μια σταθερή ακτίνα, κ.λπ. Στην 

περίπτωση της εξέτασης της ανίχνευσης των ευθειών γραμμών: ας υποθέσουμε την 

παραμετροποιημένη μορφή μιας ευθείας γραμμής:

   cos sinx y      (6)

Όπου ρ είναι η κάθετη απόσταση από την αρχή και θ η γωνία με τον κανονικό 

όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 83 (αριστερά). 
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Εικόνα 81 - Παραμετροποίηση μιας ευθείας γραμμής για τη μετατροπή ταρσών

Τα ισόγραμμα σημεία (xi, yi), δηλαδή που ανήκουν στην ίδια ευθεία γραμμή, 

που παρουσιάζονται στην εικόνα 83 (αριστερά) ως "1, 2, 3", μετασχηματίζεται στην 

ημιτονοειδή ικανοποίηση καμπυλών (6), στο σχέδιο (ρ, θ), όπου τέμνονται σε ένα 

σημείο a όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 82 (δεξιά).

Η υπολογιστική ελκυστικότητα της μετατροπής ταρσών προκύπτει από την 

υποδιαίρεση του διαστήματος παραμέτρου σε αποκαλούμενα  κύτταρα 

συσσωρευτών,  όπως διευκρινίζονται στην εικόνα 83 [98]. Οι τιμές (ρmin, pmax) and

(θmin, θmax) είναι οι αναμενόμενες σειρές των τιμών απόστασης και γωνίας. Το 

κύτταρο στις συντεταγμένες (i, j), με τιμή συσσωρευτών A(i, j), αντιστοιχεί στο 

τετράγωνο που συνδέεται με τις διαστημικές συντεταγμένες παραμέτρου (ρi,θj),

αρχικά,  αυτά τα κύτταρα τίθενται στο μηδέν. Κατόπιν, για κάθε σημείο (xk, yk) στο 

πλάνο της εικόνας, αφήνουμε την παράμετρο  ρ ίση με κάθε μια από τις τιμές 

υποδιαίρεσης στον άξονα ρ και λύνει για την αντιστοιχία θ χρησιμοποιώντας την 

εξίσωση (6). Τα αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στην κοντινότερη τιμή στον 

άξονα θ. Εάν μια επιλογή pp καταλήγει σε λύση θφ αφήνουμε A(p,q) = A(p,q) + 1 

(αυξήστε το αντίστοιχο κύτταρο συσσωρευτών). Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, 

μια τιμή Q στο A(i, j) αντιστοιχεί σε σημεία Q στο πλάνο xy- στη γραμμή που 

καθορίζεται κοντά    cos sini j jx y      .

Ο αριθμός υποδιαιρέσεων στο ρθ-επίπεδο καθορίζει την ακρίβεια της 

συγγραμμικότητας αυτών των σημείων.
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Εικόνα 82 - Σχέδιο κυττάρων συσσωρευτών στο επίπεδο (ρ, θ)

Οι μέγιστες τιμές των κυττάρων συσσωρευτών επιλέγονται έπειτα ως 

σημαντικότερες ευθείες γραμμές μέσα στην εικόνα. Μια κατάλληλη τοπική μέθοδος 

επιλογής μεγίστων πρέπει να εφαρμοστεί για να περιορίσει τον αριθμό ευθειών 

γραμμών που ανιχνεύονται. Η εικόνα 84  παρουσιάζει ένα παράδειγμα της 

μετατροπής ταρσών με τον προσδιορισμό των τοπικών μεγίστων και την ανίχνευση 

των λωρίδων βασισμένων στην ανάλυση αυτών των μεγίστων. Μερικά αποτελέσματα 

αυτής της μετατροπής παρουσιάζονται στην εικόνα 86, που αντιστοιχεί στην 

εφαρμογή της μετατροπής ταρσών στην εικόνα ακρών που λαμβάνεται με τον  

ανιχνευτή Canny [61]. Η μετατροπή ταρσών εφαρμόζεται συνήθως όχι στην αρχική 

εικόνα, αλλά σε μια εικόνα ακρών, όπου τα εικονοκύτταρα στο διάστημα xy- που 

είναι να μετασχηματιστούν μειώνονται σε εκείνα που φαίνεται να ανήκουν στα 

σημάδια λωρίδων, όπως εκείνα που λαμβάνονται με έναν ανιχνευτή ακρών.
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Εικόνα 83 - Διάστημα μετατροπής ταρσών: (α) προσδιορισμός και (β) επιλογή των σημαδιών 
λωρίδων

Εικόνα 84 - Αποτελέσματα μετατροπής ταρσών που εφαρμόζονται πάνω από τις εικόνες άκρων 
Canny

Αντίστροφη χαρτογράφηση προοπτικής (IPM) [40] [44] [45].

Η αντίστροφη γεωμετρική μετατροπή χαρτογράφησης προοπτικής (IPM) 

ανήκει στην οικογένεια φίλτρων νέων δειγμάτων [45]:  η αρχική εικόνα είναι 

ανομοιογενώς νέα για να παράγει μια νέα εικόνα που αντιπροσωπεύει την ίδια σκηνή 

όπως αποκτήθηκε από μια διαφορετική θέση.

Η επίδραση προοπτικής πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επεξεργασία των 

εικόνων προκειμένου να σταθμιστεί κάθε εικονοκύτταρο σύμφωνα με το περιεχόμενο 

πληροφοριών της. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η μετατροπή IPM έχει 

εισαχθεί; επιτρέπει να εξαλειφθεί η προοπτική επίδραση από την επίκτητη εικόνα, 

μετατρέποντας την σε μια νέα δισδιάστατη περιοχή στην οποία το περιεχόμενο 

πληροφοριών διανέμεται ομοιογενώς μεταξύ όλων των εικονοκυττάρων, 

επιτρέποντας κατά συνέπεια την εφαρμογή τεχνικών αποδοτικής και απλούστερης 

επεξεργασίας εικόνας για να εξαχθούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα από τις 

εικόνες.



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

212

Προφανώς, η εφαρμογή της μετατροπής IPM απαιτεί τη γνώση 

συγκεκριμένων αποκτήσεων συνθηκών (θέση καμερών, προσανατολισμός, οπτική, 

κ.λπ....) και κάποια υπόθεση στη σκηνή που αντιπροσωπεύεται στην εικόνα:

Η χρήση της μετατροπής IPM απαιτεί τη γνώση των ακόλουθων παραμέτρων [45]

 W = {(x, y, z)} e R3 αντιπροσωπεύει το τρισδιάστατο παγκόσμιο διάστημα 

(παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων), όπου ο πραγματικός κόσμος καθορίζεται

 I = {(u, v)}  R2 αντιπροσωπεύει το δισδιάστατο διάστημα εικόνας (σύστημα 

συντεταγμένων εικόνας), όπου προβάλλεται η τρισδιάστατη. Το  διάστημα  I

αντιστοιχεί στην επίκτητη εικόνα, ενώ, σύμφωνα με τη θεώρηση ομαλότητας, 

η εικόνα ορίζεται ως xy- επίπεδο του διαστήματος W, δηλαδή S = {(x, y, 0) 

W} επιφάνεια.

 Άποψη:  η θέση κάμερας είναι C = (l, d, h)  W;

 Κατεύθυνση άποψης:  ο οπτικός άξονας ό καθορίζεται από τις ακόλουθες 

γωνίες:

o γ - τη γωνία που διαμορφώνεται από την προβολή του οπτικού άξονα ό 

στο πλάνο z = 0 και τον άξονα x , όπως δείχνει η εικονα 87 (a).

o θ - η γωνία που διαμορφώνεται από τον οπτικό άξονα ô και το 

διάνυσμα η.

o Άνοιγμα  - το γωνιακό άνοιγμα καμερών είναι 2α.

o Ανάλυση  - η ανάλυση των καμερών είναι n x n.

Εικόνα 85 - (a) Το xy-επίπεδο δηλαδή η επιφάνεια S και (b) το zh-επίπεδο

Η μετατροπή IPM που εφαρμόζεται πάνω από μια επίπεδη επιφάνεια είναι 

επίσης γνωστή ως μετατροπή ματιών του πουλιού.
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Η τελική μετατροπή, ή η χαρτογράφηση από  το διάστημα I στο S ως 

λειτουργία  του u  και  του v  δίνεται παρακάτω [45]:

   

   

 

2 2
( , ) cot cos

1 1

2 2
( , ) cot sin

1 1

, 0

a a
x u v h a u a v l

n n

a a
y u v h a u a v d

n n

z u v

 

 

   
              

   
              



(7)

Με αυτές τις εξισώσεις, μπορούμε να λάβουμε το σημείο (x, y, 0) που ανήκει 

στην επιφάνεια  S που αντιστοιχεί στο σημείο (u,v) στην εικόνα l. Μερικά 

παραδείγματα της προκύπτουσας επιφάνειας χαρτογράφησης  παρουσιάζονται στην 

εικόνα 87  και στην εικόνα 88.

Εικόνα 86 - Αντίστροφη χαρτογράφηση προοπτικής που εφαρμόζεται στις εικόνες των οδών

Εικόνα 87 - Το IPM που εφαρμόζεται στις συνθετικές οδικές εικόνες για την διαμέτρηση 
μέτρησης απόστασης
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Η λύση IPM που εισάγεται από το [45]  επίσης αναφέρεται σε μία στερεο-

αντιστροφική προοπτική μεταμόρφωση: 

Ως συνέπεια της απώλειας βάθους που προκαλείται με τη διαδικασία αποκτήσεων, η 

χρήση μιας μονής δισδιάστατης εικόνας δεν επιτρέπει μια πλήρη τρισδιάστατη 

αναδημιουργία του κόσμου χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε εκ των προτέρων γνώσης.

Εντούτοις, η χρήση του στερεοφωνικού-οράματος επιτρέπει περισσότερες 

πληροφορίες από τις εικόνες, που γίνονται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την 

ανίχνευση και τον εντοπισμό εμποδίων. Το πρότυπο αντιπροσωπεύει το περιβάλλον 

χωρίς εμπόδια, έτσι ώστε οποιαδήποτε απόκλιση από το πρότυπο ανιχνεύει ένα 

πιθανό εμπόδιο, δεδομένου ότι θα παρουσιαστεί στα περαιτέρω τμήματα.

Συμπέρασμα για την οδική γεωμετρία και την πρότυπη συναρμολόγηση 

Μετά από την παραγωγή εικόνας χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, οι 

περισσότερες από τις εργασίες συγκρίνουν εκείνες τις εικόνες με τα πρότυπα του 

δρόμου, που συχνά παραμετροποιούνται ως σύνθετες μαθηματικές λειτουργίες, όπως 

οι κλωθωειδείς, οι καμπύλες, κ.λπ. Ένας επαναληπτικός αλγόριθμος εξετάζει 

διαφορετικές τιμές για τις παραμέτρους του μοντέλου,  που υπολογίζει μια 

συνάρτηση κόστους, και που επιλέγει σαν  καλύτερο πρότυπο αυτό με το λιγότερο 

κόστος.

Οι μέθοδοι ανίχνευσης λωρίδων μπορούν να θεωρηθούν ως πρόβλημα σε ένα 

ορισμένο 2D  πρότυπο στην εικόνα, ή εικόνα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

αποκτηθείσα με τις προαναφερθείσες μεθόδους στην παράγραφο 0. Το 2D  πρότυπο 

μπορεί να είναι μια προβολή ενός  τρισδιάστατου  οδικού προτύπου (μια κλωθοειδής 

καμπύλη είναι το  συνηθέστερα χρησιμοποιημένο  τρισδιάστατο  πρότυπο) στο πλάνο 

εικόνας [56] [57] [58] [59], συνήθως η προβολή ενός επίπεδου δρόμου σταθερής 

κυρτότητας,  ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε μαθηματικό πρότυπο που μπορεί να 

αντιστοιχηθεί με μερικούς περιορισμούς ευρωστίας, όπως οι καμπύλες ή τα φίδια 

[37] [53]. Μερικές μέθοδοι προσπαθούν να μετασχηματίσουν τη 2D εικόνα σε ένα 

αναπληρωματικό τρισδιάστατο διάστημα με τη χρησιμοποίηση των αντίστροφων 

χαρτογραφήσεων προοπτικής, σε ορισμένες περιπτώσεις [40] [44]. Μερικές φορές το 

ίδιο το πρότυπο δεν δηλώνεται ρητά, αλλά υπονοείται από μερικές υποθέσεις που 

κάνει ο αλγόριθμος (παραδείγματος χάριν, παράλληλες γραμμές)
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Τα μοντέλα εγκαθίστανται στην εικόνα χρησιμοποιώντας διαφορετικές 

τεχνικές,  πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν κάποια αναζήτηση και μια 

λειτουργία πιθανότητας για να μεγιστοποιηθούν [37], [56].

Γενικά, η οδική διαμόρφωση θεωρείται ως συνεχής εκτίμηση των ακόλουθων 

παραμέτρων [39]:

W Το πλάτος της λωρίδας.

Ch,0 Οριζόντια κυρτότητα της λωρίδας

Ch,I Παραλλαγή της οριζόντιας κυρτότητας της λωρίδας 

Cv,0 Κάθετη κυρτότητα της λωρίδας

Xcw Η πλευρική μετατόπιση του συστήματος αναφοράς αυτοκινήτων από την 

σύστημα αναφοράς λωρίδων (κέντρο λωρίδας) 

α, γ, φ Οι γωνίες πίσσας, ρόλων και παρεκκλίσεων του αυτοκινήτου (οι γωνίες 

περιστροφής μεταξύ του συστήματος αναφοράς αυτοκινήτων και του συστήματος 

αναφοράς κόσμου).

Αυτές οι παράμετροι περιγράφουν τη θέση και τη γεωμετρία των λωρίδων 

μέσα από τις ακόλουθες εξισώσεις [49]:

2 3

0, 1,

2

0,

2 6

2

2

2

c cw h h

L c

R c

v

Z Z
X X Z C C

W
X X

W
X X

Z
Y Za c X





    

 

 

  

(8)

Αυτές οι εξισώσεις περιγράφουν το οριζόντιο σχεδιάγραμμα Xc (η παραλλαγή 

της πλευρικής θέσης Χ του κέντρου της λωρίδας με την απόσταση Ζ), και την κάθετη 

θέση Y για οποιοδήποτε σημείο στο δρόμο.

Οι περισσότερες από τις τεχνικές καθορίζουν διαδικασίες για να 

δημιουργήσουν ένα πρότυπο που δίνει τις τιμές σε αυτές τις παραμέτρους, και 

ελέγχουν έπειτα την πιθανότητα με την αρχική εικόνα. Μερικά από τα σημαντικότερα 

πρότυπα περιγράφονται λεπτομερώς στα ακόλουθα κεφάλαια
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Κλωθοειδή:

Ο Dickmanns  και οι συνεργάτες του [48] εισήγαγαν ένα βασισμένο στα 

κλωθωειδή  οδικό πρότυπο: ο δρόμος μπροστά από το όχημα αντιπροσωπεύεται από 

ένα ενιαίο τμήμα κλωθοειδούς του οποίου οι παράμετροι υπολογίζονται μαζί με ένα 

φυσικό πρότυπο οχημάτων. Αυτή η προσέγγιση σχεδιάζεται για μια περιορισμένη 

οριζόντια κυρτότητα, και δεν μπορεί να διαμορφώσει τις απότομες αλλαγές μερικών 

παραμέτρων κλωθοειδών όταν περισσότερα από ένα κλωθοειδή είναι παρόντα στο 

οπτικό πεδίο της κάμερας. Στο [49] ο δρόμος μπροστά από το όχημα διαμορφώνεται 

ως κλίση δύο διαφορετικών κλωθοειδών. Το σημείο μετάβασης μεταξύ των δύο 

κλωθοειδών υποτίθεται ότι ήταν σε μια σταθερή απόσταση από τον παρατηρητή και 

δεν υπολογίζεται. Μια δυναμική προσέγγιση εισήχθη στο [50], όπου το οδικό 

πρότυπο καλύπτει τη δυνατότητα του να έχει στο οπτικό πεδίο είτε ένα είτε δύο 

κλωθοειδών, μεταστρέφοντας μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων δυναμικά. Ένα 

γραμμικό πρότυπο για την οδική κυρτότητα δίνεται ως εξής:

0 1( )c x c c x  (9)

Όπου c0 και c1 είναι οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται συχνά για ένα 

γραμμικό μοντέλο του δρόμου: c0 είναι η αρχική κυρτότητα και c είναι το ποσοστό 

αλλαγής της κυρτότητας με την απόσταση. Η χαρακτηριστική γεωμετρία εθνικών 

οδών προσεγγίζεται από ένα σύνολο διαδοχικών κλωθοειδών με διαφορετικούς 

συντελεστές. Παραδείγματος χάριν, δύο τμήματα της σταθερής κυρτότητας (c1 = 0)

θα μπορούσε να ενωθεί από ένα τμήμα μετάβασης όπου η κυρτότητα αλλάζει 

γραμμικά με την απόσταση (c1 0). Επομένως, η μετάβαση μεταξύ των τμημάτων 

μπορεί να έχει άλματα στο συντελεστή κλωθοειδούς c0 ακόμα κι όταν η κυρτότητα  

c(x) είναι σταθερή πέρα από τη μετάβαση τμήματος. Μια κλωθοειδής καμπύλη 

μπορεί να προσεγγιστεί από ένα τρίτο πολυώνυμο διαταγής που αφορά το πλευρικό 

όφσετ της καμπύλης με τη διαμήκη απόσταση κατά μήκος της (όταν η αλλαγή της 

κύριας γωνίας του δρόμου πάνω από την απόσταση κατά μήκος της καμπύλης είναι 

μικρή). Εάν συμβολίσουμε το x ως διαμήκη απόσταση και το y ως πλευρική 

μετατόπιση, τότε [48]:

2 3
0 1

2 6

c x c x
y   (10)
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Το οδικό πρότυπο μιας απλής-κλωθοειδούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

μεγάλα λάθη εκτίμησης στους δρόμους με μεταβάσεις στην παράμετρο ποσοστού 

κυρτότητας c1 στην εμβέλεια ορατότητας. Η προσέγγιση από το [48] των εργασιών 

στους δρόμους με χαμηλή κυρτότητα και πολύ ομαλή κυρτότητα αλλάζει, αλλά θα 

αποτύχει στους δρόμους με σημαντικά άλματα στο c1.

Εικόνα 88 - Οδικό πρότυπο που βασίζεται στο μονό clothoid [48]

Η οδική γεωμετρία [49] διαμορφώνεται ως δύο παρακείμενα τμήματα ενιαίας

κλωθοειδούς με διαφορετικούς c1 παραμέτρους: μια από το 0 έως d1 μπροστά από το 

όχημα οικοδεσποτών (κοντά - τμήμα σειράς) και η δεύτερη από το d1 έως d2 μπροστά 

από το όχημα οικοδεσποτών (μακριά - τμήμα σειράς) όπως φαίνεται στην εικόνα 91:
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Εικόνα 89 - Δύο Κλωθοειδή μοντέλα δρόμου [49]

Εδώ το  d1 είναι η απόσταση στο σημείο μετάβασης μεταξύ των τμημάτων και

το d2 είναι η μέγιστη σειρά του συστήματος αισθητήρων. Δεδομένου ότι η ανίχνευση 

της μετάβασης μεταξύ των τμημάτων είναι δύσκολη και ευαίσθητη στο θόρυβο, το d1

τίθεται μια σταθερή απόσταση μπροστά από το όχημα με μια ονομαστική τιμή ίση

με 50% της μέγιστης σειράς του συστήματος αισθητήρων (με προτεινόμενες τιμές 

d1=50 m and d2=100 m).

Η κυρτότητα διαμορφώνεται ως συνεχής στη μετάβαση μεταξύ των δύο 

τμημάτων. Ας  ορίσουμε την κυρτότητα του δρόμου στο όχημα οικοδεσποτών ως c0.

Το ποσοστό αλλαγής της κυρτότητας στα κοντινά και μακρινά τμήματα σειράς ως

c1n και c1f, αντίστοιχα. Για τις μικρές προσεγγίσεις γωνίας, μπορούμε να εκφράσουμε 

την πλευρική μετατόπιση y της άκρης του δρόμου ως λειτουργία του μήκους 

ορατότητας x:

For 0 < x ≤ d1,
2 3

0 1

2 6

c x c x
y  

For d1 < x ≤ d2,
   

32 3
1 1 10 1

1 1
2 6 2 6

n f

x x d d x dc x d
y c c

  
    

 
(11)
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Καμπύλες (Splines) [37]

Η εργασία στο [37]  εισάγει, στο πρότυπο στάδιο, μία μέθοδο Catmul-Rom

που βασίζεται στις αυλακωτές λωρίδες, το οποίο περιγράφει την επίδραση 

προοπτικής των παράλληλων γραμμών. Οι Catmull-Rom καμπύλες, επίσης γνωστές 

ως καμπύλες Overhauster, είναι μία τοπική αυλακωτή παρεμβολή που αναπτύσσεται 

για τον υπολογισμένο σκοπό γραφικής παράστασης.  Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να 

σχεδιάσει τις καμπύλες και τις επιφάνειες στη γραφική παράσταση, αλλά πρόσφατα 

έχει εφαρμοστεί σε διάφορες άλλες εφαρμογές. 

Συνήθως, έχουμε μια σειρά θέσεων σημείου και θέλουμε να σχεδιάσουμε μια 

καμπύλη για να τις παρεμβάλουμε ομαλά. Σε αυτή την κατάσταση, κυματοειδή 

καμπύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρεμβάλει τα σημεία P1 to Pm-1 από την 

ακολουθία σημείων P0 to Pm. Η εικόνα 91 παρουσιάζει ένα παράδειγμα μιας 

κυματοειδής καμπύλης που συνδέει διάφορα σημεία

Εικόνα 90 - Κυματοειδής καμπύλη που συνδέει ένα σύνολο σημείων [37]

Η δομή της κυματοειδούς καμπύλης περιγράφεται βαθιά στο [37],

επισημαίνοντας τις παρακάτω σημαντικές ιδιότητες:

1. Οι καμπύλες περνούν μέσω των σημείων ελέγχου. Στην περίπτωση της οδικής 

διαμόρφωσης, η οριοθέτηση των άκρων των λωρίδων μπορεί να οριστεί ως τα 

σημεία ελέγχου για το πρότυπο αυλάκωσης. 

2. Δυνατότητα διαμόρφωσης αυθαίρετων σχημάτων έναντι του δεύτερων ή των 

τρίτων πολυωνύμων. 

3. Αποσύζευξη των x και y συντεταγμένων, που κάνει την κάθε συντεταγμένη 

να έχει την παραμετρική αντιπροσώπευσή της.
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Εικόνα 91 - Εκτίμηση των σημαδιών λωρίδων από τις κυματοειδής καμπύλες

Με λίγα λόγια, [37] πρώτα υπολογίζει το εξαφανισμένο σημείο που 

χρησιμοποιεί τις εικόνες μετατροπής και ακρών ταρσών για να εγκαταστήσει το 

μοντέλο καμπύλης με μια λειτουργία πιθανότητας. Η σήμανση της αριστερής 

λωρίδας λαμβάνεται πρώτη και μετά μειώνει την έρευνα για τη σήμανση της δεξιάς 

λωρίδας γνωρίζοντας την αναμενόμενη γεωμετρία της λωρίδας Το πρότυπο 

εξετάζεται και ενημερώνεται επανειλημμένως, μεταβαλλόμενος τα σημεία ελέγχου, 

έως ότου ικανοποιείται ένα κατώτατο όριο πιθανότητας. Η εικόνα 92 παρουσιάζει 

ένα παράδειγμα του μοντέλου που παράγεται με τη μέθοδο καμπύλης, όπου τρία 

σημεία ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν για κάθε μαρκάρισμα λωρίδας, με ένα συμπίπτον 

σημείο στο εξαφανισμένο σημείο.

Φίδια [53] 

Από τους ίδιους συντάκτες, μια παρόμοια προσέγγιση στο μοντέλο καμπυλών 

βρίσκεται στο [53], όπου τα Β-φίδια χρησιμοποιούνται για να εγκαταστήσουν ένα 

μοντέλο του δρόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, η καμπύλη που ενώνει τα σημεία 

ελέγχου γίνεται μέσω μίας οφιοειδής καμπύλης τύπου Β. Οι οφιοειδείς καμπύλες, ή 

τα ενεργά περιγράμματα, είναι καμπύλες που καθορίζονται μέσα σε μια περιοχή 

εικόνας που μπορεί να κινηθεί κάτω από την επιρροή των εσωτερικών δυνάμεων από 

την ίδια την καμπύλη και των εξωτερικών δυνάμεων από τα στοιχεία εικόνας.  Μόλις 

καθοριστούν οι εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, το φίδι (οφιοειδής καμπύλη) 

μπορεί να ανιχνεύσει τα επιθυμητά όρια αντικειμένου μέσα σε μια εικόνα. 
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Μια αποδοτική εφαρμογή των φιδιών μπορεί να επιτευχθεί με τη 

χρησιμοποίηση πολύ λιγότερων κρατικών μεταβλητών απ' ότι με τις καμπύλες, όπως 

αυτά που χρησιμοποιούνται στο [37] από τα χρησιμοποίηση κυβικών καμπυλών Β. 

Οι καμπύλες Β είναι τμηματικά πολυωνυμικές λειτουργίες που παρέχουν τοπικές 

προσεγγίσεις στα περιγράμματα που χρησιμοποιούν έναν μικρό αριθμό παραμέτρων,  

που ονομάζονται επίσης και σημεία ελέγχου. Μπορεί να αντιπροσωπεύσει τις 

καμπύλες από τέσσερα ή περισσότερα σημεία ελέγχου. Η ευελιξία των καμπυλών 

αυξάνεται όσο περισσότερα σημεία ελέγχου προστίθενται.

Η κύρια καινοτομία αυτής της μεθόδου είναι να εξεταστούν οι παράλληλες 

σημάνσεις των λωρίδων και έπειτα να υποθέσουμε τις εξωτερικές δυνάμεις που 

εφαρμόζονται στο πρότυπο των καμπύλων που εκτελούν περισσότερα ακρίβεια και 

γερά αποτελέσματα, καθώς και την επιτυχία στη διαμόρφωση των σύνθετων οδικών 

μορφών,  χρησιμοποιώντας μέχρι τέσσερα   σημεία ελέγχου.

Η εικόνα 93  παρουσιάζει μοντέλα προοπτικής και επίγειων πλάνων της 

γεωμετρίας για την οποία η μέθοδος θα προσφέρει μεγάλα αποτελέσματα. Η σήμανση 

των λωρίδων πρέπει να είναι παράλληλη και το σημείο αφανισμού πρέπει να 

υπολογιστεί.

Εικόνα 92 - Πάράλληλες γραμμές στο επίγειο πλάνο και το πλάνο εικόνας

Το πρότυπο ταιριάζει καλά σχεδόν στις καταστάσεις δεδομένου ότι αυτή η 

πρόταση είναι πολύ γερή ενάντια στις σκιές, τις αλλαγές φωτισμού, τις εμφράξεις της 

σήμανσης των λωρίδων, κ.λπ., εξαιτίας του γεγονότος ότι συνδυάζει διάφορες 

τεχνικές,  συμπεριλαμβανομένης της  πολλαπλάσιας μετατροπής ταρσών για να 

καθορίσει τα σημεία εξαφάνισης και τις σημαντικές ίσιες άκρες, του ανιχνευτή ακρών 
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Canny,  και των φιδιών–Β για την διαμόρφωση και την παρακολούθηση των 

λωρίδων. Μερικά αποτελέσματα της πρότυπης συναρμολόγησης παρουσιάζονται 

στην εικόνα 94.

Εικόνα 93 - Πρότυπα λωρίδων βασισμένα στο φίδι-Β χρησιμοποιώντας 3 (αριστερά) και 4 (δεξιά) 
σημεία ελέγχου

Τόξα και παραβολικές και  περιφέρειες κύκλου [ 41 ],42 ],47 ]. 

Απλούστερα πρότυπα από εκείνα που περιγράφτηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν το υπολογιστικό κόστος πρέπει να 

μειωθεί προκειμένου να εργαστούμε σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Ένα πρότυπο 

περιφέρειας κύκλου χρησιμοποιείται στο [41] αφού εφαρμοστεί μια αντίστροφη 

προοπτική χαρτογράφηση  (IPM)  που μετατρέπει την εικόνα σε ένα επίγειο πλάνο. 

Επομένως, ο αριθμός παραμέτρων που πρέπει να διαμορφώσει το δρόμο μειώνεται 

στην κυρτότητα, R, τη γωνία μεταξύ του δρόμου και την κατεύθυνσης του οχήματος, 

θ, και η απόσταση μεταξύ της δεξιάς πλευράς του δρόμου και η θέση της κάμερας, d.

Η εικόνα 95 παρουσιάζει την κατάσταση του πρότυπο οδικών λωρίδων που 

προτείνεται από το [41].
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Εικόνα 94 - Κρατικό πρότυπο οδικών λωρίδων [41]

Στην περίπτωση [41],  με τις τρεις παραμέτρους που περιγράφουν το κράτος 

οδικών λωρίδων, είναι εύκολο να σχεδιαστεί μια συνθετική δυαδική εικόνα του 

δρόμου και να υπολογιστεί έπειτα το μέτρο πιθανότητας μεταξύ αυτής της εικόνας 

και μια εικόνας ακρών που υπολογίζεται με ένα φίλτρο Sobel. Για να μετρηθεί η 

πιθανότητα μεταξύ αυτών των δύο εικόνων, εφαρμόζεται μια απλή AND λειτουργία 

δεδομένου ότι η συνθετική εικόνα και η εικόνα ακρών είναι δυαδικές. Κάθε 

εικονοκύτταρο της εικόνας έχει μια δυαδική τιμή {0,1}   έτσι η πιθανότητα μπορεί να 

μετρηθεί ως αριθμός εικονοκυττάρων AND της εικόνας:

 
( , )/ ( , ) 0

( , )
ni j X i j

likelihood Y Y i j


  (12)

Όπου Xn είναι η συνθετική δυαδική εικόνα που συντίθεται με τις πρότυπες 

παραμέτρους και το Υ είναι η εικόνα που διαμορφώνεται.

Ένα άλλο απλό μοντέλο χρησιμοποιείται [42], όπου οι γραμμικές και 

παραβολικές λειτουργίες χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν τα σημάδια 

λωρίδων. Το μοντελο εφαρμόζεται στην εικόνα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπου 

μια κατάτμηση εκτελέσθηκε ταξινομώντας τους τομείς της εικόνας ως υποψηφίους 

σημαδιών λωρίδων. Κάθε υποψήφιος υπολογίζεται μέσω μιας  τεχνικής ελάχιστων 

τετραγώνων για να εγκατασταθεί μια ευθεία γραμμή. Οι παράμετροι του προτύπου 

είναι εκείνες που παρουσιάζονται στην εικόνα 96  κατ' εκτίμηση κλίση φ; η διατομή 

και ο συντελεστής συσχετισμού ρ; η μέση γωνία που διαμορφώνεται από κάθε σημείο 
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στο αντικείμενο όσον αφορά το εξαφανισμένο σημείο, θ; το κέντρο βάρους του 

αντικειμένου, (x0, y0); το μέγεθος του αντικειμένου, S; και το μέγιστο πλάτος του 

αντικειμένου, Wi, και y η συντεταγμένη στην οποία αυτό το μέγιστο βρίσκεται, y.

Εικόνα 95 - Πρότυπο ευθειών γραμμών για την πάροδο που χαρακτηρίζει τους υποψήφιους [42]

Η μέθοδος ιστογραμμάτων [42]  μπορεί να συντεθεί από αρκετά αντικείμενα 

ακόμα και αν αντιστοιχεί μόνο σε έναν χαρακτηρισμό λωρίδας. Αυτό προκαλείται 

από τις ασυνέχειες στο φωτισμό, τη σκιά που πέφτει πάνω στις λωρίδες, κ.λπ. που 

κάνει την κατάτμηση να αποτύχει. Το προτεινόμενο σχέδιο είναι ένα δέντρο 

απόφασης όπου όλοι οι υποψήφιοι υπολογίζονται και οι σχέσεις μεταξύ των 

υποψηφίων αναλύονται για να ομαδοποιήσουν σε υποψηφίους πιο υψηλού επιπέδου 

με περισσότερη πιθανότητα να αντιστοιχούν στην λωρίδα χαρακτηρίζοντας στην 

αρχική εικόνα. Προκειμένου να περιληφθούν οι μη-επίπεδοι και κυρτοί δρόμοι, 

χρησιμοποιούν επίσης ένα μοντέλο δεύτερης διαλογής για να διαμορφώσουν την 

λωρίδα:

2
0 1 2x a a y a y   (13)
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Ανάλογα στο γραμμικό πρότυπο, χρησιμοποιείται η τεχνική των ελάχιστων 

τετραγώνων με μερικούς περιορισμούς στον προσανατολισμό των υποψηφίων και 

των σχέσεων τους με άλλους υποψηφίους.

Ο αλγόριθμος του LANA εισήγαγε στο[47] χρησιμοποιεί ένα σφαιρικό 

πρότυπο μορφής για να προβλέψει τον τρόπο με τον οποίο οι δείκτες των λωρίδων 

εμφανίζονται στις εικόνες. Οι δείκτες των λωρίδων θεωρείται ότι ήταν κυκλικά τόξα 

σε ένα επίπεδο επίγειο πλάνο. Για μικρές και μέτριες κυρτότητες, ένα κυκλικό τόξο 

με κυρτότητα k μπορεί να προσεγγιστεί πολύ από μια παραβολή της μορφής:

20.5x b my ky   (14)

Η ανίχνευση της σήμανσης των λωρίδων εκτελείται με μια λειτουργία 

Bayesian πιθανότητας. Θεωρείται ότι οι τιμές των παραμέτρων μορφής των λωρίδων 

επηρεάζονται από μια προγενέστερη λειτουργία πυκνότητας πιθανότητας (pdf), η 

οποία λαμβάνεται από δύο τύπους μιας εκ των προτέρων γνώσεως για τα 

οδοστρώματα: 1) τα οδοστρώματα τείνουν να έχουν μια συγκεκριμένη σειρά πλατών

2) τα οδοστρώματα τείνουν να έχουν μια συγκεκριμένη σειρά των κυρτοτήτων,  έτσι 

ώστε οι παράμετροι του προτύπου συνδέονται με τις πιθανότητες.

Συνοψίζοντας, η καλύτερη επιλογή του οδικού προτύπου εξαρτάται από τον 

τύπο συστήματος και αναμενόμενου περιβάλλοντος στον οποίο θα χρησιμοποιηθούν 

η ανίχνευση λωρίδων και η παρακολούθηση. Από τη μία, υπάρχουν σύνθετα οδικά 

πρότυπα όπως τα καμπυλωτά, τα οδικά πρότυπα τύπου Β-φιδιών και κλωθοειδή [37]

[48] [49] [50] [53] που μπορεί να μην είναι μια κατάλληλη λύση στο σύστημα

ελέγχου εντόπισης λωρίδων που σχεδιάστηκαν για να εργαστούν στις εθνικές οδούς, 

οι οποίες έχουν μια σχετικά απλή δομή. Απλούστερες λύσεις όπως τα γραμμικά ή 

παραβολικά πρότυπα [41] [42] [47] θα ταίριαζαν καλύτερα όταν το σύστημα απαιτεί 

μόνο μερικούς  μερικά μέτρα μπροστά. Απ' την άλλη, σε ένα σύστημα 

προειδοποίησης αναχώρησης λωρίδων πρέπει να υπολογιστεί η τροχιά του οχήματος 

μερικά  δευτερόλεπτα  μπροστά. Με τις ταχύτητες αυτοκινητόδρομων, αυτό μπορεί 

να απαιτήσει την ακριβή οδική διαμόρφωση για σαράντα μέτρα ή περισσότερα 

μπροστά από το όχημα για να εξασφαλίσει έναν χρόνο "ώρα για το πέρασμα της 

λωρίδας" τουλάχιστον ενός δευτερολέπτου. Σε αυτήν την κατάσταση, ένα καμπυλωτό  

οδικό πρότυπο θα ήταν καλύτερο καθώς για αυτές τις καταστάσεις είναι απαραίτητο 
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ένα ακριβές πρότυπο για να προβλέψει σοβαρά την τροχιά οχημάτων και να 

προειδοποιήσει τον οδηγό επαρκώς. 

Ανίχνευση λωρίδων

Μια από τις σημαντικότερες μεθόδους είναι αυτή της παρακολούθησης. Αυτή 

η ενότητα επιτρέπει τις προβλέψεις της θέσης των εμποδίων, της οδικής γεωμετρίας, 

κ.λπ., ακριβώς με την ανάλυση των στοιχείων από τα προηγούμενα πλαίσια. 

Εντούτοις, μόνο μερικές εργασίες σχετικές με την ανίχνευση λωρίδων 

περιλαμβάνουν ένα κατάλληλο βήμα παρακολούθησης, και η πιο συνηθισμένη 

στρατηγική είναι να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο Kalman [40] [43] [46].

Το φίλτρο Kalman είναι ένα σύνολο μαθηματικών εξισώσεων που παρέχει μια 

αποδοτική υπολογιστική και επαναλαμβανόμενη εκτίμηση της κατάστασης μιας 

διαδικασίας, με έναν τρόπο που ελαχιστοποιεί το μέσο όρο του τετραγωνισμένου 

λάθους. Το φίλτρο είναι πολύ ισχυρό σε διάφορες πτυχές: υποστηρίζει εκτιμήσεις του 

παρελθόντος, του παρόντος, και ακόμη και των μελλοντικών καταστάσεων, και 

μπορεί να το κάνει ακόμα και όταν η ακριβής φύση του διαμορφωμένου συστήματος 

είναι άγνωστη.

Το φίλτρο Kalman υπολογίζει μια διαδικασία με τη χρησιμοποίηση μιας μορφής 

ελέγχου ανατροφοδότησης: το φίλτρο υπολογίζει την κατάσταση της διαδικασίας σε 

κάποιο χρόνο και κατόπιν λαμβάνει την ανατροφοδότηση υπό μορφή μετρήσεων.

Από κει και πέρα, οι εξισώσεις για το φίλτρο Kalman χωρίζονται σε δύο ομάδες:

εξισώσεις αναπροσαρμογής χρόνου  και εξισώσεις αναπροσαρμογής μέτρησης. Οι 

εξισώσεις χρονικών αναπροσαρμογών είναι αρμόδιες για να προβάλουν προς τα 

εμπρός εγκαίρως τις εκτιμήσεις της συνδιακύμανσης της επικρατούσας κατάστασης 

και  του λάθους για να λάβουν τις  εκ των προτέρων εκτιμήσεις για το βήμα την 

επόμενη φορά. Οι εξισώσεις αναπροσαρμογών μέτρησης είναι αρμόδιες για την 

ανατροφοδότηση  -  δηλ. για την ενσωμάτωση μιας νέας μέτρησης στην  εκ των 

προτέρων εκτίμηση για να λάβουν μια βελτιωμένη  εκ των υστέρων εκτίμηση.

Οι εξισώσεις χρονικών αναπροσαρμογών μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως  

εξισώσεις  προαγγέλων, ενώ οι εξισώσεις αναπροσαρμογών μέτρησης μπορούν να 

θεωρηθούν ως  εξισώσεις  διορθωτών. Οι συγκεκριμένες εξισώσεις για τις 

αναπροσαρμογές χρόνου και μέτρησης παρουσιάζονται στην εικόνα 98  μέσα σε κάθε 

αντίστοιχη ενότητα.
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Εικόνα 96 - Ο κύκλος του φίτρου Kalman

Το φίλτρο Kalman χρησιμοποιείται στο [46] για την παρακολούθηση της 

θέσης και την ενημέρωση πλάτους των λωρίδων, από την ενημέρωση των ακόλουθων 

παραμέτρων με τις εξισώσεις (13).

 P αντιπροσωπεύει τη θέση της λωρίδας; W είναι το πλάτος της λωρίδας; θ 

αντιπροσωπεύει την γωνία της λωρίδας και::

 Ψ αντιπροσωπεύει τη γωνία οδήγησης και v είναι η ταχύτητα του οχήματος:

Αυτές οι δύο παράμετροι πρέπει να παρασχεθούν από άλλους αισθητήρες, 

όπως το τιμόνι και το ταχύμετρο.

1 kk k k k

k k

x A x B u

y M x


   

 
(15)
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Συμπίπτων με τις γενικές εξισώσεις Kalman που παρουσιάζονται στο Erreur !

Source du renvoi introuvable., οι εξισώσεις για την ανίχνευση λωρίδων 

περιλαμβάνουν τις επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις των θέσεων  x και  y στο χρονικό 

βήμα  k που λαμβάνεται από τα προηγούμενα βήματα. Η μήτρα  Α  περιέχει την 

πρώτη και δεύτερη στιγμή των μετρήσεων ταχύτητας, ενώ η μήτρα  Β, στις  

εξισώσεις  διορθώσεων λαμβάνει υπόψη τις μετρήσεις από τους αισθητήρες τιμονιών 

και ταχύτητας.

Σαν τελική περίληψη, για να συγκρίνουμε τις μεθόδους ανίχνευσης και 

καταδίωξης λωρίδων μπορούμε να αναλύσουμε τη διαφορετική πρόταση στις 

προσδιορισμένες κοινές ενότητες, όπως η εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, η 

οδική διαμόρφωση και η παρακολούθηση λωρίδων. Το παράρτημα Α περιλαμβάνει 

μια συνοπτική περίληψη κάθε αναλυθέντος συστήματος με την περιγραφή των 

λύσεών τους σε κάθε ενότητα.

Διαμόρφωση οχημάτων 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αλγόριθμοι ανίχνευσης οχημάτων που 

εφαρμόζονται στις εφαρμογές βοήθειας οδηγών έχουν τον περιορισμό του 

πραγματικού χρόνου επεξεργασίας των επίκτητων εικόνων, δεν είναι δυνατό να 

αναζητηθεί ολόκληρη η εικόνα για τον πιθανό εντοπισμό των οχημάτων. Επομένως οι 

περισσότερες από τις μεθόδους που αναφέρονται στη λογοτεχνία ακολουθούν δύο 

βασικά βήματα: 
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Παραγωγή υπόθεσης  (HG) όπου επιτυγχάνεται υπόθεση για τον εντοπισμό των 

πιθανών οχημάτων στην εικόνα.

Επαλήθευση (HV) υπόθεσης  όπου ολοκληρώνεται μια επαλήθευση της παρουσίας 

ενός οχήματος σε μια εικόνα. 

Παραγωγή υπόθεσης(HG)

Ο στόχος αυτού του βήματος είναι να καθοριστούν οι περιοχές μιας εικόνας 

όπου ένα όχημα πιθανώς θα βρεθεί. Οι αλγόριθμοι που αναπτύσσονται για να 

εκτελέσουν αυτόν τον στόχο μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:  με

βάση τη γνώση, με βάση την εικόνα στο χώρο και με βάση στην κίνηση. 

Μέθοδοι βασισμένες στη γνώση 

Αυτές οι μέθοδοι είναι βασισμένες στην προγενέστερη γνώση για τη μορφή ή 

την άποψη των οχημάτων που παρατηρείται από την οπίσθια ή μετωπική θέα. Ως εκ 

τούτου η θέση οχημάτων μπορεί να υποτεθεί ψάχνοντας για αυτές τις ενδείξεις. 

Πληροφορίες για τη συμμετρία, το χρώμα, τη σκιά, τις γωνίες, τις οριζόντιες/κάθετες 

άκρες, τη σύσταση, και τα φώτα οχημάτων χρησιμοποιούνται σε αυτές τις μεθόδους.

Συμμετρία [ 38 ],62 ],63 ],64 ],65 ] 

Μια ένδειξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει την παρουσία 

ενός οχήματος σε μια εικόνα είναι το γεγονός ότι η άποψη των οχημάτων που 

παρατηρείται από πίσω ή από μπροστά του μπορεί να περιγραφεί όπως συμμετρική 

και στις οριζόντιες (για μερικά μέρη του οχήματος) και στις κάθετες κατευθύνσεις. Η 

συμμετρία έντασης μπορεί να γίνει ανεπαρκής στην παρουσία θορύβου όταν 

εφαρμόζεται πάνω από τις ομοιογενείς περιοχές και αυτές οι  αντανακλάσεις μπορεί 

να αλλάξουν κάποια άποψη των περιοχών, έτσι η συμμετρία στα άκρα  αποτελεί 

επίσης αντικείμενο έρευνας για την υποτιθέμενη παρουσία οχημάτων. Για να είναι 

αποδοτικές, αυτές οι τεχνικές πρέπει να εκτελέσουν ένα προηγούμενο βήμα όπου 

λαμβάνεται μια τραχιά ένδειξη της παρουσίας οχημάτων. Ένα άλλο σημαντικό 

γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι αυτή η μέθοδος είναι επιρρεπείς σε 

λανθασμένες ανιχνεύσεις σε περίπτωση συμμετρικών υποβάθρων και μπορεί να μην 

ανιχνεύσει την παρουσία οχημάτων όταν πραγματοποιούνται τα κάποιες εμφράξεις.

Αυτά τα προβλήματα παρουσιάζονται στην εικόνα 98  όπου οι αντανακλάσεις και τα 
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συμμετρικά σχέδια στο υπόβαθρο δυσκολέυουν τη χρήση της συμμετρίας στην 

ανίχνευση οχημάτων.

Εικόνα 97 - Χαρακτηριστικές οδικές σκηνές

Στο [62], για να υπερνικήσει αυτό το μειονέκτημα, μια εικόνα ακρών 

υπολογίζεται, όπως για τις εικόνες ακρών, οι αντανακλάσεις και οι ομοιογενείς 

περιοχές δεν προσφέρουν καμία συμμετρία και τα οχήματα είναι ευκολότερο να 

ανιχνευτούν. Μόλις βρεθεί η συμμετρία, αποκαλούμενη ως κιβώτιο οριοθέτησης 

σημειώνεται μια τραχιά περιοχή για να χρησιμοποιηθεί ως περιοχή όπου το όχημα θα 

αναζητηθεί σε ένα στάδιο καθαρισμού. Αυτός ο καθαρισμός της θέσης του οχήματος 

επιτυγχάνεται με την ανάλυση της συμμετρίας της αρχικής και των άκρων της 

εικόνας κάθέτα και οριζόντια. Αυτή η μέθοδος της το HG παρουσίασε καλά 

αποτελέσματα και χρησιμοποιήθηκε σε ένα πρωτότυπο λειτουργίας πραγματικού 

χρόνου για αυτόνομη οδήγηση αποκαλούμενη ARGO που είχε επίσης τις λειτουργίες 

της ανίχνευσης λωρίσων, της ανίχνευσης εμποδίων και της παρακολούθησης 

οχημάτων [38]. Η εικόνα 99 παρουσιάζει ένα παράδειγμα του προκύπτοντος κιβωτίου 

οριοθέτησης και ανίχνευση οχημάτων για διάφορες εικόνες παραδείγματος.
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Εικόνα 98 - Ανίχνευση οχημάτων σε ARGO [62]

Στο [63] και [64] η συμμετρία χρησιμοποιήθηκε επίσης ως ένδειξη, αλλά σε 

αυτήν την περίπτωση εφαρμόστηκε μόνο στις περιοχές όπου υπήρξε μια υψηλή 

πιθανότητα της παρουσίας ενός οχήματος επειδή είχαν βρεθεί άλλες ενδείξεις που 

ήταν σκιές και υφάνσεις.

Χρώμα: 

Οι πληροφορίες χρώματος έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε διάφορα συστήματα 

για την ανίχνευση εμποδίων, την λωρίδα/την οδική ακολουθία και την ανίχνευση 

σήμανσης  κυκλοφορίας. Εν πάση περιπτώσει λίγα συστήματα χρησιμοποιούν αυτήν 

την ένδειξη για την υποτιθέμενη παρουσία οχημάτων. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το 

αντιληπτό χρώμα ενός αντικειμένου επηρεάζεται από το φωτισμό, τις ιδιότητες 

συντελεστή ανάκλασης του αντικειμένου, της γεωμετρίας και των παραμέτρων των 

αισθητήρων. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα  σε μια 

μεταβαλλόμενη αντίληψη για το χρώμα ενός αντικειμένου που προκαλείται από τις 

καιρικές συνθήκες, τις αλλαγές στο φωτισμό ή τις αλλαγές στην άποψη.

Σκιές [63] [64] [66]:

Μια ευρεία ανάλυση των ακολουθιών εικόνας κυκλοφορίας αποκαλύπτει ότι 

η περιοχή κάτω από ένα όχημα είναι ευδιάκριτα σκοτεινότερη από οποιεσδήποτε 

άλλες περιοχές σε έναν στρωμένο με άσφαλτο δρόμο.  Το κύριο πρόβλημα αυτής της 

μεθόδου είναι ότι η αξία έντασης των περιοχών σκιών επηρεάζεται από τις συνθήκες 
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φωτισμού. Επομένως οι τιμές κατώτατων ορίων δεν καθορίστηκαν. Παρ’ όλο τον 

περιορισμό οι μέθοδοι που είναι βασισμένες στη σκιά χρησιμοποιούνται ευρέως για 

το HG

Στο [63] οι πληροφορίες για τις σκιές χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν 

την θέση του ROIs όπου άλλες ενδείξεις θα αναζητώνταν. Σε αυτό το έγγραφο 

αναζητήθηκαν οι κάθετες μεταβάσεις από τη φωτεινότερη γκρίζα τιμή "στις σκιές".

Αυτή η ενέργεια ακολουθήθηκε επίσης στο [64],  όπου οι πληροφορίες σκιών 

χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση και του οριζόντιου και κάθετου μεγέθους του 

ROI.

Στο [66] οι πληροφορίες των άκρων χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν 

την οριζόντια θέση των οχημάτων ενώ οι σκιές χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν 

την κάθετη θέση.

Εικόνα 99 - Ανίχνευση οχημάτων [66]: (α) άκρες συμμετρίας και (β) κάθετη θέση οχημάτων

Γωνίες: 

Η ορθογώνια όψη ενός αυτοκινήτου έχει χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη σε 

διάφορα συστήματα. Η θέση οχημάτων υποτέθηκε χρησιμοποιώντας μια μέθοδο 

βασισμένη-στη-γωνία στο [62], όπου το κιβώτιο οριοθέτησης ενός οχήματος 

ανιχνεύθηκε χρησιμοποιώντας μια τεχνική ταιριάσματος σχεδίων που χρησιμοποίησε 

μια μέθοδο αναζήτησης για να βρει τις αντίστοιχες γωνίες.
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Κάθετες / οριζόντιες άκρες [66] [67] [68] [69] [70]:

Οι οριζόντιες και κάθετες δομές μπορούν να θεωρηθούν στις διαφορετικές 

απόψεις ενός οχήματος ως οπίσθια άποψη. Αυτές οι δομές αντιστοιχούν σε ορισμένα 

κοινά μέρη οχημάτων όπως το οπίσθιο-παράθυρο, ο προφυλακτήρας, κ.λπ....

Επομένως, η παρουσία οχημάτων μπορεί να υποτεθεί χρησιμοποιώντας τους 

αστερισμούς των κάθετων και οριζόντιων ακρών. Αυτή η ένδειξη χρησιμοποιήθηκε 

στο [66] όπου η εικόνα διαιρέθηκε σε στήλες και ψάχτηκε  για οριζόντιες άκρες ως 

πρώτο βήμα. Κατόπιν τα σχεδιαγράμματα κατασκευάστηκαν αθροίζοντας την 

ανταπόκριση που λήφθηκε σε κάθε στήλη: αυτά τα σχεδιαγράμματα λειάθηκαν 

έπειτα χρησιμοποιώντας ένα τριγωνικό φίλτρο. Οι τοπικές μέγιστες και ελάχιστες 

αιχμές χρησιμοποιήθηκαν έπειτα για να καθορίσουν την οριζόντια θέση των 

οχημάτων. 

Μια μέθοδος σκιών χρησιμοποιήθηκε έπειτα για να βρεθεί το κατώτατο 

σημείο του οχήματος. Ο Parodi και οι συνεργατες του [67]  χρησιμοποίησαν 

ομαδοποίηση ακρών για να εξαγάγουν τη γενική δομή μιας κυκλοφοριακής σκηνής.

Αυτή η μέθοδος παρείχε μια κατάτμηση της εικόνας βασισμένης σε τέσσερις πιθανές 

περιοχές:  το πεζοδρόμιο, τον ουρανό, και δύο πλευρικές περιοχές. Αυτή η μέθοδος 

εφαρμόστηκε έπειτα στην περιοχή πεζοδρομίων για να υποθέσει την παρουσία 

οχημάτων. Τα απομακρισμένα αυτοκίνητα ανιχνεύθηκαν χρησιμοποιώντας τις 

πληροφορίες ακρών [68]. Τα κάθετα και οριζόντια σχεδιαγράμματα αναλύθηκαν σε 

μια χονδροειδής έως λεπτή μέθοδο για να βρουν τα ορθογώνια αντικείμενα. Οι 

πληροφορίες λωρίδων [69] ανιχνεύοντας τις ανιχνευμένες λωρίδες στο παρελθόν  από 

το κατώτατο σημείο για να βρουν τη χαμηλότερη ισχυρή οριζόντια άκρη που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί κατώτατο σημείο ενός οχήματος.
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Εικόνα 100 - Κάθετες / οριζόντιες άκρες

Ο Betke και οι συεργάτες του, στο [68]  χρησιμοποίησαν πληροφορίες ακρών 

για να ανιχνεύσουν τα απόμακρα αυτοκίνητα. Πρότειναν μια χονδροειδής-έως-λεπτή 

μέθοδο αναζήτησης ψάχνοντας τα ορθογώνια αντικείμενα μέσω της ανάλυσης των 

κάθετων και οριζόντιων σχεδιαγραμμάτων. Η εικόνα 101 παρουσιάζει τη διαδικασία 

ανίχνευσης του οχήματος μέσω του υπολογισμού μιας περιοχής αναζήτησης, 

οριζόντιων και κάθετων άκρων και σχεδιαγράμματα των συσσωρευμένων τιμών

ακρών.

Υποθέτοντας ότι οι λωρίδες έχουν ανιχνευτεί επιτυχώς, ο  Bucher και οι 

συνεργάτες του [69] υπέθεσαν την παρουσία οχημάτων με την ανίχνευση κάθε 

λωρίδας που αρχίζει από κατώτατο σημείο, προσπαθώντας να βρουν τη χαμηλότερη 

ισχυρή οριζόντια άκρη.

Η επιλογή μερικών παραμέτρων ως τιμές κατώτατων ορίων για την επιλογή 

των σημαντικότερων κάθετων και οριζόντιων ακρών, και οι τιμές κατώτατων ορίων 

για την επιλογή των καλύτερων μεγίστων (π.χ. κορυφές) στα σχεδιάγραμμα εικόνων 
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είναι ένα λεπτό ζήτημα για να εξεταστεί δεδομένου ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις 

στην ευρωστία συστημάτων. Αυτή η ανάγκη επιλογής ενός συνόλου παραμέτρων 

μπορεί να παραγάγει μια μεταβλητή αποδοτικότητα των αλγορίθμων ανίχνευσής μας.

Μια προσαρμοστική λύση πρέπει να εξεταστεί για να αντιμετωπίσει ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου η δυναμική περιοχή των επίκτητων εικόνων είναι 

υψηλότερη από αυτή ενός εσωτερικού συστήματος εικόνας. Μια προσανατολισμένη 

προς την πολυ-κλίμακα μέθοδο ερευνήθηκε [70] για να εξετάσει αυτό το πρόβλημα.

Αν και δεν έλυσε ριζικά το πρόβλημα ρύθμισης παραμέτρου, το ελάφρυνε σε μέχρι 

ενός σημείου

Σύσταση [68] [71]:

Λόγω των γενικών ομοιοτήτων μεταξύ όλων των οχημάτων, οι τοπικές 

αλλαγές έντασης που προκαλούνται από την παρουσία οχημάτων σε μια εικόνα 

ακολουθούν ένα ορισμένο σχέδιο ή μια σύσταση. Επομένως η περιοχή όπου είναι 

πιθανό να βρεθεί ένα όχημα μπορεί να ληφθεί χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 

σύστασης ως ένδειξη. Επειδή από τη χρήση των πληροφοριών εντροπίας στο [68] 

δεδομένου ότι ένα μέτρο για την ανίχνευση σύστασης παρήγαγε φτωχά 

αποτελέσματα λόγω της παρουσίας συστάσεων στο υπόβαθρο, αναπτύχθηκαν άλλες 

τεχνικές: η εκμετάλλευση του γεγονότος ότι περνώντας τα αυτοκίνητα προκαλούν 

μεγάλη αλλαγές φωτεινότητας σε μερικά σημεία της εικόνας πάνω σε έναν μικρό 

αριθμό πλαισίων, σχεδιάστηκε μια μέθοδος για την ανίχνευση των αυτοκινήτων που 

περνάνε υπολογίζοντας τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος πλαισίου και των 

προηγούμενων πλαισίων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Τα πιθανά αυτοκίνητα που 

περνάνε ανιχνεύονται στο [68] εάν το ποσό των απόλυτων διαφορών φωτεινότητας 

υπερβαίνει ένα κατώτατο όριο. Το ιστόγραμμα πυκνότητας μιας διαφορικής εικόνας 

χρησιμοποιήθηκε στο [71] για να ανιχνεύσει τη διάβαση των οχημάτων. Αυτό το 

πρώτο βήμα έκανε γρηγορότερα την εξαγωγή των οχημάτων χρησιμοποιώντας 

κατόπιν έναν αλγόριθμο ταιριάσματος σχεδίων με το χαρακτηριστικό γνώρισμα 

οχημάτων επειδή μόνο σε εκείνες τις πιθανές περιοχές ήταν το δεύτερο βήμα που 

εφαρμόστηκε.

Φώτα οχημάτων [72]:

Η ανίχνευση οχημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν μπορεί να επιτευχθεί 

χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις που παρουσιάζονται ανωτέρω.  Είναι προφανές ότι θα 
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είναι αδύνατο να ανιχνευθούν οι σκιές, οι οριζόντιες/κάθετες άκρες, ή οι γωνίες στις 

εικόνες υπό συνθήκες νύχτας. Επομένως έχουν χρησιμοποιηθεί άλλες ενδείξεις ως 

φώτα οχημάτων σε αυτήν την περίπτωση. Ο Cucchiara και συνεργάτες στο [72]

χρησιμοποίησαν τα φώτα οχημάτων ως ένδειξη για να ανιχνεύσουν τα οχήματα τη 

νύχτα αλλά πρόσθεσαν ότι ήταν απαραίτητο να διευκρινιστούν οι προβολείς 

αυτοκινήτων από τις αντανακλάσεις, τις ακτίνες, τα φώτα των δρόμων και οι 

οριζόντιες σημάνσεις όπως οι διαγραμμίσεις ζέβρα.

Μέθοδοι με βάση την εικόνα στο χώρο.

Υπάρχουν δύο τύποι μεθόδων που χρησιμοποιούν τις στερεοφωνικές 

πληροφορίες για την ανίχνευση οχημάτων. Η μία χρησιμοποιεί  το χάρτη διαφοράς,  

ενώ η άλλη χρησιμοποιεί έναν μετασχηματισμό αντι-προοπτικής (π.χ., Αντίστροφη 

Προοπτική Χαρτογράφηση (IPM)).

Χάρτης διαφοράς [73]:

Ο χάρτης διαφοράς μιας εικόνας διαμορφώνεται από τη διαφορά στις 

αριστερές και δεξιές εικόνες μεταξύ των αντίστοιχων εικονοκυττάρων της εικόνας. 

Ως εκ τούτου ένας  τρισδιάστατος  χάρτης της αντιμετωπιζόμενης εικόνας μπορεί να 

ληφθεί από μια μετατροπή του χάρτη διαφοράς εάν οι παράμετροι του στερεό 

συστήματος είναι γνωστές.  Οι προσεγγίσεις που ήταν βασισμένες στην περιοχή ήταν 

υπολογιστικά πολύ ακριβές, και οι χάρτες διαφοράς που ήταν βασισμένοι στα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μεθόδων δεν ήταν αρκετά πυκνοί. Στο [73]  ένας 

τοπικός χαρακτηριστικός εξολκέας "ταξινόμηση δομών" προτάθηκε για να λύσει το 

πρόβλημα ανταπόκρισης ευκολότερα.

Αντίστροφη χαρτογράφηση προοπτικής [74] [75] [76] [77] (ΙΡΜ):

 Όπως χρησιμοποιείται για την ανίχνευση παρόδων (δες παράγραφο 0) η μέθοδος 

ΙΡΜ χρησιμοποιείται επίσης για την ανίχνευση οχημάτων και εμποδίων. 

Υποθέτοντας έναν επίπεδο δρόμο, ο Zhao και λοιποί στο  [74]  χρησιμοποίησαν έναν 

IPM για να μετασχηματίσουν κάθε σημείο στην αριστερή εικόνα  (από ένα σύστημα 
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stereovision) στις παγκόσμια συντεταγμένες και το πρόβαλαν ξανά πίσω επάνω στην 

δεξιά εικόνα. Μ’ αυτό τον   τρόπο μπορούσαν να προβλέψουν την εικόνα που 

φαινόταν από τη δεξιά εικόνα χρησιμοποιώντας την αριστερή εικόνα και να

συγκρίνουν αυτήν την πρόβλεψη με την πραγματική δεξιά εικόνα. Χρησιμοποιώντας 

αυτήν την μέθοδο ήταν σε θέση να χωρίσουν τα αντικείμενα επάνω από το επίγειο 

πλάνο από εκείνα μέσα στο επίγειο πλάνο όπως τα επίγεια σημάδια κυκλοφορίας, 

τις σκιές, κ.λπ. Το στερεοφωνικό σύστημα και  οι παράμετροι εικόνας 

αντιπροσωπεύονται στην εικόνα 102  (a) και στο (b) το IPM αποτέλεσμα της 

εικόνας, όπου εμπόδια και ελεύθερος δρόμος διατέμνονται.

Εικόνα 101 - "Στερεοπτικό" σύστημα εικόναςγια την ανίχνευση εμποδίων [74]

Μια άλλη δυνατότητα που εφαρμόζεται στο [75]  είναι να εφαρμοστεί ο 

αντίστροφος χάρτης προοπτικής και στη δεξιά και αριστερή εικόνα για να ανιχνεύσει 

τα εμπόδια. Με αυτόν τον  τρόπο, τα εμπόδια ανιχνεύτηκαν εάν η εικόνα διαφοράς 

παρουσίασε αρκετά μεγάλες συγκεκριμένα διαμορφωμένες συστάδες διαφορετικών 

από το μηδέν εικονοκυττάρων. Λόγω της διαφορετικής θέσης των δύο καμερών, η 

εικόνα διαφοράς θα μπορούσε μόνο να υπολογιστεί για την περιοχή των δύο οδικών 

μπαλωμάτων.

Εικόνα 102 - Ανίχνευση ενός ιδανικού τετραγωνικού εμποδίου με το διπλό στερεοφωνικό IPM
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Η εικόνα 103 παρουσιάζει συνθετικό παράδειγμα της ανίχνευσης των 

εμποδίων χρησιμοποιώντας τη «στερεοπτική» και υπολογίζοντας την διαφορά στην 

εικόνα IPM μεταξύ των εικόνων IPM των αριστερών και δεξιών εικόνων του 

στερεοπτικού συστήματος. Όπως μπορεί να φανεί στο (ε) υπάρχει πάντα μια μερίδα 

του δρόμου που καλύπτεται από το εμπόδιο.

Οι δονήσεις από την κίνηση αυτοκινήτων και την επίδραση ανάρτησης 

μπορούν να μετατοπίσουν τις κάμερες και να αλλάξουν το ύψος τους. Αυτά τα 

προβλήματα μειώνουν την αποδοτικότητα των προτεινόμενων μεθόδων δεδομένου 

ότι είναι μόνο ακριβή και γερά εάν οι στερεοφωνικές παράμετροι έχουν υπολογιστεί 

ακριβώς και κρατούνται σταθερά μόνιμα. Στο  [76]  προτάθηκε σε μια μέθοδο για να 

αντισταθμίσει το λάθος που προκλήθηκε από αυτές τις δυσκολίες που περιέλαβαν την 

επίδραση των παραμέτρων επιρροής σε μια εξίσωση για τη λήψη των ακριβών 

τρισδιάστατων μετρήσεων. Ο Broggi και οι συνεργάτες του στο [77] ανάλυσαν τις 

παραμέτρους κλίσεις και υποστήριξαν ότι οι δονήσεις έχουν επιπτώσεις συνήθως στις 

εξωγενείς παραμέτρους των καμερών και όχι τις εγγενείς. Μια γρήγορη μέθοδος 

αυτό-διαμέτρησης ερευνήθηκε σε εκείνη την μελέτη. Η γενική μέθοδος αυτό-

διαμέτρησης βασίστηκε επαναλαμβανόμενα στην αλλαγή της τιμής των εξωγενών 

παραμέτρων και ξανά-χαρτογράφησε όλα τα εικονοκύτταρα στην εικόνα για να λάβει 

τη διαφορά μεταξύ των δύο εικόνων. Το άβολο αυτής της μεθόδου ήταν ότι δεν θα 

μπορούσε να εκτελεσθεί σεν πραγματικό χρόνο κι έτσι έπρεπε να σχεδιαστεί μια 

γρηγορότερη μέθοδος. Αυτή η γρήγορη μέθοδος βασίστηκε στη χρήση των δεικτών 

στο καπό του οχήματος κι έτσι ο χρόνος επεξεργασίας μειώθηκε. 

Μέθοδοι βασισμένες στην κίνηση.

Εκτός από τις ενδείξεις που συζητούνται μέχρι τώρα που χρησιμοποιούν τα 

χωρικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα για να ξεχωρίσουν τα οχήματα από το 

υπόβαθρο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κι άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

διευκρινίζουν τη συμπεριφορά των οχημάτων από το υπόβαθρο, αυτή είναι η 

περίπτωση της χρήσης της σχετικής κίνησης ως ένδειξη. Ο κύριος περιορισμός των 

μεθόδων βασισμένων στις σχετικές πληροφορίες κινήσεων είναι ότι, προφανώς, δεν 

μπορούν να ανιχνεύσουν το στατικό εμπόδιο που μπορεί να γίνει μια σημαντική 

απειλή. Η σχετική κίνηση οχημάτων μπορεί να ληφθεί μέσω του υπολογισμού της 

οπτικής ροής που παρέχει ισχυρές πληροφορίες για το HG. Μια αποκλίνουσα ροή 

είναι χαρακτηριστική από τα οχήματα που πλησιάζουν από την αντίθετη κατεύθυνση 
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ενώ τα οχήματα που ταξιδεύουν στην ίδια κατεύθυνσής μας παράγουν μια 

συγκλίνουσα ροή [78]. Αυτές οι συγκεκριμένες ροές μπορούν να διακριθούν 

ποσοτικά από τη ροή που παράγεται με το ίδιο μας το αυτοκίνητό. Οι πρώτης-σειράς 

και δεύτερης-σειράς διαφορικές μέθοδοι αναπτύχθηκαν στο [78] και ίσχυσαν για μια 

χαρακτηριστική ακολουθία εικόνας αλλά τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από 

αυτό το πείραμα ήταν αρκετά φτωχά. Οι λόγοι που βρέθηκαν για να εξηγήσουν αυτά 

τα αποτελέσματα ήταν οι ακόλουθοι: (a) μετατόπιση μεταξύ των διαδοχικών 

πλαισίων, (b) έλλειψη συστάσεων,  και (c) κλονισμοί και δονήσεις. Ένα παράδειγμα 

μιας απλής οπτικής ροής για έναν δρόμο χωρίς εμπόδια παρουσιάζεται στην εικόνα

104.

Εικόνα 103 - Παράδειγμα της οπτικής ροής για έναν ευθύ δρόμο [78]

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δυσκολίες, που παίρνουν μια αξιόπιστη πυκνή 

οπτική ροή δεν είναι ένας εύκολος στόχος. Μια μέθοδος που προτάθηκε στο [79]  για 

να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ήταν να εκτιμήσει την οπτική ροή που 

χρησιμοποιεί μια τοπική προσέγγιση από τα χωροχρονικά παράγωγα της γκρίζας 

τιμής της εικόνας. Συγκέντρωσαν περαιτέρω την κατ' εκτίμηση οπτική ροή για να 

αποβάλουν ότι ήταν στο περιθώριο. Αυτή η αραιή ροή χρησιμοποιεί τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εικόνας ως το ύψος των αντικειμένων και παρέχει 

τις ικανοποιητικές πληροφορίες για το HG. Αυτές οι χαρακτηρισμένες βασισμένες 
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μέθοδοι είναι επίσης λιγότερο ευαίσθητες στο θόρυβο δεδομένου ότι χρησιμοποιούν 

πληροφορίες υψηλού επιπέδου.

Επαλήθευση υπόθεσης (HV)

Η εισαγωγή στο βήμα HV είναι το σύνολο περιοχών όπου η πιθανότητα για 

να βρεθεί  ένα όχημα είναι πολύ υψηλή, η οποία καθορίζεται από το βήμα HG. Κατά 

τη διάρκεια HV,  εκτελούνται δοκιμές για να ελέγξουν την ακρίβεια κάθε υπόθεσης.

Οι  HV προσεγγίσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: (1)

μέθοδοι βασισμένες στο πρότυπο  και (2) μέθοδοι βασισμένοι στην εμφάνιση.

Μέθοδοι βασισμένες σε Πρότυπο

Οι μέθοδοι που είναι βασισμένες σε πρότυπο εκτελούν συσχετισμό μεταξύ της 

εικόνας και ενός προκαθορισμένου σχεδίου της κατηγορίας οχημάτων. Μέθοδοι που 

προτείνονται στη λογοτεχνία χρησιμοποιούν πρότυπα με πολύ διαφορετική 

πολυπλοκότητα από πολύ "χαλαρά" έως πραγματικά πολύ αυστηρά. Ένα αρκετά 

αυστηρό πρότυπο χρησιμοποιήθηκε στο [66] όπου το προτεινόμενο πρότυπο 

αποτελέστηκε από την πινακίδα κυκλοφορίας και το οπίσθιο παράθυρο και η μέθοδος 

HV εφάρμοσε μερικούς περιορισμούς βασισμένους στη γεωμετρία οχημάτων και το 

μέγεθος των αναζητουμένων αντικειμένων. Αντίθετα, το πρότυπο που 

χρησιμοποιήθηκε στο [80]  βασίστηκε στην παρατήρηση ότι η οπίσθια/μετωπική 

άποψη ενός οχήματος έχει μια μορφή του "u" κι αυτό ήταν το πρότυπο που 

χρησιμοποιήθηκε για την απόφαση της παρουσίας ενός οχήματος: μια οριζόντια 

άκρη,  δύο κάθετες άκρες,  και  δύο γωνίες που συνέδεαν τις οριζόντιες και κάθετες 

άκρες.

Στο [81] επίσης χρησιμοποιήθηκε ένα πολύ χαλαρό πρότυπο για να 

αναγνωρίσει τα οχήματα καθώς το HV επιτεύχθηκε ψάχνοντας τις προεξέχουσες 

κάθετες και οριζόντιες άκρες και τη συμμετρία. Ένα μάλλον χαλαρό πρότυπο 

χρησιμοποιήθηκε επίσης στο [82], όπου το πρότυπο περιείχε την εκ των προτέρων 

γνώση για τα οχήματα: " ένα όχημα είναι γενικά συμμετρικό, χαρακτηριζόμενο από 

ένα ορθογώνιο κιβώτιο οριοθέτησης που ικανοποιεί  συγκεκριμένους περιορισμούς 

αναλογίας όψης".
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Μέθοδοι βασισμένες στην εμφάνιση.

Οι μέθοδοι που είναι βασισμένες στην εμφάνιση εκπαιδεύονται με ένα σύνολο 

εικόνων για να συλλάβουν τη μεταβλητότητα στην εμφάνιση των οχημάτων; αυτή η 

μεταβλητότητα μαθαίνεται με τη μέθοδο προκειμένου να επιτευχθεί μια επαρκής 

μέθοδος ταξινόμησης. Η μεταβλητότητα της αντίθετης κατηγορίας (κατηγορία μη-

οχημάτων) διαμορφώνεται συχνά επίσης για να βελτιώσει την απόδοση των 

συστημάτων. Το πρώτο βήμα είναι να περιγραφεί κάθε εικόνα στην ακολουθία 

κατάρτισης ως ένα σύνολο τοπικών ή παγκόσμιων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. 

Κατόπιν, το όριο απόφασης μεταξύ του οχήματος και των κατηγοριών μη-οχημάτων 

μαθαίνεται είτε με την κατάρτιση ενός ταξινομητή (π.χ., Νευρικό Δίκτυο (NN)) είτε 

με τη διαμόρφωση της διανομής πιθανότητας των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σε 

κάθε μία κατηγορία (π.χ., χρησιμοποίηση του κανόνα του Bayes υποθέτοντας τις 

διανομές του Gaussian).

Ο Wu και οι συνεργάτες του στο [83] χρησιμοποίησαν την τυποποιημένη 

Ανάλυση Κύριων Τμημάτων (PCA) για τη μέθοδο εξαγωγής χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων για την ανίχνευση οχημάτων, μαζί με τον πλησιέστερα - κοντινό 

ταξινομητή. Η PCA προσπαθεί να βρει τις κύριες ορθογώνιες κατευθύνσεις κατά 

μήκος των οποίων το σύνολο των στοιχείων έχει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Οι 

άξονες κύριων συστατικών διαμορφώνουν πραγματικά έναν καλό αντιπρόσωπο του 

συνόλου δειγμάτων. Αυτό τους οδήγησε στη θεωρία ότι στα προβλήματα 

αναγνώρισης σχεδίων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κύρια συστατικά του 

δείγματος που τέθηκε ως στόχος σε κάθε κατηγορία ως πρότυπο που αντιπροσωπεύει 

την κατηγορία.

Ο Handmann και οι συνεργάτες [84] καθόρισαν αντιπροσωπεύσεις σύστασης 

και περιγράμματος με τρεις μεθόδους: Τοπική Κωδικοποίηση Προσανατολισμού

(LOC), πολυγωνικές προσεγγίσεις των ακρών και της τοπικής εντροπίας της εικόνας.

Κατόπιν οι μήτρες ομο-περιστατικού επιλέχτηκαν ως διάνυσμα χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων για την επίλυση του στόχου ταξινόμησης. Οι μήτρες ομο-περιστατικού 

υπολογίστηκαν από μια βάση δεδομένων ταξινόμησης και επιλέχτηκε ένα νευρικό 

δίκτυο ως δομή ταξινόμησης.

Ένα στατιστικό πρότυπο για την ανίχνευση οχημάτων ερευνήθηκε από τον 

Schneiderman και τους συνεργάτες του [85]. Μια βασισμένη-σε-άποψη προσέγγιση 

που χρησιμοποιεί  πολλαπλάσιους ανιχνευτές υιοθετήθηκε για να αντιμετωπίσει τις

παραλλαγές άποψης. Οι στατιστικές εμφάνισης του αντικειμένου και του "μη-
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αντικειμένου" αντιπροσωπεύθηκαν χρησιμοποιώντας το προϊόν δύο ιστογραμμάτων 

με κάθε ιστόγραμμα να αντιπροσωπεύει τις κοινές στατιστικές ενός υποσυνόλου των 

συντελεστών μικροκυμάτων και της θέσης τους στο αντικείμενο. Ο Sun και οι 

συνεργάτες του στα  [86] [70] διαφώνησαν στο ότι οι πραγματικές τιμές των 

συντελεστών μικροκυμάτων δεν είναι πολύ σημαντικές για την ανίχνευση οχημάτων.

Στην πραγματικότητα, τα μεγέθη συντελεστή δείχνουν τοπικές προσανατολισμένες 

διαφορές έντασης, πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικές 

ακόμη και για το ίδιο όχημα υπό διαφορετικές φωτισμού. Μετά από αυτήν την 

παρατήρηση, πρότειναν τους κβαντοποιημένους συντελεστές για να βελτιώσουν την 

απόδοση ανίχνευσης. Η επιλογή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιεί τα 

φίλτρα του Gabor ερευνήθηκε στο [87]. Πρότειναν μια συστηματική και γενική 

εξελικτική βελτιστοποίηση προσέγγιση φίλτρων Gabor (EGFO) για τη 

βελτιστοποίηση των παραμέτρων ενός συνόλου φίλτρων του Gabor στα πλαίσια της 

ανίχνευσης οχημάτων. Ο στόχος ήταν να χτιστεί ένα σύνολο φίλτρων που ήταν σε 

θέση να ανταποκριθεί ισχυρότερα στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα παρόντα στα 

οχήματα απ' ότι στα μη-οχήματα, κι έτσι να βελτιώσουν τη διάκριση κατηγορίας.

Παρακολούθηση οχημάτων 

Στις σκηνές κυκλοφορίας πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορα κινούμενα 

αντικείμενα που μπορούν να αλληλεπιδράσουν το ένα το άλλο. Η πολλαπλών στόχων 

καταδίωξη απαιτεί όχι μόνο έναν αλγόριθμο εκτίμησης που παράγει μια εκτίμηση της 

κατάστασης του αντικειμένου (στόχος) που παρακολουθούνται αλλά και ενός 

τμήματος ένωσης στοιχείων που αποφασίζει ποια μέτρηση να χρησιμοποιήσει για την 

επιμόρφωση της κατάστασης κάθε αντικειμένου. 

Υποθέτουμε τις μετρήσεις μας ότι αλλοιώνονται από τον άσπρο Gaussian

θόρυβο μέτρησης (όπως σε μια απλή περίπτωση καταδίωξης αντικειμένου) και από 

τις εμφράξεις (οι μετρήσεις λείπουν ή είναι λανθασμένες λόγω των καλυμμένων 

δεδομένων από άλλα αντικείμενα.

Τα περισσότερα συστήματα παρακολούθησης είναι βασισμένα είτε στο 

φίλτρο Kalman είτε την τεχνική συσχετισμού. Οι αλγόριθμοι που είναι βασισμένοι σε 

πρότυπα έχουν ένα επίπεδο σταθερότητας και ακρίβειας που αδύνατο να επιτύχουν σε 

βασισμένους στην εικόνα ανιχνευτές. Εξετάζοντας την πολυπλοκότητα του φίλτρου 

Kalman, πολλοί ερευνητές παρουσίασαν τους αλγορίθμους τους για να 

κατασκευάσουν φίλτρα απεικόνισης πραγματικού-χρόνου και να επιτύχουν την σε 
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πραγματικό-χρόνο λειτουργία του συστήματος. Αυτή είναι η περίπτωση των μεθόδων 

που παρουσιάζεται στα [68] και [88].

Μερικοί άλλοι αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί που βελτιώνουν την απόδοση 

των συστημάτων των φίλτρων του Kalman, όπως αυτό που παρουσιάζεται στο [89]

Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Σε αυτό το έγγραφο, χρησιμοποιήθηκε μια 

πιθανολογική προσέγγιση βασισμένη στον αλγόριθμο συμπύκνωσης αντί των 

φίλτρων Kalman που επιτρέπουν πολλαπλάσιες υποθέσεις ταυτόχρονα.

Στο [88] δημιουργήθηκε ένα "παρακολουθούμενο παράθυρο" που περιείχε το 

αυτοκίνητο και χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει τους χάρτες και τα πρότυπα 

ακρών στα ακόλουθα πλαίσια. Σε κάθε πλαίσιο μια καθαρισμένη αναζήτηση του 

παρακολουθούμενου παραθύρου παρείχε νέες εκτιμήσεις των τεσσάρων πλευρών του 

οπίσθιου τμήματος του αυτοκινήτου και τις χρησιμοποίησε για να καθορίσει τα νέα 

όρια παραθύρων. Στο κάθε πλαίσιο δέκατο πλαίσιο το παράθυρο συσχετίστηκε με 

ένα πρότυπο αυτοκινήτων που δημιουργήθηκε on-line στο κατάλληλο μέγεθος για να 

βεβαιώσει ότι το παρακολουθούμενο αντικείμενο ήταν ακόμα το αυτοκίνητο που είχε 

ανιχνευτεί αρχικά. Σε κάθε πλαίσιο αξιολογήθηκε η αντικειμενική λειτουργία. Έλεγξε 

την αναλογία διάστασης, το μέγεθος, και, αν ήταν εφικτό, το συσχετισμό για το 

τρέχον παρακολουθούμενο παράθυρο, και όρισε πιστώσεις ή ποινικές ρήτρες 

ανάλογα με το πόσο πιθανό ήταν το αντικείμενο που παρακολουθήθηκε να ήταν ένα 

αυτοκίνητο. Μια διαδικασία παρακολούθησης θεωρήθηκε ως "σταθερή" εάν οι 

πιστωτικές αναθέσεις ήταν υψηλές για αρκετά πλαίσια εικόνας. Για σταθερές 

διαδικασίες, η ιστορία του παρακολουθούμενου παραθύρου χρησιμοποιήθηκε για να 

ενημερώσει τις παραμέτρους θέσης και μεγέθους εάν οι τρέχουσες παράμετροι 

παράγουν ποινικές ρήτρες.

Στο [89] οι ενδείξεις που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση 

οχημάτων ήταν οι κεντροειδείς θέσεις από κοινού με το μέσο όρο HOS (Στατιστικές 

Υψηλότερης Διαταγής)- βασισμένες στις τιμές μέτρησης διαφοράς του ανιχνευμένου 

σχεδίου οχημάτων. Αρχικά, το κέντρο βάρους που αντιστοιχεί σε μια ανιχνευμένη 

περιοχή πρώτου πλάνου συγκρίθηκε με τα κέντρα βάρους των αντικειμένων που 

ανιχνεύθηκαν στο προηγούμενο πλαίσιο χρησιμοποιώντας τον απλό κανόνα του 

Ευκλείδη. Κατόπιν, εάν η διαφορά στις μετατοπίσεις του κέντρου βάρους ήταν 

λιγότερο από μια ορισμένη αξία, τότε καθιερώθηκε ανταπόκριση (υποθέτοντας ότι το 

ποσοστό πλαισίων ήταν αρκετά υψηλό). Τέλος, εάν υπήρξαν πολλαπλές περιοχές 

πρώτου πλάνου που ήταν πιθανές υποψήφιες για την αντιστοιχία με ένα αντικείμενο 
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στο προηγούμενο πλαίσιο, τότε ο μέσος όρος HOS- βασισμένος στις τιμές μέτρησης 

διαφοράς χρησιμοποιήθηκε για να καθιερώσει μια μοναδική ανταπόκριση. Αυτό θα 

μπορούσε να εξεταστεί σαν ταίριασμα, χρησιμοποιώντας στατιστικό συσχετισμό 

υψηλής εντολής. Η μέθοδος που προτείνεται στο [90]  κατέχει   υψηλή ακρίβεια και 

αξιοπιστία με τη χρησιμοποίηση ενός ρητού βήματος συλλογισμού κλεισίματος. Για 

εκείνο τον σκοπό αντιπροσώπευσαν τα κινούμενα οχήματα από τα κλειστά 

περιγράμματα και χρησιμοποίησαν έναν ιχνηλάτη περιγράμματος βασισμένο στα 

όρια έντασης και κινήσεων. Η κίνηση και η εκτίμηση περιγράμματος εκτελέσθηκαν 

από τα γραμμικά φίλτρα Kalman βασισμένα σε ένα βελτιωμένο πρότυπο κινήσεων. Η 

ανίχνευση κλεισίματος εκτελέσθηκε με τη διατομή των διαταγμένων σε βάθος 

περιοχών που συνδέθηκαν στα αντικείμενα. Η διατομή αποκλείστηκε έπειτα στην 

αναπροσαρμογή κινήσεων και μορφής. Ένα περίγραμμα που συνδέθηκε σε μια 

κινούμενη περιοχή μονογραφήθηκε χρησιμοποιώντας ένα βήμα κατάτμησης 

κινήσεων που βασίστηκε στις διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων φίλτρων μιας 

επίκτητης εικόνας και μιας συνεχώς ενημερωμένης εικόνας υποβάθρου. Ο 

συμβολικός συλλογισμός της σκηνής κυκλοφορίας βασισμένης στις αποσπασματικές 

διαδρομές αυτοκινήτων εκτελέσθηκε χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο πεποίθησης. Ένα 

παράδειγμα της παρακολούθησης των εκτιμήσεων περιγράμματος των οχημάτων 

μέσα σε μια ακολουθία κυκλοφορίας παρουσιάζεται στην εικόνα 105.

Εικόνα 104 - Σύστημα παρακολούθησης [90]



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

245

Η παρακολούθηση [91] εκτελέσθηκε  με την έρευνα και μετά από τις 

πληροφορίες των ακρών του οχήματος που καθορίζουν τη θέση τους από το 

συσχετισμό. Σε πρώτη φάση, ο ιχνηλάτης έλεγξε το αναγγελθέν αντικείμενο με έναν 

στατικό τρόπο επαληθεύοντας την οριοθέτηση των άκρων μια εικόνα. Το όχημα 

διαμορφώθηκε ως ενιαία ορθογώνια επιφάνεια, παράλληλη στο πλάνο εικόνας, που 

κινείται σε ένα  τρισδιάστατο  διάστημα. Χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των 

σύντομων χρονικών διαστημάτων η κίνηση του οχήματος, η αλλαγή του οχήματος 

του προφανούς μεγέθους και μορφής, και τα μεγέθη των οριοθετημένων ακρών 

παραμένουν σχεδόν σταθερά. Με βάση αυτές τις υποθέσεις οι αναμενόμενες θέσεις 

των οριοθετημένων ακρών υπολογίστηκαν σε κάθε διαδοχική εικόνα. Στις μικρές 

περιοχές αναζήτησης γύρω από αυτές τις αναμενόμενες θέσεις, οι άκρες 

καθορίστηκαν από το συσχετισμό. Για κάθε οριοθετημένη άκρη υπήρξαν δύο 

περιοχές αναζήτησης σε εκείνες τις θέσεις του ορθογωνίου όπου οι άκρες ενός 

οχήματος που πλησιάζει αναμένονταν πιθανότατα να βρεθεί. Για να συγκριθούν τα 

μεγέθη των οριοθετημένων άκρων, κάθε άκρη αναζητήθηκε αρχικά σε εκείνη την 

περιοχή όπου βρέθηκε πριν στην εικόνα. Εάν δεν βρέθηκε κανένα ταίριασμα με την 

άκρη, αναζητήθηκε στην άλλη περιοχή αναζήτησης. Για την επαλήθευση του 

αντικειμένου σε κάθε εικόνα, τουλάχιστον τρία από τα τέσσερα που οριοθετούν τις 

άκρες έπρεπε να βρεθούν. Εάν μια οριοθετημένη άκρη δεν μπορούσε να βρεθεί ή 

βρέθηκε σε μια θέση που δεν ταιριάζει με τις προσδοκίες, η θέση αυτής της άκρης 

υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις άλλες τρεις άκρες.

Το σύστημα  παρακολούθησης στο [92] χρησιμοποίησε φίλτρα Kalman. Με 

βάση την τετμημένη μορφή οχημάτων, που θα μπορούσε να αντιπροσωπευθεί από 

ένα απλό τετραγωνικό πρότυπο, προτάθηκε μια μέθοδος σε τρία στάδια. Το πρώτο 

βήμα ήταν να εξαχθούν τα κρατικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα οχημάτων από κάθε 

τετραγωνικό πρότυπο και να προβλεφθεί η μελλοντική κατάσταση κάθε οχήματος 

στο επόμενο πλαίσιο μέσω του φίλτρου Kalman. Δεύτερον, ήταν να ταιριάξουν τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα μεταξύ των προβλεφθέντων στοιχείων και του νέου 

κράτους οχημάτων έτσι ώστε να μπορούν να επιτύχουν το αποτέλεσμα 

παρακολούθησης. Το τελευταίο βήμα ήταν να ενημερωθεί η καινοτομία και να 

υπολογιστεί το νέο κέρδος Kalman σύμφωνα με τη δύναμη λάθους πρόβλεψης 

προκειμένου να εφαρμοστεί η επόμενη πρόβλεψη κατ' επανάληψη. 

Τα φίλτρα Kalman χρησιμοποιήθηκαν επίσης στο [93] για να υπολογίσουν 

την ταχύτητα και την επιτάχυνση του οχήματος. Για αυτόν το λόγο, ένα φίλτρο 
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Kalman για την απόσταση (κατεύθυνση z) και η πλευρική θέση (κατεύθυνση y) 

σχετικά με το κύριο όχημα  χρησιμοποιήθηκαν για κάθε ανιχνευμένο όχημα.  Η 

απόσταση και η πλευρική θέση του κέντρου βάρους της συστάδας υιοθετήθηκαν ως 

μεταβλητές μέτρησης.

Ένα σύστημα παρακολούθησης βασισμένο-στο-πρότυπο μπορεί να βρεθεί στο 

[94]. Ο γεωμετρικός συλλογισμός που χρησιμοποιείται σε αυτούς τους αλγορίθμους 

παρακολούθησης είναι βασισμένος στα εκτεταμένα πρότυπα καλώδιο-πλαισίων, και 

είναι ουσιαστικά τρισδιάστατος. Αυτό υπερνικά με έναν φυσικό τρόπο πολλά από τα 

κλασσικά προβλήματα στο όραμα, όπως το μέγεθος,  η σταθερότητα μορφής και το 

μερικό κλείσιμο.  Αυτό το σύστημα άρχισε με τη βοήθεια μιας κατά προσέγγιση 

θέσης, προερχόμενης από την ανάλυση των περιοχών της συνεπούς μετακίνησης 

στην εικόνα. Κάθε θέση και προσανατολισμός ενός οχήματος θα μπορούσαν να 

εκτιμηθούν επακριβώς στη σκηνή και να αξιολογηθεί ένα καλό-ταιριαστό 

αποτέλεσμα. Μόλις βρέθηκε ένα μέγιστο αποτέλεσμα, το οποίο ικανοποίησε τα 

ειδικά κριτήρια αποδοχής λήφθηκε ως εκτίμηση της αληθινής θέσης και του 

προσανατολισμού του αντικειμένου. Η καθαρισμένη εκτίμηση θέσης 

χρησιμοποιήθηκε έπειτα ως μέτρηση εισαγωγής για ένα φίλτρο Kalman, το οποίο 

επέβαλε τους δυναμικούς περιορισμούς στην οπτική ερμηνεία. Το ανανεωμένο 

κράτος φίλτρων χρησιμοποιήθηκε για να προβλέψει μια προσωρινή θέση και έναν 

προσανατολισμό για το ίδιο αντικείμενο στο επόμενο πλαίσιο της ακολουθίας. Άλλα  

συστήματα παρακολούθησης που βασίζονται σε πρότυπα μπορούν να βρεθούν στα 

[95] [96].

4.2    Υποστήριξη απόφασης για την αξιολόγηση της κατάστασης 

Η καταγραφή του περιβάλλοντος των οδών, της κατάστασης του οδηγού και ο 

προσδιορισμός των κινδύνων κατά τη διάρκεια της οδήγησης είναι ένας σύνθετος 

στόχος που χρειάζεται την συγχώνευση των ετερογενών στοιχείων προκειμένου να 

επιτευχθεί μια απόφαση για το εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος που επικρατεί στα 

περίχωρα των οχημάτων. Για αυτόν τον λόγο, ένα σύστημα υποστήριξης απόφασης 

πρέπει να συνδυάσει πολυαισθητηριακές μετρήσεις με  διάφορα στοιχεία που 

προέρχονται από την οδική υποδομή και άλλα οχήματα προκειμένου να εξαχθούν οι 

συνθήκες του περιβάλλοντος γύρω από το όχημα καθώς επίσης και το επίπεδο 

προσοχής του οδηγού. Η υποστήριξη απόφασης βασισμένη στην επεξεργασία και την 
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εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των αποκτηθέντων στοιχείων, παρέχει ένα 

ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και την αυτοματοποιημένη ταξινόμηση των 

συνθηκών του δρόμου και των οδηγών,  γίνοντας ευφυής βοηθός στους δυνητικούς 

οδικούς χρήστες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η αναγνώριση σχεδίων έχει 

χρησιμοποιηθεί σε ποικίλους τομείς και η βιοϊατρική εφαρμοσμένη μηχανική δεν 

είναι ελλιπής. Η απασχόληση των νευρικών δικτύων στην αναγνώριση σχεδίων έχει 

επεκτείνει την κλίμακα εφαρμογής της, κατά ένα μεγάλο μέρος επειδή τα νευρικά 

δίκτυα (NNs) μπορούν να εκπαιδευθούν για να προσδιορίσουν μη - γραμμικά σχέδια 

μεταξύ των τιμών της εισαγωγής και της εξαγωγής και μπορούν να λύσουν 

αποτελεσματικότερα σύνθετα προβλήματα. Εξ αιτίας του ευρέος φάσματός των 

εφαρμογών τους και των δυνατοτήτων τους να μάθουν τις σύνθετες και μη γραμμικές 

σχέσεις - που προκαλούν τις θορυβώδεις ή λιγότερο ακριβείς πληροφορίες – τα NNs

ταιριάζουν πολύ καλά στην επίλυση των προβλημάτων στη βιοϊατρική εφαρμοσμένη 

μηχανική και,  ειδικότερα,  στην ανάλυση των βιοϊατρικών σημάτων.

Λόγω της απέραντα πιθανολογικής φύσης των επίκτητων σημάτων και της

διά-ατομικής μεταβλητότητας, παραδοσιακά συστήματα ανάλυσης σημάτων που 

βασίζονται σε επαγωγικές στατιστικές συχνά υστερούν σε ευρωστία και 

προσαρμοστικότητα. Στα ανωτέρω είδη προβλημάτων μπορούν να εξεταστούν 

διάφορες λύσεις.  Εντούτοις, η κύρια προσπάθειά μας θα συγκεντρωθεί στη χρήση 

των ευφυών τεχνικών για την ανάλυση και την ταξινόμηση των καταγραμμένων 

σημάτων. Τα συμπεράσματα θα προέλθουν από την εφαρμογή των πιο προεξεχουσών 

τεχνικών όπως:

 Δέντρα απόφασης

 Υπολογιστικές μέθοδοι νοημοσύνης: νευρικά δίκτυα, συγκεχυμένη λογική, 

γενετικοί αλγόριθμοι ή συνδυασμοί.

 Επαγωγικός προγραμματισμός λογικής 

 Τεχνικές βασισμένες σε στατιστικές: ταξινομητής  Bayes, συλλογισμός 

βασισμένος- στην-περίπτωση.  

 Μηχανές υποστήριξης διανύσματος.

Αυτές οι μέθοδοι είναι οδηγούμενες από δεδομένα και δεν βασίζονται 

αποκλειστικά σε ποιοτικούς κανόνες που παρέχονται από τους ιατρικούς 
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επαγγελματίες.  Το πλεονέκτημά τους είναι διπλό: Δεν είναι βασισμένοι σε μια ειδική 

γνώση, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων, μπορεί να ποσολογηθεί ή να 

περιγραφεί με τη χρήση ορισμένων κανόνων, και οδηγούν συχνά στις νέες σχέσεις 

και κανόνες, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί καθόλου (κανόνες ένωσης,  εξαγωγή 

κανόνων,  ανάσυρση δεδομένων).

4.2.1       Τεχνικές υποστήριξης απόφασης

4.2.1.1  Νευρικά Δίκτυα

Τα νευρικά δίκτυα έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς στα διάφορα προβλήματα 

ταξινόμησης σχεδίων από την άποψη της δυνατότητας εκμάθησης, της υψηλής 

δύναμης διάκρισής τους, και της άριστης δυνατότητας γενίκευσης.  Αν και διάφορες 

εφαρμογές της ιδέας των τεχνητών NN έχουν δει το φως, οι αρχές των Νευρώνων και 

των Βασισμένων στην Ακτίνα  λειτουργιών  κρύβονται κάτω από τις περισσότερες.

Πολυστρωματικός νευρώνας (MLP)

Ένας πολυστρωματικός νευρώνας διαμορφώνει τον πρωταρχικό καθορισμό 

των τεχνητών νευρικών δικτύων. Περιλαμβάνει διάφορους ενεργούς "νευρώνες" που 

συνδέονται για να διαμορφώσουν ένα δίκτυο.  Η αρχική μορφή του είναι βιολογική: 

ολόκληρη η ιδέα του νευρικού δικτύου προέρχεται από τις μελέτες της δομής και της 

λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η χρησιμότητα ενός νευρικού δικτύου είναι 

στη δυνατότητά  του να μιμηθεί  -  ή να διαμορφώσει  -  τη συμπεριφορά των 

πραγματικών φαινομένων όπως τον καιρό, το περιβάλλον, την οικονομία, τα 

χρηματιστήρια, την αύξηση πληθυσμών και την αποσύνθεση,  συνήθειες 

καταναλωτικής αγοράς, βιομηχανικές διαδικασίες, πτήση αεροσκαφών, μετακίνηση 

άκρων.

Όντας σε θέση να διαμορφώσει τη συμπεριφορά σε κάτι, ένα νευρικό δίκτυο 

είναι σε θέση στη συνέχεια να ταξινομήσει τις διαφορετικές πτυχές εκείνης της 

συμπεριφοράς, να αναγνωρίσει τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, να διαγνώσει εάν αυτό 

είναι σωστό ή ψεύτικο, να προβλέψει τι θα γίνει μετά, και να αντιδράσει εάν είναι 

απαραίτητο σε αυτό που είναι να γίνει μετά. Οι "δυνάμεις" ή "τα βάρη" αυτών των 

συνδέσεων μεταξύ των νευρώνων είναι εκεί όπου κατοικεί η λειτουργικότητα  του 

δικτύου. Η βασική του δομή παρουσιάζεται στην εικόνα 106.
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Εικόνα 105 - Πολυστρωματικός νευρώνας

Αντίθετα από τα μαθηματικά, τα νευρικά δίκτυα μπορούν πιστά να 

διαμορφώσουν τις διαδικασίες που είναι μη γραμμικές, των οποίων τα εσωτερικά 

έργα μπορούν μόνο να δηλωθούν μη-ρητά, και τα οποία μπορούν μόνο μερικώς να 

παρατηρηθούν μέσω πολλών οδηγημένων-από-το-θόρυβο, μη-ανεξάρτητων 

μεταβλητών, τα οποία στην πραγματικότητα είναι όπως όλες οι παγκόσμιες 

διαδικασίες. Αντί να προγραμματίζονται για να διαμορφώσουν μια πραγματική 

διαδικασία ρητά, το νευρικό δίκτυο εκπαιδεύεται για να το διαμορφώσει σιωπηρά. 

Αντί της διαμόρφωσης μιας πραγματικής διαδικασίας από την άποψη λογικών και 

μαθηματικών λειτουργιών, το νευρικό δίκτυο το διαμορφώνει ως απέραντη σειρά 

«δια-νευρικών βαρών σύνδεσης».

Ανάλογα με τις απαιτήσεις απόδοσης και τις ανάγκες για ευελιξία της δοκιμής 

και του καθορισμού παραμέτρων, ισχύουν και οι αυστηρά-καλωδιωμένες 

ηλεκτρονικές εφαρμογές και οι εφαρμογές λογισμικού.

Δίκτυα Λειτουργιών Βασισμένα στην Ακτίνα (RBF) 

Οι ακτινωτές λειτουργίες είναι απλά μια κατηγορία λειτουργιών. Σε γενικές 

γραμμές, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν σε οποιοδήποτε είδος προτύπου (γραμμικού 

ή μη γραμμικού) και οποιοδήποτε είδος του δικτύου (μονού-στρώματος ή πολύ-

στρωματικού). Εντούτοις, τα δίκτυα λειτουργίας βασισμένα στην ακτίνα (RBF 

δίκτυα) έχουν συνδεθεί παραδοσιακά με τις ακτινωτές λειτουργίες σε ένα δίκτυο 

μονού-στρώματος όπως αυτό που παρουσιάζεται κατωτέρω (Εικόνα 107). Ένα RBF 
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δίκτυο είναι μη γραμμικό εάν οι λειτουργίες βάσης μπορούν να κινήσουν ή να 

αλλάξουν το μέγεθος ή εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα κρυμμένα στρώματα. 

Κάθε ένα από τα n τμήματα των εισαγόμενων διανυσμάτων τροφοδοτεί το m με 

λειτουργίες βάσης των οποίων τα αποτελέσματα συνδυάζονται γραμμικά με τα 

εξαγόμενα  βάρη  του δικτύου.

Εικόνα 106 - Το αρχικό δίκτυο λειτουργίας βασισμένο στην ακτίνα

4.2.1.2   Στατιστικά πρότυπα 

Ο Ταξινομητής Bayesian είναι μια πιθανολογική μέθοδος για την ταξινόμηση. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει την πιθανότητα που ένα παράδειγμα j 

(μια λέξη) ανήκει στην κατηγορία Ci (η λέξη είναι ζεστός ή κρύος) λαμβάνοντας 

υπόψη τις τιμές των ιδιοτήτων του παραδείγματος:

P(Ci | D1 = W1j& ... & Dn = Wnj)

όπου D = W σημαίνει " η πιθανότητα το έγγραφο/ιστοσελίδα να περιέχει αυτήν την 

λέξη " Εάν οι τιμές ιδιοτήτων είναι ανεξάρτητες (τα περιστατικά όλων των λέξεων 

είναι ανεξάρτητα) αυτός ο τύπος είναι ισοδύναμος με

P(Ci) = P(Ak = Vkj | Ci)

Και τα δύο P(Ak = Vkj | Ci) (π.χ. η πιθανότητα μια ιστοσελίδα να περιέχει μια 

ορισμένη λέξη δεδομένου ότι αυτή είναι ζεστός) και P(Ci) (η πιθανότητα ότι μια 

ιστοσελίδα είναι ζεστή) μπορεί να υπολογιστεί από τα στοιχεία κατάρτισης. Για να 

καθορίσει η πλέον πιθανή κατηγορία ενός παραδείγματος (π.χ. είτε ζεστός ή κρύος), 
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υπολογίζεται η πιθανότητα κάθε κατηγορίας. Ένα παράδειγμα κατατάσσεται στην 

κατηγορία με την υψηλότερη πιθανότητα

4.2.1.3  Μηχανές Υποστήριξης Διανύσματος 

Ο Vapnik εισήγαγε αρχικά τις διανυσματικές μηχανές υποστήριξης (SVMs) 

το 1979. Εντούτοις, έχει κερδίσει την προσοχή μόνο τα τελευταία έτη.  SVM έχει 

αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλο για την αναγνώριση σχεδίων.

Εικόνα 107 - Αρχή SVM

Η κατάρτιση μιας ταξινόμησης SVM περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση ενός 

υπερβολικού πλάνου έτσι ώστε το μεγαλύτερο περιθώριο διαμορφώνεται μεταξύ  2  

κατηγοριών διανυσμάτων ελαχιστοποιώντας τα αποτελέσματα των λαθών 

ταξινόμησης (Εικόνα 108) [136]. Αυτό λύνεται διατυπώνοντας το ως κυρτό 

τετραγωνικό πρόβλημα προγραμματισμού.  Χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες,  αυτό 

δίνει Lagrangian:

1

2
D i i j i j i j

i ij

L a a a y y x x  
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όπου

LD μεγιστοποιείται όσον αφορά α

 ai= Lagrange πολλαπλασιαστής για το διάνυσμα i

 xi= διάνυσμα κατάρτισης i 

yi= κατηγορία διανύσματος i (±1) 

υπό τον όρο 0<a<C

Η παράμετρος C πρόκειται να επιλεχτεί από το χρήστη, όπου ο μεγαλύτερος C 

θα ορίσει μια υψηλότερη ποινική ρήτρα στα λάθη ταξινόμησης. Τα διανύσματα 

κατάρτισης για τα οποία α> 0 καλούνται τα διανύσματα υποστήριξης.

Κατά συνέπεια για να ταξινομήσουμε ένα διάνυσμα  Χ,  υπολογίζουμε απλώς 

το σήμα του

1

( )
sN

i i i
i

f x a y s x b


 

Όπου  Ns είναι ο αριθμός διανυσμάτων υποστήριξης, si είναι το διάνυσμα 

υποστήριξης i με την κατηγορία y, b μπορεί να βρεθεί με την επιλογή ενός 

διανύσματος υποστήριξης με a< C και χρησιμοποιώντας:

1

1 sN

j j j i
ji

b a y x x
y 

  

Για την πληρότητα, το hyperplane ορίζεται ως:

0x w b  

Όπου 

1

sN

i i i
i

w a y s




Ο λόγος που οι SVMs ήταν σε θέση να εκτελέσουν τόσο καλά είναι η 

προσθήκη των λειτουργιών πυρήνων στον παραπάνω αλγόριθμο. Οι λειτουργίες 

πυρήνων χαρτογραφούν τα διανύσματα εισαγωγής σε κάποιο υψηλότερο 
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διαστασιολογημένο χώρο τέτοιο που καταλληλότερο υπέρ-πλάνο μπορεί να βρεθεί με 

ελάχιστα λάθη ταξινόμησης.  Η λειτουργία πυρήνων ορίζεται ως:

1 2 1 2( , ) ( ) ( )K x x x x  

όπου ( )x  χαρτογραφεί το διάνυσμα  x  σε κάποιο άλλο ευκλείδειο διάστημα.

Δεδομένου ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το προϊόν σημείου xixj με K(xi,xj)

στον αλγόριθμο, δεν θα υπάρξει ποτέ ανάγκη να καθορίσουμε ρητά τι είναι το Φ.

Κατά συνέπεια η κατάρτιση lagrangian γίνεται:

1
( , )

2
D i i j i j i j

i ij

L a a a y y K x x  

και η λειτουργία ταξινόμησης γίνεται:

1

( ) ( , )
sN

i i i
i

f x a y K s x b


 

όπου το  b μπορεί να βρεθεί επιλέγοντας ένα διάνυσμα υποστήριξης με a<C και 

χρησιμοποιώντας:

1

1
( , )

sN

j j j i
ji

b a y K x x
y 

 

Η διατύπωση των λειτουργιών πυρήνων περιορίζεται μόνο από τον όρο ότι οι 

λειτουργίες πυρήνων πρέπει να ικανοποιήσουν την συνθήκη του Mercer. Αυτός 

δηλώνει ότι για μια λειτουργία g(x), όπου 2( )g x dx είναι πεπερασμένος, τότε  

( , ) ( ) ( ) 0K x y g x g y dxdy  .
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Πίνακας  2:  κατάλογοι μερικές από τις κοινές λειτουργίες πυρήνων:

Τύπος Λειτουργία πυρήνων

Πολυώνυμο του βαθμού p ( , ) ( 1) pK x y x y  

Ακτινωτή λειτουργία βάσης 2 22( , ) x yK x y e  

Νευρικό δίκτυο σε σχήμα S με δύο

επίπεδα

( , ) tanh( )K x y kx y   

4.2.1.4  Δέντρα και Τεχνικές Απόφασης για την Εξαγωγή Κανόνα από τα Σύνολα

Δεδομένων.

Τα δέντρα απόφασης χρησιμοποιούνται ευρέως για να αντιπροσωπεύσουν τη 

γνώση; ή χτίζονται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κατάρτισης στοιχείων και μπορεί 

κατόπιν να χρησιμοποιηθούν για να ταξινομήσουν τα νέα αντικείμενα. Τα κύρια 

προβλήματά τους είναι η αδιαφανής δομή τους, και ότι τα ελλειπή στοιχεία μπορεί να 

προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα απόδοσης. Επιπλέον,  γίνονται δυσκίνητα σε 

μεγάλα σύνολα στοιχείων.

Εικόνα 108 - Παράδειγμα δέντρων απόφασης

Κανόνες υπό μορφή "αν X τότε Y" είναι πιθανώς η πιο κοινή μορφή 

αντιπροσώπευσης γνώσης. Οι κανόνες τείνουν να είναι απλοί και διαισθητικοί, μη 

δομημένοι και λιγότερο άκαμπτοι. Τα κύρια προβλήματα είναι η δυσκολία στη 
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συντήρηση και την ανεπάρκεια στην αντιπροσώπευση πολλών τύπων γνώσεων. Γερό 

σε θορυβώδη δεδομένα και ικανό να μάθει διαζευκτικές εκφράσεις, το δέντρο 

απόφασης ως μέθοδος ιδιαίτερα-εκτιμημένων λειτουργιών στόχων, είναι μια από τις 

πιο ευρύτατα χρησιμοποιημένες και πρακτικές μεθόδους για το επαγωγικό 

συμπέρασμα. 

Η εκμάθηση δέντρων απόφασης είναι γενικά καταλληλότερη στα προβλήματα 

με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Οι περιπτώσεις περιγράφονται από ένα σταθερό σύνολο ιδιοτήτων  (π.χ.,  

θερμοκρασία)  και των τιμών τους  (π.χ.,  καυτό).  Η ευκολότερη κατάσταση 

για την εκμάθηση δέντρων απόφασης εμφανίζεται όταν κάθε ιδιότητα 

προσλαμβάνει έναν μικρό αριθμό διαζευκτικών πιθανών τιμών (π.χ., καυτός, 

ήπιος, κρύος). Οι επεκτάσεις στο βασικό αλγόριθμο επιτρέπουν τη 

μεταχείριση ιδιοτήτων πραγματικών-τιμών (π.χ., μια παγκόσμια 

θερμοκρασία). 

 Η λειτουργία στόχου έχει ιδιαίτερες τιμές παραγωγής. Ένα δέντρο απόφασης 

ορίζει μια ταξινόμηση σε κάθε παράδειγμα. Η απλούστερη περίπτωση είναι 

όταν υπάρχουν μόνο δύο πιθανές κατηγορίες (Boolean ταξινόμηση).

Οι μέθοδοι δέντρων απόφασης μπορούν επίσης να επεκταθούν εύκολα στην 

εκμάθηση των λειτουργιών με περισσότερες από δύο πιθανές τιμές παραγωγής. Μια 

ουσιαστικότερη επέκταση επιτρέπει λειτουργίες στόχων με αποτελέσματα 

πραγματικών τιμών, αν και η εφαρμογή των δέντρων απόφασης σε αυτήν την 

ρύθμιση είναι λιγότερο συνηθισμένη. Τα δέντρα απόφασης αντιπροσωπεύουν φυσικά 

τις διαζευκτικές εκφράσεις.

Οι μέθοδοι εκμάθησης είναι γερές στα λάθη - και λάθη στις ταξινομήσεις των 

παραδειγμάτων κατάρτισης και λάθη στις τιμές ιδιοτήτων που περιγράφουν αυτά τα 

παραδείγματα. Τα στοιχεία κατάρτισης μπορούν να περιέχουν ελλείπουσες τιμές 

ιδιοτήτων. Οι μέθοδοι δέντρων απόφασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και 

όταν κάποια παραδείγματα κατάρτισης έχουν άγνωστες τιμές (π.χ., η υγρασία είναι 

γνωστή για μόνο ένα μέρος των παραδειγμάτων). Οι καταρτισμένες λειτουργίες είτε 

αντιπροσωπεύονται από ένα δέντρο απόφασης είτε επαν-αντιπροσωπεύονται από 

σύνολα κανόνων «αν-τότε» για να βελτιώσουν την αναγνωσιμότητα.
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Γενικά, τα δέντρα απόφασης αντιπροσωπεύουν μια αποσύνδεση των κλίσεων 

των περιορισμών στις αξίες-ιδιοτήτων των περιπτώσεων. Κάθε πορεία από τη ρίζα 

του δέντρου σε ένα φύλλο αντιστοιχεί σε μια κλίση των ιδιοτήτων των δοκιμών και 

το ίδιο το δέντρο σε μια αποσύνδεση αυτών των κλίσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα 

δέντρα απόφασης ταξινομούν τις περιπτώσεις με ταξινόμηση τους από κάτω από το 

δέντρο από τον κόμβο ρίζας σε κάποιο κόμβο φύλλων, ο οποίος παρέχει την 

ταξινόμηση της περίπτωσης. Κάθε κόμβος στο δέντρο διευκρινίζει μια δοκιμή 

μερικών ιδιοτήτων της περίπτωσης, και κάθε κλάδος που κατεβαίνει από εκείνο τον 

κόμβο αντιστοιχεί σε μια από τις πιθανές τιμές για αυτήν την ιδιότητα.

Μια περίπτωση ταξινομείται με την έναρξη στον κόμβο ρίζας του δέντρου 

απόφασης, εξετάζοντας τις ιδιότητες που διευκρινίζονται από αυτόν τον κόμβο, μετά 

κινείται προς τα  κάτω στον κλάδο του δέντρου που αντιστοιχεί στην τιμή από τις 

ιδιότητες. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται τότε στον κόμβο σε αυτόν τον κλάδο 

και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί ένας κόμβος φύλλων.

4.2.1.5  Συγκεχυμένα συστήματα 

Ένα συγκεχυμένο σύνολο είναι ένα σύνολο χωρίς ένα μοναδικό όριο, που 

αυτή είναι η απόφαση εάν ένα στοιχείο x ανήκει ή όχι σε ένα σύνολο A που είναι 

βαθμιαίο και μη μοναδικό  (δυαδικό). Η λειτουργία ιδιότητας μέλους αντιπροσωπεύει 

έναν "βαθμό ιδιοκτησίας" για κάθε αντικείμενο σε ένα συγκεχυμένο σύνολο και 

παρέχει μια χαρτογράφηση αντικειμένων σε μια τιμή συνεχούς ιδιότητας μέλους στο 

διάστημα. Όταν η αξία ιδιότητας μέλους είναι κοντά στην αξία  1  σημαίνει ότι η 

εισαγωγή x ανήκει στο σύνολο A με έναν υψηλό βαθμό, ενώ οι μικρές τιμές ιδιότητας 

μέλους δείχνουν ότι το σύνολο Α δεν ταιριάζει πολύ καλά στην εισαγωγή Χ. 

Διάφοροι τύποι λειτουργιών ιδιότητας μέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Η ιδιότητα μέλους είναι ο προσδιορισμός της ποσότητας της ανθρώπινης αντίληψης 

για την προκείμενη κατάσταση. Η μορφή λειτουργίας ιδιότητας μέλους εξαρτάται 

από τη δομή του αντίστοιχου συγκεχυμένου συνόλου. Μερικές γνωστές μορφές είναι 

η τριγωνική, τραπεζοειδής, η Gaussian και η μορφή κουδουνιών.

Νευρο-συγκεχυμένοι ταξινομητές

Η παραδοσιακή καθορισμένη θεωρία περιγράφει τα μοναδικά γεγονότα που 

είτε εμφανίζονται είτε δεν εμφανίζονται. Τα παραδοσιακά σύνολα χρησιμοποιούν τη 

θεωρία πιθανότητας που εξηγεί εάν ένα γεγονός θα εμφανιστεί, μετρώντας την 
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πιθανότητα με την οποία ένα δεδομένο γεγονός αναμένεται να εμφανιστεί. Αντίθετα, 

η συγκεχυμένη καθορισμένη θεωρία μετρά το βαθμό στον οποίο ένα γεγονός 

εμφανίζεται.

Η ταξινόμηση σχεδίων διαιρεί την περιοχή του διαστήματος σε κατηγορίες 

(σύνολα), και ορίζει έπειτα κάθε σχέδιο σε μια από αυτές τις κατηγορίες.  Όσον 

αφορά κάθε κατηγορία ως συγκεχυμένο σύνολο και προσδιορισμό της λειτουργίας 

ανάθεσης με την έννοια μιας λειτουργίας ιδιότητας μέλους, μια άμεση σχέση μεταξύ 

των συγκεχυμένων συνόλων και η αναγνώριση σχεδίων γίνονται ορατές. Από αυτή 

την άποψη, οι κατηγορίες σχεδίων θεωρούνται ως συγκεχυμένα σύνολα όπου ένα 

σχέδιο ανήκει σε καθεμία από αυτές τις  κατηγορίες με μια ορισμένη τιμή ιδιότητας 

μέλους.

Διάφορα πρότυπα που συνδυάζουν τα συγκεχυμένα συστήματα και τα 

νευρικά δίκτυα έχουν αναπτυχθεί τα οποία χτίζουν αποδοτικούς ταξινομητές σχεδίων 

εκμεταλλευμένα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από κάθε τεχνική 

κατά τρόπο συνεργατικό. Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους χρησιμοποιούν 

καταρτισμένα σύνολα για να παραγάγουν γεωμετρικά hyperboxes και να 

υπολογίσουν έπειτα τις κατάλληλες λειτουργίες ιδιότητας μέλους προκειμένου να 

διευκρινιστούν τα όρια απόφασης των κατηγοριών σχεδίων (Εικόνα 110).

Εικόνα 109 - Συγκεχυμένα Hyperboxes

4.2.2 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Συχνά ερευνητές και επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με την ερώτηση 

πόσο ακριβές είναι ένα αποτέλεσμα ταξινόμησης [143]. Για κάθε δεδομένη 
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κατηγορία κινδύνου Ci το αποτέλεσμα ταξινόμησης μπορεί να είναι Αληθινά Θετικό 

(TP) εάν περιγράφεται η πραγματική κατάσταση από το Ci Αληθινό Αρνητικό (TN) 

αν η πραγματική κατάσταση δεν περιγράφεται από Ci και το αποτέλεσμα σωστά δεν 

δείχνει Ci, Ψεύτικο Θετικό (FP) εάν η πραγματική κατάσταση δεν περιέρχεται Ci

αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ανακριβώς έτσι, και Ψεύτικο Αρνητικό(FN) εάν η 

πραγματική κατάσταση δείχνει Ci αλλά ο ταξινομητής αποτυγχάνει να το 

αξιολογήσει. Η σχέση μεταξύ TP, TN, FP και FN απεικονίζονται στην εικόνα 111.

Για κάθε πιθανή αξία σημείου ή κριτηρίου διακοπών που επιλέγεται για να 

κάνει διακρίσεις μεταξύ TP και της TN, θα υπάρξει κάποια παραγωγή περιπτώσεων 

ψεύτικη.

Εικόνα 110 - Αξιολόγηση αποτελέσματος ταξινόμησης

Εάν οι ακόλουθες τιμές ορίζονται σε κάθε μέρος (πίνακας 3) μπορούμε να 

υπολογίσουμε διάφορες ιδιότητες της επιτυχίας (πίνακας 4).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Παρών Απών Σύνολο

Αποτέλεσμα Κίνδυνος Κίνδυνος

Θετικό Αληθινό θετικό a Ψεύτικο θετικό c a + c

Αρνητικό
Ψεύτικο 

αρνητικό
b

Αληθινό 

αρνητικό
d b + d

Total a + b c + d

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ευαισθησία
a

a b



Ιδιομορφία

d

c d




Αναλογία θετικής 

πιθανότητας

Sensitivity

l Specificity




Αναλογία 

αρνητικής 

πιθανότητας

Sensitivity

l Specificity




Θετική προφητική 

τιμή

a

a c




Αρνητική 

προφητική τιμή

d

b d




Ευαισθησία: πιθανότητα ότι ένα αποτέλεσμα δοκιμής θα είναι θετικό όταν ο 

συγκεκριμένος κίνδυνος είναι παρών (αληθινό θετικό ποσοστό,  που εκφράζεται ως 

ποσοστό). Ιδιομορφία: πιθανότητα ότι ένα αποτέλεσμα δοκιμής θα είναι αρνητικό 

όταν ο κίνδυνος δεν είναι παρών (αληθινό αρνητικό ποσοστό,  που εκφράζεται ως 

ποσοστό).

Αναλογία Θετικής πιθανότητας: αναλογία μεταξύ της πιθανότητας ενός θετικού 

αποτελέσματος δοκιμής δεδομένης της παρουσίας του συγκεκριμένου κινδύνου και η 

πιθανότητα ενός θετικού αποτελέσματος δοκιμής δεδομένης της απουσίας του 

συγκεκριμένου κινδύνου, δηλ.:
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True Positiverate

False Positiverate

Αναλογία αρνητικής πιθανότητας: αναλογία μεταξύ της πιθανότητας ενός 

αποτελέσματος αρνητικού τέστ δεδομένης της παρουσίας του συγκεκριμένου 

κινδύνου και η πιθανότητα ενός αρνητικού αποτελέσματος της δοκιμής που δίνεται 

απουσία του συγκεκριμένου κινδύνου, π.χ.

False Positiverate

True Positiverate

Θετική προφητική τιμή: πιθανότητα ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι παρών 

όταν η δοκιμή είναι θετική (εκφρασμένος ως ποσοστό).

Αρνητική προφητική τιμή: πιθανότητα ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν είναι 

παρών όταν η δοκιμή είναι αρνητική (εκφρασμένος ως ποσοστό). 

Είναι εμφανές ότι η αξιολόγηση του ταξινομητή στηρίζεται στην ανατροφοδότηση 

που μαζεύεται από τον επαγγελματία και το ανθρώπινο θέμα.

4.3  Μηχανισμός προειδοποίησης  

4.3.1  Εξέταση των ανθρώπινων αντιλήψεων

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι πλήρη της τεχνολογίας και των συσκευών με 

τις οποίες η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι διαταραγμένη. Η απόσπαση της 

προσοχής επιπλέον μπορεί να οδηγήσει στις συντριβές. Τα συστήματα επαγρύπνησης 

προειδοποιούν τον οδηγό και τον αναγκάζουν να συγκεντρωθεί στους αρχικούς 

οδηγητικούς στόχους σε επικίνδυνες καταστάσεις. Υπάρχουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις για να τους χρησιμοποιήσουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ο στόχος των 

μηχανικών είναι να αναλύσουν και να εξετάσουν τις αντιδράσεις των οδηγών και να 

υιοθετήσουν τα κατάλληλα συστήματα επαγρύπνησης. Όχι μόνο οι τεχνικές αλλά 

ανθρώπινες πτυχές πρέπει να εξεταστούν. Μια ολοκαίνουργια προσέγγιση είναι να 

φανεί πιο στενή στην άποψη της ανθρώπινης αντίληψης για να χτίσει  αποδοτικότερα 

συστήματα επαγρύπνησης. Σε αυτό το έγγραφο υπάρχουν επίσης δύο πειράματα που 
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επισημαίνουν τις διαφορές του χρόνου αντίδρασης με τους διάφορους τύπους 

επιφυλακών.

Σήμερα τα Αυτοκίνητα Συστήματα Συναγερμών γίνονται ένα σημαντικό 

μέρος της σύγχρονης εντός-του-αυτοκινήτου υποδομής. Παλαιότερα, όταν η 

ανάπτυξη οχημάτων ήταν σε πολύ κατώτερη φάση, ο κατασκευαστής έδωσε 

περισσότερη προσοχή στους μηχανικούς και δεν έλαβε υπόψη την ασφάλεια των 

επιβατών. Με την αύξηση στην πυκνότητα της κυκλοφορίας και την αύξηση της 

ταχύτητας των οχημάτων γίνεται σημαντικό να ενισχυθούν οι οδηγοί για να 

αποφύγουν ή να μετριάσουν τις συγκρούσεις. Καθώς οι υπολογιστές και άλλες  

πληροφορίες τεχνολογίας κινούνται προς τα αυτοκίνητα και τις διαδρομές, οι 

συντριβές που σχετίζονται με την απόσπαση της προσοχής είναι πιθανό να γίνουν ένα 

σημαντικό πρόβλημα.

Η κατάσταση της τεχνολογίας επιτρέπει σήμερα ένα όχημα να μετατραπεί σε 

ένα αυτοματοποιημένο κέντρο επικοινωνίας, το οποίο παρέχει πληροφορίες 

οποιουδήποτε είδους. Ο κατασκευαστής οχημάτων χρησιμοποιεί αυτές τις 

δυνατότητες και ενσωματώνει  διαφορετικά συστήματα προσωπικής επικοινωνίας 

στα αυτοκίνητά τους, όπως υπηρεσίες εντόπισης, οδηγοί εστιατορίων, υπηρεσίες 

συμβουλής για τα κοντινότερα βενζινάδικα, συστήματα ναυσιπλοΐας, οικονομικές 

συναλλαγές, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο βασισμένη στη φωνή.  Αυτές οι 

λειτουργίες πρέπει να μοιραστούν και έχουν καταστρεπτική επιρροή στην οδήγηση. 

Τα συστήματα ανακοίνωσης πρέπει να καθοδηγήσουν την προσοχή στον αρχικό 

στόχο ή την πηγή κινδύνου. Έτσι ο κύριος στόχος τέτοιων συστημάτων είναι να 

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αντίδρασης. Όσο γρηγορότερη η αντίδραση, τόσο 

υψηλότερη η πιθανότητα της αποφυγής του κινδύνου.

Ας συνοψίσουμε τους διαφορετικούς τύπους πληροφοριών που παρέχονται 

στον οδηγό και ας χαρακτηρίσουμε την ιεραρχία πληροφοριών που εξαρτάται από τη 

σημασία της. Το σύστημα πληροφοριών-εντός του οχήματος (IVIS) έχει δύο κύριες 

κατηγορίες αρχικών και δευτεροβάθμιων στόχων, οι οποίοι είναι ADAS (Προηγμένο 

Σύστημα Βοήθειας Οδηγών) και DIS (Σύστημα Πληροφοριών Οδηγών). Το δεύτερο 

είναι αρμόδιο για τη διασκέδαση και τοποθετείται στη χαμηλότερη θέση της 

ιεραρχίας σημασίας, επειδή αυτό το είδος πληροφοριών είναι πιο άσχετο με την 

οδήγηση. Αφ' ετέρου, το ADAS παρέχει ουσιαστικά μηνύματα και ελέγχει το στόχο 

του οδηγήματος, γι’ αυτό πρέπει να τονιστεί ως σημαντικός.
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Γενικά, όλα τα συστήματα ADAS ανιχνεύουν τους πιθανούς κινδύνους, 

προειδοποιούν τους οδηγούς για πιθανούς ή πραγματικούς κινδύνους ή υποστηρίζουν 

τους οδηγούς για τον  αρχικό οδηγητικό του στόχο. Αυτή η ταξινόμηση δείχνει ότι ο 

αριθμός τέτοιων συστημάτων είναι απέραντος και απαιτεί πολλή συγκέντρωση, 

βελτιωμένες μεθόδους ανακοίνωσης και ομαλή επικοινωνία μεταξύ του οδηγού και 

της μηχανής. Υπάρχει ένας ερευνητικός τομέας που λειτουργεί προς την επίτευξη 

αυτού του στόχου: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής (HMI).

4.3.1.1   Όργανα της αίσθησης 

Η γνώση μας για τον εξωτερικό κόσμο εξαρτάται από τους τρόπους 

αντίληψής μας. Παραδοσιακά, υπάρχουν πέντε αισθήσεις: όραση, όσφρηση, γεύση, 

αφή, και ακοή. Κάθε μια από τις αισθήσεις αποτελείται από ειδικευμένα κύτταρα που 

έχουν τους δέκτες για τα συγκεκριμένα ερεθίσματα. Αυτά τα κύτταρα έχουν 

συνδέσεις με το νευρικό σύστημα κι από κει στον εγκέφαλο. Η αντίληψη γίνεται σε 

πρωτόγονα επίπεδα στα κύτταρα και ενσωματώνεται στις αισθήσεις στο νευρικό 

σύστημα.

Η όραση είναι πιθανώς η περισσότερο αναπτυγμένη αίσθηση στους 

ανθρώπους, και ακολουθείται στενά από την ακοή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

η περισσότερη επικοινωνία στο όχημα είναι βασισμένη σε αυτές τις αισθήσεις. 

Επίσης η όσφρηση (μυρωδιά) και το άγγιγμα (αφή) μπορούν να είναι χρήσιμοι τρόποι 

να διαβιβαστούν τα μηνύματα.

Όραση 

Η έκταση της αντίληψης του ματιού είναι φαινομενική. Στο σκοτάδι, μια ουσία που 

παράγεται από τα κύτταρα ράβδων αυξάνει την ευαισθησία του ματιού έτσι ώστε 

είναι δυνατό να ανιχνευθεί το αμυδρό φως. Στο ισχυρό φως, η ίριδα μειώνει το 

μέγεθος του ανοίγματος που επιτρέπει να μπει φως στο μάτι και μια προστατευτική 

σκοτεινή ουσία 3 μειώνουν την έκθεση των φωτοευαίσθητων κυττάρων. Το φάσμα 

του φωτός στο οποίο το μάτι είναι ευαίσθητο ποικίλλει από το κόκκινο έως το 

βιολετί. Ο εγκέφαλος συνδυάζει την εισαγωγή των δύο μας ματιών σε μια ενιαία 

τρισδιάστατη εικόνα.
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Ακοή 

Το αυτί είναι το όργανο της ακοής. Το ανθρώπινο αυτί μπορεί να αντιληφθεί 

συχνότητες από 16 κύκλους ανά δευτερόλεπτο, το οποίο είναι πολύ βαθύ μπάσο,  έως 

28.000  κύκλους ανά δευτερόλεπτο, ο οποίος είναι ένας πολύ υψηλή τόνος. Επιπλέον, 

το ανθρώπινο αυτί μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές τόσο μικρών τόνων όσο 3 εκατοστά 

του ενός εκατοστού της αρχικής συχνότητας σε μερικά φάσματα συχνότητας. 

Μερικοί άνθρωποι έχουν "τέλειο τόνο", ο οποίος έχει τη δυνατότητα να 

χαρτογραφηθεί ένας τόνος ακριβώς στη μουσική κλίμακα. Ο εγκέφαλος συνδυάζει 

την εισαγωγή των δυο μας αυτιών για να καθορίσει την κατεύθυνση και την 

απόσταση των ήχων.

Αφή 

Η αίσθηση της αφής διανέμεται σε όλο το σώμα. Οι καταλήξεις νεύρων στο δέρμα 

και άλλα μέρη του σώματος διαβιβάζουν τις αισθήσεις στον εγκέφαλο. Μερικά μέρη 

του σώματος έχουν έναν μεγαλύτερο αριθμό καταλήξεων νεύρων και, επομένως, 

είναι πιο ευαίσθητα. Μπορούν να προσδιοριστούν τέσσερα είδη αισθήσεων αφής: 

κρύο, θερμότητα, επαφή, και πόνος. Οι τρίχες στο δέρμα ενισχύουν την ευαισθησία 

και ενεργούν ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για το σώμα. Τα άκρα δακτύλου 

και τα σεξουαλικά όργανα έχουν τη μέγιστη συγκέντρωση των καταλήξεων νεύρων.

Όσφρηση 

Η μύτη είναι το αρμόδιο όργανο για την αίσθηση της μυρωδιάς. Η κοιλότητα της 

μύτης είναι ευθυγραμμισμένη με τις βλεννώδεις μεμβράνες που συνδέουν τους δέκτες 

μυρωδιάς με το οσφρητικό νεύρο. Οι δέκτες μυρωδιάς είναι ευαίσθητοι σε επτά 

τύπους αισθήσεων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως την καμφορά, musk, 

λουλούδι, μέντα, αιθέρας, πυκνός, ή σαπρός. Η αίσθηση της μυρωδιάς μερικές φορές 

προσωρινά χάνεται όταν ένα άτομο είναι κρυωμένο. Δεν είναι απαραίτητο να 

μιλήσουμε για την γεύση εδώ, επειδή αυτή η αίσθηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από τον κατασκευαστή οχημάτων χωρίς κάποια καλωδιωμένη συσκευή ακόμα.  Όλες 

οι άλλες μπορεί να επηρεαστούν μέσω των ασύρματων συσκευών και να 

υποκινήσουν την προσοχή οδηγών. Οι ικανότητες  αντίληψης είναι οι πρώτες μόνο 

πολλών στοιχείων στην αλυσίδα της επεξεργασίας πληροφοριών ενός ανθρώπου, έτσι 

η επόμενη ερώτηση είναι πώς ο εγκέφαλος των ανθρώπων χειρίζεται αυτές τις 

πληροφορίες.
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4.3.1.2  Καθοδήγηση προσοχής 

Η επιτυχία των συστημάτων προειδοποίησης σύγκρουσης εξαρτάται από το 

πόσο καλά προσαρμόζεται η διεπαφή του αλγορίθμου και του οδηγού με τις 

ικανότητες και τις προτιμήσεις των οδηγών. Μια σειρά πρόσφατων μελετών έχει 

ερευνήσει πώς οι διάφοροι αλγόριθμοι και οι παράμετροι αλγορίθμου επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα προειδοποίησης σύγκρουσης.

Οι αλγόριθμοι υπολογίζουν πότε θα εκδώσουν μια προειδοποίηση και να 

έχουν μια ισχυρή επίδραση στο όφελος ασφάλειας των συστημάτων προειδοποίησης 

σύγκρουσης, αλλά η διεπαφή οδηγών μπορεί να έχει μια εξίσου σημαντική επίδραση. 

Η διεπαφή οδηγών επηρεάζει πόσο γρήγορα ο οδηγός αποκρίνεται και  εάν ο οδηγός 

θα δεχτεί το σύστημα. Μια δυνατή ακουστική προειδοποίηση μπορεί να προκαλέσει 

μια γρήγορη ανταπόκριση, αλλά εάν εμφανίζεται συχνά θα μπορούσε γρήγορα να 

υπονομεύσει την αποδοχή οδηγών.

Δύο κρίσιμοι παράγοντες κυβερνούν την αποτελεσματικότητα των 

συστημάτων προειδοποίησης σύγκρουσης. Κατ' αρχάς, το σύστημα προειδοποίησης 

σύγκρουσης πρέπει να προωθήσει την έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκριση του 

οδηγού. Δεύτερον, η ενόχληση που συνδέεται με τις προειδοποιήσεις ενόχλησης 

πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και οι οδηγοί πρέπει να εμπιστευθούν το σύστημα εάν 

πρόκειται να το δεχτούν.

Τα πειράματα που πραγματοποιούνται στον τομέα HMI, έχουν παρουσιάσει, 

ότι όλες οι ανθρώπινες αισθήσεις μπορούν να θεωρηθούν ότι καθοδηγούν την 

προσοχή στην πηγή πιθανού κινδύνου, και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διάφορων 

προσεγγίσεων. Επίσης οι οπτικές επιφυλακές, που δεν συζητήθηκαν σε αυτά τα 

πειράματα, έχουν μεγάλη δυνατότητα στην ανάπτυξη ασφάλειας αυτοκινήτων. Οι 

αυξημένες συσκευές πραγματικότητας μπορούν όχι μόνο να προειδοποιήσουν τον 

οδηγό, αλλά και να ολοκληρώσουν την υποστήριξη για να λύσουν ή να αποτρέψουν 

ξαφνικές καταστάσεις με την υποβολή προτάσεων της κατάλληλης λύσης. Οι οπτικές 

επιφυλακές είναι πιθανώς σημαντικότερος ερευνητικός τομέας, επειδή αφ' ενός η 

όραση είναι σημαντική αίσθηση της ανθρώπινης αντιλήψης και αφ' ετέρου η 

ανάπτυξη των οπτικών εφαρμογών και των συσκευών έχουν  μεγάλες ικανότητες.

Είναι σημαντικό για τους μηχανικούς να εργαστούν μαζί με τους ψυχολόγους και να 

βελτιώσουν τη γνώση για την αλληλεπίδραση-ανθρώπου-μηχανής- για την καλύτερη 

κατανόηση της ανθρώπινης αντίληψης και για να δημιουργήσουν καλύτερα 

συστήματα επαγρύπνησης και προειδοποιητικών λύσεων.
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4.3.2 Συναγερμικές συσκευές

4.3.2.1 Οπτικές

Οθόνη απεικόνισης των ενδείξεων των οργάνων στο ύψος του οπτικού πεδίου

Η οθόνη απεικόνισης στο ύψος του οπτικού πεδίου, επίσης γνωστή ως απλά 

HUD, είναι οποιοσδήποτε τύπος οθόνης παρουσιάζει δεδομένα χωρίς να παρακωλύει 

το οπτικό πεδίο του χρήστη. Η τεχνική αυτή χάραξε νέους δρόμους στην πολεμική 

αεροπορία και τώρα χρησιμοποιείται στην εμπορική αεροπορία, στα οχήματα με 

κινητήρα καθώς και σε άλλες εφαρμογές. 

Υπάρχουν δύο είδη HUD:

• Οι σταθερές, στις οποίες ο χρήστης κοιτά διαμέσου ενός στοιχείου της οθόνης το 

οποίο είναι προσκολλημένο στην έξοδο του αέρα ή στο πλαίσιο του οχήματος. Οι 

HUD των εμπορικών αεροσκαφών και των οχημάτων με κινητήρα είναι αυτού του 

τύπου. Το σύστημα καθορίζει την εικόνα που θα παρουσιαστεί, εξαρτώμενη από 

τον προσανατολισμό του οχήματος. Το μέγεθος και το βάρος του συστήματος της 

οθόνης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα εν συγκρίσει με οποιοδήποτε άλλο τύπο 

όπως εκείνων που είναι:

• Εγκατεστημένες στο κράνος, ή στο ύψος της κεφαλής, στις οποίες το στοιχείο της 

οθόνης μετακινείται μαζί με το κεφάλι του χρήστη. Αυτό απαιτεί ένα σύστημα το 

οποίο ελέγχει με ακρίβεια την κατεύθυνση της ματιάς και καθορίζει την εμφάνιση 

της κατάλληλης εικόνας. Ο χρήστης οφείλει να φοράει ένα κράνος ή άλλο κάλυμμα 

κεφαλής το οποίο είναι τοποθετημένο με ασφάλεια στο κεφάλι του έτσι ώστε το 

στοιχείο της οθόνης δεν μετακινείται σε σχέση  με το μάτι του χρήστη. Τέτοια 

συστήματα είναι συνήθως μονοφθάλμια. 

Οι HUD έχουν κοινά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Το σημείο της οθόνης είναι αρκετά διαφανές, το οποίο σημαίνει ότι οι πληροφορίες 

παρουσιάζονται σε αντιθετική επαλληλία πάνω από το σύνηθες περιβάλλον του 

χρήστη.

• Οι πληροφορίες προβάλλονται με το επίκεντρο τους στο αχανές. Αυτό σημαίνει ότι 

ο χρήστης δε χρειάζεται να επανεστιάσει τα μάτια του (γεγονός το οποίο απαιτεί 

αρκετά δέκατα του δευτερολέπτου) όταν αλλάζει την προσοχή του μεταξύ του 

οργάνου και του εξωτερικού κόσμου.



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

266

Το συνηθέστερο μέσο με το οποίο εφαρμόζονται οι τρέχουσες HUD είναι 

παρουσιάζοντας την εικόνα σε ένα καθαρό γυάλινο οπτικό στοιχείο ('συνδυαστής'). 

Παραδοσιακά, η πηγή της προβαλλόμενης εικόνας υπήρξε ένας καθοδικός σωλήνας 

(CRT), ωστόσο οι καινούργιες πηγές εικόνων έχουν τώρα μυηθεί και βασίζονται στις 

μικροτεχνολογίες. Οι μικροτεχνολογίες οι οποίες έχουν επιδειχτεί περιλαμβάνουν 

Οθόνες Υγρών Κρυστάλλων (LCD), Οθόνες Υγρών Κρυστάλλων με Σιλικόνη 

(LCOS), Ψηφιακούς Μικρό Καθρέπτες, Διόδους που Εκπέμπουν Οργανικό Φως 

(OLED) και Λέιζερ.

Οι HUD υπήρξαν σε χρήση στην εμπορική αεροπορία από τη δεκαετία του 

‘70, και τώρα χρησιμοποιούνται τακτικά, από το 2002 και έπειτα, και στον τομέα της 

αυτοκίνησης.

Οι HUD έχουν προταθεί ή πειραματικά αναπτυχθεί για μια σειρά άλλων 

εφαρμογών.

Οθόνη απεικόνισης των ενδείξεων των οργάνων κάτω από το ύψος του οπτικού 

πεδίου

Η τεχνολογία αυτού του είδους της οθόνης περιλαμβάνει την παρουσίαση των 

πληροφοριών και /ή των εικόνων σε μία ή περισσότερες LCD, η οποία 

ενσωματώνεται στο πιλοτήριο του οχήματος. Αυτή η τεχνολογία ίσως αυξήσει τη 

διάρκεια του χρόνου των ματιών εκτός δρόμου, ενώ διαμέσου της τεχνολογίας των 

οθόνων απεικόνισης στο ύψος του οπτικού πεδίου, οι οδηγοί μπορούν να ρίξουν μια 

στιγμιαία ματιά χωρίς να επανεστιάσουν ή να μετακινήσουν τα μάτια τους από το 

δρόμο.

Καλύπτρα Ματιού

Η Καλύπτρα Ματιού είναι το όνομα μιας συσκευής η οποία τοποθετείται 

μπροστά από το μάτι και λειτουργεί ως οθόνη η οποία επιθέτει εικόνες 

δημιουργημένες από υπολογιστή στο αρχικό τοπίο που είναι διαθέσιμο στο μάτι.

Προκειμένου να αιχμαλωτιστεί αυτό που βλέπει το μάτι όσον το δυνατόν 

ακριβέστερα, η Καλύπτρα Ματιών χρησιμοποιεί ένα διαχωριστή δέσμης για να 

αποσταλεί το ίδιο τοπίο (με μειωμένη ένταση) τόσο στο μάτι όσο και στη κάμερα. Η 

κάμερα τότε ψηφιοποιεί την αντανακλώμενη εικόνα του τοπίου και την αποστέλλει 

σε έναν υπολογιστή. Ο υπολογιστής επεξεργάζεται την εικόνα και τότε την προωθεί 

σε ένα μηχάνημα προβολής εικόνων. Ο προτζέκτορας στέλνει την εικόνα στην άλλη 
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πλευρά του διαχωριστή δέσμης έτσι ώστε αυτή η εικόνα η οποία παράγεται  από τον 

υπολογιστή να αντανακλάται στο μάτι και στη συνέχεια επιθέτεται στο αρχικό τοπίο.

Οι σταθερές καλύπτρες ματιών τροποποιούν το φως το οποίο περνά μέσω και 

των δύο ματιών, αλλά πολλά πρωτότυπα ερευνών (κυρίως για λόγους ευκολίας 

κατασκευής) καλύπτουν μόνο το ένα μάτι.

Εικονική οθόνη οπτικού ερεθισμού.

Η εικονική οθόνη οπτικού ερεθισμού (VRD), επίσης γνωστή ως οθόνη 

οπτικής σάρωσης (RSD), είναι μια νέα τεχνολογία οθόνων η οποία προωθεί μια  

μονάδα σκιαγράφησης (όπως μια τηλεόραση) κατευθείαν στον αμφιβληστροειδή του 

ματιού. Ο χρήστης βλέπει αυτό που συνεπάγεται μια συμβατική οθόνη απεικόνισης 

στο χώρο μπροστά του.

Σε προηγούμενα παρεμφερή συστήματα, προβάλλονταν μια απεστιασμένη 

εικόνα κατευθείαν μπροστά στο μάτι του χρήστη σε μια μικρή "οθόνη", κανονικά με 

τη μορφή μεγάλων γυαλιών ηλίου. Ο χρήστης εστίαζε τα μάτια του στο φόντο, όπου 

η οθόνη φαινόταν να επιπλέει. Το μειονέκτημα αυτών των συστημάτων έγκειται στην 

περιορισμένη περιοχή η οποία καλύπτεται από την  "οθόνη",  το μεγάλο βάρος των 

μικρών τηλεοράσεων που χρησιμοποιούνταν για την προβολή της οθόνης, και στο 

γεγονός ότι η εικόνα εμφανίζονταν εστιασμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης 

εστίαζε σε ένα συγκεκριμένο "βάθος". Επίσης, η περιορισμένη φωτεινότητα, τις 

καταστούσε χρήσιμες μόνο σε εσωτερικά περιβάλλοντα.

Μόνο πρόσφατα ένας αριθμός εξελίξεων έχουν καταστήσει ένα πραγματικό 

σύστημα VRD πρακτικό. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη LED υψηλής φωτεινότητας, 

έκαναν τις οθόνες αρκετά φωτεινές για να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, και η προσαρμοστική οπτική έχει επιτρέψει στα συστήματα τη δυναμική 

διόρθωση των ανωμαλιών του ματιού (μολονότι αυτό δεν ήταν πάντα απαραίτητο).

Το αποτέλεσμα είναι μια οθόνη υψηλής ευκρίνειας με θαυμάσιο φάσμα 

χρωμάτων και φωτεινότητα, πολύ καλύτερη από τις τηλεοράσεις υψηλών 

τεχνολογιών. 

Οι περισσότερες έρευνες για τις VRD, έχουν πραγματοποιηθεί σήμερα, σε 

συνδυασμό με ποικίλα συστήματα εικονικής πραγματικότητας. Στο ρόλο αυτό οι 

VRD έχουν το ενδεχόμενο πλεονέκτημα του να είναι πολύ μικρότερες από τα 

υπάρχοντα συστήματα τηλεοράσεων. Ωστόσο, μοιράζονται κάποια από τα ίδια 

μειονεκτήματα, μιας και απαιτούν κάποιο είδος οπτικής για να αποστείλουν την 
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εικόνα στο μάτι, όπως τυπικά συμβαίνει με το σύστημα των γυαλιών ηλίου που 

χρησιμοποιήθηκε σε περασμένες τεχνολογίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 

τμήμα ενός λειτουργικού υπολογιστικού συστήματος.  

Πιο πρόσφατα, σημειώθηκε κάποιο ενδιαφέρον για τις VRD ως συστήματα 

επίδειξης για φορητές συσκευές όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα., οι PDA και τα 

ποικίλα προγράμματα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Σε τέτοιου είδους ρόλο, η 

συσκευή θα μπορούσε να τοποθετηθεί μπροστά από το χρήστη, ίσως πάνω σε ένα 

γραφείο και να στοχεύει στην γενική κατεύθυνση των ματιών. Το σύστημα, τότε, θα 

εντόπιζε το μάτι χρησιμοποιώντας τεχνικές προσωπικής σάρωσης και θα διατηρούσε 

την εικόνα σταθερή χρησιμοποιώντας ισοστάθμιση.  Σε αυτό το ρόλο οι VRD 

προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα, όντας σε θέση να αναπαράγουν μια οθόνη 

πλήρους μεγέθους σε μια μικρή συσκευή.

Φωτεινές Δίοδοι Φωτοεκπομπής.

Μια δίοδος εκπομπής φωτός (LED) είναι μια ημιαγώγιμη συσκευή η οποία 

εκπέμπει ασύμφωνο στενού φάσματος φως όταν πολώνεται ηλεκτρικά στην 

προωστική κατεύθυνση. Αυτή η επίδραση αποτελεί μια μορφή  ηλεκτροφωταύγειας. 

Το χρώμα του εκπεμπόμενου φωτός εξαρτάται από τη χημική σύνθεση του 

ημιαγώγιμου υλικού που χρησιμοποιήθηκε, και μπορεί να είναι σχεδόν υπεριώδες, 

ορατό ή υπέρυθρο. Μια LED είναι μια ξεχωριστή μορφή ημιαγώγιμης διόδου. Όπως 

μια φυσιολογική δίοδος, αποτελείται από ένα κύκλωμα εμποτισμένο με ημιαγώγιμο 

υλικό, ή εμποτισμένο με προσμείξεις προκειμένου να δημιουργηθεί μια δομή η οποία 

φέρει την ονομασία ζεύξη p-n. Όπως στις άλλες διόδους, το ρεύμα ρέει εύκολα από 

την πλευρά p, ή άνοδο, στην πλευρά n, ή κάθοδο, αλλά όχι στην αντίθετη. Τα 

ηλεκτρόνια που μεταφέρουν φορτίο και οι οπές ηλεκτρονίων ρέουν στη ζεύξη μέσω 

ηλεκτροδίων με διαφορετική τάση. Όταν ένα ηλεκτρόνιο συναντά την οπή, πέφτει σε 

χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο και απελευθερώνει ενέργεια με τη μορφή ενός 

φωτονίου καθώς έτσι λειτουργεί.

Αυτό το είδος συσκευής είναι φθηνό, και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε 

οποιοδήποτε τύπο αυτοκινήτου και είναι κατανοητό και αποδεκτό ακόμη και από 

οδηγούς οι οποίοι δεν αισθάνονται άνετα με την τεχνολογία.
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4.3.2.2 Φωνητικές

Ομιλία 

Αρκετά χαρακτηριστικά του θορυβώδους εσωτερικού περιβάλλοντος του 

οχήματος επηρεάζουν τη χρήση της φωνητικής και ακουστικής διάδρασης του 

συστήματος προειδοποίησης του οχήματος. Αυτές οι διαστάσεις οφείλεται να 

εξεταστούν προσεκτικά κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής διαδικασίας 

προκειμένου να ενσωματωθούν τέτοιου είδους μηχανισμοί αλληλεπίδρασης στο 

εσωτερικό περιβάλλον του οχήματος:

- Η ομιλία ενδέχεται να είναι αργή και κοπιώδης-

- Η επίδραση του περιβάλλοντος στην ομιλία I/O. Σε ένα θορυβώδες περιβάλλον η 

ακρίβεια της αναγνώρισης ομιλίας του χρήστη περιορίζεται σημαντικά και η διεπαφή 

ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσματική. Τα γυροσκοπικά μικρόφωνα και οι 

τεχνικές ακύρωσης του θορύβου διορθώνουν, εν μέρει, το πρόβλημα.

Ακουστικές

Υπάρχουν αρκετά προβλήματα με το σύστημα ειδοποίησης στο υπάρχον 

συναγερμικό σύστημα  του οχήματος:

- Έλλειψη διαφοροποίησης των ενδείξεων ειδοποίησης: η συγκεκριμένη 

λειτουργικότητα σε όλα τα προειδοποιητικά συστήματα των οχημάτων παρέχει 

κάποια μοναδική μορφή ενημέρωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές είναι ευδιάκριτες 

ακουστικές ενδείξεις για την εμφάνιση μιας ειδοποίησης και όχι για την αμεσότητα 

της  ή την δυναμική της κατάσταση. Αυτό αποτρέπει τους οδηγούς από το να λάβουν 

έγκαιρες αποφάσεις σχετικά με τα λαμβανόμενα μηνύματα χωρίς να χρειαστεί να 

μεταβληθεί η εστίαση της προσοχής τους (από την πρωταρχική εργασία) για να 

αλληλεπιδράσουν με τη συσκευή προειδοποίησης του οχήματος και να έχουν 

πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

- Ελάχιστη επίγνωση του οδηγού και το εσωτερικό περιβάλλον του οχήματος. Τέτοιες 

ειδοποιήσεις συμβαίνουν χωρίς καμία αναφορά στην ενασχόληση του οδηγού με την 

τρέχουσα δραστηριότητα του/της ή στην εστίαση της προσοχής του. Αυτό διακόπτει 

οποιαδήποτε συζήτηση με άλλους επιβάτες του οχήματος ή προκαλεί μια ενοχλητική 

ανωμαλία στην εργασία του οδηγού και στη ροή των σκέψεων του. Για την αποφυγή 

ενός τέτοιου αδικαιολόγητου περισπασμού, οι οδηγοί τυπικά απενεργοποιούν τη 

λειτουργία ειδοποίησης τέτοιων προειδοποιητικών συστημάτων οχημάτων. Αυτό 

αποτρέπει τους οδηγούς από το να λάβουν έγκαιρη ενημέρωση για μηνύματα και 
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επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της οδηγητικής 

διαδικασίας. 

- Απουσία εκμάθησης από προηγούμενες διαδράσεις με τον οδηγό: Τέτοιου είδους 

εσωτερικών προειδοποιητικών συστημάτων, τυπικά, δε διαθέτουν κανένα μηχανισμό 

προσαρμογής με την συμπεριφορά του οδηγού, βασισμένο σε θετικές ή αρνητικές 

δράσεις του οδηγού. Τα εσωτερικά προειδοποιητικά συστήματα των οχημάτων ίσως 

κρατούν διαρκώς τον οδηγό σε εγρήγορση σχετικά με οποιεσδήποτε, σχετικές με την 

κυκλοφορία, πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός ενδέχεται να είναι 

απασχολημένος με δευτερεύουσες εργασίες και να αγνοεί τη συσκευή για κάποιο 

χρονικό διάστημα. 

- Απουσία συντονισμένων ειδοποιήσεων: Διαφορετικά είδη εσωτερικών 

προειδοποιητικών συσκευών συναγωνίζονται για την αδιάσπαστη προσοχή του 

οδηγού χωρίς κανένα συντονισμό και συγχρονισμό των ειδοποιήσεων. Εάν δύο ή 

περισσότερες ειδοποιήσεις λαμβάνουν χώρα σε βραχύ χρονικό διάστημα, ο οδηγός 

αναστατώνεται και ενοχλείται..

 4.3.2.3 Απτικές

Απτικός από την ελληνική λέξη Αφή, σχετίζεται με την αίσθηση της αφής. 

Είναι η πρώτη αίσθηση η οποία αναπτύσσεται στο έμβρυο, και η ανάπτυξη των 

απτικών αισθήσεων των βρεφών, και ο τρόπος με τον οποίο αυτές συνδέονται με την 

ανάπτυξη και των άλλων αισθήσεων, όπως η όραση, υπήρξε το επίκεντρο των 

περισσότερων ερευνών. Η απτική τεχνολογία αναφέρεται σε τεχνολογία η οποία 

έρχεται σε επαφή με τον χρήστη μέσω της  αίσθησης της αφής. Είναι ένα αναδυόμενο 

είδος τεχνολογίας το οποίο υπόσχεται να έχει ευρείες και μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις. 

Μια από τις πιο πρώιμες μορφές απτικών συσκευών χρησιμοποιείται στην 

ευρεία σύγχρονη αεροπορία όπου χρησιμοποιούνται συστήματα σερβοκινητήρων 

ώστε να λειτουργούν τα συστήματα ελέγχου. Τέτοια συστήματα τείνουν να είναι 

"μονόδρομα" διότι οι δυνάμεις που εφαρμόζονται αεροδυναμικά στις επιφάνειες 

ελέγχου δε γίνονται αντιληπτές στους ελέγχους, με τις εκλιπούσες φυσιολογικές 

δυνάμεις να προσομοιώνονται με ελατήρια και βάρη. Σε πρώιμα, ελαφρότερα 

αεροσκάφη χωρίς σερβοκινητήρες, καθώς το αεροσκάφος προσέγγιζε σε ένα σημείο 

απώλειας της στήριξης, η αεροδυναμική ρίπιση γινόταν αισθητή στους ελέγχους του 
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πιλότου, μια χρήσιμη προειδοποίηση για τον πιλότο μιας επικίνδυνης κατάστασης 

πτήσεως. Αυτό το σείσιμο των ελέγχων, δε γίνεται αισθητό όταν χρησιμοποιούνται τα 

συστήματα ελέγχου των σερβοκινητήρων. Για να αντικατασταθεί αυτή η απούσα 

ένδειξη, καταμετράται η γωνία της επίθεσης, και όταν προσεγγίζει το επίμαχο σημείο 

της απώλειας της στήριξης, χρησιμοποιείται ένας αναδευτής (μία μη ισορροπημένη

περιστροφική μάζα), προσομοιώνοντας τις επιδράσεις ενός απλότερου συστήματος 

ελέγχου. Αυτό αποτελεί παράδειγμα απτικής ανατροφοδότησης.

Δόνηση καθισμάτων

Ένα πρωταρχικό χαρακτηριστικό αυτής της συσκευής είναι πως το απτικό 

κάθισμα δεν εμπλέκεται στην εικόνα του οδηγού για το δρόμο. Πολλές πληροφορίες 

και συναγερμοί μπορούν να απεικονιστούν στον οδηγό μέσω ενός απτικού 

καθίσματος. Καθώς το όχημα προσεγγίζει την στροφή, ο οδηγός δέχεται δονήσεις 

από το απτικό κάθισμα, εξαρτώμενες από την ταχύτητα του οχήματος καθώς εκείνο 

εισέρχεται στην στροφή. Τα απτικά στοιχεία στο κάθισμα του οδηγού προκαλούν τη 

δόνηση του καθίσματος ως αποτέλεσμα της εισαγωγής στο σύστημα αναχώρησης 

από τη λωρίδα του δρόμου, είτε στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά (εξαρτώμενη από 

την κατεύθυνση της απόκλισης). Το απτικό κάθισμα επαινέθηκε γιατί προσέφερε  

προειδοποιήσεις ενώ επιτρέπει στους οδηγούς να διατηρούν τα μάτια τους στο δρόμο 

ή να διεξάγουν άλλου είδους εργασίες εσωτερικά στην καμπίνα.

Ενεργή οδήγηση.

Το σύστημα ενεργούς οδήγησης είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα για ένα 

όχημα το οποίο οδηγείται από μπροστά και το οποίο προσθέτει ή αφαιρεί ένα 

εξάρτημα στο σινιάλο οδήγησης και πραγματοποιείται από τον οδηγό. Το σήμα 

οδήγησης από τον οδηγό είναι μια γωνιώδης κίνηση στο τιμόνι. Η γωνία οδήγησης η 

οποία προκύπτει κατά συνέπεια συντίθεται από το εξάρτημα το οποίο εκτελείται από 

τον οδηγό και το εξάρτημα προσφέρεται από το σύστημα οδήγησης. Η ενεργή 

οδήγηση προσφέρει στους οδηγούς πιο ασφαλή χειρισμό και παρακολούθηση: αυτό 

διασφαλίζει το ότι τα αυτοκίνητα είναι περισσότερο κινητικά και ευλύγιστα ακόμα 

και σε στροφές. Ένας γραναζωτός πολλαπλασιαστής ενσωματώνεται με το στύλο 

στήριξης ανάλογα με την κατάσταση, το στοιχείο ποικίλει τη γωνία της οδήγησης η 

οποία καθορίζεται από το χρήστη στον τροχό. (υπερκείμενη οδήγηση).
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Αυξάνει την γωνία οδήγησης σε χαμηλότερες και μέσες ταχύτητες˙ αντίθετα, 

σε μεγαλύτερες ταχύτητες (π.χ. στους αυτοκινητόδρομους), η γωνία οδήγησης 

μειώνεται.

Στο παρκάρισμα, το χαρακτηριστικό της ενεργής οδήγησης διευκολύνει το 

χειρισμό ενισχύοντας τις κινήσεις του τιμονιού. 

Ενεργό πηδάλιο επιβράδυνσης.

Ένας άλλος τρόπος απεικόνισης πληροφοριών στον οδηγό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω του πηδαλίου επιβράδυνσης. Οι πληροφορίες οι οποίες 

απεικονίζονται πρέπει να περιοριστούν στο ίδιο το φρένο και να μην συνδέονται με 

άλλες οδηγητικές παραμέτρους. Σχόλια σαν και αυτά των προηγούμενων απτικών 

συσκευών μπορούν να ισχύσουν και για το ενεργό πηδάλιο επιβράδυνσης.

4.3.3 Διαθέσιμες ανταγωνιστικές τεχνολογίες.

Σε αυτή την ενότητα προσφέρουμε μια γενική περιγραφή των ανταγωνιστικών 

προϊόντων. Κάθε μία  περιγράφεται βάσει των δικών της ιδιαιτεροτήτων.

Σύστημα Μετριασμού της Σύγκρουσης(Delphi): Η εταιρεία Delphi προσφέρει έναν 

αριθμό διαφορετικών τεχνολογιών προειδοποίησης έτσι ώστε να αποφευχθούν 

ατυχήματα τα οποία προκαλούνται σε τυφλά σημεία στα οπίσθια ή πλάγια τμήματα 

του οχήματος. Η Delphi έχει αναπτύξει μια καινοτόμα οικογένεια αισθητήριων 

συστημάτων. Η Delphi υπήρξε η πρώτη εταιρεία στην αγορά με έλεγχο 

προσαρμοστικής πλοήγησης το 1999. Το ακόλουθο προειδοποιητικό σύστημα για τις 

συγκρούσεις το οποίο εξετάζεται χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς αισθητήρες, 

τεχνολογία Συστήματος Παγκόσμιου Προσδιορισμού Θέσης και ραντάρ προκειμένου 

να παράσχει ακουστικές και οπτικές προειδοποιήσεις σε έναν οδηγό ο οποίος 

προσεγγίζει ένα επιβραδυμένο ή ακίνητο αντικείμενο γρήγορα, ή κάποιον που 

ακολουθεί ένα όχημα σε κοντινή απόσταση. Οι προειδοποιήσεις ενημερώνουν τον 

οδηγό πως ενδέχεται να χρειαστεί να φρενάρει γρήγορα ή να κάνει έναν ελιγμό 

αποφυγής ώστε να αποφύγει μια σύγκρουση. Οι οπτικές προειδοποιήσεις φωτίζονται 

μπροστά από τον οδηγό σε μια οθόνη στο οπτικό πεδίο του χρήστη,  στο παρμπρίζ. 

Το αισθητήριο σύστημα της οικογένειας Delphi περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε 

δομικές ενότητες:



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

273

 Την Προειδοποίηση Αποχώρησης από τη Λωρίδα της Delphi : αποτελεί 

ένα σύστημα εντοπισμού της λωρίδας το οποίο συντελεί στην εγρήγορση των 

οδηγών οι οποίοι ακούσια μετατοπίζονται από την προορισμένη για εκείνους 

λωρίδα. Με τη χρήση μιας κάμερας και της επεξεργασίας εικόνων για τον 

εντοπισμό προσημειωμένων λωρίδων στο έδαφος μέχρι και 25 μέτρα μπροστά 

από το εφοδιασμένο όχημα, το σύστημα καθορίζει την εμπρόσθια και 

πλευρική θέση του οχήματος στην λωρίδα ώστε να προσφέρει την κατάλληλη 

προειδοποίηση.

 Την Ενεργή, Προειδοποιητική Νυχτερινή Όραση της Delphi: η κατηγορία 

αυτή χρησιμοποιεί σχεδόν υπέρυθρους φωτιστές, ενσωματωμένους στους 

προβολείς του αυτοκινήτου, μια κάμερα με υπέρυθρες ακτίνες και μια οθόνη 

στο οπτικό πεδίο του οδηγού, η οποία βελτιώνει την νυχτερινή τους 

ορατότητα χωρίς να τυφλώνει την επερχόμενη κυκλοφορία. Οι υπέρυθροι 

φωτιστές, αόρατοι με γυμνό μάτι, φωτίζουν το δρόμο μπροστά και η 

εσωτερική κάμερα υπερύθρων αιχμαλωτίζει την εικόνα για να παράσχει στον 

οδηγό μια βελτιωμένη εικόνα στην οθόνη.

 Το Προειδοποιητικό Εφεδρικό Βοήθημα, Εγκατεστημένο από την 

Εταιρεία, με Ραντάρ Διπλής ακτινοβολίας:  είναι σχεδιασμένο για να βοηθά 

τους οδηγούς να εντοπίζουν εμπόδια πίσω από τα οχήματα τους όταν 

οπισθοχωρούν. Επίσης, θεωρείται επικουρικό σε περιπτώσεις στενού χώρου 

παρκαρίσματος. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν το όχημα βρίσκεται σε 

ταχύτητα κίνησης όπισθεν.

 Τον Πλευρικό Προειδοποιητικό Υπέρυθρο Συναγερμό της Delphi: η 

συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την επίγνωση των οδηγών 

αναφορικά με τα πλευρικά τυφλά σημεία όταν αλλάζουν λωρίδες και 

εισέρχονται σε στροφές. Εάν ένα όχημα εντοπιστεί να βρίσκεται σε τυφλό 

σημείο, ο Πλευρικός Συναγερμός δύναται να συνδράμει τους οδηγούς στην 

αποφυγή ενός ατυχήματος αλλαγής λωρίδας, παρέχοντας μια οπτική ένδειξη 

στους καθρέπτες. Όταν το σινιάλο στροφής ενεργοποιείται για να σημάνει την 

αλλαγή μιας λωρίδας, ο οδηγός λαμβάνει, επίσης, μια ακουστική 

προειδοποίηση.

 Τον Έξυπνο Προειδοποιητικό Έλεγχο Πλοήγησης της Delphi με

Συναγερμό Χωρικού Διαχωρισμού  &  Σύστημα Στάσης-και-Εκκίνησης:

μειώνει την ανάγκη στον οδηγό να προσαρμόσει χειρωνακτικά την ταχύτητα, 
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να εφαρμόσει χειρωνακτικά τα φρένα ή να αφαιρέσει τον έλεγχο πλοήγησης 

όταν παρατηρείται ελαφρότερης μορφής κυκλοφορία στη διαδρομή του 

οχήματος.

Προειδοποιητικό Σύστημα Ασφαλείας (Τεχνολογικό Ερευνητικό Ινστιτούτο της 

Georgia – Σύνδεσμος Ασυρμάτων για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων των 

Ερτζιανών): οι ερευνητές της GTRI έχουν αναπτύξει έναν πομπό και σύστημα 

μηνυμάτων ικανό να αποστείλει επείγουσες προειδοποιήσεις στους αυτοκινητιστές 

χρησιμοποιώντας προηγμένους ανιχνευτές ραντάρ. Τώρα, έχει αναπτυχθεί ένα ακόμη 

πιο προηγμένο σύστημα για το αυτοκίνητο˙ απαιτεί τη χρήση βελτιωμένων 

ανιχνευτών ραντάρ και πομπών. Η τεχνολογία, η οποία ήδη χρησιμοποιείται ευρέως 

από τους Αμερικανούς αυτοκινητιστές, αποτελεί τη βάση για ένα χαμηλού κόστους 

προειδοποιητικό σύστημα το οποίο θα ενημερώνει τους οδηγούς για τους κινδύνους 

των αυτοκινητοδρόμων, όπως τα τροχαία δυστυχήματα, την προσέγγιση οχημάτων σε 

έκτακτη ανάγκη, τις κατασκευαστικές καθυστερήσεις ή τα προβλήματα ορατότητας. 

Ο πομπός θα είναι σε θέση να παρέχει ένα μεταβλητό γραπτό μήνυμα στον ανιχνευτή 

ή να ενεργοποιεί οποιοδήποτε από μια σειρά συγκεκριμένων μηνυμάτων, τα οποία 

έχουν προ – αποθηκευτεί στον "έξυπνο" ανιχνευτή, προσφέροντας ακριβέστερες 

πληροφορίες αναφορικά με έναν κίνδυνο. Όταν οι "έξυπνοι" ανιχνευτές ραντάρ 

λαμβάνουν ένα μήνυμα ασφαλείας, ακούγεται πρώτα ένας ειδικός τόνος ο οποίος 

ενεργοποιεί τον οδηγό προτού επιδειχθεί το μήνυμα. Ένα δεύτερο μήνυμα θα 

μπορούσε επίσης να αποσταλεί και να επιδειχθεί μαζί με το πρώτο, έτσι ώστε το 

σύστημα να είναι σε θέση να προειδοποιήσει τον οδηγό για έναν κίνδυνο και να τον 

παροτρύνει σε ένα μειωμένο όριο ταχύτητας. Το σύστημα θα μπορούσε ενδεχομένως 

να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση καθίσταται νόμιμη η χρήση 

ανιχνευτών ραντάρ.

Προειδοποιητικό Σύστημα Ασφαλείας (Βιομηχανίες MPH): είναι ένα κινητό ή 

ημικινητό προειδοποιητικό σύστημα σταθερού ανιχνευτή ραντάρ το οποίο μεταδίδει 

ένα πάγιο μήνυμα σε όλους τους συμβατούς με SWS δέκτες, ενημερώνοντας τους για 

τις επερχόμενες συνθήκες κυκλοφορίας ή κατάσταση του δρόμου. Εκμεταλλεύεται 

την ικανότητα των σύγχρονων ανιχνευτών ραντάρ να αποκρυπτογραφεί ένα μήνυμα 

κωδικοποιημένο σε ένα κύμα εκπομπής ραντάρ και το επιδεικνύει και/ή το 

ανακοινώνει στον οδηγό. Η ενεργοποίηση του ανιχνευτή ραντάρ του οδηγού 
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αποσκοπεί στην εστίαση της προσοχής του οδηγού στην διαδικασία της οδήγησης, 

ενώ το μήνυμα παρέχει σημαντικές πληροφορίες. Το σύστημα αποτελείται από δύο

εξαρτήματα:

 έναν πομπό ο οποίος εκπέμπει μηνύματα κωδικοποιημένα στο σινιάλο του 

ραντάρ

 έναν εσωτερικό δέκτη ικανό να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα.

Εάν μπορεί να υποτεθεί πως οι ανιχνευτές ραντάρ τείνουν να 

χρησιμοποιούνται από οδηγούς οι οποίοι επιλέγουν ταχύτητες πολύ πιο πάνω από τον 

μέσο όρο για ολόκληρο τον πληθυσμό οδηγών, τότε το SWS διαθέτει επίσης το 

πλεονέκτημα πως στοχεύει μόνο στους γρήγορους οδηγούς, ενδεχομένως μειώνοντας 

την αυξομείωση της ταχύτητας μεταξύ των οδηγών. Εκατομμύρια ανιχνευτές ραντάρ 

βρίσκονται σε χρήση σήμερα, μα μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι συμβατό με το SWS.

Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε και εξετάστηκε σε μια αγροτική εργατική ζώνη. 

Φαίνεται πως το κυρίαρχο εμπόδιο το οποίο παρουσιάστηκε ήταν η έλλειψη 

συμβατών ανιχνευτών ραντάρ στα οχήματα τα οποία διέρχονταν από τις εργατικές 

ζώνες. Σήμερα, αυτό το προϊόν μπορεί να είναι μια συμπληρωματική συσκευή για την 

επαγρύπνηση των οδηγών σχετικά με την προσοχή που οφείλεται να αποδοθεί στις 

ασυνήθιστες οδικές συνθήκες.

4.3.3.1       Σύγκριση και ανάλυση των ανταγωνιστικών τεχνολογιών.

Εδώ παρουσιάζουμε έναν αναλυτικό πίνακα σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

των ανταγωνιστικών τεχνολογιών. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν πέντε χαρακτηριστικά: τις 

τεχνολογίες, τη διαθεσιμότητα, την ποικιλία μηνυμάτων προειδοποίησης, τα 

αποτελέσματα του σταδίου εξέτασης και την εφαρμοσιμόμητα.
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Χαρακτηριστικά Σύστημα Άμβλυνσης της 

Σύγκρουσης (DELPHI)

Προειδοποιητικό Σύστημα 

Ασφαλείας(GTRI-RADAR)

Προειδοποιητικό 

Σύστημα Ασφαλείας 

(Βιομηχανίες MPH)

Εκμεταλλεύσιμες 

τεχνολογίες

Χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς 

αισθητήρες, τεχνολογία 

Παγκόσμιου Προσδιορισμού 

Θέσης (GPS) και ραντάρ για 

την παροχή ακουστικών και 

οπτικών προειδοποιήσεων 

στους οδηγούς.

Εκμεταλλεύεται την ικανότητα 

των έξυπνων ανιχνευτών για 

την αποκωδικοποίηση ενός 

κωδικοποιημένου μηνύματος σε 

ένα κύμα εκπομπής ραντάρ και 

επίδειξης και/ή ανακοίνωσης 

του στους οδηγούς.

Επίσης εκμεταλλεύεται 

τους σύγχρονους 

ανιχνευτές ραντάρ για την 

αποκωδικοποίηση ενός 

μηνύματος 

κωδικοποιημένου σε ένα 

κύμα εκπομπής ραντάρ 

και το επιδεικνύει στους 

οδηγούς.

Διαθεσιμότητα Προϊόν εμπορίου

αυτό το προϊόν είναι 

πλήρως διαθέσιμο

Αρχικά δημιουργημένο για 

αυτοκινητιστές, ένα πιο 

προηγμένο σύστημα για 

αυτοκίνητα βρίσκεται υπό 

εξέλιξη

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο

Ποικιλία πληροφοριών Παρέχει πληροφορίες οι οποίες 

διεγείρουν όλα τα αισθητήρια 

όργανα

Αυτός ο εγκατεστημένος 

ανιχνευτής είναι σε θέση 

να εκδώσει δύο ειδών 

προειδοποιητικά 

μηνύματα, ακουστικά και 

κειμένου

Ο ανιχνευτής είναι σε 

θέση να αναγνωρίσει και 

να επιδείξει πάνω από 60  

ακουστικά μηνύματα και 

μηνύματα κειμένων όπως 

συμβουλευτική

επικίνδυνης ζώνης, 

ταξιδιωτικές 

πληροφορίες/πληροφορίες 

για ταξιδιωτική άνεση, 

κλπ….
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Ιδιότητες Εξέτασης Η δοκιμαστική φάση 

έχει ολοκληρωθεί  με 

επιτυχία

Το σύστημα έχει δοκιμαστεί 

σε μη – πραγματικές 

καταστάσεις.

Η δοκιμαστική φάση 

διεξήχθη σε μια 

αγροτική εργατική 

ζώνη˙ εξετάστηκε 

προκειμένου να 

αποτιμηθεί ο αντίκτυπος 

του συστήματος στην 

ελάττωση των 

ταχυτήτων στις 

εργατικές ζώνες,

ωστόσο δε 

παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις ταχύτητες 

όταν ο πομπός ήταν 

τοποθετημένος

Εφαρμοσιμότητα Το προϊόν αυτό 

εστιάζει στην ασφάλεια 

των αυτοκινητόδρομων

Δημιουργήθηκε για την 

ασφάλεια των 

αυτοκινητιστών, προς το 

παρόν ένα προηγμένο 

σύστημα για αυτοκίνητα 

βρίσκεται υπό εξέλιξη

Αυτό το προϊόν έχει 

δημιουργηθεί και 

μελετηθεί προκειμένου 

να χρησιμοποιηθεί σε

αγροτικές εργατικές 

περιοχές

4.3.3.2 Ποιοτική Ανάλυση

Ο ακόλουθος πίνακας προβάλλει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

καθεμιάς από τις τεχνολογίες που λαμβάνονται υπ’ όψιν. Τα κόστη αυτών των 

προϊόντων δεν είναι διαθέσιμα, μα μπορούν να αποτιμηθούν μόνο βάσει των 

χαρακτηριστικών τους.
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Σύστημα Άμβλυνσης της Σύγκρουσης 

(DELPHI)

Προειδοποιητικό Σύστημα 

Ασφαλείας(GTRI -

RADAR)

Προειδοποιητικό Σύστημα 

Ασφαλείας (Βιομηχανίες MPH)

Πλεονεκτήματα:

- Βασισμένο σε 

Προηγμένες 

τεχνολογίες

- Διαθέσιμο

- Προειδοποιήσεις που 

αφορούν σε όλες τις 

ανθρώπινες αισθήσεις

- Καλά αποτελέσματα στην 

δοκιμαστική φάση. 

Έξοχες αποδόσεις

- Εστίαση στην ασφάλεια 

των Αυτοκινητοδρόμων

Πλεονεκτήματα:

- Χαμηλό Κόστος: έχει 

υπολογιστεί πως το κόστος 

των "μη-έξυπνων" 

ανιχνευτών θα κυμαίνονταν 

κάπου ανάμεσα στα $600 

και στα $800, συν το 

κόστος εγκατάστασης

- Καλά αποτελέσματα σε μη 

πραγματικές καταστάσεις.

Πλεονεκτήματα:

- Χαμηλό Κόστος: έχει 

υπολογιστεί πως το κόστος 

των "μη-έξυπνων" 

ανιχνευτών θα κυμαίνονταν 

κάπου ανάμεσα στα $600

και στα $800, συν το 

κόστος εγκατάστασης

Μειονεκτήματα:

- Πολύ ακριβό: πληροφορίες 

δεν είναι διαθέσιμες επί του 

παρόντος σχετικά με τα κόστη 

ωστόσο η τιμή κάθε δομικής 

μονάδας  θα επηρεάζονταν 

αισθητά από τις 

χρησιμοποιούμενες 

τεχνολογίες

- Θα ενσωματωθούν πέντε 

δομικές ενότητες 

Μειονεκτήματα:

- Υπό εξέλιξη και εξέταση

- Απουσία προειδοποιήσεων 

που αφορούν σε όλες τις 

ανθρώπινες αντιλήψεις

- Μικρό ποσοστό ραντάρ 

συμβατών με το SWS

Μειονεκτήματα:

- Μη διαθέσιμο

- Απουσία προειδοποιήσεων 

που αφορούν σε όλες τις 

ανθρώπινες αντιλήψεις 

- Δημιουργήθηκε για να 

χρησιμοποιηθεί σε 

αγροτικές εργατικές 

περιοχές

- Μικρό ποσοστό ραντάρ 

συμβατών με το SWS
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5. Επικοινωνιακές Παράμετροι & Κινητές Διεπιφάνειες.

5.1 Συστήματα επικοινωνιών

5.1.2 Πρότυπα Επικοινωνίας

Η ενότητα αυτή περιγράφει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε κάθε 

τομέα δραστηριότητας, για κάθε πρότυπο που στην ουσία βρίσκεται σε χρήση, 

κάθε χρήσιμης υπάρχουσας τεχνολογίας η οποία ενδέχεται να ενδιαφέρει τα 

επικοινωνιακά σενάρια  I-WAY:

- Όχημα προς Σύστημα Διαχείρισης των Δρόμων

- Όχημα προς Υποδομή Δρόμων

- Όχημα προς Όχημα

- Εσωτερικό Όχημα

Τα προαναφερθέντα επικοινωνιακά συστήματα περιλαμβάνουν συστήματα 

και υπηρεσίες εμπορίου τα οποία αποτελούν θέμα των τρεχουσών διαδικασιών 

τυποποίησης και λίγο ή πολύ βρίσκονται σε προ εμπορική φάση.  Για λόγους 

αρτιότητας, αυτή η περίληψη περιλαμβάνει επίσης δορυφορικές επικοινωνιακές 

υπηρεσίες οι οποίες δε θα εφαρμοστούν στο I-Way, αλλά σήμερα αυτά τα 

συστήματα χρησιμοποιούνται σε εμπορικά συστήματα διαχείρισης στόλων και 

ιδιαιτέρως σε διεθνείς μεταφορικές αλυσίδες που διασχίζουν τις χώρες τις κεντρικής 

Ευρώπης ενώ ταξιδεύει κανείς στις δυτικοανατολικές διόδους μεταξύ Ευρώπης και 

στην Εγγύς Ανατολή/Ρωσία κ.λ.π. 

Το πλεονέκτημα της δορυφορικής επικοινωνίας έγκειται στην παγκόσμια 

κάλυψη των περισσότερων συστημάτων καθώς και στο γεγονός ότι λειτουργούν σε 

περίπτωση μιας καταστροφής μεγάλης κλίμακας όπου τα γήινα συστήματα 

επικοινωνίας συχνά επηρεάζονται ή ενδεχομένως δεν είναι διαθέσιμα. 

5.1.2.1 ZigBee

Το ZigBee δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη της αγοράς για 

έναν οικονομικό, αποδοτικό, ασύρματο δίκτυο που υποστηρίζει τα χαμηλά ποσοστά 

στοιχείων, μικρή κατανάλωση ισχύος, ασφάλεια, και αξιοπιστία.
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Εικόνα 111 - Αρχιτεκτονική του ZigBee

5.1.2.2 Bluetooth

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι ένα περιορισμένου φάσματος σύστημα 

επικοινωνιών που έχει σαν να αντικαταστήσει τη σύνδεση καλωδίων φορητών ή/και 

σταθερών ηλεκτρονικών συσκευών.

Εικόνα 112 - Αρχιτεκτονική Bluetooth
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5.1.2.3 Υπέρυθρες (IrDA)

Οι υπέρυθρες μεταδόσεις στοιχείων, βασίζονται στα πρότυπα ένωσης

υπέρυθρων στοιχείων (IrDA) και διατίθενται ευρέως στους προσωπικούς υπολογιστές 

και τις περιφερειακές μονάδες.

Εικόνα 113 - Επίπεδα πρωτοκόλου IrDA

5.1.2.4 Ethernet

Το Ethernet βασίστηκε αρχικά στην ιδέα των υπολογιστών που επικοινωνούν 

πέρα από το κοινό ομοαξονικό καλώδιο που ενεργεί ως μέσο μετάδοσης 

ραδιοφωνικής μετάδοσης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν μερικές 

ομοιότητες με τα ραδιο-συστήματα  Το καλώδιο που χρησιμοποιεί το κανάλι 

επικοινωνίας παρομοιάστηκε με τον αιθέρα και από αυτό προήλθε το όνομα 

"Ethernet".

80 00 20 7a 3f 3e 80|00 20 20 3a ae 08 00 Payload (IP. ARP. ...) 3d ae 23 7f

Destination MAC

address

m

Source MAC address

IC-Header

4 Bytes

Total lent

Ether

Type

th: 54

DATA 46 to 15 00 Bytes

1518 Bytes

CRC Checksum 4 Bytes

Εικόνα 114 - Το πιο κοινό σχήμα πλασίων Ethernet, τύπος ΙΙ
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5.1.2.5 USB

Το USB είναι ένα σειριακό πρωτόκολλο, το οποίο διαβιβάζει όλα τα στοιχεία 

μέσω ενός απλού ζευγαριού καλωδίων.

Εικόνα 115 - Η τοπολογία USB "tiered star"

5.1.2.8 CAN

Το πρωτόκολλο CAN είναι ένα σύνολο αυστηρών κανόνων, που εφαρμόζεται 

στο πυρίτιο, το οποίο υποστηρίζει τμηματική μεταφορά των πληροφοριών μεταξύ δύο 

ή περισσότερων κόμβων. 

Εικόνα 116 - The CAN Bus
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5.1.2.9 LIN

Το LIN (Local Interconnect Network) είναι πιο ελαφρύ, φτηνότερο από το

CAN. Προορίζεται κυρίως για την ανάγνωση των τιμών αισθητήρων και ελεγκτών σε

εφαρμογές αυτοκινήτων.

5.1.2.11 WiFi (IEEE 802.11, 802.11s)

Τα δίκτυα Wi-Fi χρησιμοποιούν τις ράδιο-τεχνολογίες:

• IEEE802.11a

• IEEE802.11b or

• IEEE802.11.g

για να παρέχουν την ασφαλή, αξιόπιστη, γρήγορη ασύρματη συνδεσιμότητα.

5.1.2.13 GSM

Σε υψηλό επίπεδο, το GSM είναι ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας βασισμένο 

στην κυψελοειδή έννοια. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν και να λάβουν τις κλήσεις 

χωρίς καθορισμό μιας συγκεκριμένης θέσης ή καλωδίωση μια φυσικής σύνδεσης.

Εικόνα 117 - Γενική Αρχιτεκτονική ενός δικτύου GSM
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5.1.2.14 GPRS

Το GPRS είναι μια επικάλυψη πακέτων από στοιχείων επάνω στα υπάρχοντα 

δίκτυα GSM.  Το μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με το UMTS είναι ότι το GPRS

χρησιμοποιεί την υπάρχουσα δομή δικτύων GSM.

Εικόνα 118 - GPRS

5.1.2.15 GSM/Edge

Το EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) είναι ενισχυμένη

GPRS Τεχνολογία.

Εικόνα 119 - EDGE κάλυψη στην Ευρώπη
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5.1.2.16 UMTS

Με το UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) υπάρχει ένα νέο 

κινητό πρότυπο το οποίο είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη, το οποίο ανήκει στα πρότυπα 

της τρίτης γενιάς (3G).

Εικόνα 120 - UMTS πάράδειγμα σχεδιαγράμματος δικτύων

5.1.2.17 Irididium

Περιγραφή Συστήματος

Το Σύστημα Ιριδίου είναι ένα δορυφορικό, ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών 

που σχεδιάστηκε για να επιτρέψει στην τηλεφωνική μετάδοση να φθάσει στον 

προορισμό της οπουδήποτε στη γη, σε οποιοιδήποτε χρόνο. 



ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  “ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”
_______________________________________________________________________________________________________

286

Υπηρεσίες Δεδομένων

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας και ένα δορυφορικό τηλέφωνο ιριδίου, 

μπορείτε να συνδεθείτε με το Διαδίκτυο ή με ένα εταιρικό δίκτυο, ουσιαστικά από 

οπουδήποτε στον κόσμο, επιτρέποντας σας να κοιτάξετε στον Ιστό, να στείλετε και 

να λάβετε αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μεταφοράς.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον υπολογιστή σας για δύο διαφορετικούς 

τύπους κλήσεων στοιχείων, ανάλογα με οι ανάγκες σας: Δεδομένα μέσω Τηλεφώνου 

ή άμεσα  Διαδικτυακά Δεδομένα.

Δεδομένα μέσω Τηλεφώνου

Η υπηρεσία Δεδομένων μέσω Τηλεφώνου παρέχει τη συνδεσιμότητα ενός 

υπολογιστή μέσω του τηλεφώνου ιριδίου με έναν άλλο υπολογιστή, μέσω ενός 

εταιρικού δικτύου/τοπικού LAN ή ενός φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).

Άμεσα Διαδικτυακά Δεδομένα

Η υπηρεσία Άμεσα Διαδικτυακά Δεδομένα παρέχει τη συνδεσιμότητα ενός 

υπολογιστή, μέσω του τηλεφώνου ιριδίου, άμεσα στο Διαδίκτυο μέσω των κεντρικών 

υπολογιστών.

5.1.2.18 Thuraya

Εικόνα 121 - Δορυφόρος Thuraya-1

Ο δορυφόρος Thuraya -1 προωθήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2000. Οι εμπορικές

υπηρεσίες Thuraya άρχισαν να ξεδιπλώνονται βαθμιαία σε διάφορες χώρες το 2001.
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Δεύτερος δορυφόρος Thuraya-2 προωθήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2003  ενώ 

ένας τρίτος δορυφόρος χτίζεται από τα δορυφορικά συστήματα Boeing για να 

επεκτείνει την ικανότητα συστημάτων. 

5.1.2.19 Orbcomm

Το Orbcomm είναι ένα αμφίδρομο σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών, το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως. 

Εικόνα 122 - Δορυφόροι Orbcomm σε ένα ενιαίο τροχιακό επίπεδο

5.1.2.21 Globalstar

Τα Globalstar παραδίδουν τις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων

χρησιμοποιώντας το δορυφορικό δίκτυό τους. 

5.2 Επεξεργασία της Ομιλίας

5.2.1 Εισαγωγή

Η ενότητα αυτή θα παρουσιάσει την τελευταία τεχνολογία όσον αφορά στην 

τέχνη της επεξεργασίας της ομιλίας, τις δομικές ενότητες της σύνθεσης Κείμενο-

Προς-Ομιλία (TTS – Text-to-Speech)  και Αυτόματης Αναγνώρισης Ομιλίας (ASR):

Το TTS μετατρέπει ένα κείμενο σε ζωντανό ακουστικό λόγο, ενώ ο 

ανεξάρτητος από το σύστημα ASR ομιλητής αναγνωρίζει μεμονωμένες λέξεις ή 

συνεχή λόγο παραγόμενο από οποιονδήποτε ομιλητή, χωρίς πρότερη εκπαίδευση.
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5.2.1.1  Κείμενο Προς Ομιλία

Η τεχνολογία του Κειμένου-Προς-Ομιλία (TTS) επιτρέπει την πραγματική 

μετατροπή κάθε μηνύματος υψηλής ποιότητας σε ομιλία.

Οι ποικίλες διαθέσιμες τεχνολογίες του TTS μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σύμφωνα με την απόδοση και την αρχιτεκτονική των δύο διαφορετικών λειτουργικών 

μονάδων:

• Η πρώτη μετατρέπει το κείμενο σε μια σειρά φωνημάτων. Μπορεί να επεκτείνει 

σωστά  εξεδεικευμένο κείμενο, όπως συντομογραφίες και αριθμούς, και μπορεί να 

προσφέρει έναν κατάλληλο τονισμό σε ολόκληρη την πρόταση: μερικές εφαρμογές 

TTS επιδεικνύουν έναν πιο μονότονο τονισμό και αυτό οφείλεται στην αδύναμη 

εφαρμογή αυτής της μονάδας.

• Η δεύτερη μετατρέπει την ομάδα φωνημάτων σε πραγματική φωνή˙ δύο οικογένειες 

λύσεων είναι δυνατές: εκείνες που βασίζονται σε κωδικοποίηση, οι οποίες 

χρησιμοποιούν ένα μαθηματικό μοντέλο του στόματος που παράγει μια λίγο-πολύ 

ρομποτική φωνή (αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλές απαιτήσεις 

μνήμης, κάτω από 1 MB), και την αλυσιδωτή ομιλία, η οποία συνδέει τμήματα 

λέξεων ενός συγκεκριμένου ομιλητή, που μπορεί να είναι βασικές (δίφωνα) ή 

ποικίλου μήκους. Αυτή η προσέγγιση παράγει μια φωνή παρόμοια με εκείνη του 

ομιλητή, εξαρτώμενη από την εφαρμογή, αλλά εις βάρος των αυξανόμενων 

απαιτήσεων μνήμης (μέχρι και εκατοντάδες MB).

Για αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τον πελάτη είναι σημαντικό να 

διαθέτει κανείς TTS υψηλότατης ποιότητας (αλυσιδωτή)˙ ωστόσο, οι συσκευές 

χειρός/φορητές ενέχουν έναν αριθμό εμποδίων στη μνήμη και στη CPU.

Η νοητότητα του TTS επιδεινώνεται ταχέως σε περιβάλλοντα αυξημένου 

θορύβου, όπως γίνεται στην περίπτωση μιας SR με ακριβή αναγνώριση.

Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα θορυβωδών περιβαλλόντων ο προσωδιακός 

έλεγχος (όπως η ταχύτητα, η χροιά) πρέπει να βελτιστοποιηθεί και είναι απαραίτητος 

ο συντονισμός ώστε να μεταβληθεί δυναμικά ο προσωδιακός αυτός έλεγχος, 

βασιζόμενος στο πλαισιακό  περιβάλλον, καθώς και στην υιοθέτηση τεχνικών για την 

βελτίωση του συνθετικού σινιάλου ομιλίας σε ιδιαίτερα θορυβώδη περιβάλλοντα έτσι 

ώστε να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο νοητότητας.
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5.2.1.2 Αυτόματη Αναγνώριση Ομιλίας

Η τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας (ASR) επιτρέπει στο χρήστη 

να αλληλεπιδράσει με το σύστημα χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή του. 

Η νέα τεχνολογία της τέχνης της ASR έγκειται σε λεπτομερή στατιστικά 

μοντέλα των ακουστικών φωνητικών μονάδων: Συνεχούς Πυκνότητας HMM (Κρυφά 

Μοντέλα Markov) ή  Υβριδικά  HMM/NN (Νευρικά Δίκτυα) εκπαιδευμένα σε 

μεγάλα σώματα ομιλίας, συγκεντρωμένα τόσο σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα όσο και 

σε λειτουργικά. Η απόδοση των καλύτερων της γενιάς ASR (Nuance, Ibm ViaVoice,

Loquendo ASR) είναι υψηλή, με καθαρή ομιλία για πολλές γλώσσες, ακόμη και με 

γλωσσάρια αποτελούμενα από χιλιάδες λέξεις.

Ένα σύστημα αναγνώρισης ομιλίας για αυτοματοποιημένες εφαρμογές 

οφείλει να αναγνωρίζει μεμονωμένες λέξεις ή συνεχή λόγο και πρέπει να είναι 

εντελώς ανεξάρτητο από τον ομιλητή μέσω γραμματικών ή στατικών γλωσσικών 

μοντέλων.

Επίσης, οφείλει να επιδεικνύει τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας 

"εντοπισμού λέξεων" . Οι κυριότερες απαιτήσεις είναι:

• ευρύ και ελαστικό λεξιλόγιο

• μεθοδολογία η οποία αναπτύσσεται για τις κύριες γλώσσες εύκολα, και σύντομα  να 

προσαρμόζεται σε άλλες

• ιδιαίτερα ακριβή αναγνώριση ομιλίας χάρη σε:

o ευρείας κλίμακας φωνητικές βάσεις δεδομένων

o λεπτομερείς ακουστικό-φωνητικές μονάδες

o τεχνολογικό συντονισμό που χρησιμοποιεί φωνητικά δεδομένα τα οποία 

συγκεντρώνονται στον εν λόγω τομέα

o ενσωμάτωση της τεχνολογίας (μαρκοβιανά αυτόματα και νευρικά δίκτυα)

• προσαρμογή: τα γλωσσάρια και τα ακουστικά μοντέλα ενδέχεται να 

προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κάθε σεναρίου εφαρμογής, όσο 

περίπλοκο και αν είναι αυτό. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την συγκεκριμένη εφαρμογή της ASR στο πλαίσιο της 

αυτοκινητιστικής βιομηχανίας, αναφέρονται ακολούθως μερικές γενικές απόψεις 

σχετικά με τη χρήση γλωσσικών κωλυμάτων (συνήθως γραμματικά και στατιστικά 

γλωσσικά μοντέλα) για έναν αυτόματο αναγνωριστή ομιλίας.

Είναι ευρέως γνωστό πως η εργασία μιας ASR είναι γενικά δυσκολότερη όταν:
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o τα γλωσσάρια είναι πολύ μεγάλα ή έχουν πολλές λέξεις με παρόμοιο ήχο˙

o το σήμα της ομιλίας παράγεται μέσω μιας αλληλουχίας λέξεων (διαβάζει 

συνεχή λόγο ή αυθόρμητη ομιλία στην αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανής 

για σύνθετες εφαρμογές ομιλίας)˙

o κάποιες εξωτερικές παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση των 

συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας είναι παρούσες (δηλ. περιβαντολλογικός 

έλεγχος, το είδος και η τοποθέτηση του μικροφώνου,...)

Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, η χρήση των γλωσσικών 

μοντέλων ή τεχνητών γραμματικών για τον περιορισμό του συνδυασμού εισακτέων 

λέξεων μπορεί να παράσχει ένα μεγάλο όφελος: μια πρόταση η οποία είναι πάντα 

έγκυρη στην αναγνώριση φωνής μεταφράζεται ως “περισσότερα εμπόδια” και 

σημαίνει “μεγαλύτερη απόδοση”.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περιορισμοί πρέπει να ισχύσουν κατά τη διάρκεια 

της φάσης αναγνώρισης για την μείωση του χώρου αναζήτησης˙ η χρήση των εκ των 

υστέρων περιορισμών στο πλέγμα της υπόθεσης που παράγεται από την ASR δε

μπορεί να αποδώσει το ίδιο όφελος.

Επίσης, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν προηγούμενες και επόμενες λέξεις για 

τον προσδιορισμό της λέξης που διατυπώνεται. Ένας από τους λόγους για τους 

οποίους η ASR δεν είναι ακόμη εξίσου καλή με τους ανθρώπους στην εργασία της 

καταγραφής της ομιλίας σε κείμενο έγκειται στο γεγονός πως οι άνθρωποι διαθέτουν 

ανώτερες ικανότητες πρόβλεψης των λέξεων.

Η ASR μπορεί να χρησιμοποιήσει συντακτικές και σημασιολογικές 

πληροφορίες αλλά συνήθως διαθέτει ένα περιορισμένο πεδίο της τάξεως της μιας ή 

δύο λέξεων στα αριστερά και στα δεξιά που μπορούν χρησιμοποιηθούν για την 

πρόβλεψη μιας λέξης.

Οι συνηθέστερες εφαρμογές ομιλίας οι οποίες δημιουργούνται με τη χρήση 

ASR συνδυάζουν την μηχανή αναγνώρισης ομιλίας με γραμματικές για την 

αναγνώριση της ομιλίας του χρήστη. Οι γραμματικές είναι τα καίρια εξαρτήματα  που 

απαιτεί ένας σχεδιαστής προκειμένου να καταστήσει ικανή τη λειτουργικότητα της 

ομιλίας στις εφαρμογές της.

Ένας σχεδιαστής μπορεί να γράψει μια γραμματική με έναν πολύ απλό τρόπο 

ορίζοντας όλες τις λέξεις ή φράσεις που μπορεί ένας χρήστης να αρθρώσει, 

εισάγοντας τις μέσω μιας ορισμένης τυποκρατίας (δες W3C). Χωρίς τις γραμματικές, 
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μια μηχανή αναγνώρισης ομιλίας δε θα μπορούσε να αναγνωρίσει καλά την ομιλία 

του χρήστη, καθώς η απόδοση ενδέχεται να υποβαθμιστεί αρκετά.

Επιπρόσθετα, η ASR, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχούς αναγνώρισης, δύναται 

να αποδώσει τις σημασιολογικές αξίες. Η σημασιολογική ερμηνεία είναι η διαδικασία 

μέσω της οποίας ένας σημασιολογικός ερμηνευτής παράγει ένα σημασιολογικό 

αποτέλεσμα βασισμένο σε μία φράση που ταιριάζει σε μια διαδρομή μέσω της 

γραμματικής. Ένα σημασιολογικό αποτέλεσμα τυπικά εμπεριέχει πληροφορίες οι 

οποίες είναι χρησιμότερες στην εφαρμογή παρά στο κείμενο της φράσης. Για 

παράδειγμα, μια γραμματική για τον προσδιορισμό ενός αεροδρομίου ίσως 

αναγνωρίσει τη φράση,  "Αεροδρόμιο Χίθροου" και παράγει τον κώδικα αεροδρομίου 

"LHR" ως σημασιολογικό αποτέλεσμα.

Η χρήση μιας γραμματικής ενδείκνυται όταν το μέγεθος του λεξιλογίου δεν 

είναι ιδιαίτερα μεγάλο (μερικές χιλιάδες λέξεις) και όταν η αποδεκτικότητα των 

γλωσσικών σχηματισμών μπορεί να προβλεπτεί.

Το σημείο κλειδί είναι η γλωσσική κάλυψη που παρέχεται από μια 

γραμματική: εάν μια πρόταση δεν είναι αποδεκτή, δε μπορεί να αναγνωριστεί σωστά 

όσον αφορά στις λέξεις που την απαρτίζουν (μια απόρριψη μπορεί να λάβει χώρα εάν 

διαφέρει πολύ από την πλησιέστερη έγκυρη πρόταση διαφορετικά μπορεί να 

προκύψει σφάλμα αναγνώρισης).

Επομένως, είναι συνετότερη η χρήση μιας γραμματικής όταν η τελευταία 

μπορεί να εγγυηθεί μια καλή κάλυψη. Είναι δυνατόν να καλυφθούν τμήματα ομιλίας 

τα οποία προηγούνται και προετοιμάζουν το έδαφος για μια έγκυρη πρόταση (δηλ. 

ευγενικές μορφές,...) μέσω ανόητων δεσμών˙ κατά αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό η 

γραμματική να γίνει λιγότερο άκαμπτη. Η εισαγωγή των βαρών για κάθε λέξη της 

γραμματικής (μαθαίνεται μέσω των φωνητικών δεδομένων ή εισάγεται εμπειρικά από 

τον σχεδιαστή) συνθέτει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο επιτρέπει την απόδοση  

μεγαλύτερης έμφασης στις συχνότερα χρησιμοποιούμενες λέξεις.

Μια άλλη λειτουργία , η οποία βασίζεται στον “Εντοπισμό Λέξεων”,

συνδέεται με τον εντοπισμό καμίας, μιας ή περισσοτέρων λέξεων κλειδιών μέσα σε 

μια γενική πρόταση ενός ακουστικού τμήματος. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του 

"Εντοπισμού Λέξεων" βρίσκεται σε στενή σχέση με τον αριθμό των λέξεων κλειδιών 

(συνήθως όχι περισσότερες από 100-200), το μήκος τους και την ακουστική σύγχυση 

με άλλες συχνές λέξεις της δεδομένης γλώσσας. Στην προηγμένη τεχνολογία, 

υπάρχουν μερικά παραδείγματα αποδοτικών εφαρμογών οι οποίες στηρίζονται στον 
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Εντοπισμό Λέξεων ενός σταθερού κλειστού λεξιλογίου (δηλ. των ψηφίων)˙ εδώ, 

αναφερόμαστε στην περίπτωση του Εντοπισμού Λέξεων κατά την οποία ο 

σχεδιαστής της εφαρμογής ορίζει το λεξιλόγιο.

Είναι σχετικά φανερό πως οι μικρές λέξεις μπορεί να απαρτίζουν μεγαλύτερες 

λέξεις (δηλ. στα Αγγλικά η λέξη “pub” είναι συστατικό της λέξης “public”,

“republic”, …) και μπορεί πολύ εύκολα να γίνει αντιληπτή με έναν ακατάλληλο 

τρόπο. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες λέξεις διαθέτουν έναν πλεονασμό ο οποίος 

μπορεί να επιτρέψει αναγνώριση υψηλής απόδοσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποτελεσματικότητα του  "Εντοπισμού Λέξεων" 

πρέπει να καταμετρηθεί σε σχέση με τον Σωστό Εντοπισμό Λέξεων Κλειδιών, τις 

Ψευδείς Απορρίψεις (λέξεις κλειδιά που δεν εντοπίζονται) και τους Ψεύτικους 

συναγερμούς (λέξεις κλειδιά που εντοπίζονται λανθασμένα). Κατά συνέπεια ο 

σχεδιαστής της εφαρμογής, βάσει των απαιτήσεων της εφαρμογής, μπορεί να 

προσδιορίσει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των προαναφερθέντων μέτρων. Οι 

εντοπισμένες λέξεις κλειδιά οφείλουν να διέπονται από υψηλή αξιοπιστία.

Τελικά, ένα στατιστικό μοντέλο γλώσσας βασισμένο στις εκτιμήσεις 

συχνότητας εμφάνισης της ακολουθίας των λέξεων, ίσως καθοδηγήσει την έρευνα 

μέσω της πιθανότερης ακολουθίας των λέξεων της γλώσσας, περιορίζοντας το 

διάστημα αναζήτησης και επιλύοντας την ακουστική αμφισημία.  Καθώς το μέγεθος 

του λεξιλογίου αυξάνεται και άλλοι περιορισμοί μετριάζονται σε ένταση για την 

δημιουργία ενός πιο εύχρηστου συστήματος, θα είναι αυξανόμενα σημαντική η λήψη 

όσο το δυνατόν περισσότερων περιορισμών από τα γλωσσικά μοντέλα.

Το μοντέλο "τριγράμματος" είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για μια 

ASR: δεδομένων δύο προηγούμενων λέξεων, ένα τρίγραμμα δίνει πιθανότητες πως η 

επόμενη λέξη θα είναι X ή Y.

Επομένως, το σύστημα γνωρίζει τι πρέπει να  "προσδοκά", και μπορεί να 

αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην αναζήτηση πιθανών σειρών λέξεων.

Η δημιουργία ενός αξιόπιστου τρίγραμμου μοντέλου απαιτεί τη διάθεση ενός 

πολύ μεγάλου γραπτού σώματος σχετιζόμενου με την επιλαμβανόμενη δήλωση ότι 

"περισσότερα δεδομένα επιτρέπουν καλύτερη στατιστικά μοντέλα ". Ο αριθμός των 

απαιτούμενων γραπτών προτάσεων συνδέεται άρρηκτα με το μέγεθος του λεξιλογίου 

και την μεταβλητότητα των σχηματισμών˙ μπορεί να κυμανθεί από  10K προτάσεις 

έως και αρκετά εκατομμύρια προτάσεις. Η χρήση ενός αξιόπιστου γλωσσικού 

μοντέλου επιτρέπει την ενίσχυση της ακρίβειας της αποκωδικοποιημένης πρότασης, 
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ακόμη και αν πολλά λάθη εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα. Η αναγνωρισμένη 

πρόταση αναπαριστά το εισερχόμενο δεδομένο για τη "δομική ενότητα της 

κατηγοριοποίησης", η οποία χρησιμοποιείται για τα γραπτά δεδομένα, παρέχοντας 

την κατηγορία (και άλλες ιδιότητες) που σχετίζονται με την προφορική φράση.

Ακόμη και στην περίπτωση που η τεχνολογία των ASR γίνεται όλο και πιο 

ισχυρή κατά τα τελευταία χρόνια , η παρουσία θορύβου στο περιβάλλον του 

αυτοκινήτου παραμένει πρόκληση.

Αξιόλογη πρόοδος έχει σημειωθεί κατά τα περασμένα χρόνια στον τομέα των 

σθεναρών τεχνικών αναγνώρισης, χάρη στην πρωτοβουλία της AURORA που 

οδήγησε στην έκδοση ενός δεδομένου αλγορίθμου για μια προηγμένη συνιστώσα της 

ASR τον Οκτώβριο του 2002. Τέτοια πρόοδος καταμετράται σε σχέση με την μείωση 

της συχνότητας σφαλμάτων στην αναγνώριση ομιλίας: τυπικά, η αναλογία λαθών θα 

μπορούσε να περιοριστεί σε ένα μέσο SNR (Σήμα στις Αναλογίες Θορύβου), κατά 

ένα δεύτερο για τα μικρά (της τάξης των δεκάδων λέξεων), και κατά ένα τρίτο σε 

μεγαλύτερου μεγέθους γλωσσάρια (της τάξης των αρκετών χιλιάδων λέξεων).

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως περαιτέρω σημείο αναφοράς μια τέτοιου 

είδους πρόοδος, έχουν δημιουργηθεί βάσεις δεδομένων ομιλίας με αποκλειστικά αυτό 

τον προορισμό και ειδικά οι βάσεις SpeechDat-Car οι οποίες δημιουργήθηκαν για το 

περιβάλλον του αυτοκινήτου σε έξι γλώσσες (Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, 

Βρετανικά Αγγλικά και Αμερικανικά Αγγλικά, Ισπανικά και Ολλανδικά) και 

διανεμήθηκαν μέσω της ELDA ( Ευρωπαϊκός Όμιλος Διανομής Γλωσσών).

Οι προηγμένες προσεγγίσεις για την αναγνώριση θορυβώδους ομιλίας 

βασίζονται σε αρκετές τεχνικές προσεγγίσεις περιλαμβανομένων των:

(1) προ-επεξεργαστικών αλγορίθμων ομιλίας για την απομάκρυνση του θορύβου από 

την εισερχόμενη ομιλία και την παροχή μιας ξεκάθαρης εκδοχής στην μηχανή 

ASR,

(2) ακουστικών μοντέλων της θορυβώδους ομιλίας βασιζόμενων στην εκπαίδευση 

της μηχανής ASR πάνω σε μεγάλα δείγματα θορυβώδους ομιλίας, και στη χρήση 

μεγάλων βάσεων δεδομένων ομιλίας όπως η SpeechDat-Car,

(3) προσεγγίσεων ενσωμάτωσης όπως η πολυκαναλική επεξεργασία της ομιλίας και 

αναγνώριση βάσει της εκμετάλλευσης σθεναρών πολυκαναλικών μηχανισμών 

γνωστών στην ανθρώπινη ακοή.

(4) ισχυρών συστημάτων αιχμαλώτισης της ομιλίας, βασισμένων σε διατάξεις 

πολυμικροφόνων  ή ζεύξεων μικροφώνων. 
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Ωστόσο, η πρόοδος που επιτυγχάνεται δεν είναι επαρκής σε πραγματικά 

θορυβώδη περιβάλλοντα, δεδομένου ότι η απόδοση μειώνεται δραματικά στις 

εφαρμογές μεγάλων γλωσσαρίων και στις εφαρμογές φυσικής ομιλίας, αλλά ακόμη 

και σε εφαρμογές πιο περιορισμένου λεξιλογίου, για χαμηλά SNR (δηλ. υψηλά 

επίπεδα θορύβου) όπως εκείνα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στο πλαίσιο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, και ως εκ τούτου περισσότερη προσοχή θα πρέπει να 

αποδοθεί στον γραμματικό σχεδιασμό κάθε συγκεκριμένης εφαρμογής.

5.2.2 Σφαίρα δραστηριότητας

5.2.2.1 TTS για εφαρμογές οχημάτων

Πιθανά οφέλη λόγω της χρήσης TTS στις αυτοκινητιστικές εφαρμογές είναι:

- καλύτερες συνθήκες ασφαλείας για τον οδηγό, επιτρέποντας του να 

επικεντρωθεί στην οδήγηση

- δυναμική ανανέωση των μηνυμάτων

- έγκαιρη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Η χρήση TTS στα αυτοκινητιστικά περιβάλλοντα απαιτεί:

− μεγάλο αριθμό διαθέσιμων γλωσσών

− ακρίβεια εξειδικευμένης προφοράς για το πεδίο της εφαρμογής και τις 

συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων

− ξένη προφορά (ή ανάμικτη ικανότητα της γλώσσας): το σύστημα να 

προφέρει σωστά τις λέξεις και τις φράσεις σε μια διαφορετική γλώσσα από 

εκείνη για την οποία δημιουργήθηκε. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι 

εξαιρετικά χρήσιμο σε διαταγές πλοήγησης και στην ανάγνωση 

διευθύνσεων όταν ο οδηγός βρίσκεται εκτός της πατρίδας του ή απλά για 

την ανάγνωση ξέων ονομασιών οδών

− υποστήριξη φωνητικών αλφαβήτων χρησιμοποιούμενων από χάρτες (π.χ. 

SAMPA);

− προσωδιακή ποικιλομορφία που εξαρτάται από την κατάσταση (π.χ. 

συναισθηματική σύνθεση ομιλίας), έλεγχο των παραμέτρων όπως της 

ταχύτητας και της χροιάς.
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Καθώς οι αποδόσεις των TΤS επιδεινώνονται στα αυξανόμενα θορυβώδη 

περιβάλλοντα, η δομική ενότητα TTS επίσης χρήζει προσαρμογής και συντονισμού 

ώστε να χορηγηθεί νοητότητα στα θορυβώδη περιβάλλοντα και να κατασταθεί ικανή 

η φυσική και εξαρτώμενη από τις καταστάσεις παραγωγή λόγου.

Τα πλεονεκτήματα των TTS σε σχέση με τα προ-καταγεγραμμένα ακουστικά 

τμήματα είναι:

• πιθανότητα επέκτασης του αριθμού και του τύπου των φωνητικών 

ενδείξεων:

• ανάγνωση των πινακίδων και των διευθύνσεων (πχ. “Παρακαλώ πάρετε την 

επόμενη έξοδο προς Hamburg”)

• ανάγνωση μηνυμάτων

• προσωπικά μηνύματα με διαφορετικά προσωδιακά ύφη εξαρτώμενα από το 

χρήστη (δες εκφραστικότητα και εξατομίκευση)

Επιπλέον, η χρήση TTS μειώνει ή εξαλείφει τα κόστη τα οποία εμφανίζονται για:

• καταγραφή των φωνητικών ενδείξεων των οποίων η ανάγνωση έχει γίνει από 

επαγγελματίες ομιλητές

• εφαρμογή σε νέες γλώσσες

• συντήρηση του λογισμικού και αναβαθμίσεις

Σημαντικά χαρακτηριστικά TTS στις αυτοκινητιστικές εφαρμογές είναι:

• H ικανότητα ανάμικτης γλώσσας: κάθε φωνή θα έπρεπε να είναι σε θέση να 

ομιλεί οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι, για 

παράδειγμα, μια Ιταλική φωνή μπορεί να μιλάει Αγγλικά με Ιταλική 

προφορά, ή μια Γαλλική φωνή θα έπρεπε να μιλάει Γερμανικά με μια 

Γαλλική προφορά, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε εντολές 

πλοήγησης και ανάγνωσης διευθύνσεων όταν απλά βρίσκεται κάποιος έξω 

από την πατρίδα του ή απλά για την ανάγνωση ονομάτων οδών στην πόλη 

του.

• Εκφραστικότητα και εξατομίκευση που δίνουν χαρακτήρα στην διεπαφή του 

χρήστη: ο εκφραστικός λόγος παρέχει εκφραστικές  “ενδείξεις” οι οποίες 

καθιστούν τους χρήστες ικανούς να εξατομικεύσουν το στυλ των TTS. Αυτή 

η διαφοροποίηση μπορεί επιτευχθεί απλά με την τροποποίηση κάποιων 
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τμημάτων του κειμένων, χωρίς την ανάγκη καινούργιων καταγραφών, για 

παράδειγμα:

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ: “Για τον αυτοκινητόδρομο, πάρετε τη δεύτερη έξοδο”

ΤΥΠΙΚΟ: “Κύριε, για τον αυτοκινητόδρομο, παρακαλώ, πάρετε τη δεύτερη έξοδο”

ΜΗ ΤΥΠΙΚΟ: “Έι Γιάννη, για τον αυτοκινητόδρομο, πάρε τη δεύτερη έξοδο, 

εντάξει;”

Για σκοπούς ψυχαγωγίας ή για την απεικόνιση συγκεκριμένων ειδών 

μηνυμάτων, μπορεί επίσης να υιοθετηθεί ένα χιουμοριστικό ύφος, για παράδειγμα:

ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΟ: “Ωχ-ωχ, έχεις πάρεις λάθος δρόμο, μμμ, κάνε μια στροφή όσο 

το δυνατόν συντομότερα” ή “Την πάτησες, βαριά κυκλοφορία στον 

αυτοκινητόδρομο”.

• Ακουστικός Αναμίκτης: χρησιμοποιώντας απλές ετικέτες εντολών 

ενσωματωμένων στο   κείμενο, οι σχεδιαστές θα μπορούσαν να 

αναπαράγουν τα ακουστικά αρχεία και τη μουσική, συγχρονισμένα με 

λέξεις, οι οποίες προφέρονται με συνθετικές φωνές.

Εντολές όπως Ανάμειξε, Παίξε, Σταμάτα, Κάνε παύση, Ξεκίνα ξανά, 

Εκτέλεσε σε Βρόγχο και Εξασθένησε θα έπρεπε να επιτρέπουν στους 

χρήστες να έχουν πλήρη έλεγχο των ακουστικών πηγών κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να μην απαιτείται συγκεκριμένη τεχνική γνώση. 

Χρησιμοποιώντας ξεκάθαρες ετικέτες μεταξύ των λέξεων, ο συγχρονισμός 

μεταξύ των ακουστικών αρχείων και της ομιλίας θα έπρεπε να είναι 

εγγυημένος ακόμη και όταν το κείμενο τροποποιείται.

Ο Ακουστικός Αναμίκτης θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη 

συσκευών που επιδέχονται τη χρήση MP3 με ενσωματωμένα φωνητικά 

μηνύματα

• Ελαστικό Λεξικό Χρήστη: γλωσσάρια που συνδέονται με ρευματολήπτη θα 

έπρεπε να είναι διαθέσιμα για να προσφέρουν επιπρόσθετες ικανότητες 

ανάγνωσης συγκεκριμένων τύπων κειμένου – π.χ. SMS, ηλεκτρονικό
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ταχυδρομείο – τα οποία ενδέχεται να περιέχουν λέξεις, συντομογραφίες,

σύμβολα, και τα λοιπά.

5.2.2.2 ASR για εφαρμογές οχημάτων.

Οι εφαρμογές για το εσωτερικό αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης της φωνής προσφέρουν μια βελτίωση των 

συνθηκών ασφαλείας και μεγαλύτερη ευκολία χρήσης του συστήματος επικοινωνίας 

χάρη σε διεπιφάνειες φιλικές προς το χρήστη.

Ακόμη και αν η τεχνολογία των ASR γίνεται όλο και πιο σθεναρή τα 

περασμένα χρόνια, η παρουσία θορύβου στο περιβάλλον του αυτοκινήτου παραμένει 

πρόκληση. Η προσαρμογή και ο συντονισμός της τεχνολογίας ASR πρέπει να 

διεξαχθεί σε αυτό τον τομέα για την βελτίωση της σθεναρότητας σε θορυβώδεις 

συνθήκες.

Η χρήση ASR στο αυτοκινητιστικό περιβάλλον απαιτεί:

− μεγάλο αριθμό διαθέσιμων γλωσσών

− ανεξαρτησία του ομιλητή: αναγνώριση οποιουδήποτε ομιλητή χωρίς 

εξειδικευμένη εκπαίδευση

− NLU: κατανόηση φυσικής γλώσσας

− δυναμική γραμματική: η άμεση συγκέντρωση επιτρέπει την προσθήκη και 

την τροποποίηση γραμματικών

− σθεναρότητα στον θόρυβο

− συγκεκριμένο λεξιλόγιο εξειδικευμένο για την εφαρμογή.

Η χρήση ASR στο περιβάλλον του αυτοκινήτου απαιτεί συγκεκριμένα μικρόφωνα με 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

− Πολλαπλών-κατευθύνσεων μικρόφωνο

− Μικρόφωνο ακύρωσης-θορύβων ώστε να περιοριστεί ο θόρυβος του φόντου

− Διάταξη πολύ-μικροφώνου
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5.2.3 Hardware Requirements

5.2.3.1 TTS

CPU: Intel Pentium III, ARM, StrongARM, x86, Xscale.

RAM: > 10 MB

Λειτουργικά συστήματα: Windows NT/2000/XP, Ενσωματωμένα XP, XP Tablet PC,

Windows

Mobile 5.0, PocketPC 2003, SmartPhone 2003, Windows CE.NET 4.2 (ARM, x86,

XScale.

Θα πρέπει να υποστηρίζονται κύριες διεθνείς γλώσσες.

5.2.3.2 ASR

CPU: Intel Pentium III, ARM, x86, Xscale PXA270 στα 624 Mhz ή ισοδύναμο.

RAM: > 20 MB

Λειτουργικά συστήματα: Windows NT/2000/XP, Ενσωματωμένα XP, Windows

Mobile 5.0,

PocketPC 2003, Windows CE.NET 4.2 (ARM, x86, XScale).

Γραμματικοί φορμαλισμοί:

- JSGF (Μορφή Γραμματικής Ομιλίας Java)

- W3C SRGS 1.0 (XML και μορφή ABNF )

- ECMA Script ready RAU (Αυτόματη Κατανόηση Βάσει Κανονισμών)

Θα πρέπει να υποστηρίζονται κύριες διεθνείς γλώσσες.

5.2.4 Εμπορική Ανάλυση

Αυτή η ενότητα μελετά τη σύγκριση μεταξύ των διαθέσιμων προϊόντων. 

Η αγορά της τεχνολογίας ομιλίας είναι πολύ πλούσια σε λύσεις εάν λάβει 

κανείς υπ’ όψιν του διαφορετικούς στόχους, από τα πιο χαμηλής ποιότητας HW TTS

και ASR για παιχνίδια, μέχρι και τις υψηλά αποδοτικές λύσεις για την υποστήριξη 

ανάπηρων ατόμων.

Τα πρόσφατα έτη, η διαδικασία των αποκτήσεων και των συγχωνεύσεων 

επηρέασαν εις βάθος την αγορά, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό των “παγκόσμιων” 

παικτών.
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Για να συνοψίσουμε το σενάριο της αγοράς, μόνο οι κύριοι παίκτες και τα 

ενεργά προϊόντα στα αυτοκινητιστικά τηλεματικά συστήματα αναφέρονται στον 

ακόλουθο πίνακα.

Θα μπορούσαν να αναφερθούν σε αυτό τον τομέα και άλλα προϊόντα˙ έχει 

επιλεγεί να παρουσιαστεί μια συλλογή από αυτά, αποφεύγοντας τα περισσότερα 

χαμηλής ποιότητας προϊόντα και εκείνες τις λύσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο 

στις τοπικές αγορές (κυρίως της Ιαπωνίας), που συνήθως υποστηρίζουν την τοπική 

γλώσσα και την αγγλική.

Στους ακόλουθους πίνακες οι υπάρχουσες τεχνολογίες έχουν αναλυθεί 

συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης.

Οι τιμές δεν έχουν συγκριθεί από τότε που οι εμπορικές τακτικές εξαρτώνται 

ιδιαίτερα από την εφαρμογή, την αγορά στην οποία στοχεύουν και τις ενδεχόμενες 

ποσότητες που πωλούνται.
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6. Υποδομή των δρόμων

6.1 Το σχέδιο εγκατάστασης οδικής υποδομής 

6.1.1 Αναλυτική προσέγγιση

Αυτή η εργασία περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο τη συλλογή χαρτών σχετικά 

με επιλεγμένες περιοχές και τις διαδικασίες ψηφιοποίησης για τη δημιουργία μιας 

ηλεκτρονικής μορφής αυτών. Θα αναπτυχθεί ένα σύστημα βασισμένο σε GIS για 

την συλλογή δεδομένων της κυκλοφορίας από ενδεικτικά οχήματα των 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ τα οποία κινούνται σε ένα κυκλοφοριακό ρεύμα και από 

την οδική υποδομή σε κρίσιμα σημεία. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία χώρου 

εναπόθεσης πληροφοριών και ένας εξυπηρετητής βάσεων δεδομένων, τα οποία θα 

διατηρήσουν και θα διαχειριστούν τις πραγματικές οδικές πληροφορίες. Θα 

προσδιοριστεί και θα αναπτυχθεί η δομή και η αναπαράσταση πολυδιάστατων 

δεδομένων. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί μια εξειδικευμένη τεχνική, 

βασισμένη σε προκαθορισμένα σχήματα XML.

6.1.2 Υπάρχουσες πλατφόρμες

6.1.2.1 Ανοιχτός Κώδικας

Ανοιχτός Κώδικας MapGuide

Ο Ανοιχτός Κώδικας MapGuide είναι μια πλατφόρμα βασισμένη στο 

διαδίκτυο η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναπτύξουν και να 

χρησιμοποιήσουν εφαρμογές διαδικτυακής χαρτογράφησης και γεωχωρικές 

υπηρεσίες Ιστού.

Στηρίζεται στο Autodesk’s MapGuide  6.5  αλλά στοχεύει, εκτός από τη 

συντήρηση των καλύτερων διαστάσεων του  MapGuide 6.5, στην απομάκρυνση των 

εγγενών περιορισμών οι οποίες αναφέρονται πως είναι:

 Όλες οι χωρικές αναλύσεις πραγματοποιούνται client-side στα παρεχόμενα 

γραφικά παρά βάσει των υποκείμενων χωρικών δεδομένων.

 Η πλατφόρμα του εξυπηρετητή είναι ιδιαίτερα Windows-κεντρική.

Το ακόλουθο σχήμα αποτελεί εικονογραφημένη απεικόνιση των συστατικών 

στοιχείων του MapGuide:
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Εικόνα 123 - Εξυπηρετητής MapGuide

Ο Εξυπηρετητής MapGuide φιλοξενεί τις υπηρεσίες του Ανοιχτού 

Κώδικα MapGuide και ανταποκρίνεται στην υποβολή αιτημάτων των πελατών 

μέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP.

Οι Επεκτάσεις του Διαδικτυακού Εξυπηρετητή λειτουργούν ως 

“εξωτερικό περίβλημα” το οποίο καθιστά εφικτή την επικοινωνία της εφαρμογής 

με τον MapGuide. Οι επεκτάσεις αυτές είναι προσβάσιμες μέσω του 

διαδικτυακού MapGuide API. Ο διαδικτυακός MapGuide API υποστηρίζει τρεις 

γλώσσες ανάπτυξης/περιβάλλοντα: την ASP.NET, τη Java/JSP, και PHP.

Ο Ανοιχτός Κώδικας MapGuide προσφέρει δύο τεχνολογίες εφαρμογών 

προβολής: μια εφαρμογή προβολής που βασίζεται σε DWF και μία που βασίζεται 

σε AJAX. Και οι δύο εφαρμογές προβολής προσφέρουν μια κοινή διεπιφάνεια 

χρήστη και εκθέτουν ένα  JavaScript API.

Το MapGuide  περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων XML  για την 

αποθήκευση και διαχείριση του περιεχομένου, και υποστηρίζει τις περισσότερες 

δημοφιλείς γεωχωρικές μορφές αρχείων, βάσεις δεδομένων και προτύπων. Η 

πλατφόρμα MapGuide μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε  Linux  ή Microsoft

Windows,  υποστηρίζει εξυπηρετητές δικτύου τύπου Apache και IIS, και 

προσφέρει εκτεταμένες PHP, NET, Java, και JavaScript API για την εξέλιξη των 

εφαρμογών.

Επίσης, υποστηρίζει τα ακόλουθα πρότυπα τα οποία ορίζονται από την 

Ανοιχτή Κοινοπραξία OGC, έναν διεθνή, συναινετικό, εθελοντικό οργανισμό:
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 Υπηρεσία Web Map

 Υπηρεσία Web Feature

Ο τομέας Σχετικά Πρότυπα παρέχει λεπτομέρειες αναφορικά με αυτά και 

άλλα πρότυπα. Η πιο πρόσφατη έκδοση της πλατφόρμας Ανοιχτού Κώδικα 

MapGuide είναι η 1.0.0

Γεω-server

Ο Γεω-server είναι ο Web Feature Server Ανοιχτού Κώδικα 1.0 και ο Web

Map Server 1.1.1 των εφαρμογών αναφοράς. Ο Γεω-server επιτρέπει την απόδοση 

των  δεδομένων ως χαρτών/εικόνων (χρησιμοποιώντας το WMS), ως πραγματικών 

δεδομένων (χρησιμοποιώντας το WFS), και επιτρέπει στους χρήστες να 

ανανεώνουν, να διαγράφουν, και να εισάγουν χαρακτηριστικά (χρησιμοποιώντας 

το WFS-T).  Το WFS-T ("WFS-Αλληλεπίδρασης")  είναι ένας τύπος WFS  ο 

οποίος υποστηρίζει τις λειτουργίες – της προσθήκης, της διαγραφής, ή της 

αναβάθμισης των χαρακτηριστικών.

Εν συντομία, ο Γεω-server είναι ένας από τους εξυπηρετητές-εργαλεία τα 

οποία επιτρέπουν την επίδειξη χαρτών σε διαδικτυακές σελίδες, όπου ο χρήστης 

μπορεί να εστιάσει και να περιηγηθεί. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με πελάτες. 

Η χρήση προτύπων επιτρέπει τον συνδυασμό πληροφοριών από τον Γεω-server με

άλλες γεωγραφικές πληροφορίες. Ο Γεω-server είναι κατασκευασμένος με βάση τα 

Γεωεργαλεία, μια εργαλειοθήκη Java GIS Ανοιχτoύ Κώδικα  για την καλλιέργεια 

εύκαμπτων λύσεων.

6.1.3 Συναφή Πρότυπα

Η Ανοιχτή Κοινοπραξία OGC  είναι ένας διεθνής εθελοντικός, 

συναινετικός οργανισμός ο οποίος ασχολείται με την ανάπτυξη προτύπων 

γεωχωρικών και τοπογραφικών υπηρεσιών. Με βάση την επονομαζόμενη γενική 

προδιαγραφή –περιγραφής ενός βασικού μοντέλου δεδομένων για την 

αναπαράσταση γεωγραφικών χαρακτηριστικών – αναπτύσσεται ένας 

αυξανόμενος αριθμός προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 

αναγκών της τεχνικής διαλειτουργικότητας και της γεωχωρικής τεχνολογίας, 

περιλαμβανομένου του  GIS.
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Η ISO TC  211  είναι μια πρότυπη τεχνική επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε 

στα πλαίσια του ISO. Ο σκοπός της είναι η προαγωγή της Τυποποίησης στον 

τομέα των ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών.

Η OGC συντονίζεται με την ISO TC  211,  μια τεχνική ομάδα του οργανισμού 

προτύπων ISO, για τη διατήρηση συνάφειας μεταξύ της πρότυπης εργασίας της 

OGC και της ISO.

6.1.3.1 Υπηρεσία Web Map

Η Υπηρεσία Web Map ή ο Εξυπηρετητής Web Map (WMS)  παράγει χάρτες 

χωρικών δεδομένων με δυναμικό τρόπο από γεωγραφικές πληροφορίες. Αυτό το 

διεθνές πρότυπο ορίζει έναν "χάρτη" ως απεικόνιση των γεωγραφικών 

πληροφοριών με τη μορφή ψηφιακής εικόνας κατάλληλης για επίδειξη στην οθόνη 

ενός υπολογιστή. Ο χάρτης δεν είναι τα ίδια τα δεδομένα. Οι χάρτες οι οποίοι 

παράγονται βάσει του WMS- σε γενικές γραμμές αποδίδονται συνήθως με μια 

μορφή απεικόνισης τύπου PNG, GIF ή JPEG, ή περιστασιακά με διανυσματική 

μορφή όπως το Scalable Vector Graphics (SVG) ή το Web Computer Graphics 

Metafile (WebCGM). Αυτό αντιτίθεται στην Υπηρεσία Web Map (WFS), η οποία 

επιστρέφει τα πραγματικά δεδομένα.

Μία WMS παρέχει τρεις λειτουργίες:

1. GetCapabilities: επιστρέφει μεταδεδομένα υπηρεσιών

2. GetMap:  επιστρέφει ένα χάρτη του οποίου οι γεωγραφικές και διαστατές 

παράμετροι είναι καλά προσδιορισμένες 

3. GetFeatureInfo: επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά τα οποία προβάλλονται πάνω σε ένα χάρτη.

Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας Web Map μπορούν να εκκινηθούν με την χρήση 

ενός πρότυπου φυλλομετρητή υποβάλλοντας αιτήματα με τη μορφή του Ενιαίου 

Εντοπιστή Πόρων (URL).

Η πρόσφατη Προδιαγραφή Εφαρμογής της OGC του προτύπου WMS είναι η 

έκδοση  1.3.0. Η επιτροπή ISO TC 211 έχει εκδώσει ένα παρόμοιο πρότυπο – το  

ISO 19128:2005.
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6.1.3.2 Υπηρεσία Web Feature

Το πρότυπο διεπιφάνειας WFS είναι μια διεπιφάνεια η οποία επιτρέπει την 

υποβολή αιτημάτων στο διαδίκτυο σχετικά με γεωγραφικά χαρακτηριστικά τα οποία 

θεωρούνται  ιδιαίτερα διαλειτουργικά. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα 

που ενδέχεται να διαθέτουν τουλάχιστον μια ιδιότητα η οποία εκτιμάται βάσει της 

γεωμετρίας. Χρησιμοποιεί χωρικά δεδομένα κωδικοποιημένα σε GML με χρήση 

τεχνολογιών XML για την ανταλλαγή δεδομένων.

Η προδιαγραφή της WFS ορίζει διεπιφάνειες για την περιγραφή λειτουργιών 

διαχείρισης των δεδομένων των γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Οι λειτουργίες 

διαχείρισης των δεδομένων περιλαμβάνουν την ικανότητα να: 

1.  δημιουργήσουν ένα στιγμιότυπο καινούργιων χαρακτηριστικών

2.  διαγράψουν ένα στιγμιότυπο χαρακτηριστικών

3.  ενημερώσουν ένα στιγμιότυπο χαρακτηριστικών

4.  κλειδώσουν ένα στιγμιότυπο χαρακτηριστικών

5. υποβάλλουν ερωτήματα και να διασώσουν τα στιγμιότυπα των 

χαρακτηριστικών

Η αίτηση παράγεται στον πελάτη και δημοσιεύεται σε έναν εξυπηρετητή Web

Feature με τη χρήση HTTP.

6.1.4 Διαφήμιση

6.1.4.1 ArcGIS

Το ArcGIS είναι μια ενσωματωμένη συλλογή προϊόντων λογισμικού GIS

για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής GIS. Το πλαίσιο εργασίας του 

ArcGIS διευκολύνει τη λειτουργικότητα και την επιχειρηματική λογική του GIS σε

οποιαδήποτε περίπτωση καθίστανται απαραίτητες— σε επιφάνειες εργασίας, σε 

εξυπηρετητές (περιλαμβανομένου του Ιστού), σε κινητές συσκευές. Αυτή η 

αρχιτεκτονική, συνδεδεμένη με την γεω-βάση δεδομένων, προσφέρει εργαλεία για 

την συγκέντρωση έξυπνων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. 

Οι Υπηρεσίες ArcWeb παρέχουν μια πλατφόρμα υπηρεσιών Ιστού για τους 

σχεδιαστές, οι οποίοι επιδιώκουν να ενσωματώσουν τη χαρτογράφηση, το 

περιεχόμενο του GIS και τις δυνατότητες του σε εφαρμογές ή στο ArcGIS—που 

βρίσκονται σε ζήτηση.
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 Υπηρεσίες ArcWeb —Εμπορική Υπηρεσία: μια ομάδα συνδρομητικών 

υπηρεσιών του Ιστού για την χαρτογράφηση API για τους σχεδιαστές 

εκείνους που χρειάζονται να ενσωματώσουν με ευκολία τη χαρτογράφηση 

και τη λειτουργικότητα καθώς και το περιεχόμενο του GIS σε

προσαρμοσμένες κινητές ή χωρικές υπηρεσίες (LBS) εφαρμογών του 

Ιστού.

 Υπηρεσίες ArcWeb—Δημόσια Υπηρεσία: μια αφιλοκερδής υπηρεσία του 

Ιστού για την χαρτογράφηση API διαθέσιμη σε σχεδιαστές και χρήστες 

Επιφανειών Εργασίας ArcGIS που επιθυμούν να εργαστούν σε 

προσωπικές, μη εμπορικές, μη κυβερνητικές εργασίες. Η Δημόσια 

Υπηρεσία προσφέρεται μέσω ετήσιας συνδρομής η οποία παρέχει σχεδόν 

την ίδια λειτουργικότητα API με εκείνη της Εμπορικής Υπηρεσίας˙ 

ωστόσο, παρέχει μόνο ένα υποσύνολο δεδομένων χαρτογράφησης. Η API

είναι διαθέσιμη για  SOAP, REST, OpenLS, και J2ME.

6.2 Ανάπτυξη παρόδιου εξοπλισμού και ενσωμάτωση στα έργα υποδομής

6.2.1 Επεξεργασία παρόδιων εικόνων

Τα συστήματα του κυκλοφοριακού ελέγχου βάσει οράσεως 

χρησιμοποιούνται ευρέως σε έξυπνα μεταφορικά συστήματα (ITS).  Ο έλεγχος της 

ροής της κυκλοφορίας βασισμένος στην υπολογιστική όραση στοχεύει στην 

εξαγωγή πληροφοριών αναφορικά με την ροή της κυκλοφορίας από επιφάνειες 

κυκλοφορίας, οι οποίες αποκτώνται με κάμερες τοποθετημένες σε στρατηγικά 

σημεία των επιφανειών των δρόμων. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την 

ουσιαστική υποστήριξη των τακτικών διαχείρισης της κυκλοφορίας με συχνά 

ενημερωμένα δεδομένα, όπως ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται από ένα 

δρόμο ανά μονάδα της ώρας, τα κυκλοφοριακά συμβάντα, η αναλογία στροφών 

των οχημάτων στις διασταυρώσεις, η καταμέτρηση του μήκους της ουράς, και 

πολλά άλλα.

Αρκετοί διαφορετικοί τύποι συσκευών, όπως αγωγοί γραμμής, ανιχνευτές 

ήχου, αισθητήρες αέρος, κλπ., έχουν χρησιμοποιηθεί στα συστήματα ελέγχου της 

κυκλοφορίας. Ωστόσο, η ανάλυση βάσει οράσεως έχει καταστεί ιδιαίτερα 

δημοφιλής στη διαχείριση των μεταφορών εξαιτίας της ικανότητας της να αποσπά 

μια ευρεία ποικιλία πληροφοριών σε σύγκριση  με τα συστήματα τα οποία 
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λειτουργούν βάσει αισθητήρων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πρόβλημα του ελέγχου της κυκλοφορίας στις 

διασταυρώσεις, η  διασταύρωση ορίζεται από μια ομάδα τρόπων εισαγωγής και 

εξαγωγής: την αναλογία στροφών και το μέσο χρόνο διάσχισης για κάθε έγκυρο 

συνδυασμό μεθόδων εισόδου και εξόδου που απαιτούνται για την επίτευξη μιας 

δυναμικής περιγραφής της κυκλοφοριακής ροής στην διασταύρωση. Κατά 

συνέπεια, κάθε όχημα μεμονωμένα πρέπει να εντοπίζεται ενώ διασχίζει τη 

διασταύρωση.

Τα συστήματα τα οποία λειτουργούν βάσει οράσεως, ίσως, επίσης 

αποσπούν χρήσιμες κυκλοφοριακές πληροφορίες όπως σχετικά με τις διαστάσεις 

του οχήματος, τις αλλαγές λωρίδας και άλλες σχετιζόμενες με την κυκλοφορία 

πληροφορίες. Ωστόσο, αποτελεί πρόκληση το γεγονός της διατήρησης της 

ακρίβειας εντοπισμού καθ’ όλη την διάρκεια δεδομένου ότι η επεξεργασία με βάση 

την όραση είναι ευαίσθητη σε περιβαντολλογικούς παράγοντες όπως το φωτισμό, 

τη σκιά, και τις καιρικές συνθήκες. Οι ακόλουθοι παράγοντες τείνουν να 

καταλήγουν στην υποβάθμιση της απόδοσης εντοπισμού:

 Σκιά: Η εξαγωγή πληροφοριών από κινούμενες περιοχές είναι ένα από τα 

θεμελιώδη βήματα του αντικειμενικού εντοπισμού και παρακολούθησης 

μέσω εικόνων. Η μετακινούμενη σκιά συνήθως εξάγεται μαζί με το εν 

λόγω όχημα. Η σκιά υποβαθμίζει την ακρίβεια της εξαγωγής. Για 

παράδειγμα, μια λύση προσδιορισμού της τοποθεσίας του οχήματος 

βασίζεται στο συνταίριασμα των μοντέλων. Το αποτέλεσμα του 

συνταιριάσματος μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη 

της σκιάς. Σημειώθηκαν μέθοδοι για την εξάλειψη της σκιάς, με την 

εύρεση διαφόρων χαρακτηριστικών μεταξύ των περιοχών όπου υπήρχε 

σκιά και εκείνων όπου απουσίαζε. 

 Έμφραξη: Οι εμφράξεις λαμβάνουν χώρα όταν υπάρχουν αντικείμενα τα 

οποία επικαλύπτουν εν μέρει την οπτική γωνία της κάμερας. Σε αυτή την 

περίπτωση, τα πολλαπλά οχήματα στην περιοχή έμφραξης εκλαμβάνονται 

ως ένα αντικείμενο. Μιλώντας γενικά, οι εμφράξεις δυσχεραίνουν την 

ορθή αναγνώριση των οχημάτων. Οι εμφράξεις ενδέχεται να 
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κατηγοριοποιηθούν σε δύο τάξεις: την εξωτερική και την εσωτερική 

έμφραξη. Στην περίπτωση της εσωτερικής, τα πολλαπλά οχήματα τα 

οποία εισέρχονται στο σκηνικό συγχωνεύονται μεμονωμένα σε μια 

κινούμενη περιοχή στο σκηνικό, ενώ στην εσωτερική έμφραξη, πολλαπλά 

οχήματα επικαλύπτονται εξαρχής. Ο εντοπισμός εξωτερικών εμφράξεων 

είναι φανερά ευκολότερος σε σχέση με τις εσωτερικές εμφράξεις, καθώς 

το σύστημα διαθέτει ήδη τις πληροφορίες των μεμονωμένων οχημάτων 

προτού αυτά συγχωνευτούν σε μια μόνο κινούμενη περιοχή. 

 Φωτισμός: Οι συνθήκες φωτισμού μεταβάλλονται με τον καιρό, τις πηγές 

φωτός, και άλλους παράγοντες όπως την ημέρα ή τη νύχτα. Είναι 

δύσκολο να αντιμετωπίσουμε όλα τα είδη των καταστάσεων με μια 

μεμονωμένη προσέγγιση. Ο εντοπισμός των οχημάτων κατά τη διάρκεια 

της νύχτας είναι ένα περίπλοκο ζήτημα εξαιτίας της απουσίας αξιόπιστων 

οπτικών πληροφοριών. Επιπρόσθετα, υπάρχουν προβλήματα τα οποία 

προκαλούνται από τους προβολείς του αυτοκινήτου, τις αντανακλάσεις 

τους, και άλλες πηγές φωτός. Προτείνεται η χρήση υπέρυθρων 

αισθητήρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

6.2.1.1 Ανίχνευση Φόντου και εξαγωγή

Μία από τις δομικές ενότητες οι οποίες οφείλουν να τεθούν σε εφαρμογή 

για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής για την επιτήρηση της ροής της 

κυκλοφορίας είναι η εξαγωγή του φόντου. Πρέπει να εξαχθεί αυτόματα από μια 

σειρά εικόνων οδικής κυκλοφορίας και να ενημερώνεται τακτικά σύμφωνα με την 

μεταβολή του περιβάλλοντος φωτός, καιρού, κλπ.

Οι τεχνικές αφαίρεσης του φόντου χρησιμοποιούνται συχνά ως το πρώτο 

βήμα στο διαχωρισμό των αντικειμένων του προσκηνίου από την περιοχή του 

φόντου. Ποικίλα θέματα τα οποία σχετίζονται με την διατήρηση του φόντου 

συζητήθηκαν από τον Toyama και άλλους. Οι επεξεργαστικές διαδικασίες μπορούν 

να διεξαχθούν σε ένα εικονοστοιχείο, σε μια περιοχή και σε πλαισιακά επίπεδα. Το 

απλό γκαουσιανό  μοντέλο εφαρμόζεται σε κάθε εικονοστοιχείο που αποτελεί την 

κατάλληλη μέθοδο για σκηνικά με στατικό φόντο. Άλλες προτάσεις εκτελούν 

ακριβείς μεθόδους βασισμένες σε χρονικές αναλύσεις για τον εντοπισμό ποικίλων 
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φόντων όπως τα δέντρα που κυματίζουν.

Έχουν προταθεί αρκετές τεχνικές για την διαφοροποίηση μεταξύ των 

κινούμενων σκιών από το φόντο και τα οχήματα. Οι μέθοδοι αφαίρεσης του 

φόντου παρέχουν μια απλή, ωστόσο χρήσιμη λύση στην αφαίρεση της κινούμενης 

περιοχής εφόσον το φόντο μπορεί να θεωρηθεί ως σχεδόν στατικό για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, λύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν μια τακτική 

ενημέρωση της εικόνας του φόντου έχουν προταθεί ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

σταδιακές περιβαντολλογικές αλλαγές και ο θόρυβος.

Ένα παράδειγμα της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος επιδεικνύεται στο 

Erreur ! Source du renvoi introuvable., ανταποκρινόμενο στο σχηματικό διάγραμμα 

της λύσης που προτείνεται από την [111]. Όπως διαφαίνεται, η αφαίρεση του φόντου 

και η συντήρηση αποτελούν το πρώτο βήμα του συστήματος, όντας η βασική δομική 

ενότητα της απόκτησης μιας επιτυχούς κατάτμησης των κινούμενων αντικειμένων.

Εικόνα 124 - Σχηματικό διάγραμμα του προτεινόμενου συστήματος ελέγχου που βασίζεται στην 
όραση

6.2.1.2 Κατάτμηση και καταγραφή κινούμενων αντικειμένων 

Η καταγραφή των οχημάτων μπορεί να προσφέρει μια συνεχή περιγραφή 

της ροής της κυκλοφορίας και κατά συνέπεια υπήρξε ένα σημαντικό και 

προκλητικό ζήτημα στα συστήματα ITS με βάση το βίντεο (Intelligent
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Transportation Systems). Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία 

παραμένουν άλυτα σε αυτή τη διαδικασία. Από την μία πλευρά, το αποτέλεσμα της 

καταγραφής εξαρτάται από την ποιότητα του εντοπισμού των οχημάτων. Από την 

άλλη πλευρά, η επεξεργασία των εικόνων πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο 

και απαιτείται μια απλή και αποτελεσματική προσέγγιση εξαγωγής και ταύτισης 

των οχημάτων.

Κατά τα τελευταία χρόνια, έχει διεξαχθεί εκτεταμένη ερευνητική εργασία 

και έχουν προταθεί πολλά συστήματα ελέγχων των οχημάτων . Οι ερευνητές έχουν 

αναπτύξει αρκετούς αλγόριθμους για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών των 

αντικειμένων και για την καταγραφή των κινούμενων αντικειμένων, αλλά οι 

περισσότεροι από αυτούς επικεντρώνονται στην επιλογή χαρακτηριστικών των 

οχημάτων, ενώ περιορισμένη εργασία έχει διεξαχθεί για την πρόβλεψη της 

κατάστασης των νέων οχημάτων και την αποκατάσταση ενός παλιού οχήματος. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του φίλτρου Kalman, πολλοί ερευνητές 

παρουσίασαν τους δικούς τους αλγόριθμους για την κατασκευή πραγματικών 

φίλτρων εικόνων και την επίτευξη της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Οι εξαχθείσες περιοχές με τη μέθοδο αφαίρεσης του φόντου συχνά 

περιλαμβάνουν τις σκιές. Απαιτείται ένα επιπρόσθετο βήμα επεξεργασίας για την 

εξάλειψη σκιών από τις εξαχθείσες κινούμενες περιοχές. Ο Cucchiara και άλλοι  

πρότειναν μια τεχνική απόκρυψης της σκιάς βασισμένη στα χαρακτηριστικά του 

χρωματικού πεδίου HSV. Άλλες προτάσεις εντοπίζουν τις σκιές εκτιμώντας τη 

πυκνότητα κλίσης των κινούμενων αντικειμένων, ή ακόμη και δημιουργώντας 

προπλάσματα του σχήματος των σκιών σύμφωνα με το τρισδιάστατο μοντέλο του 

δρόμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνθήκες φωτεινότητας, τη θέση της κάμερας, 

κ.λ.π. Το μοντέλο των σκιών που χρησιμοποιήθηκε στην διαφαίνεται στην Εικόνα 

126. Αυτά τα μοντέλα σκιών προστίθενται στο μοντέλο του οχήματος, συνήθως 

ένα κουτί, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 127, όπου σύμφωνα με τις έξι 

κατευθύνσεις του φωτισμού, το κουτί του οχήματος ρίχνει ένα “κουτί σκιάς” στο 

δρόμο. Η Εικόνα 128 τελικά παρουσιάζει ένα παράδειγμα της πραγματικής εικόνας 

όπου η σκιά εντοπίζεται από το κινούμενο αντικείμενο το οποίο προβάλλεται ως 

κουτί. Η άσπρη συμπαγής γραμμή δείχνει την τροχιά του οχήματος στα πλαίσια 

της στατικής εικόνας η οποία θα χρησιμοποιηθεί στην ενότητα της καταγραφής για 
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την πρόβλεψη των μελλοντικών του θέσεων. 

(α) (β)

Εικόνα 125 - (α) Το μοντέλο σκιάς και (β) έξι τύποι σκιών

(α) (β)

Εικόνα 126 - (α) τα έξι είδη σκιάς του οχήματος και (β) οι απλοποιημένες τους συνθέσεις

Εικόνα 127 - Παράδειγμα  του κινούμενου αντικειμένου (οχήματος) και καταγραφή σκιών
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Είναι φανερό πως ο εντοπισμός και η εξάλειψη των κινούμενων σκιών είναι 

ένα από τα ζωτικής σημασίας αντικείμενα έρευνας των συστημάτων επιτήρησης 

των αυτοκινητόδρομων με βάση την όραση. Ωστόσο, οι περισσότερες μέθοδοι 

έχουν τα μειονεκτήματα τους και τους περιορισμούς τους. Για τους αλγόριθμους 

που εκτελούν κατάτμηση των περιοχών και εντοπισμό των ορίων στην περιοχή του 

εικονοστοιχείου, καθίσταται, μερικές φορές, δύσκολος ο διαχωρισμός της σκιάς 

που πέφτει από οποιαδήποτε άλλη σκιά (στο όχημα ή στο δρόμο) εφόσον τα 

χαρακτηριστικά για όλες αυτές είναι αρκετά παρόμοια. 

Σχετικά με το πρόβλημα της έμφραξης, ο Cucchiara και άλλοι παρείχαν μια 

μέθοδο ελέγχου της κυκλοφορίας συνδυάζοντας μια χαμηλού επιπέδου 

επεξεργαστική τεχνική  (με βάση το εικονοστοιχείο) και μια υψηλού επιπέδου 

μέθοδο συλλογισμού (με βάση τη γνώση), σύμφωνα με την οποία η συλλογιστική 

της έμφραξης συντελεί αποτελεσματικά στην εκτίμηση του κάθε οχήματος στην 

περιοχή έμφραξης. Η στερεο-οπτική μέθοδος είναι συνήθως χρήσιμη στον 

εντοπισμό έμφραξης, αλλά αυτές οι προσεγγίσεις απαιτούν ένα τρόπο καθιέρωσης 

της ανταπόκρισης μεταξύ των εικόνων. Έστω και εάν είναι μερικές φορές δυνατό 

να βρεθεί ένα κοινό σημείο γνωρισμάτων μεταξύ των εικόνων παρμένο από 

διαφορετικές κάμερες, γενικά αυτό αποτελεί μια δύσκολη εργασία. 

Τα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας οφείλουν να λειτουργήσουν 

σωστά οποιαδήποτε στιγμή και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ο 

έλεγχος της νυχτερινής κυκλοφορίας, ωστόσο, διαφέρει από εκείνο της 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, η τεχνική αφαίρεσης 

του φόντου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή περιοχών κινούμενων 

οχημάτων εξαιτίας των επιδράσεων των προβολέων και των αντανακλάσεων τους 

στο πεζοδρόμιο. Μια πιθανή λύση είναι ο εντοπισμός των θέσεων των προβολέων 

και ο υπολογισμός των θέσεων των οχημάτων. Ένα παράδειγμα ελέγχου της 

νυχτερινής κυκλοφορίας διαφαίνεται στην Εικόνα 129.
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(α) (β)

Εικόνα 128 - Εντοπισμός δύο νυχτερινών οχημάτων βάσει εντοπισμού των προβολέων τους
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7. Το Σύστημα Οδικής Διαχείρισης

7.1 Ερευνητική και στατιστική ενότητα

7.1.1 Προσέγγιση ανάλυσης

Η εξόρυξη δεδομένων -μια τεχνική για την εξαγωγή γνώσης από μεγάλους 

όγκους δεδομένων- χρησιμοποιείται αυξανόμενα από την κυβέρνηση και τον 

ιδιωτικό τομέα. 

Η εξόρυξη δεδομένων περιλαμβάνει την εφαρμογή αλγορίθμων σε μεγάλη 

ποσότητα δεδομένων, η οποία προέρχεται από επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Χιλιάδες συνδυασμοί μεταβλητών μελετώνται ταυτόχρονα με τα εργαλεία εξόρυξης 

δεδομένων. Ο αναλυτής λαμβάνει μια ουδέτερη άποψη αναφορικά με τα χρήσιμα 

σχήματα στα δεδομένα, που κυμαίνεται από την εξέταση συγκεκριμένων 

συνδυασμών μεταβλητών για την απόδοση ζωτικότητας ή την καταλληλότητα της 

κατάστασης. Εξαιτίας αυτών των αποτελεσμάτων, η εξόρυξη των δεδομένων έχει 

βιώσει ανάπτυξη άνευ προηγουμένου στη χρήση της την τελευταία δεκαετία. 

Πρέπει να αναφερθεί πως διατίθενται πάνω από τριακόσια πενήντα προϊόντα στην 

αγορά από διάφορους πωλητές. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πάνω από πενήντα πακέτα 

εξόρυξης δεδομένων στην αγορά. Οι περισσότεροι πωλητές προσθέτουν όλο και 

περισσότερα χαρακτηριστικά στα προϊόντα τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν 

την διαρκώς διευρυνόμενη αγορά. Τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων τίθενται σε 

εφαρμογή από εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τραπεζικούς και οικονομικούς 

οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, από οργανισμούς εμπορικής προώθησης, την 

κυβέρνηση και την επιστημονική κοινότητα για την εύρεση σχημάτων, σχέσεων και 

συσχετισμών των δεδομένων.

Η διαδικασία Ανακάλυψης της Γνώσης και Εξόρυξης των Δεδομένων 

(KDD) αποτελείται από την επιλογή, την εκκαθάριση, το μετασχηματισμό των 

δεδομένων και τον περιορισμό, την εξόρυξη, την διερμηνεία και την αποτίμηση, και 

σε τελική ανάλυση την ενσωμάτωση της εξορυγμένης "γνώσης" στη μεγαλύτερη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα δεδομένα συνήθως διαμένουν σε εκείνο το χώρο 

που φέρει την ονομασία “αποθήκη δεδομένων”. Το ακόλουθο τμήμα ξεκινά με μια 

σύντομη επισκόπηση της τελευταίας τεχνολογίας όσον αφορά την αποθήκευση

δεδομένων. 
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7.1.2 Τεχνολογίες και Τεχνικές Αποθήκευσης και Εξόρυξης Δεδομένων 

Η αποθήκευση δεδομένων βασίζεται σε μια ομάδα τεχνολογιών και 

εξαρτημάτων λογισμικού οι οποίες υποστηρίζουν την ενσωμάτωση δεδομένων 

διαφορετικών λειτουργικών βάσεων σε μεμονωμένο, λειτουργικό περιβάλλον 

βάσεων δεδομένων το οποίο καθιστά εφικτή την  στρατηγική χρήση και ανάλυση 

τους. 

Αυτές οι τεχνολογίες είναι:

 τα συστήματα διαχείρισης Σχετικών και Πολυδιάστατων βάσεων 

δεδομένων (RDBMS, MDDBMS)

 οι αρχιτεκτονικές Πελάτη/Εξυπηρετητή

 η μοντελοποίηση των μεταδεδομένων: τα μοντέλα των μεταδεδομένων 

χρησιμοποιούνται για την χαρτογράφηση των δεδομένων της πηγής στην 

αποθήκη βάσεων των δεδομένων-στόχων, για την παραγωγή κωδικών για 

το μετασχηματισμό των δεδομένων, για την ενσωμάτωση, τη μετατροπή 

και τον έλεγχο των δεδομένων πηγών. Ο χώρος φύλαξης των 

μεταδεδομένων - μια εφαρμογή του μοντέλου μεταδεδομένων - λειτουργεί 

ως διαμεσολαβητής μεταξύ της αποθηκευτικής βάσης των δεδομένων και 

των εξωτερικών πηγών των δεδομένων. 

7.1.2.1 Μεθοδολογίες Σχεδιασμού των Αποθηκευτικών Χώρων των Δεδομένων

Αρκετές τεχνολογίες σχεδιασμού έχουν διατεθεί και διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές έχουν κατασκευαστεί για την εφαρμογή της αποθήκευσης 

δεδομένων. 

Αρχιτεκτονική Data Warehousing 2.0

Ο Bill Inmon, ένας από τους πρωτοπόρους στην αποθήκευση δεδομένων, 

έχει οδηγήσει την αποθήκευση δεδομένων σε μια νέα κατεύθυνση εισάγοντας μια 

καινούργια τάση αναφορικά με τις αρχιτεκτονικές αποθήκευσης, την Data

Warehousing 2.0 (DW 2.0).

Αρχιτεκτονική Distributed Knowledge Management

Η αρχιτεκτονική Distributed Knowledge Management (DKM)

εφαρμόζεται στη διαχείριση της κατανεμημένης γνώσης και στα συστήματα 
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διαχείρισης της εργασιακής ροής. Αποτελεί μια αρχιτεκτονική αντικειμενικού 

προσανατολισμού, απαρτιζόμενη από ποικίλες συνιστώσες και περιλαμβάνει 

πολλαπλά επεξεργαστικά ύφη περιλαμβανομένων των συστημάτων υποστήριξης 

αποφάσεων  (DSS), των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας (OLTP) και των 

συστημάτων επεξεργασίας κατά δέσμες.

Αρχιτεκτονική Data Warehouse Bus

Ο Kimball εισήγαγε την αρχιτεκτονική Data Warehouse Bus (DWB) η 

οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη των πρατηρίων δεδομένων και τις σχέσεις 

μεταξύ αυτών και των αποθηκευτικών χώρων στους οποίους ανήκουν. Ο τρόπος με 

τον οποίο συνδέονται ή συσχετίζονται αυτά τα πρατήρια δεδομένων αποτελεί μια 

“καλωδιωμένη αλυσίδα” η οποία προσομοιώνει το σύστημα σε έναν υπολογιστή. 

Τα πρατήρια δεδομένων απαρτίζονται από πίνακες γεγονότων και πίνακες 

διαστάσεων, ακολουθώντας την αρχιτεκτονική Star. Ο κάθε πίνακας γεγονότων 

τυποποιείται και διαθέτει ένα κλειδί το οποίο προκύπτει από την αλληλουχία των 

κύριων κλειδιών των πινάκων διαστάσεων. Οι πίνακες διαστάσεων παύουν να 

τυποποιούνται και περιλαμβάνουν περιλήψεις ή άλλες παράγωγες πληροφορίες.  

7.1.2.2 Εργαλεία και Τεχνολογίες Αποθήκευσης Δεδομένων

Τα αποκλειστικά εργαλεία λογισμικού τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

ανάπτυξη της αποθήκευσης των δεδομένων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

στους επιταχυντές ερωτημάτων και αναφορών, στις βάσεις δεδομένων γρήγορων 

ερωτημάτων και στις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων.  

Οι επιταχυντές ερωτημάτων και αναφορών εκτελούν εξειδικευμένες 

λειτουργίες και υποστηρίζουν τις διαδικασίες ερωτημάτων και αναφορών. Αυτά τα 

εργαλεία λειτουργούν με βάση μη-αποκλειστικό υλικό, είναι φορητές σε διάφορα 

λειτουργικά συστήματα και συγκρούονται με την RDBMS. Η απόδοση τους 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότητα της παραγόμενης SQL,

στις δυνατότητες απόδοσης της υποκείμενης  RDBMS  και στο πόσο καλά το 

συγκεκριμένο εργαλείο συνεργάζεται με την επιλεγμένη RDBMS. Τα εργαλεία τα 

οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι τα Business Objects, Cognos

Impromptu και MicroStategy.

Μια άλλη κατηγορία λογισμικού για την αποθήκευση των δεδομένων είναι 
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οι βάσεις δεδομένων γρήγορων ερωτημάτων. Τρέχουν σε μη-αποκλειστικό υλικό 

και λειτουργικά συστήματα αλλά διαθέτουν το δικό τους σύστημα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων. 

Οι συσκευές αποθήκευσης δεδομένων αποτελούν ένα συνδυασμό 

λογισμικού και υλικού. Έχουν αναπτύξει λειτουργίες αναφορικά με δεδομένα 

εργασίας και διαδικασίες ερωτημάτων για αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων με 

βάση την απόδοση. Ενδέχεται να χρησιμοποιούν αποκλειστικό υλικό αλλά αυτό 

είναι προ-ενσωματωμένο και αποκλειστικό λογισμικό αποθηκευμένων δεδομένων.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες RDBMS και οι τεχνολογίες τους 

υποστηρίζουν επίσης την ανάπτυξη των αποθηκευτικών χώρων των δεδομένων. 

Αυτές περιλαμβάνουν:

 Υπηρεσίες Ενσωμάτωσης SQLServer 2005 και Υπηρεσίες Ανάλυσης 

SQLServer 2005

 τον Oracle Warehouse Builder

 μηχανή βάσεων δεδομένων MySQL MyISAM

 την DB2 Data Warehouse Edition

 την Βάση Δεδομένων Teradata

7.1.2.3 Τεχνολογίες Εξόρυξης Δεδομένων και Εφαρμογές

Προηγμένη Αναλυτική

Η προηγμένη αναλυτική περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές οι οποίες 

συντελούν στην οικοδόμηση μοντέλων και προσομοιώσεων για τη δημιουργία 

σεναρίων, την κατανόηση των γεγονότων και την πρόβλεψη μελλοντικών 

καταστάσεων. Η προηγμένη αναλυτική περιλαμβάνει την εξόρυξη δεδομένων, την 

προγνωστική αναλυτική, την εφαρμοσμένη αναλυτική, και τη στατιστική.  

Η προηγμένη αναλυτική υφίσταται εδώ και αρκετό καιρό και υπήρξε 

παραγωγική για το ίδιο χρονικό διάστημα (αν και για περιορισμένο τμήμα του 

πληθυσμού των χρηστών/αναλυτών). Η προηγμένη αναλυτική βιώνει 

παρατεταμένο ενδιαφέρον.
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Έλεγχος της Επαγγελματικής Δραστηριότητας/ Επαγγελματική Νοημοσύνη 

Πραγματικού Χρόνου

Ο έλεγχος της επαγγελματικής δραστηριότητας (BAM) ορίζει την έννοια της 

παροχής πρόσβασης πραγματικού χρόνου και την ανάλυση των δεικτών κρίσιμης 

ζωτικής επαγγελματικής απόδοσης για την βελτίωση της ταχύτητας και της 

αποδοτικότητας των επαγγελματικών επιχειρήσεων. 

Η λειτουργικότητα του BAM εμφανίζεται να ξεκινά σε μερικές κάθετα

εστιασμένες επιχειρηματικές εφαρμογές. Μεγάλοι πωλητές λογισμικού εφαρμογών 

αποστέλλουν πλατφόρμες BAM ή βρίσκονται στην πορεία του να το πράξουν.

OLE DB για OLAP/MDX και XML/A

Η βάση Σύνδεσης και Ενσωμάτωσης Αντικειμένων (OLE) για ηλεκτρονική 

αναλυτική επεξεργασία (OLAP) αποτελεί ένα πρότυπο το οποίο δημιουργήθηκε 

από τη Microsoft για την υποβολή ερωτημάτων και τη διαχείριση δεδομένων 

πολυδιάστατων εκφράσεων (MDX)  το οποίο βρήκε σημαντική απήχηση. Το άλλο

καίριο πρότυπο είναι η Extensible Markup Language for Analysis (XML/A). Και 

τα δύο χρησιμοποιούνται ως πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ των ποικίλλων 

επιπέδων επιχειρηματικής νοημοσύνης, καθώς και ως εμπροσθοφυλακή, ως 

αναλυτικά μέσα και ως εξυπηρετητές βάσεως δεδομένων. 

Η Microsoft έχει εισάγει αποτελεσματικά την OLE για το πρότυπο 

OLAP/MDX˙ωστόσο, είναι περιορισμένη στον κόσμο των Windows και δεν 

υποστηρίζει τη  Unix.  Οι περισσότεροι πωλητές υποστηρίζουν αυτό το πρότυπο. 

Πολλοί πωλητές της BI, όπως η  Hyperion, η Microsoft, SAP και SAS,

υποστηρίζουν την XML/A ως αναδυόμενο πρότυπο, και η τελευταία γίνεται όλο 

και περισσότερο αποδεκτή. 

Πάγκοι-εργασίας Εξόρυξης Δεδομένων.

Οι πάγκοι-εργασίας Εξόρυξης δεδομένων απευθύνονται σε μια ποικίλη 

σειρά αναγκών εξόρυξης δεδομένων, παρά στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης 

εφαρμογής, και παρέχουν μια επιλογή αναλυτικών λειτουργιών και μοντέλων της 

επεξεργασίας εξόρυξης από τα οποία θα μπορούσε να επιλέξει ένας αναλυτής 

δεδομένων για να χειριστεί τα μεταδεδομένα τα οποία σχετίζονται με τη χρήση ή 

την ανάπτυξη. Επίσης, παρέχει λειτουργίες διεπιφάνειας χρήστη (UI) για την 
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ανάκτηση και την έκδοση προκατασκευασμένων επεξεργαστικών ρουτινών, και το 

συντονισμό της ανάπτυξης/διαχείρισης αυτών των ρουτινών.  Οι πάγκοι-εργασίας 

εξόρυξης δεδομένων είναι μια ιδιαίτερα ώριμη τεχνολογία με μεγάλη ιστορία και 

διαδεδομένες πρακτικές. Απευθύνονται μόνο σε έναν πολύ μικρό αριθμό χρηστών. 

Είναι απίθανο πως αυτοί οι πάγκοι-εργασίας θα αρχίσουν να απευθύνονται σε ένα 

ευρύτερο κοινό. 

7.1.2.4 Μέθοδοι και Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων 

Ταξινόμηση

Η ταξινόμηση απαρτίζεται από δύο βήματα: την επιβλεπόμενη εκμάθηση 

μιας ομάδας δεδομένων κατάρτισης για τη δημιουργία ενός μοντέλου, και στη 

συνέχεια την ταξινόμηση των δεδομένων βάσει του μοντέλου. Μερικοί ευρέως 

γνωστοί αλγόριθμοι ταξινόμησης περιλαμβάνουν την Ταξινόμηση του Bayes

(βασισμένη στο Θεώρημα του  Bayes), τα δέντρα αποφάσεων, τα νευρικά δίκτυα 

και την οπίσθια διάδοση (η οποία στηρίζεται σε νευρικά δίκτυα), τους ταξινομητές 

k-nearest neighbour (βασισμένους στην αναλογική εκμάθηση), και τους 

γενετικούς αλγορίθμους.

Τα δέντρα αποφάσεων είναι μια δημοφιλής κατιούσα προσέγγιση της 

ταξινόμησης η οποία διαχωρίζει τα δεδομένα σε διαιρέσεις φύλλων και κόμβων 

έως ότου να αναλυθεί ολόκληρη η ομάδα. Τα νευρικά δίκτυα είναι μη γραμμικά 

προγνωστικά εργαλεία τα οποία μαθαίνουν από μια έτοιμη σειρά δεδομένων και 

στη συνέχεια εφαρμόζονται σε καινούργιες, μεγαλύτερες ομάδες. Οι γενετικοί 

αλγόριθμοι μοιάζουν με τα νευρικά δίκτυα αλλά περιλαμβάνουν τη φυσική επιλογή 

και μεταλλαγή. Ο Nearest neighbour αξιοποιεί μια  ομάδα δεδομένων κατάρτισης 

για την καταμέτρηση της ομοιότητας μιας ομάδας και στη συνέχεια χρησιμοποιεί 

τις απορρέουσες πληροφορίες για την ανάλυση των δεδομένων των εξετάσεων.

Παλινδρόμηση

Η ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιείται για να κάνει προβλέψεις 

βασισμένες στα υπάρχοντα δεδομένα με την εφαρμογή τύπων. Με τη χρήση 

γραμμικών ή λογιστικών τεχνικών παλινδρόμησης από τη στατιστική, μια 

συνάρτηση διδάσκεται από τα υπάρχοντα δεδομένα. Τα καινούργια δεδομένα εν 

συνεχεία χαρτογραφούνται στη συνάρτηση προκειμένου να γίνουν προβλέψεις. Τα 

δέντρα παλινδρόμησης, τα δέντρα αποφάσεων με μέσες τιμές στα φύλλα τους, 
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συνιστούν μια τετριμμένη τεχνική παλινδρόμησης

Ομαδοποίηση

Η ομαδοποίηση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό ενός μετρήσιμου αριθμού 

κατηγοριών (συστοιχιών) για την περιγραφή των δεδομένων. Οι συστοιχίες 

ενδέχεται να είναι αμοιβαίως αποκλειστικές, ιεραρχικές ή επικαλυπτόμενες. Κάθε 

μέλος μιας συστοιχίας θα πρέπει να είναι παρόμοιο με τα άλλα μέλη της 

συστοιχίας τους και ανόμοιο με άλλες συστοιχίες. Οι τεχνικές δημιουργίας τέτοιων 

συστοιχιών περιλαμβάνουν την κατάτμηση (χρησιμοποιώντας συχνά τον 

αλγόριθμο k- means) καθώς και ιεραρχικές μεθόδους (οι οποίες ταξινομούν τα 

αντικείμενα σε ένα δέντρο συστοιχιών), μεθόδους πλέγματος, προτύπων και 

μεθόδους βασισμένες στην πυκνότητα. 

Η ανάλυση των ιεραρχικών συστοιχιών είναι μια στατιστική μέθοδος για την 

εύρεση σχετικά ομοιογενών συστοιχιών βασισμένη σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά.

Ξεκινά με κάθε περίπτωση σε μια ξεχωριστή συστοιχία και στη συνέχεια 

συνδυάζει τις συστοιχίες διαδοχικά, μειώνοντας τον αριθμό των συστοιχιών σε 

κάθε βήμα έως ότου απομείνει μόνο μία. Όταν υπάρχουν N περιπτώσεις, αυτό 

περιλαμβάνει N-1 βήματα ομαδοποίησης, ή συγχωνεύσεις. Αυτή η ιεραρχική 

διαδικασία ομαδοποίησης μπορεί να αναπαρασταθεί μέσω ενός δέντρου, η ενός 

δενδρογράμματος όπου το κάθε βήμα στη διαδικασία ομαδοποίησης απεικονίζεται 

με τη σύνδεση ενός δέντρου. Η οριζόντια κλίμακα αντιστοιχεί σε τιμές 

συγχώνευσης που αποκτήθηκαν από την ιεραρχική ανάλυση της συστοιχίας. Οι 

μέθοδοι της ιεραρχικής ανάλυσης των συστοιχιών περιλαμβάνουν την μεμονωμένη 

σύνδεση, τη μέση εγγύτητα, την κεντρική, μέση, αύξηση στο σύνολο των 

τετραγώνων, το άθροισμα των τετραγώνων, την ελαστικότητα, πυκνότητα, κ.λ.π. 

Η αποκομμένη ανάλυση είναι μια μορφή ανάλυσης συστοιχιών η οποία 

επικεντρώνεται στα αντικείμενα εκείνα τα οποία δεν εφαρμόζουν σε άλλες 

συστοιχίες. Μερικές φορές αυτά τα αντικείμενα αναπαριστούν λάθη στα δεδομένα, 

και άλλες φορές αναπαριστούν το πιο ενδιαφέρον σχήμα όλων. 
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Σύνοψη

Η σύνοψη χαρτογραφεί δεδομένα σε υποομάδες και μετά θέτει σε 

εφαρμογή μια συμπαγή περιγραφή αυτής της υποομάδας. Επίσης, φέρει τον 

χαρακτηρισμό απεικόνιση του χαρακτήρα ή γενίκευση, αντλεί περιληπτικά 

δεδομένα από τα δεδομένα ή εξάγει πραγματικά τμήματα των δεδομένων τα οποία 

“χαρακτηρίζουν συνοπτικά τα δεδομένα ”.

Μοντελοποίηση Εξάρτησης (Εξόρυξη Κανονισμών Συσχέτισης)

Η Εξόρυξη Εξάρτησης ή Κανονισμών Συσχέτισης περιλαμβάνει την 

αναζήτηση ενδιαφερουσών  σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων σε μια ομάδα 

δεδομένων. Η ανάλυση Market basket αποτελεί ένα καλό παράδειγμα αυτού του 

μοντέλου. Ένα παράδειγμα του κανόνα συσχέτισης είναι το “οι πελάτες οι οποίοι 

αγοράζουν υπολογιστές τείνουν επίσης να αγοράζουν οικονομικό λογισμικό”. 

Εφόσον οι κανόνες συσχέτισης δεν είναι πάντα ενδιαφέροντες ή χρήσιμοι, 

εφαρμόζονται περιορισμοί οι οποίοι καθορίζουν το είδος των γνώσεων που θα 

εξορυχθούν όπως συγκεκριμένες ημερομηνίες ενδιαφέροντος, κατώφλια 

στατιστικών μέτρων (ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι κανονισμοί, υποστήριξη, 

αυτοπεποίθηση), ή άλλους κανονισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται από τους τελικούς 

χρήστες.

Εντοπισμός Μεταβολών και Αποκλίσεων

Φέρων, επίσης, την ονομασία διαδοχική ανάλυση και ανακάλυψη 

ακολουθίας, ο εντοπισμός των μεταβολών και αποκλίσεων επικεντρώνεται στην 

ανακάλυψη των σημαντικότερων μεταβολών των δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει 

την καθιέρωση ρυθμιστικών τιμών και στη συνέχεια την αποτίμηση των νέων 

δεδομένων σε σύγκριση με τη βασική γραμμή. Οι σχέσεις οι οποίες βασίζονται στο 

χρόνο ανακαλύπτονται στα δεδομένα. 

Εξόρυξη Δεδομένων Ροής

Οι αλγόριθμοι εξόρυξης της ροής των δεδομένων αναπτύσσονται για την 

ανακάλυψη γνώσης από δεδομένα καθώς αυτά κινούνται – μια διαδικασία η οποία 

δεν είναι τόσο σαφής όσο φαίνεται. Οι επιστήμονες οφείλουν να αντιμετωπίσουν 

το γεγονός ότι η αναλογία των δεδομένων ροής δεν είναι συνεχής, οδηγώντας σε 
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μια κατάσταση που ονομάζεται ικανότητα μετάδοσης ανά ριπές, και τα σχήματα 

των δεδομένων ροής και οι χρονοπρογραμματιστικές πηγές εξελίσσονται διαρκώς.

Οι πρόσφατες αναδυόμενες εφαρμογές, όπως η επιτήρηση του εμπορίου για 

ασφαλιστικές καταχρήσεις και ξέπλυμα χρημάτων, ο έλεγχος της κίνησης των 

δικτύων, η ανάλυση των δεδομένων αισθητηριακών δικτύων, η εξόρυξη ροής Web

click, η καταμέτρηση της κατανάλωσης ισχύος, και ο δυναμικός εντοπισμός 

διακυμάνσεων αποθεμάτων, επιβάλλουν τη μελέτη ενός νέου είδους δεδομένων. 

Ονομαζόμενα δεδομένα ροής, ενδέχεται να αποτελούν μια συνεχή, πιθανώς 

απεριόριστη ροή πληροφοριών που αντιτίθενται σε περιορισμένες, στατιστικά 

αποθηκευμένες ομάδες δεδομένων. Εκτός από την υποβολή ερωτημάτων στη ροή 

των δεδομένων, μια άλλη σημαντική εφαρμογή είναι η εξόρυξη των δεδομένων 

ροών καθώς λαμβάνουν χώρα ενδιαφέροντα σχήματα ή ανωμαλίες. 

Για τις εφαρμογές ροής δεδομένων, ο όγκος των δεδομένων είναι συνήθως 

τεράστιος για να αποθηκευτεί σε μόνιμες συσκευές ή να σαρωθεί λεπτομερώς 

περισσότερο από μια φορά. Τόσο ο υπολογισμός κατ’ εκτίμηση όσο και η 

ικανότητα προσαρμογής είναι τα βασικά συστατικά εκτέλεσης ερωτημάτων και 

διεξαγωγής εργασιών εξόρυξης πάνω σε δεδομένα ταχείας ροής. Η ακόλουθη 

εικόνα απεικονίζει ένα παράδειγμα εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων ροής:

Εικόνα 129 - Ένα παράδειγμα εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων ροής

Για να επιληφθεί κανείς της εξελισσόμενης ροής δεδομένων, αναπτύχθηκε 

μια συνοπτική ή συμπυκνωτική προσέγγιση και αυτή η συμπυκνωμένη 

αναπαράσταση χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μεταβολών με το πέρασμα του 
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χρόνου. 

Στην ομαδοποίηση, για παράδειγμα, τα σημεία δεδομένων στο ρεύμα 

συμπυκνώνονται σε έναν μέτριο αριθμό μικρό-συστοιχιών και εντοπίζεται η εξέλιξη 

μικρο-συστοιχιών αντί του απεριόριστου αριθμού των μεμονομένων σημείων 

δεδομένων. Ένα άλλο θέμα είναι η χρονική αναλυτικότητα, η οποία αναφέρεται στο 

γεγονός ότι καθώς προχωρά ο χρόνος, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για 

πιο πρόσφατα γεγονότα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η εφαρμογή μπορεί να κάνει 

χρήση περισσότερων πηγών για τη διερεύνηση προσφατοτέρων  δεδομένων πιο 

εκλεπτυσμένης αναλυτικότητας. Για την εξόρυξη κανονισμών συσχέτισης, 

παρόμοιες έννοιες μπορούν να εφαρμοστούν στον εντοπισμό συχνών ομάδων 

αντικειμένων. Για τις ταξινομήσεις, αναπτύσσονται συγκεντρώσεις ταξινομητών 

όπου μια νέα μαθαίνεται σε κάθε περίοδο. Αντί της συνεχούς επανάληψης ενός 

μεμονωμένου μοντέλου ταξινόμησης, συνδυάζεται η συγκέντρωση των 

ταξινομητών από διαδοχικά τμήματα δεδομένων στο ρεύμα. Η διατήρηση του πιο 

συγχρόνου ταξινομητή δεν αποτελεί απαραίτητα την ιδανική επιλογή επειδή 

ενδέχεται να χαθούν χρήσιμες πληροφορίες πετώντας αποτελέσματα 

προηγούμενων, λιγότερο ακριβών ταξινομητών. Αποφεύγοντας τα προβλήματα που 

προκαλούν οι αντικρουόμενες αντιλήψεις,  η λήξη των παλιών δεδομένων οφείλει 

να στηρίζεται στη διανομή των δεδομένων παρά αποκλειστικά στους χρόνους 

αφίξεων τους. Η προσέγγιση του συνόλου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα δίνοντας 

σε κάθε ταξινομητή ένα βάρος βασισμένο στην αναμενόμενη ακρίβεια της 

πρόβλεψης στα τρέχοντα παραδείγματα των τεστ.

Με το χαρακτηριστικό διέλευσης των δεδομένων ροών, δύο είδη πηγών, 

δηλαδή, ο χώρος της μνήμης και η υπολογιστική δύναμη, είναι ιδιαιτέρως πολύτιμα 

στο περιβάλλον της συνεχούς ροής. Ένας αποτελεσματικός αλγόριθμος για τα 

δεδομένα ροής, αναμένεται πως διαθέτει την δυνατότητα επίγνωσης της πηγής, 

πράγμα το οποίο σημαίνει πως είναι επιθυμητό όλες οι πηγές ενός περιβάλλοντος 

συνεχούς ροής να κατανέμονται προσαρμοστικά. Ο γενικός στόχος είναι η 

μεγιστοποίηση της ακρίβειας επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη δυνατή χρήση των 

διαθέσιμων πηγών. Ο προηγμένος προγραμματισμός και οι αλγόριθμοι διαχείρισης 

της μνήμης βρίσκονται σε εξέλιξη

Ένα άλλο σχετικό ζήτημα είναι η ιδιωτικότητα. Τα δεδομένα ενδέχεται να 

περιέχουν προσωπικές πληροφορίες οι οποίες χρειάζεται να προστατευτούν. 

Κάποιος μηχανισμός ανωνυμίας και αποπροσωποίησης πρέπει να εφαρμοστεί στα 
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δεδομένα καθώς εκείνα εισρέουν, προτού να δοθούν στους αλγορίθμους εξόρυξης. 

Μια προσέγγιση με βάση τη συμπύκνωση αναπτύχθηκε για την δυναμική 

δημιουργία της ανωνυμίας-k. Ένα αρχείο λέγεται πως ικανοποιεί την ανωνυμία-k,

όταν υπάρχουν τουλάχιστον και άλλα αρχεία k στα δεδομένα από τα οποία δε 

μπορούν να διαχωριστούν. Η προσέγγιση αναπαράγει τα τώρα-ανώνυμα αρχεία από 

τα δεδομένα ροής για την διατήρηση της ιδιωτικότητας ενώ διατηρεί και άλλα 

χαρακτηριστικά του αρχείου με περιορισμένη επίδραση στα αποτελέσματα 

εξόρυξης. 

Εξόρυξη Χωρικών δεδομένων

Οι χωρικές, αναλυτικές μέθοδοι οι οποίες, παραδοσιακά, χρησιμοποιούνταν 

για τη διερεύνηση των γεωχωρικών δεδομένων αναπτύχθηκαν σε μία εποχή κατά 

την οποία οι ομάδες δεδομένων ήταν μικρές. Είναι επαληθευτικές, απαιτούν 

υποθέσεις εκ των προτέρων και εστιάζουν στην απόκτηση λιγοστών πληροφοριών 

από τις μικρές ομάδες δεδομένων. Δεν προορίζονται για την ανακάλυψη νέων 

απροσδόκητων σχημάτων, τάσεων και ετερογενών γεωχωρικών ομάδων 

δεδομένων. Σε αυτό το σημείο μπαίνει στο παιχνίδι η εξόρυξη δεδομένων, ως 

κατάλληλο εργαλείο αφαίρεσης σχημάτων από μεγάλες γεωχωρικές βάσεις 

δεδομένων.

Οι απαιτήσεις για την εξόρυξη γεωχωρικών δεδομένων διαφέρουν από 

εκείνες για την εξόρυξη κλασικών συσχετιστικών βάσεων δεδομένων. Ο λόγος για 

αυτή την κατάσταση αποδίδεται στις ειδικές ιδιότητες των χωρικών δεδομένων: 

υψηλή διαστατότητα, χωρική αυτοσυσχέτιση, ετερογένεια, πολυπλοκότητα, φτωχά 

δομημένα δεδομένα και εξάρτηση από την κλίμακα.

Η αυτόματη εκμαίευση γνώσης από τα χωρικά δεδομένα απαιτεί, κατά 

συνέπεια, ειδικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι επίτευξης αυτού του 

στόχου. Ο πρώτος περιλαμβάνει την εφεύρεση νέων χωρικών αλγορίθμων οι 

οποίοι είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικοί στη διερεύνηση χωρικών δεδομένων. Ο 

δεύτερος περιλαμβάνει τη λεπτομερή μοντελοποίηση των χωρικών ιδιοτήτων και 

των σχέσεων κατά τη διάρκεια του προ-επεξεργαστικού βήματος και στη συνέχεια 

τη χρήση κλασικών αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων. 

Παραδείγματα χωρικών αλγορίθμων αποτελούν η χωρική παλινδρόμηση, οι 

χωρικοί κανονισμοί συσχέτισης(SAR), τα Markov Random Fields (MRF), ο 

ταξινομητής του Bayes,  οι κανονισμοί συντοπισμού, η χωρική ομαδοποίηση για 
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μεγάλες ομάδες δεδομένων και οι μέθοδοι εντοπισμού χωρικής αποκοπής.  

Περαιτέρω παραδείγματα περιλαμβάνουν τη χωρική ομαδοποίηση, τη ταξινόμηση 

SPARC βάσει κανονισμών των χωρικών συσχετίσεων και τον χωρικό αλγόριθμο 

ανακάλυψης υποομάδων. 

Παραδείγματα μοντελοποίησης των χωρικών χαρακτηριστικών 

συνδυασμένα με την κλασική εξόρυξη δεδομένων περιλαμβάνουν την εφαρμογή 

αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων σε ένα χωρικό μοντέλο που παράγεται από 

διαδρομές σε γειτονικά γραφήματα και μοντελοποίηση χωρικών εξαρτήσεων από 

μια μήτρα επαφής. Οι Estivill-Castro και Lee  (2001)  προτείνουν τη 

μοντελοποίηση ενός χώρου μέσω μιας προσέγγισης κάθετης προβολής, παρόμοιας 

με εκείνης της εικονικής επικάλυψης ράστερ, και εναλλακτικά μέσω μιας 

προσέγγισης οριζόντιας προβολής, η οποία πολυγωνίζει το χώρο μέσω γραφήματος 

ορίων θεωρητικής παλινδρόμησης πραγματοποιημένης σε ένα γράφημα εγγύτητας. 

Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος κανονισμών συσχέτισης στο 

μοντελοποιημένο χώρο. Οι Santos και Amaral (2004) περιγράφουν τις χωρικές 

εξαρτήσεις  (περιλαμβανομένης της κατεύθυνσης, της απόστασης και των 

τοπολογικών σχέσεων) μέσω συναγόμενων κανονισμών και ακολούθως 

εφαρμόζουν το δέντρο αποφάσεων και τους αλγόριθμους Self- Organising Map

στο χωρικό μοντέλο.

7.1.3 Πρότυπα Εξόρυξης Δεδομένων

7.1.3.1 Predictive Model Markup Language (PMML)

Η PMML αποτελεί μια εφαρμογή και μορφότυπο ανταλλαγών ανεξάρτητο 

του συστήματος για στατιστικά μοντέλα και μοντέλα εξόρυξης δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, ο στόχος της PMML είναι η συμπύκνωση ενός μοντέλου σε μια 

εφαρμογή και σε ένα σχήμα ανεξάρτητο του συστήματος έτσι ώστε δύο 

διαφορετικές εφαρμογές (ο Παραγωγός και ο Καταναλωτής της PMML) να 

μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Η PMML αναπτύσσεται από μια ομάδα εργασίας 

η οποία καθοδηγείται από κάποιον πωλητή, και αποτελεί τμήμα της Ομάδας 

Εξόρυξης Δεδομένων. 

Η PMML αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

 Λεξικό Δεδομένων. Το λεξικό δεδομένων ορίζει τα πεδία τα οποία 

αποτελούν την εισαγωγή σε μοντέλα και καθορίζουν τον τύπο και το εύρος 
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της τιμής του κάθε πεδίου.

 Σχήμα Εξόρυξης. Κάθε μοντέλο περιέχει ένα σχήμα εξόρυξης, το οποίοι 

καταγράφει  τα πεδία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο. Αυτά τα 

πεδία είναι μια υποομάδα των πεδίων του Λεξικού Δεδομένων. Το σχήμα 

εξόρυξης περιέχει πληροφορίες οι οποίες είναι συγκεκριμένες σε ένα 

ορισμένο μοντέλο, ενώ το λεξικό δεδομένων περιέχει ορισμούς δεδομένων 

οι οποίοι δε ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο. Για παράδειγμα, το Σχήμα 

Εξόρυξης προσδιορίζει τη χρήση μιας ιδιότητας, η οποία ενδέχεται να είναι 

ενεργή (μια είσοδος του μοντέλου), προβλέψιμη  (μια έξοδος του 

μοντέλου), ή συμπληρωματική (διατηρεί περιγραφικές πληροφορίες και 

αγνοείται από το μοντέλο).

 Μετασχηματιστικό Λεξικό. Το Μετασχηματιστικό Λεξικό ορίζει τα 

παραγόμενα πεδία. Τα παραγόμενα πεδία ενδέχεται να ορίζονται μέσω της 

κανονικοποίησης, η οποία χαρτογραφεί συνεχείς ή διακριτές τιμές σε 

αριθμούς με την αποκρυφοποίηση, η οποία χαρτογραφεί συνεχείς τιμές σε 

διακριτές τιμές˙με την χαρτογράφηση των τιμών, οι οποίες χαρτογραφούν 

διακριτές τιμές σε διακριτές τιμές ή με τη σύνθεση η οποία συνοψίζει ή 

συγκεντρώνει ομάδες τιμών μέσω υπολογιστικών μέσων όρων για 

παράδειγμα.

 Στατιστική Μοντέλων. Η συνιστώσα Στατιστική Μοντέλων περιέχει 

βασικές στερεότυπες στατιστικές σχετικά με το μοντέλο, όπως την 

ελάχιστη, μέγιστη, μέση, κανονική απόκλιση, τη διάμεση τιμή, κλπ. των 

αριθμητικών ιδιοτήτων.

 Παράμετροι Μοντέλου. Η PMML, επίσης, καθορίζει τις πραγματικές 

παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν τα μοντέλα στατιστικών και εξόρυξης 

δεδομένων. Τα μοντέλα στην   PMML Version   3.0   περιλαμβάνουν 

μοντέλα παλινδρόμησης, μοντέλα συμπλεγμάτων, δέντρα, νευρικά δίκτυα, 

μοντέλα του Bayes, κανόνες συσχετισμού, μοντέλα αλληλουχίας, 

υποστηρίζουν διανυσματικά μηχανήματα, ομάδες κανονισμών, και μοντέλα 

κειμένων. Η PMML version 3.0 γνωστοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2004.
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7.1.3.2 Εξόρυξη Δεδομένων Javα

Παραδοσιακά, οι αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων ήταν και οικιακοί και 

προστίθενταν σε εφαρμογές με τη χρήση ενός ανεπεξέργαστου κωδικού, ή έτοιμοι 

σε ένα ολοκληρωμένο   end-user GUI με μετασχηματισμούς, και σε μερικές 

περιπτώσεις με παραγωγή κωδικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η ικανότητα 

ενσωμάτωσης της εξόρυξης δεδομένων από άκρη σε άκρη σε εφαρμογές όπου 

χρησιμοποιούνται εμπορικά προϊόντα εξόρυξης δεδομένων ήταν δύσκολη, έως και 

αδύνατη. Ασφαλώς, αυτές οι API δε βασίζονταν σε πρότυπα, καθιστώντας την 

επιλογή της προσφερόμενης λύσης ενός πωλητή ακόμη πιο προκλητική. 

Ως τέτοια, η ικανότητα της εύκολης ενίσχυσης της αποδοτικότητας της 

εξόρυξης των δεδομένων μέσω μιας API βάσει προτύπων, μειώνει σημαντικά τον 

κίνδυνο επιλογής της προσφερόμενης λύσης ενός συγκεκριμένου πωλητή και 

αυξάνει την προσβασιμότητα της εξόρυξης δεδομένων στους κατασκευαστές 

εφαρμογών. Η Java™ Data Mining (JDM) ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη.

Η τεχνολογία Java, η οποία πιο συγκεκριμένα ενίσχυσε την ισχύ της στα 

πλαίσια της προσαρμόσιμης αρχιτεκτονικής J2EE, διευκολύνει την ενσωμάτωση 

σε υπάρχουσες  εφαρμογές όπως ιστοσελίδες επιχείρησης-προς-καταναλωτή και 

επιχείρησης-προς επιχείρηση, κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, διαχείριση 

εκστρατειών, καθώς και σε καινούργιες εφαρμογές υποστήριξης της εθνικής 

ασφάλειας, τον εντοπισμό καταχρήσεων, τη βιοπληροφορική και τις επιστήμες 

ζωής. Η Εξόρυξη Δεδομένων Java επιτρέπει στους χρήστες να οικειοποιηθούν τα 

ισχυρά σημεία των πωλητών εξόρυξης δεδομένων για την επίλυση 

επιχειρηματικών προβλημάτων, εφαρμόζοντας τις καταλληλότερες υλοποιήσεις 

αλγορίθμων σε ένα δεδομένο πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί να επενδυθούν πηγές 

στην εκμάθηση της ιδιόκτητης API του κάθε πωλητή. Επιπρόσθετα, οι πωλητές και 

οι πελάτες μπορούν να επικεντρωθούν στη λειτουργικότητα, στον αυτοματισμό, 

στην απόδοση και στην τιμή. Με το εκτεταμένο πλαίσιο της JDM για την 

προσθήκη νέων αλγορίθμων και λειτουργικότητας οι πωλητές μπορούν ακόμα να 

διαφοροποιηθούν, παρέχοντας ταυτόχρονα στους κατασκευαστές ένα οικείο 

παράδειγμα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της JDM, αρκετά πρότυπα εξόρυξης δεδομένων, 

περιλαμβανομένης της DMG’s Predictive Model Markup Language [DM-

PMML],   του OMG’s Common Warehouse Metadata for Data Mining [OMG-

CWM], και του ISO SQL/MM Part 6 Data Mining [ISO- SQL/MM],  έχουν 
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επισκοπηθεί για την εξασφάλιση ενός λογικού βαθμού διαλειτουργικότητας, είτε 

αναφορικά με τις ιδέες και τις επιλογές, ή για τη διευκόλυνση της χρήσης αυτών 

των προτύπων. Παρόμοια, οι έννοιες και οι επιλογές της  JDM έχουν επίσης 

επηρεάσει αυτά τα πρότυπα. 

Η JDM αποτελεί σήμερα επίσημο τμήμα του προτύπου Java™. Η 

Εκτελεστική Επιτροπή (EC) της Java Community Process ψήφισε την αποδοχή του 

JSR-73, προσφέροντας κατά συνέπεια τη δυνατότητα στους πωλητές να παρέχουν 

πρότυπη υποστήριξη προηγμένης ανάλυσης για τις εφαρμογές Java.

Η JDM περιλαμβάνει διεπιφάνειες οι οποίες υποστηρίζουν τις λειτουργίες 

εξόρυξης όπως την ταξινόμηση, την παλινδρόμηση, την ομαδοποίηση, τη σημασία 

των ιδιοτήτων και τη συσχέτιση μαζί με συγκεκριμένους αλγορίθμους εξόρυξης 

όπως οι naïve bayes, την υποστήριξη διανυσματικών συσκευών, τα δέντρα 

αποφάσεων, τα νευρικά δίκτυα, και τα μέσα-k. Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται 

συγχρονισμένα ή ασυγχρόνιστα χρησιμοποιώντας εργασίες εξόρυξης, οι οποίες 

περιλαμβάνουν την κατασκευή, ισχύουν για δέσμες και πραγματικές εξετάσεις, 

εισαγωγές, και εξαγωγές, κατάλληλες για κάθε λειτουργία εξόρυξης. Η εισαγωγή 

και εξαγωγή μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλές αναπαραστάσεις μοντέλων, 

περιλαμβανομένης της PMML και των εγχώριων μορφών. Η εισαγωγή και η 

εξαγωγή μπορούν εξάλλου να οικειοποιηθούν μεταδεδομένα JDM,

χρησιμοποιώντας τη σχηματική αναπαράσταση JDM XML, ή άλλες όπως η CWM

για την Εξόρυξη Δεδομένων. Οι χρήστες θα βρουν τις διεπιφάνειες JDM να 

υποστηρίζουν μήτρες σφαλμάτων αναγνώρισης, και αποτελέσματα ROC,

ταξινομία και αναπαράσταση κανονισμών, καθώς και στατιστικές.

Η JDM περαιτέρω περιλαμβάνει την προδιαγραφή μιας διεπιφάνειας 

υπηρεσιών ιστού η οποία στηρίζεται στο μοντέλο JDM UML, και επομένως καθιστά 

εφικτή το σχεδιασμό της  Service Oriented Architecture (SOA) [Barry&Assoc].

Μολονότι, οι υπηρεσίες ιστού βάσει της JDM χαρτογραφούνται στενά με την 

διεπιφάνεια Java, οι υπηρεσίες ιστού JDM απευθύνονται σε ανάγκες πέρα των 

πλαισίων της Κοινότητας Java, και βασίζονται στην   WSDL και XML, μια 

ουδέτερη διεπιφάνεια γλώσσας προγραμματισμού. Σήμερα, οι πωλητές της JDM

είναι σε θέση να ενισχύσουν την επένδυση τους με έναν εξυπηρετητή  JDM τόσο 

για τις διεπιφάνειες Java όσο και για εκείνες των υπηρεσιών ιστών, 

χρησιμοποιώντας κοινά μεταδεδομένα, αντικειμενική δομή και δυνατότητες. 

Παρόλα αυτά, οι πωλητές μη-JDM  μπορούν επίσης να ενισχύσουν την 
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διαλειτουργικότητα της ίδιας επιφάνειας με μια ευρύτερη σειρά εφαρμογών των 

πωλητών.  

7.1.3.3 Πρότυπα Υπηρεσιών Ιστού για την Εξόρυξη Δεδομένων

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι παροχείς εργαλείων εξόρυξης δεδομένων 

και αποτελεσμάτων απαιτούν χρήστες οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τρόπους που 

θα σχετίζονται με τον παροχέα προκειμένου να επικληθούν των υπηρεσιών τους. Η 

προσέγγιση με επίκεντρο τον παροχέα, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό 

παράγοντα ο οποίος επηρεάζει το λόγο για τον οποίο τα εργαλεία και οι εφαρμογές 

εξόρυξης δεδομένων δεν είναι προς το παρόν τόσο διαδεδομένα όσο θα ήλπιζε 

κανείς. Τα πρότυπα των Υπηρεσιών Ιστού επιλαμβάνονται αυτών των 

αποκλειστικών ζητημάτων.

Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο δημόσια πρότυπα προδιαγραφής 

υπηρεσιών ιστού που σχετίζονται με την εξόρυξη: οι προεκτάσεις υπηρεσιών ιστού 

JDM API (JDMWS)  και η  XML for Analysis Specification. Η JDMWS βασίζεται 

σε αντικειμενικά πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται στην προδιαγραφή JDM

API, ενώ η XML for Analysis επαναχρησιμοποιεί την  OLE DB for Data Mining

Schema Rowsets.

7.1.3.4 XML για Ανάλυση

Η XML για Ανάλυση  (XMLA) αποτελεί τη πιο πρόσφατη προσπάθεια σε 

μια πρότυπη   Application Programming Interface (API) στο χώρο της 

Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Επεξεργασίας (OLAP) και της Επαγγελματικής 

Νοημοσύνης (BI). Εκείνο που διαφοροποιεί την XMLA από προγενέστερες 

προσπάθειες είναι ότι έχει ήδη κερδίζει ευρεία υποστήριξη από εταιρίες όπως την 

Hyperion, την Microsoft, την SAP, και τη SAS οι οποίες την υποστηρίζουν. Είναι 

γεγονός ότι έως σήμερα, ούτε η Oracle ούτε η IBM έχουν προσυπογράψει αυτό το 

πρότυπο, με την DB OLAP της IBM ως επονομαζόμενη έκδοση της   Essbase της 

Hyperion, η οποία υποστηρίζει την XML για Ανάλυση από όλους τους κύριους 

παίκτες του χώρου των OLAP, μόνο η Oracle δεν υποστηρίζει την XMLA.

Η XML για Ανάλυση είναι ένα πρότυπο το οποίο επιτρέπει τις εφαρμογές 

πελατών να αλληλεπιδρούν με πολυδιάστατες πηγές δεδομένων, ή πηγές 

δεδομένων OLAP. Η επικοινωνία των μηνυμάτων μπρος πίσω επιτυγχάνεται με τη 

χρήση προτύπων ιστού – HTTP, SOAP, και XML. Η γλώσσα υποβολής 
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ερωτημάτων που χρησιμοποιείται είναι η MDX, η οποία είναι η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη έκφραση πολυδιάστατης γλώσσας σήμερα. 

Μιλώντας τεχνικά, η XML για Ανάλυση  (XMLA) αποτελεί μια 

προδιαγραφή για μια ομάδα διεπιφανειών μηνυμάτων XML οι οποίες 

χρησιμοποιούν το βιομηχανοποιημένο πρότυπο  Simple Object Access Protocol

(SOAP) για τον προσδιορισμό δεδομένων και έχουν πρόσβαση στην 

αλληλεπίδραση μέσω μιας εφαρμογής πελάτη και ενός παροχέα αναλυτικών 

δεδομένων που δουλεύει στο Διαδίκτυο. Με τη χρήση μιας πρότυπης API, η 

XMLA παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε πολυδιάστατα δεδομένα από ποικίλες πηγές 

δεδομένων – οποιαδήποτε πλατφόρμα πελάτη σε οποιαδήποτε πλατφόρμα 

εξυπηρετητή – μέσω υπηρεσιών του Ιστού οι οποίες υποστηρίζονται από 

πολλαπλούς πωλητές.

7.1.4 Υπάρχοντα Προϊόντα

Σύμφωνα με τον Gartner (2006), η αγορά των εργαλείων Εξόρυξης Δεδομένων 

(ως τμήμα μιας πλατφόρμας Επαγγελματικής Νοημοσύνης) είναι ένα μείγμα μέσου 

μεγέθους pure-play, μεγάλων και μικρών πωλητών εφαρμογών λογισμικού, 

καινοτόμων ταιριαστών παικτών. Οι πωλητές pure-play κυριαρχούν επί του παρόντος 

στην αγορά, αλλά η απαίτηση και για τους τρεις τύπους πωλητών είναι ισχυρή.

Οι παρακάτω παράγραφοι παρουσιάζουν τους ηγέτες στα εργαλεία εξόρυξης 

δεδομένων και Επαγγελματικής Νοημοσύνης.

7.1.4.1 Εξόρυξη δεδομένων

Oracle

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Oracle βελτίωσε τη στρατηγική 

πωλήσεων των πλατφορμών BI δημιουργώντας ομάδες πωλήσεων επικεντρωμένες σε 

BI. Επίσης, βελτίωσε τη γενική της στρατηγική αγοράς λανσάροντας ένα μοναδικό 

προϊόν BI ξεχωριστό από τη δέσμη Εφαρμογών Εξυπηρετητή, το οποίο υπήρξε ο 

μόνος τρόπος αγοράς προϊόντων BI από την Oracle. Το 2005, η Oracle βελτίωσε τις 

δυνατότητες των OLAP της  και τις δυνατότητες της κατά περίπτωσης ανάλυσης, οι 

οποίες αρχίζουν να αποκτούν ορμή στην αγορά. Επίσης, η   Oracle διαθέτει μια 

αναλυτική σειρά προγνωστικών αναλύσεων βάσεων δεδομένων και δυνατοτήτων 

εξόρυξης δεδομένων.  
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Ινστιτούτο SAS

Η SAS διαθέτει την πιο αναλυτική πλατφόρμα προσφορών BI στη 

βιομηχανία. Η πλατφόρμα SAS είναι ευρέως γνωστή για τις προηγμένες 

δυνατότητες ανάλυσης, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην σωρεία των BI

με την πάροδο του χρόνου.

Η υποστήριξη πελατών της SAS, η απόδοση των προϊόντων και η 

βιωσιμότητα των πωλητών είναι όλα εξαιρετικά συμπαγή. Οι μόνες περιοχές οι 

οποίες στερούνται σε απόδοση είναι η ελαστικότητα των τιμών και η έλλειψη της 

ανάπτυξης σχετικά καινούργιων προϊόντων, όπως ο SAS Enterprise BI Server,  ο 

οποίος περιλαμβάνει και το Web Report Studio. Η υιοθέτηση του  Web Report

Studio είναι ζωτικής σημασίας για την SAS προκειμένου να υπερβεί τη φήμη της 

καθώς είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί και απαιτεί εκτεταμένο προγραμματισμό 

και εργασία ενσωμάτωσης των δεδομένων προτού να πραγματοποιηθεί η ανάλυση. 

Business Objects

Η Business Objects έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κυριάρχους πωλητές 

BI προσφέροντας μια αναλυτική σειρά δυνατοτήτων διαμέσου των αναφορών, της 

ανάλυσης, της διαχείρισης απόδοσης, και της ενσωμάτωσης δεδομένων. Όσον 

αφορά στη στρατηγική πωλήσεων της, η Business Objects διαθέτει τον ισχυρότερο 

συνδυασμό άμεσων και έμμεσων πωλήσεων παγκοσμίως. Το όραμα της 

στρατηγικής προϊόντων της Business Objects έχει επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση 

γραμμής προϊόντων παρά στην καινοτομία, δεδομένης της απόκτησης της γραμμής 

προϊόντων Crystal Decisions.

Η Business Objects έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση ενσωματώνοντας 

επιτυχώς τη γραμμή προϊόντων Crystal στην πλατφόρμα της. Η βιωσιμότητα της 

είναι σθεναρή από οικονομική άποψη. Η ανατροφοδότηση που προσφέρεται από 

πελάτες υποδεικνύει πως η Business Objects υπήρξε λιγότερο ελαστική από άποψη 

λιανικών εκπτωτικών τιμών πρόσφατα.

Cognos

Η Cognos επέδειξε ένα ισχυρό όραμα επανακατασκευάζοντας τη γραμμή 

παραγωγής της από το μηδέν. Σε γενικές γραμμές, η Cognos έχει λειτουργήσει 

σωστά στη στρατηγική της να ενσωματώσει όλα τα προϊόντα της BI σε μια 
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μεμονωμένη πλατφόρμα. Ωστόσο, η Cognos χρειάζεται να κάνει περισσότερα 

προκειμένου να μετακινήσει τη μεγάλη εγκατεστημένη βάση Series 7 στη 

ReportNet και τώρα στην Cognos  8, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες μετατροπών 

αναφορών. Επιπρόσθετα, η Cognos υστερεί σε πολλές δυνατότητες προηγμένης 

ανάλυσης όπως η εξόρυξη δεδομένων και η προγνωστική αναλυτική. Σύμφωνα με 

τη πιο πρόσφατη πολυπελατειακή μελέτη του Gartner, τα μοντέλα τιμών που 

βασίζονται στο χρήστη και στο παίξιμο ρόλων δεν είναι δημοφιλή με τους πελάτες. 

Η Cognos (μια μακρόχρονη υποστηρίκτρια της named-user pricing) επιδιόρθωσε 

την τακτική τιμολόγησης ώστε να περιληφθεί η εναλλακτική per-CPU στον 

καταναλωτικό ρόλο, μα θα έπρεπε να απομακρύνει το περιορισμό χρήσης του 

ειδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος. 

Microsoft

Η διάθεση του SQL Server 2005, σε συνδυασμό με τον Microsoft Office

Business Scorecard Manager και τις ανακοινώσεις του Office 12, παρέχει 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όραμα και τη δέσμευση της BI. Αν και η 

Microsoft άργησε να παρουσιαστεί στην αγορά σε σύγκριση με άλλους πωλητές 

της BI, αυτά τα γεγονότα επιδεικνύουν πως κινείται στη σωστή κατεύθυνση όσον 

αφορά στις απαιτήσεις και τα οράματα της αγοράς, καθώς και στην ανάπτυξη της 

φίρμας της Office και της ορμής του Εξυπηρετητή SQL.

Η Microsoft έχει εκτελέσει σωστά το ρόλο της στην κατασκευή της 

πλατφόρμας BI, ιδίως της Υπηρεσίας Ανάλυσης, η οποία είναι ενδεχομένως ο πιο 

διαδεδομένος εξυπηρετητής OLAP της βιομηχανίας. Αν και η Υπηρεσία 

Αναφορών διαθέτει πλούσια χαρακτηριστικά, οι οργανισμοί υπήρξαν απρόθυμοι 

να την αγκαλιάσουν μιας και υστερούσε σε δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων 

από τον ίδιο τον πελάτη έως ότου εμφανίστηκε ο Report Builder με SQL Server

2005. Οι επιλογές άδειας χρήσεως και συσκευασίας που διαθέτει είναι οι πιο 

ελκυστικές στην αγορά πλατφορμών της BI. Ωστόσο, δεν έχει φέρει εις πέρας 

μεγάλο τμήμα της στρατηγικής του, όπως η ενσωμάτωση με προϊόντα του 

SharePoint  και του Office. Οι οργανισμοί που επιθυμούν να προβούν σε 

τυποποίηση βάσει μια πλατφόρμας BI και αναμένουν τις δυνατότητες του Office

12 BI για την ολοκλήρωση της πλατφόρμας θα έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι η 

Microsoft έχει καθυστερήσει στην παράδοση διάθεσης των κύριων 

επιχειρηματικών εξυπηρετητών της, όπως του SQL Server 2005.
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7.1.4.2 Υπηρεσίες Ιστού που αφορούν στην  Κυκλοφορία των Δρόμων

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τις 

υπάρχουσες υπηρεσίες Ιστού οι οποίες επιτρέπουν στις εφαρμογές να 

χρησιμοποιούν κυκλοφοριακά δεδομένα. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως η 

Ευρώπη υστερεί σε τέτοιου είδους σελίδες. Αντίθετα, υπάρχουν υπηρεσίες Ιστού οι 

οποίες παρέχουν κυκλοφοριακά δεδομένα σχετικά με τοποθεσίες των Ηνωμένων 

Πολιτειών. 

Υπηρεσία Ιστού σχετικά με την Κυκλοφορία - Κυκλοφοριακή REST API

Η Υπηρεσία Ιστού σχετικά με την κυκλοφορία που προσφέρει η Yahoo!

παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να λαμβάνουν προειδοποιητικές 

κυκλοφοριακές πληροφορίες από μια δεδομένη τοποθεσία. Τα ερωτήματα τα οποία 

υποβάλλονται στην Traffic REST2 API μπορούν να προσαρμοστούν σε πολλές 

παραμέτρους περιλαμβανομένου του προσδιορισμού της τοποθεσίας βάσει της 

κατάστασης της πόλης, του ταχυδρομικού κώδικα, ή ενός συνδυασμού 

οποιοδήποτε εκ των ακόλουθων στοιχείων, του γεωγραφικού μήκους-πλάτους, του 

εάν υπάρχει η δυνατότητα συμπερίληψης μιας χαρτογραφημένης εικόνας, ή της 

αναζήτησης ακτίνας σε απόσταση μιλίων.

Η Traffic REST API παρέχει προειδοποιητικές κυκλοφοριακές πληροφορίες 

μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ζητούμενη ηλεκτρονική διεύθυνση (URL)

βρίσκεται στο http://api.local.yahoo.com/MapsService/V1/trafficData.

Υπηρεσία Ιστού σχετικά με την Κυκλοφορία – Δυναμική Κυκλοφοριακή RSS

Η τροφοδότηση Traffic RSS3 είναι μια δυναμικά-παραγόμενη 

τροφοδότηση. Η δυναμική τροφοδότηση Traffic RSS ξεκινά με τη βασική 

ηλεκτρονική διεύθυνση της RSS:

http://api.local.yahoo.com/MapsService/rss/trafficData.xml?

Σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να προστεθούν παράμετροι 

προσαρμογής της τροφοδότησης για μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή εφαρμογή. 

Οι παράμετροι τροφοδότησης έχουν την μορφή παραμέτρου = τιμής. Όλες 

οι τιμές οφείλουν να είναι  κωδικοποιημένες σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις URL.

Η τροφοδότηση Traffic RSS παρέχει προειδοποιητικές κυκλοφοριακές 

πληροφορίες μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

http://api.local.yahoo.com/MapsService/V1/trafficData
http://api.local.yahoo.com/MapsService/rss/trafficData.xml
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8. Συμπέρασμα

Αυτή η έρευνα και η ανάλυση της μας επέτρεψε να έχουμε μια παγκόσμια 

άποψη αναφορικά με τις πραγματικές τεχνολογίες οι οποίες ενυπάρχουν και σε 

μερικές περιπτώσεις έχουν ήδη  εμπορευματοποιηθεί. 

Η εκτεταμένη αναφορά σχετικά με τα συγκεκριμένα τεχνολογικά πρότυπα, 

σχετίζεται με εμπορικά διαθέσιμες λύσεις, καλύτερες πρακτικές και ερευνητικά 

ιδρύματα.

Στην ευρεία αυτή ανάλυση δε θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε την 

εμπορική τιμή κάθε τεχνολογίας, μολονότι είμαστε ενήμεροι πως τα δεδομένα αυτά 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το σωστό ξεκίνημα της μελλοντικής αρχιτεκτονικής 

του συστήματος. 

(Η παρούσα εργασία είναι βασισμένη σε συλλογή και μετάφραση υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας)
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