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Περίληψη 

 Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας των κινητών συσκευών είναι 

ραγδαία. Οι κινητές συσκευές τύπου smartphones και tablets περιλαμβάνουν πλέον 

τεχνολογίες αιχμής, όπως οθόνες αφής υψηλής ευκρίνειας, κάμερες υψηλής ανάλυσης, 

αδρανειακούς αισθητήρες, μαγνητόμετρα, δέκτες για τον δορυφορικό προσδιορισμό της 

θέσης, ισχυρή υπολογιστική δύναμη και αποθηκευτικό χώρο. 

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση σε περιβάλλον Android 

μιας λογισμικής εφαρμογής, που εκμεταλλεύεται τις προαναφερθέντες τεχνολογίες για 

τον υπολογισμό και την αποθήκευση της πληροφορίας της θέσης και του τρισδιάστατου 

προσανατολισμού της κάμερας μαζί με ψηφιακές φωτογραφικές λήψεις. Σκοπός  είναι η 

αξιοποίηση των παραπάνω πληροφοριών σε τεχνικές αποτύπωσης και καταγραφής στην 

επιστήμη της φωτογραμμετρίας. Στα πλαίσια της εργασίας αναπτύσσεται και μία 

εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, με χρήση των βασικών εργαλείων που είναι 

διαθέσιμα από το Android. Η εφαρμογή περιλαμβάνει την προβολή στην οθόνη της 

κινητής συσκευής, γεωαναφερμένων γραμμικών στοιχείων παράλληλα με τα 

περιγραφικά στοιχεία τους, που αντλούνται από αρχεία κειμένου. Όλοι οι απαραίτητοι 

αλγόριθμοι για τις παραπάνω λειτουργίες υλοποιούνται στη γλώσσα προγραμματισμού 

Java, σε βιβλιοθήκες μεθόδων και αποτελούν τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη 

εξειδικευμένων εφαρμογών.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Άμεσος εξωτερικός προσανατολισμός, Φωτογραμμετρία, Επαυξημένη 

Πραγματικότητα, Android, Κινητές συσκευές 
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Abstract 

In recent years the development of mobile devices technology is rapidly. Mobile 

devices like tablets and smartphones now include cutting-edge technologies, such as 

high-definition touch screens, high-resolution cameras, inertial sensors, magnetometers, 

receiver for satellite positioning, strong computing power and storage space. 

The aim of this thesis is the development of an Android application, which exploits the 

technologies mentioned above to calculate and store the information of the position and 

3D orientation of the camera together with capturing digital photographs. The purpose of 

the above information is to use them in the science of Photogrammetry. Additional work 

includes the development of an augmented reality application, by using the basic tools 

that are available from the Android. The application includes viewing on the screen of 

the mobile device, georeferenced linear elements along with the descriptive data, 

extracted from text files. All necessary algorithms for the above functions were 

implemented in the programming language Java. These libraries and methods are the 

basis for the future development of specialized applications. 

 

Keywords: Direct exterior orientation, Photogrammetry, Augmented Reality, Android, 

Mobile devices 
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1 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Η τεχνολογία των κινητών συσκευών 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητών συσκευών τύπου smartphones και tablets, 

έχει οδηγήσει στην ενσωμάτωση σε αυτά τεχνολογιών, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν την πληροφορία της θέσης και του προσανατολισμού της 

συσκευής στο χώρο. Ειδικότερα, μπορούν να αξιοποιηθούν σε εφαρμογές 

γεωπληροφορικής που αφορούν τις επιστήμες που ασχολούνται με την αποτύπωση και 

την αναπαράσταση του πραγματικού χώρου. Αυτές οι τεχνολογίες είναι οι αδρανειακές 

μονάδες μέτρησης (Inertial Measurement Unit - IMU), τα μαγνητόμετρα (compass) και 

οι δέκτες του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (Global Navigation 

Satellite System - GNSS). Στις σύγχρονες κινητές συσκευές, όλα τα παραπάνω 

συστήματα, λειτουργούν υπό την ομπρέλα ενός υπολογιστικού λειτουργικού 

συστήματος, που παρέχει πρόσβαση στο υλικό και επιτρέπει την άμεση άντληση 

δεδομένων και μετρήσεων από αυτά. 

Η χρήση και οι δυνατότητες των συστημάτων IMU, της μαγνητικής πυξίδας και του 

GNSS στις επαγγελματικές εκδόσεις τους, που αποτελούν όργανα υψηλής ακριβείας και 

αξιοπιστίας με μεγάλο χρηματικό κόστος, είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια. Η 

έκδοση αυτών των οργάνων σε χαμηλό κόστος, είναι σχετικά καινούργια και 

παρατηρείται μια υστέρηση στην αξιοποίησή τους, σε σχέση με την ίδια την ανάπτυξη 

του υλικού. Η εξέλιξη των εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών παρέχει πλέον τη 

δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε αυτά τα συστήματα και επιτρέπει την αξιοποίησή 

τους, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών. Είναι γνωστό ότι η ακρίβεια και η αξιοπιστία 

αυτών των χαμηλού κόστους συστημάτων είναι περιορισμένη, ωστόσο η συρρίκνωση 

του μεγέθους τους και η ενσωμάτωσή τους σε κινητές συσκευές προσιτού κόστους, τα 

καθιστά ελκυστικά, τόσο για τη μελέτη τους αλλά και τη χρήση τους, έστω και σε 

ερευνητικό επίπεδο, σε εφαρμογές που απαιτούν ελεγχόμενη ακρίβεια και αξιοπιστία 

στα αποτελέσματά τους. 

 1.2  Περιγραφή του προβλήματος 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία αφορά στην πρακτική 

αξιοποίηση των σύγχρονων κινητών συσκευών, που εμπεριέχουν τις χαμηλού κόστους 

τεχνολογίες IMU, μαγνητόμετρων και GNSS, σε εφαρμογές που έχουν ως αντικείμενο 
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την αποτύπωση ή και την αναπαράσταση του πραγματικού χώρου. Ως αποτύπωση του 

πραγματικού χώρου, ειδικά στην επιστήμη της φωτογραμμετρίας, νοείται η καταγραφή 

της εικόνας, της θέσης και του τρισδιάστατου προσανατολισμού του αισθητήρα 

απεικόνισης (της κάμερας) την ίδια χρονική στιγμή. Ως αναπαράσταση του πραγματικού 

χώρου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, νοείται η προβολή στην οθόνη της κινητής 

συσκευής, επιπρόσθετα με την εικόνα του πραγματικού χώρου, γραφικών στοιχείων, που  

αντλούνται από ψηφιακά αρχεία. Με αυτόν τον τρόπο επαυξάνεται η πραγματικότητα. 

Αυτά τα γραφικά στοιχεία είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν στον εντοπισμό ή στην 

υλοποίηση αυτών των στοιχείων στον πραγματικό χώρο. Τόσο η αποτύπωση όσο και η 

αναπαράσταση του πραγματικού χώρου πρέπει να πραγματοποιούνται με γνωστές 

προδιαγραφές ακρίβειας και αξιοπιστίας. 

Το αποτέλεσμα της μελέτης και της εφαρμογής είναι σημαντικό, τόσο από τη 

σκοπιά της έρευνας αλλά κυρίως για την ίδια την τεχνογνωσία, που στο τέλος θα 

αποτελέσει μια πλατφόρμα βασικής υλοποίησης, που θα είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση αυτών ή και παρόμοιων συστημάτων αλλά και στην 

ανάπτυξη προσαρμοσμένων και καινοτόμων εφαρμογών, αξιοποιώντας στο έπακρο αυτή 

τη νέα τεχνολογία χωρίς περιορισμούς. 

 1.3  Σκοπός – Στόχοι της εργασίας 

Οι στόχοι που τέθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

παρατίθενται στη συνέχεια:  

 Θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα για διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης 

εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) τύπου tracking 

(GNSS+Compass+IMU), που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες των σύγχρονων 

κινητών συσκευών σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν την πληροφορία της θέσης 

και του προσανατολισμού της συσκευής στο χώρο. 

 Θα υλοποιηθούν στη γλώσσα προγραμματισμού java και σε περιβάλλον Android  

μέθοδοι που θα περιέχουν αλγόριθμους για τον υπολογισμό των απαραίτητων 

στοιχείων που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων της εφαρμογής. Οι 

μέθοδοι θα έχουν τη μορφή βιβλιοθήκης μεθόδων και θα ομαδοποιούνται 

ανάλογα με το πρόβλημα που επιλύουν. Αναλυτικά ο σχεδιασμός προβλέπει 

βιβλιοθήκη μεθόδων για τον υπολογισμό του τρισδιάστατου προσανατολισμού 
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του αισθητήρα απεικόνισης, τοπογραφικών προβλημάτων και αναλυτικής 

γεωμετρίας. 

 Θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμη κινητή συσκευή τύπου tablet και θα αναπτυχθεί 

εφαρμογή που περιλαμβάνει σύστημα άμεσης τρισδιάστατης γεωαναφοράς 

ψηφιακών εικόνων. Αναλυτικά, για κάθε ψηφιακή εικόνα που αποθηκεύεται θα 

καταγράφονται ταυτόχρονα οι πρωτογενείς μετρήσεις (row data) από τους 

αισθητήρες αλλά και του τρισδιάστατου προσανατολισμού των ψηφιακών 

εικόνων για τη χρήση τους τόσο σε πραγματικό χρόνο (real time) αλλά και σε 

μετέπειτα επεξεργασία (post processing). Επιπρόσθετα θα καταγράφεται και θα 

αποθηκεύεται το στίγμα από τον ενσωματωμένο δέκτη του παγκόσμιου 

δορυφορικού συστήματος πλοήγησης.  Η ψηφιακή εικόνα θα έχει τη μεγαλύτερη 

δυνατή ανάλυση που διαθέτει η κινητή συσκευή. Για τη διευκόλυνση του χρήστη 

θα υπάρχει προεπισκόπηση της ψηφιακής εικόνας, όπως αυτή καταγράφεται από 

τη βασική κάμερα της κινητής συσκευής σε Full HD ανάλυση.    

 Θα αναπτυχθεί λειτουργία που θα προβάλει σε πραγματικό χρόνο γραφικά στην 

οθόνη της κινητής συσκευής, στοιχεία που θα αντλούνται από μία βάση 

δεδομένων (ή συνόλου αρχείων κειμένου) και θα παρουσιάζουν τη χωρική 

πληροφορία για στοιχεία υποδομής του πραγματικού χώρου. Η προβολή των 

γραφικών στοιχείων θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπίπτει με 

την πραγματικότητα. 

 Επέκταση της παραπάνω λειτουργίας θα είναι η δυνατότητα της ορθής προβολής 

των στοιχείων της βάσης δεδομένων στο οριζόντιο επίπεδο, ώστε να σχεδιάζεται 

στην οθόνη η κάτοψη των στοιχείων, με δυναμικό χαρακτήρα διατηρώντας 

μόνιμο προσανατολισμό στον πραγματικό βορρά, ανεξάρτητα από τον 

προσανατολισμό της κινητής συσκευής. Η κάτοψη θα ενεργοποιείται στην 

περίπτωση που η οθόνη της συσκευής τοποθετείται σε σχεδόν οριζόντια θέση.  

 Θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα σκόπευσης ενός αντικειμένου που προβάλλεται 

γραφικά στην οθόνη της κινητής συσκευής, που θα έχει ως επακόλουθο την 

προβολή επιλεγμένων περιγραφικών στοιχείων και ψηφιακών εικόνων από τη 

βάση δεδομένων στην οθόνη της κινητής συσκευής. 

 Θα είναι δυνατή η αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή, ώστε να έχει τη 

δυνατότητα να επιλέγει στην οθόνη, είτε χρησιμοποιώντας τη γραφίδα είτε με το 

δάχτυλο, κάποιο από τα γραφικά σημεία που απεικονίζουν τα στοιχεία της 
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υποδομής του πραγματικού χώρου και να εμφανίζονται ως αποτέλεσμα στην 

οθόνη πληροφορίες της βάσης δεδομένων. Για  παράδειγμα μπορούν να αφορούν 

τις συντεταγμένες του σημείου, στοιχεία του αντικειμένου στο οποίο ανήκει κ.λπ.       

 Θα υπάρχει λειτουργία εικονικής περιήγησης και στοχευμένης μεγέθυνσης στην 

προβολή των γραφικών διανυσματικών στοιχειών, με τη βοήθεια ελεγκτηρίων 

που θα εμφανίζονται μετά από ενέργεια του χρήστη.  

 Θα δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να επιλέγει σε πραγματικό χρόνο 

εναλλακτικά αρχεία κειμένου, που θα περιέχουν διαφορετικά δεδομένα. 

 Θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής εφαρμογής διαφορετικών μοντέλων 

διόρθωσης των πρωτογενών μετρήσεων από τους αισθητήρες. 

 Ο χρήστης θα είναι σε θέση να επιλέξει διαφορετική μεθοδολογία για τη σύνθεση 

των μετρήσεων από τους αισθητήρες. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει την εισαγωγή, την περιγραφή του προβλήματος και 

διατυπώνει τους στόχους της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται εν συντομία το 

θεωρητικό υπόβαθρο που αποτελεί τη βάση για την προγραμματιστική υλοποίηση της 

εφαρμογής. Στη συνέχεια καταγράφεται η βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις 

εναλλακτικές διαθέσιμες μεθοδολογίες και εργαλεία για να επιλυθεί το πρόβλημα που 

εξετάζεται. Στο Κεφάλαιο 3 επιλέγονται τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη της εφαρμογής. Παρουσιάζεται η εφαρμογή που δημιουργήθηκε και απαντά 

στους στόχους που τέθηκαν. Περιγράφονται αναλυτικά οι επιλογές που έχει ο χρήστης 

στη λειτουργία του προγράμματος και παρουσιάζονται οι δυνατότητες της εφαρμογής. 

Στη συνέχεια αναλύεται η προγραμματιστική δομή της εφαρμογής, παραθέτοντας 

παράλληλα επιλεγμένα τμήματα του κώδικα που αναπτύχθηκε. Στο Κεφάλαιο 4 

συνοψίζονται τα αποτελέσματα και διατυπώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 

Εκτιμάται η μελλοντική επέκταση της εφαρμογής και θέτονται οι στόχοι για το μέλλον. 

Τέλος, παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. 
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 2 Θεωρητικό Υπόβαθρο – Βιβλιογραφική Επισκόπηση  

 2.1  Υπολογισμός της θέσης και του τρισδιάστατου προσανατολισμού 

της κινητής συσκευής 

Στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality - AR), στις 

υπηρεσίες που βασίζονται στη θέση (Location Based Services - LBS) και στην επιστήμη 

της φωτογραμμετρίας (Πατιάς,1991) απαιτείται η γνώση της θέσης και του 

τρισδιάστατου προσανατολισμού, του αισθητήρα απεικόνισης, τη στιγμή λήψης της 

εικόνας. Η ακριβής ορολογία που χρησιμοποιείται στη φωτογραμμετρία είναι 

“εξωτερικός προσανατολισμός” και αποτελείται από έξι παραμέτρους, που 

περιλαμβάνουν τις συντεταγμένες του κέντρου λήψης (ΧΟ,ΥΟ,ΖΟ) και τις γωνίες στροφής 

(ω,φ,κ) του συστήματος συντεταγμένων του αισθητήρα απεικόνισης ή του οπτικού 

άξονα, ως προς το επίγειο σύστημα αναφοράς (Δερμάνης,1991).  

Εάν, επιπρόσθετα είναι γνωστή η εσωτερική γεωμετρία του αισθητήρα απεικόνισης, 

δηλαδή η εστιακή απόσταση f και οι συντεταγμένες της προβολής του κέντρου λήψης 

xΟ,yΟ, στο επίπεδο του φωτογραφικού επιπέδου τότε είναι γνωστή η γεωμετρία της 

κεντρικής προβολής (Εικόνα 2-1) και μπορούν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες που 

απαιτούνται στις εφαρμογές AR και LBS αλλά και στη φωτογραμμετρία (Πατιάς,1991). 

 

Εικόνα 2-1: Η κεντρική προβολή 
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Ουσιαστικά, αυτό που ζητείται είναι η εύρεση της σχέσης, που συνδέει τις εικόνες των 

καταγεγραμμένων αντικειμένων, με τη θέση τους στον πραγματικό κόσμο. Η διαδικασία 

προσδιορισμού της σχέσης αυτής καλείται γεωαναφορά των πρωτογενών δεδομένων και 

στη διεθνή βιβλιογραφία συνηθέστερα απαντάται ως registration ή georectification ή 

georeference (Απότσος & Νικολόπουλος,2005). 

 

Y

ground coordinate system

Z x 
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image (x,y)

focal plane

light ray

perspective center

object

(X,Y,Z)

 

Εικόνα 2-2: Η κεντρική προβολή και το επίγειο σύστημα συντεταγμένων 

Ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί ο εξωτερικός προσανατολισμός κάθε λήψης είναι 

μετρώντας και υπολογίζοντας απευθείας τις παραμέτρους του εξωτερικού 

προσανατολισμού, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που είναι πλέον διαθέσιμες 

(Πατώνης,2012). Αυτή η μεθοδολογία εύρεσης του εξωτερικού προσανατολισμού μιας 

εικόνας, ονομάζεται άμεση γεωαναφορά. 

 2.1.1 Υπολογισμός της θέσης 

Ως θέση νοείται o υπολογισμός των συντεταγμένων του κέντρου προβολής του 

αισθητήρα εικόνας ως προς το επίγειο σύστημα συντεταγμένων. Υπάρχουν τρείς κύριες 

διαθέσιμες μεθοδολογίες εντοπισμού θέσης που στηρίζονται στις τεχνολογίες που είναι 

διαθέσιμες, ως τυποποιημένα στοιχεία, στις σύγχρονες κινητές συσκευές τύπου 

smartphones και tablets. Αναλυτικά αυτές οι τεχνολογίες είναι η ταυτότητα συσκευής 

(Cell ID), το ασύρματο διαδίκτυο (WLAN) και ο δέκτης GNSS (Bauer, 2013). 

α. Η ταυτότητα συσκευής (Cell ID) 

Η μέθοδος εντοπισμού με τη βοήθεια της ταυτότητας συσκευής (Cell ID) μπορεί 

να λειτουργήσει εφόσον υπάρχει κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας με το οποίο 

μπορεί να συνδεθεί η κινητή συσκευή. Η θέση της συσκευής προέρχεται από τις 

συντεταγμένες του σταθμού βάσης του δικτύου. 
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Εικόνα 2-3: Περιβάλλοντα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εντοπισμός θέσης με τη μέθοδο της 

ταυτότητας συσκευής (Cell ID) (Βερδέ & Γκοργκόλης, 2016) 

Η μέθοδος εντοπισμού με τη βοήθεια της ταυτότητας συσκευής έχει την ακρίβεια της 

τάξεως των μερικών εκατοντάδων μέτρων. Πληροφορίες της ταυτότητας συσκευής 

μπορούν να συνδυαστούν με μια πρόχειρη εκτίμηση του χρόνου διαδρομής μεταξύ της 

συσκευής και του σταθμού, ώστε να επιτευχθούν υψηλότερες ακρίβειες (Bauer, 2013). 

β. Το ασύρματο διαδίκτυο (WLAN) 

Ο εντοπισμός θέσης με τη βοήθεια του ασύρματου διαδικτύου (WLAN) 

βασίζεται στη μέτρηση της απόστασης μιας κινητής συσκευής από τα ασύρματα σημεία 

πρόσβασης, μέσω της έντασης του λαμβανόμενου σήματος (received signal strength - 

RSS). Τα μοτίβα RSS που λαμβάνονται σε διάφορα σημεία πρόσβασης συγκρίνονται με 

έναν πίνακα προκαθορισμένων προτύπων RSS που συλλέχθηκαν σε διάφορες θέσεις. Η 

τοποθεσία που ταιριάζει καλύτερα στη σύγκριση υιοθετείται ως η θέση της συσκευής 

(Bauer, 2013). 

Η ακρίβεια εντοπισμού θέσης με τη βοήθεια του ασύρματου διαδικτύου είναι της τάξεως 

των 30-50m και λειτουργεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, καθώς η 

τεχνολογία αυτή απαιτεί την ύπαρξη ενός ασύρματου πομπού σήματος διαδικτύου, 

περιορίζεται μόνο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές (Bauer, 2013). 

  

Εικόνα 2-4: Περιβάλλοντα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εντοπισμός θέσης με τη μέθοδο του 

ασύρματου διαδικτύου (WLAN) (Βερδέ & Γκοργκόλης, 2016) 

γ. Το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) 

Το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (Global Navigation Satellite 

System - GNSS) αναπτύχθηκε αρχικά από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για 

στρατιωτικούς σκοπούς με το όνομα Global Positioning System (GPS). Το GNSS 

χρησιμοποιεί δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη (Εικόνα 2-5), που λειτουργούν ως 
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πομποί, εκπέμποντας πληροφορίες σχετικά με τις συντεταγμένες της θέση τους για 

κάθε χρονική στιγμή. Κατάλληλοι δέκτες, εφόσον λαμβάνουν σήμα από ικανό αριθμό 

δορυφόρων, μπορούν να υπολογίζουν τη θέση τους, πραγματοποιώντας οπισθοτομία 

(Φωτίου & Πικριδάς, 2006), εκφρασμένη σε τρισδιάστατες συντεταγμένες ως προς ένα 

παγκόσμιο γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς (WGS 84). 

 

Εικόνα 2-5: Αστερισμός Δορυφόρων του GNSS 

Με την προϋπόθεση να βρίσκεται ο δέκτης σε ανοιχτό χώρο και να είναι ορατοί 

τέσσερις τουλάχιστον δορυφόροι, το σύστημα GNSS επιτρέπει τον εντοπισμό των 

κινητών συσκευών σε οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη Γη.  

Οι δέκτες GNSS χαμηλού κόστους ή αλλιώς δέκτες κώδικα (C/A), που 

χρησιμοποιούνται από τα κινητά συστήματα τύπου smartphones και tablets, υστερούν 

σε σχέση με τα υψηλής ακρίβειας συστήματα. Είναι γνωστό επίσης πως τα δεδομένα 

που λαμβάνει ο δέκτης GNSS στα κινητά τηλέφωνα Android δεν είναι δεδομένα 

κατώτερου επιπέδου (raw data) με αποτέλεσμα να μην επιδέχονται επεξεργασίες 

βελτίωσης της ακρίβειάς τους. Τα δεδομένα προσφέρονται μόνο στη μορφή δεδομένων 

πλοήγησης με ακρίβεια της τάξης των 15m. 

 

Εικόνα 2-6: Περιβάλλοντα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο εντοπισμός θέσης με τη μέθοδο του 

παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (Βερδέ & Γκοργκόλης, 2016) 

Η τεχνολογία GNSS έχει επικρατήσει στις κινητές συσκευές με αποτέλεσμα την πτώση 

του κόστους, ωστόσο οι απαιτήσεις ισχύος, σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες 

εντοπισμού θέσης, είναι πολύ πιο απαιτητικές σε ενέργεια (Bauer, 2013). Επίσης ο 

δέκτης GNSS καταναλώνει διαφορετική ποσότητα ενέργειας ανάλογα με τους 

παράγοντες που επηρεάζουν το σήμα, όπως ο αριθμός των διαθέσιμων δορυφόρων και 
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οι ατμοσφαιρικές συνθήκες. Προς το παρόν, τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν ένα μαύρο 

κουτί διασύνδεσης με το GNSS στις εκτιμήσεις ακρίβειας της τοποθεσίας (Lane, 

Miluzzo, Hong, Peebles, Choudhury, & Campbell, 2010). 

δ. Άλλες μέθοδοι εντοπισμού της θέσης 

Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού της θέσης που συνδυάζουν 

πολλαπλούς αισθητήρες, όπως ο εντοπισμός ραδιοσυχνοτήτων (radio frequency 

identification - RFID) (Hjelm & Kolodziej, 2006), συχνότητες εξαιρετικά ευρείας ζώνης 

(ultra-wideband - UWB) και barcoding. Επί του παρόντος, για όλες τις διαθέσιμες 

προσεγγίσεις, ο εντοπισμός περιορίζεται κυρίως από την πολυπλοκότητα του 

περιβάλλοντος και την ποιότητα του σήματος. Έτσι, είναι δύσκολο να διατηρηθεί ένα 

υψηλό επίπεδο ακρίβειας σε εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (Chi, Kang, & 

Wang, 2013). 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την ανάπτυξη τεχνικών εντοπισμού σε 

εσωτερικούς χώρους με βάση τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, συμπεριλαμβανομένων 

και των συχνοτήτων Bluetooth, Wi-Fi, συχνοτήτων δικτύου κινητής τηλεφωνίας και 

ραδιοφωνικές συχνότητες FM, με δέκτες ενσωματωμένους σε smartphones και tablets. 

 2.1.2 Αισθητήρες για τον υπολογισμό του τρισδιάστατου προσανατολισμού της 

κινητής συσκευής 

Μία μέθοδος για τον υπολογισμό του τρισδιάστατου προσανατολισμού του 

αισθητήρα εικόνας είναι με τη χρήση των αδρανειακών μονάδων μέτρησης και των 

αισθητήρων των μαγνητόμετρων (Πατώνης,2012). 

Αδρανειακές μονάδες μέτρησης είναι τα όργανα, που περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους 

αισθητήρες που ονομάζονται επιταχυνσιόμετρα και γυροσκόπια. Τα Αδρανειακά 

Συστήματα Πλοήγησης (Inertial Navigations Systems - INS) αποτελούνται από το όργανο 

της αδρανειακής μονάδας μέτρησης και ένα υπολογιστικό σύστημα που λαμβάνει τις 

μετρήσεις, τις επεξεργάζεται, τις διορθώνει και τελικά τις χρησιμοποιεί για τον 

υπολογισμό των στοιχείων, που απαιτούνται για την πλοήγηση. 

Τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη χρήση των αδρανειακών συστημάτων 

πλοήγησης προέρχονται από το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται κάποια εξωτερική πηγή 

σήματος, αλλά η ίδια η μονάδα μέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι, τα όποια σφάλματα 

υπεισέρχονται στις μετρήσεις, οφείλονται καθαρά στην κατασκευή της μονάδας 

μέτρησης και τα επιμέρους συστατικά του συστήματος πλοήγησης. 



 

10 

Το μέγεθος των αδρανειακών συστημάτων πλοήγησης συρρικνώνεται συνεχώς, με 

αποτέλεσμα πολλοί κατασκευαστές εμπορικών ηλεκτρονικών συσκευών και βοηθητικών 

υποσυστημάτων να τις ενσωματώνουν στα προϊόντα τους και να εκμεταλλεύονται τις 

δυνατότητές τους. Παραδείγματα είναι οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, οι κονσόλες 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα συστήματα έλεγχου της πέδησης των οχημάτων κ.λπ. 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτή των 

Μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων (Microelectromechanical systems-MEMS). Αυτοί 

οι αισθητήρες είναι χαμηλού κόστους, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και εύκολα 

διαθέσιμες. Τα συστήματα της τεχνολογίας MEMS είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 

μικρομηχανικών στοιχείων, αισθητήρων και μικροηλεκτρονικών σε μια κοινή 

πλατφόρμα (Εικόνα 2-7). 

 

Εικόνα 2-7: Μικροκυκλώματα αισθητήρων σε μία μητρική πλακέτα κινητού τηλεφώνου τύπου 

smartphone  (Su & Yu, 2012) 

Τα συστήματα των αισθητήρων των επιταχυνσιομέτρων και των γυροσκοπίων, 

συνήθως αποτελούνται από τρείς άξονες τοποθετημένους κάθετα μεταξύ τους, 

σχηματίζοντας ένα τρισορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων, όπου σε κάθε άξονα 

τοποθετείται ένας αισθητήρας του ίδιου τύπου (Εικόνα 2.8).  

 

Εικόνα 2-8: Οι άξονες της αδρανειακής μονάδας μέτρησης σε κινητή συσκευή 
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Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μία έξαρση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

συσκευών κινητής τηλεφωνίας, τα οποία στην κατηγορία smartphones, εμπεριέχουν την 

αιχμή της τεχνολογίας, συμπεριλαμβάνοντας αδρανειακούς αισθητήρες αλλά και 

ψηφιακά μαγνητόμετρα, που συνήθως χρησιμοποιούνται για “έξυπνες” λειτουργίες της 

συσκευής. Από έρευνα, που διεξήχθη στο διαδίκτυο (Κοτσαφτίκη, 2011), προέκυψε ότι 

όλες οι εταιρίες που κατασκευάζουν συσκευές κινητής τηλεφωνίας. προχωρούν άμεσα, 

στον εξοπλισμό των συσκευών τους με αδρανειακούς αισθητήρες. Αυτή η γενικότερη 

τάση των εταιριών πηγάζει από την ανάγκη να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, που 

αφορά στο εύρος και την ποιότητα των λειτουργιών που μπορούν να εκτελεστούν, είτε 

αυτές αφορούν παιχνίδια, είτε άλλες εφαρμογές. 

α. Επιταχυνσιόμετρα 

Τα επιταχυνσιόμετρα εκμεταλλεύονται το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα (“η μεταβολή 

στην ταχύτητα ενός σώματος είναι ανάλογη της δύναμης που ασκείται σε αυτό”) για να 

μετρήσουν την επιτάχυνση στους 3 άξονες. Οι μετρήσεις από τα επιταχυνσιόμετρα 

μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τις κλίσεις των αξόνων του συστήματος ως προς το 

οριζόντιο επίπεδο (Πατώνης,2012), αυτή η πληροφορία είναι γνωστή στην πλοήγηση με 

τον όρο attitude, που περιλαμβάνει δύο γωνίες, την roll και την pitch (Εικόνα 2-9). Στην 

ορολογία της πλοήγησης ο όρος roll αναφέρεται στην περιστροφή γύρω από τον άξονα 

των Χ ή τον άξονα που αντιστοιχεί στην κίνηση προς τα εμπρός και pitch στην 

περιστροφή γύρω από τον άξονα Y ή την αριστερή-δεξιά διεύθυνση της κίνησης.  

 

Εικόνα 2-9:  Οι γωνίες pitch και roll του συστήματος ως προς το οριζόντιο επίπεδο (Caruso, 

1998) 

Αναλυτικά, οι αναγνώσεις από τους αισθητήρες των επιταχυνσιομέτρων αποτελούν 

τις τρεις συνιστώσες που περιγράφουν την αδρανειακή διανυσματική δύναμη, που 

ασκείται σε ένα σώμα. Εάν το σύστημα δεν υπόκειται σε καμία άλλη δύναμη πλην της 
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βαρύτητας, τότε το παραπάνω διάνυσμα αποτελεί την κατεύθυνση του διανύσματος της 

δύναμης που ασκείται λόγω της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 

β. Γυροσκόπια 

Τα γυροσκόπια, λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της διατήρησης της στροφορμής 

(“για ένα συγκεκριμένο περιστρεφόμενο σώμα ή σύστημα σωμάτων στο οποίο δεν 

ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις η συνολική στροφορμή παραμένει αμετάβλητη”), και 

μπορούν να “αισθανθούν” τους ρυθμούς μεταβολής της γωνιών γύρω από τους ίδιους 

άξονες. 

Στα χαμηλού κόστους συστήματα, οι μετρήσεις από τα γυροσκόπια χρησιμοποιούνται 

για τη σταθεροποίηση των μετρήσεων από τα επιταχυνσιόμετρα, ειδικά σε κινηματικές 

εφαρμογές. 

γ. Μαγνητόμετρα 

Τα μαγνητόμετρα είναι όργανα που μετρούν την ένταση του μαγνητικού πεδίου της 

Γης. Η σύνδεση του συστήματος συντεταγμένων της αδρανειακής μονάδας μέτρησης 

και του επίγειου συστήματος αναφοράς πραγματοποιείται με τη βοήθεια της γωνίας, που 

σχηματίζεται μεταξύ της προβολής του άξονα Χ της αδρανειακής μονάδας μέτρησης 

στο οριζόντιο επίπεδο και του μαγνητικού βορρά. Ο υπολογισμός της γωνίας αυτής 

(heading) πραγματοποιείται με τη βοήθεια των οριζόντιων προβολών  των συνιστωσών 

της έντασης του μαγνητικού πεδίου (HMx και HMy), όπως αυτές μετρούνται στους 

άξονες της αδρανειακής μονάδας μέτρησης (Εικόνα 2-10). 

 

Z

X

Y

IMU

IMU

heading

HMx

HMy

M(HMx,HMy)

m

R11

R21(R11,R21)

Y

X

-90°

0°180°

90°

-180°

Magnetic

North

  

Εικόνα 2-10: Σύνδεση των συστημάτων συντεταγμένων του αδρανειακής μονάδας μέτρησης και 

του επίγειου συστήματος αναφοράς στο οριζόντιο επίπεδο (Πατώνης,2012) 
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Οι οριζόντιες προβολές HMx και HMy, υπολογίζονται συναρτήσει των γωνιών pitch και 

roll, που υπολογίζονται από τα επιταχυνσιόμετρα (Πατώνης, 2012). 

Είναι γνωστό ότι οι μαγνητικοί πόλοι της γης και ο άξονας περιστροφής της δεν 

βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική θέση. Αυτό δημιουργεί μια διαφορά μεταξύ του 

αληθινού βορρά και του μαγνητικού βορρά ή διαφορετικά της κατεύθυνσης που δείχνει 

η μαγνητική πυξίδα (Εικόνα 2-11). Αυτή η διαφορά ονομάζεται μαγνητική απόκλιση 

(magnetic declination) και σχηματίζεται από την οριζόντια συνιστώσα της έντασης του 

γήινου μαγνητικού πεδίου και τον γεωγραφικό μεσημβρινό (πραγματικό βορρά). Η 

απόκλιση είναι θετική όταν ο μαγνητικός βορράς είναι ανατολικά του πραγματικού 

βορρά. 

 

Εικόνα 2-11: Η μαγνητική απόκλιση - magnetic declination (wikipedia,2012). 

 2.1.3 Διόρθωση των πρωτογενών μετρήσεων από τους αισθητήρες των 

επιταχυνσιομέτρων και των μαγνητόμετρων 

Οι χαμηλού κόστους αισθητήρες της αδρανειακής μονάδας μέτρησης αλλά και 

των μαγνητόμετρων, που χρησιμοποιούνται στις κινητές συσκευές, εμπεριέχουν 

συστηματικά σφάλματα που οφείλονται στην κατασκευή των αισθητήρων. 

Προηγούμενες μελέτες οι οποίες έκαναν εκτίμηση της ακρίβειας σε φορητές συσκευές, 

συμπεριλαμβανομένων των smartphones, δείχνουν μέσο σφάλμα πυξίδας 10°-30°, αλλά 

με υψηλές τυπικές αποκλίσεις, καθιστώντας αυτά τα συστήματα αναξιόπιστα, για πολλές 

εφαρμογές (Blum, Greencorn, & Cooperstock,2013). 

Οι μετρήσεις από τους αισθητήρες χαμηλού κόστους είναι δυνατόν να βελτιωθούν μέσω 

της βαθμονόμησης των αισθητήρων. Η τυπική βαθμονόμηση των αισθητήρων 

πραγματοποιείται σε εργαστηριακές συνθήκες και με χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού, 

αυξάνοντας κατά πολύ το κόστος των συσκευών αυτών. Η (αυτό) βαθμονόμηση των 

αισθητήρων μπορεί να επιτευχθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα, με μεθοδολογίες που 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Magnetic_declination.svg
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δεν απαιτούν ακριβό εξοπλισμό αλλά στηρίζονται σε μαθηματικά μοντέλα, που 

λαμβάνουν αποκλειστικά υπόψη τη συνολική επιτάχυνση της βαρύτητας αλλά και τη 

συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου της Γής  (Πατώνης,2012). Για τη χρήση αυτών 

των μεθοδολογιών πρέπει να είναι διαθέσιμα σύνολα δειγμάτων από τις μετρήσεις των 

αισθητήρων σε στατική κατάσταση. Τα αποτελέσματα αυτών των μεθοδολογιών είναι 

ικανοποιητικά, χωρίς ωστόσο να φτάνουν στο επίπεδο ακρίβειας αλλά και τη διάρκεια 

απόδοσης της βαθμονόμησης που επιτυγχάνεται με την εργαστηριακή βαθμονόμηση. 

Τα μαθηματικά μοντέλα (που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία 

διατυπώνονται στη συνέχεια σε μορφή πινάκων (Πατώνης,2012), 

(Frosio,Pedersini,&Borghese,2009). 

α. Για το σύστημα των επιταχυνσιομέτρων: 

 

A = S (V – O) 

όπου: 

 

 

 

 

Α : οι διορθωμένες τιμές των συνιστωσών της επιτάχυνσης της βαρύτητας 

V: οι πρωτογενείς μετρήσεις από τα επιταχυνσιόμετρα 

S: πίνακας διόρθωσης της κλίμακας, της μη ορθογωνικότητας και της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των αξόνων 

O: πίνακας προσθετικών σταθερών 

β. Για το σύστημα των μαγνητόμετρων: 

MΜ = SΜ (VΜ – OΜ) 

MΜ: οι διορθωμένες τιμές των συνιστωσών της έντασης του μαγνητικού πεδίου 

VΜ: οι πρωτογενείς μετρήσεις από τα μαγνητόμετρα 

SΜ: πίνακας διόρθωσης της κλίμακας, της μη ορθογωνικότητας, της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των αξόνων, της παρουσίας soft iron επίδρασης 

OΜ: πίνακας προσθετικών σταθερών και hard iron επίδρασης 

 

x

y

z

O

O

O

 
 


 
  

O

 
 


 
  

x

y

z

A

A

A

A

x

y

z

V

V

V

 
 


 
  

V

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

S S S

S S S

S S S

 
 

  
 
 

S



 

15 

Στη συγκεκριμένη μέθοδο βαθμονόμησης, για την εύρεση των αγνώστων παραμέτρων 

διόρθωσης και τη στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται η 

μέθοδος των μικτών εξισώσεων και τα ελάχιστα τετράγωνα  (Δερμάνης&Φωτίου,1986). 

Για την επίλυση της μεθόδου, υπάρχουν εννέα άγνωστες παράμετροι, συνεπώς 

απαιτούνται τα δεδομένα τουλάχιστον εννέα μετρήσεων (εννέα τριάδες συνιστωσών) 

από τους αισθητήρες, από τυχαίους προσανατολισμούς της κινητής συσκευής. Η επίλυση 

της παραπάνω μεθοδολογίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λογισμικό που έχει 

υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic  (Πατώνης,2012). 

 2.1.4 Αναπαράσταση του τριασδιάστατου προσανατολισμού 

Για την αναπαράσταση του προσανατολισμού ενός άκαμπτου σώματος στις τρείς 

διαστάσεις απαιτούνται τουλάχιστον τρεις παράμετροι στον Ευκλείδειο χώρο. Οι 

βασικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται είναι οι γωνίες Euler, ο πίνακας στροφής 

και τα quaternions (Πατώνης,2012). Στην εργασία αυτή, για την αναπαράσταση του 

τρισδιάστατου προσανατολισμού στο χώρο, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 

στροφής. 

α. Ο πίνακας στροφής 

Η στροφή ενός συστήματος συντεταγμένων από μία θέση σε μία άλλη είναι 

δυνατόν να περιγραφεί από ένα πίνακα διαστάσεων 3x3, που ονομάζεται πίνακας 

στροφής. Για να περιγραφεί ο πίνακας στροφής, απαιτείται ένα συγκεκριμένο 

μαθηματικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η μετάβαση από την αρχική θέση των 

διανυσμάτων βάσης στη νέα θέση μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια τριών διαδοχικών 

στροφών γύρω από τους άξονες Χ, Υ, Ζ κατά αντίστοιχες γωνίες φ,θ,ψ. Οι στροφές 

αυτές περιγράφονται από τους στοιχειώδεις ορθογώνιους πίνακες στροφής R1(φ), R2(θ) 

και R3(ψ) (Δερμάνης,2005). 

1 0 0 cos 0 sin cos sin 0

0 cos sin 0 1 0 sin cos 0

0 sin cos sin 0 cos 0 0 1

     
     

   
     
          

   

   

   

R  

Ο πίνακας στροφής, που χρησιμοποιείται στα πλαίσια αυτής της παρούσας εργασίας, για 

την αναπαράσταση του τρισδιάστατου προσανατολισμού, είναι ο R με ιδιότητες R
-1

=R
T
. 

Ο πίνακας στροφής που προκύπτει, χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις από τους αισθητήρες 

της αδρανειακής μονάδας μέτρησης και τα μαγνητόμετρα, αφορά τους ίδιους τους 
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άξονες αυτών των συστημάτων και όχι τον προσανατολισμό του αισθητήρα απεικόνισης, 

που ζητείται τελικά (Εικόνα 2-12). 

 

Εικόνα 2-12: Οι άξονες των συστημάτων συντεταγμένων της αδρανειακής μονάδας μέτρησης 

και του αισθητήρα εικόνας ως προς το επίγειο σύστημα αναφοράς (Πατώνης,2012) 

Ο τελικός πίνακας στροφής του αισθητήρα απεικόνισης, είναι δυνατόν να προκύψει από 

τη σύνδεση των συστημάτων συντεταγμένων της αδρανειακής μονάδας μέτρησης και 

του αισθητήρα απεικόνισης, η οποία επιτυγχάνεται με τη σχέση  (Πατώνης,2012). 

 
T

 P R C  

Όπου  

P Πίνακας στροφής του αισθητήρα απεικόνισης 

R Πίνακας στροφής της αδρανειακής μονάδας μέτρησης 

C Πίνακας διόρθωσης που εκφράζει τις στροφές που 

απαιτούνται ώστε να ταυτιστούν τα παραπάνω συστήματα 

συντεταγμένων 

β. Υπολογισμός του πίνακα στροφής 

Εάν εφαρμοστούν οι μαθηματικοί τύποι  (Πατώνης,2012) για τον υπολογισμό του 

πίνακα στροφής, στα αρχικά πρωτογενή δεδομένα από τους αισθητήρες, ο θόρυβος στις 

μετρήσεις δίνει αποτελέσματα με μεγάλες διακυμάνσεις, που στην οπτική απεικόνιση 

οδηγεί στην παραγωγή γραφικών που κινούνται ακατάπαυστα γύρω από τις σωστές 

τιμές. Για αυτό το λόγο ο υπολογισμός πραγματοποιείται με την παρεμβολή 

ομαλοποίησης – εξομάλυνσης των μετρήσεων, αποβάλλοντας ουσιαστικά το θόρυβο από 

τις μετρήσεις των αισθητήρων. 

Στη σύνθεση των μετρήσεων, υπολογίζονται οι αρχικές τιμές για τον πίνακα στροφής, 

ώστε να είναι γνωστός ο αρχικός προσανατολισμός του συστήματος συντεταγμένων της 

αδρανειακής μονάδας μέτρησης. Στη συνέχεια, ο προσανατολισμός διατηρείται με τη 
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χρήση των γυροσκοπίων. Όταν είναι εφικτό, πραγματοποιείται διόρθωση της θέσης από 

τις μετρήσεις από τα επιταχυνσιόμετρα και του προσανατολισμού από τα μαγνητόμετρα. 

Σχηματικά η αρχή λειτουργίας της σύνθεσης των μετρήσεων από το σύνολο των 

αισθητήρων παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-13. 

Accelerometers

DCM t DCM t+Dt

Magnetometers

Gyroscopes

1

2

3

 

Εικόνα 2-13: Διάγραμμα ροής υπολογισμού του πίνακα στροφής (DCM) από το συνδυασμό των 

μετρήσεων από όλους τους αισθητήρες (Πατώνης,2012) 

Η σύνθεση των μετρήσεων από τα επιταχυνσιόμετρα και τα γυροσκόπια επιτυγχάνεται 

σύμφωνα με το διάγραμμα της Εικόνα 2-14, το οποίο χρησιμοποιείται, είτε σε 

κινηματικές είτε σε στατικές καταστάσεις για την ομαλοποίηση των μετρήσεων 

(Πατώνης,2012). 

t=t1 t=t2 t=t3

G1 GG2 G3
G1 + G2

2

G2 + G3

2

x

y

z

DCM
1

DCM
2

DCM
3

t t

x

y

z
1,2 2,3

 

Εικόνα 2-14: Υπολογισμός γωνιών και ενημέρωση του πίνακα στροφής από τις μετρήσεις από τα 

γυροσκόπια (Πατώνης, 2012). 

Όπου G1,G2 τα διανύσματα μέτρησης από τους αισθητήρες των γυροσκοπίων, DCM ο 

πίνακας στροφής στις χρονικές στιγμές 1,2,3… και Δt ο χρόνος ολοκλήρωσης 

(integration time), δηλαδή το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο μετρήσεων από τους 

αισθητήρες των γυροσκοπίων. 
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Για τον υπολογισμό του πίνακα στροφής χρησιμοποιήθηκε μια μεθοδολογία συνδυασμού 

των γωνιών Euler και του πίνακα στροφής  (Πατώνης,2012). Η λειτουργία του οποίου 

περιγράφεται στο διάγραμμα της Εικόνα 2-15. Η μεθοδολογία γενικεύει τη συμβατική 

έννοια των γωνιών Roll, Pitch και Heading και τις χρησιμοποιεί επιλεκτικά, ανάλογα με 

το ποιος άξονας της αδρανειακής μονάδας μέτρησης έχει κάθε φορά τη μεγαλύτερη 

απόλυτη τιμή επιτάχυνσης.  
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My
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C2 C3 C1
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R_y

P_x
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Εικόνα 2-15: Διάγραμμα ροής του υπολογισμού του Πίνακα Στροφής (DCM) από τις ειδικές 

γωνίες στροφής (Πατώνης,2012) 

Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,  η σύνθεση των μετρήσεων από τους 

αισθητήρες μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του φίλτρου Kalman (Kalman 

Filer). Το φίλτρο Kalman αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική διαδικασία 

πολλαπλών χρήσεων, που βρίσκει εφαρμογή στη σύνθεση μετρήσεων από αισθητήρες 

που περιλαμβάνουν “θόρυβο”. Το νόημα του φίλτρου έγκειται στο γεγονός, πως από την 

εφαρμογή του “φιλτράρονται” οι παρατηρήσεις, δηλαδή απομακρύνεται το “άχρηστο” 

μέρος (ο θόρυβος) και παραμένει μόνο το χρήσιμο (το σήμα). Αποτελείται από ένα 

σύνολο μαθηματικών εξισώσεων που παρέχουν ένα αποτελεσματικό, περιοδικά 

επαναλαμβανόμενο, υπολογιστικό μέσον για την εκτίμηση της κατάστασης (state) μιας 

διαδικασίας, με τέτοιο τρόπο που να ελαχιστοποιείται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα. 

Οι τελικές εξισώσεις του μαθηματικού μοντέλου που χρησιμοποιήθηκαν στη 

συγκεκριμένη εφαρμογή διατυπώνονται στη συνέχεια  (Πατώνης,2012). 

Το δυναμικό μαθηματικό μοντέλο (State equation - process model), συνδέει τα 

στοιχεία της τρίτης γραμμής του πίνακα στροφής μεταξύ δύο συνεχόμενων χρονικών 

στιγμών, μέσω των μετρήσεων από τα γυροσκόπια Στην αναλυτική και πλήρη μορφή, 

που απαιτείται για την εφαρμογή του φίλτρου Kalman, το μαθηματικό μοντέλο 

διατυπώνεται ως εξής: 
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Όπου 

x:  διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων (state matrix) 

w: διάνυσμα (w1,w2,w3) μεταβλητών που περιγράφουν τον θόρυβο της 

διαδικασίας (process noise) 

k:  η χρονική στιγμή 

Gx,Gy,Gz:  διορθωμένες μετρήσεις από τα γυροσκόπια 

R31,R32,R33: στοιχεία της τρίτης γραμμής του πίνακα στροφής 

Δt: χρόνος ολοκλήρωσης (integration time) 

Το μοντέλο παρατήρησης (Observation equation - measurement model).  Αποτελείται 

από τις μετρήσεις από τα επιταχυνσιόμετρα της αδρανειακής μονάδας μέτρησης 

εκφραζόμενες σε σχέση με τις άγνωστες παραμέτρους. 

31 1

32 2

33 3

1 0 0

0 1 0

0 0 1

x

y

z k k k

A R z

A R z

A R z

       
       

  
       
              

 

Όπου 

z : διάνυσμα (z1,z2,z3) μεταβλητών που περιγράφουν τον θόρυβο των 

μετρήσεων (measurement noise) 

k : η χρονική στιγμή 

Ax,Ay,Az: διορθωμένες και κανονικοποιημένες μετρήσεις από τα 

επιταχυνσιόμετρα 

R31,R32,R33: στοιχεία της τρίτης γραμμής του πίνακα στροφής 

Στην περίπτωση της διόρθωσης του προσανατολισμού του συστήματος με τη 

βοήθεια των μετρήσεων από τα μαγνητόμετρα το μαθηματικό μοντέλο του φίλτρου 

Kalman διατυπώνεται ως εξής (Πατώνης,2012): 

Εάν για παράδειγμα χρησιμοποιηθεί ο άξονας Χ της αδρανειακής μονάδας μέτρησης για 

τη διόρθωση του προσανατολισμού ως προς το μαγνητικό βορρά, το δυναμικό μοντέλο 

και το μοντέλο παρατήρησης διατυπώνονται ως εξής: 
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 2.2  Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μία τεχνολογία που προβάλλει ψηφιακές 

πληροφορίες πάνω σε αντικείμενα ή τοποθεσίες στον πραγματικό κόσμο με σκοπό να 

αυξήσει την εμπειρία του χρήστη. Το κύριο συστατικό της επαυξημένης 

πραγματικότητας είναι η φυσική πραγματικότητα  (Berryman,2012). 

 

Εικόνα 2-16: Η σχέση της επαυξημένης πραγματικότητας με την πραγματικότητα και την 

εικονική πραγματικότητα (Portalés,Lerma&Navarro,2010) 

Η φράση “αυξημένη πραγματικότητα” θεωρείται γενικά ότι αποδόθηκε από τον Tom 

Caudel και τον David Mizel. Η σύλληψη της ιδέας της επαυξημένης πραγματικότητας 

όμως θεωρείται ότι είναι πολύ παλιότερη από το 1990. Χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο. Όταν ο Βρετανικός στρατός ανέπτυξε το πρόγραμμα του Mark VIII 

εν πτήση πυροβολικού με ραντάρ (Airborne Interception Radar Gunsighting). Αυτό το 

πρόγραμμα ανέπτυξε τεχνολογία που απεικόνιζε πληροφορίες ραντάρ πάνω στο 

παρμπρίζ του μαχητικού αεροσκάφους και επέτρεπε στον πιλότο να αποφασίσει, εκτός 

των άλλων, αν τα αεροσκάφη που ήταν στην περιοχή ήταν φιλικά ή εχθρικά. Το 2000, 

ο Bruce Thomas δημιούργησε το πρώτο παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας, το 

ARQuake. Το 2008 ο ταξιδιωτικός οδηγός Wikitude παρουσιάστηκε στην αγορά, 

επιτρέποντας στους χρήστες των Android κινητών να δουν πληροφορίες, σε πραγματικό 

χρόνο, για τις περιοχές που επισκέπτονταν (Berryman,2012), 

(Βερδέ&Γκοργκόλης,2016). 

Η πιο γνωστή εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας είναι πιθανώς αυτή 

που χρησιμοποιείται στις τηλεοπτικές μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων. Η γραμμή 

που επιδεικνύει το “offside” προστίθεται ψηφιακά (Εικόνα 2-17) για να αυξήσει την 

κατανόηση του παιχνιδιού από τον θεατή (Berryman, 2012). 
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Εικόνα 2-17: Γνωστή εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας 

Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

πολλές επιστήμες όπως η μηχανική, η ιατρική, η ρομποτική, η κινητή τεχνολογία, αλλά 

και σε άλλους τομείς όπως στον τουρισμό, την παιδεία, την ψυχαγωγία, στην άμυνα 

κ.λπ. 

 2.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες 

για το περιβάλλον, υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Μερικές 

φορές είναι προτιμότερο να στηρίζεται η εφαρμογή στην άμεση γνώση της θέσης και 

του προσανατολισμού της κάμερας και άλλες φορές, τα παραπάνω στοιχεία να 

υπολογίζονται έμμεσα από την ψηφιακή εικόνα της προεπισκόπησης, στην οθόνη της 

κινητής συσκευής.    

Εκτός από τις μεθόδους που βασίζονται στους αισθητήρες της κινητής συσκευής 

για τον προσδιορισμό του εξωτερικού προσανατολισμού, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 

αλγόριθμοι μηχανικής όρασης οι οποίοι προσδιορίζουν τη σχετική θέση της συσκευής.  

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις στους αλγορίθμους για τον 

προσδιορισμό θέσης με μηχανική όραση (Εικόνα 2-18): 

 οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε δείκτες (marker - based), 

 οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε μοντέλα (model - based) και 

 οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε τεχνικές Structure From Motion (SFM) 
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Εικόνα 2-18: Η κατηγοριοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για τον προσδιορισμό της 

θέσης των κινητών συσκευών  (Yu, Jin, Luo, Lai, & Huang, 2010) 

Με τη βελτίωση των μεθόδων εντοπισμού, όπως οι μέθοδοι που βασίζονται στα 

χαρακτηριστικά (feature-based), οι αλγόριθμοι επαυξημένης πραγματικότητας δεν 

χρειάζεται να χρησιμοποιούν πάντα δείκτες με γνωστές διαστάσεις και συντεταγμένες 

για το εντοπισμό της ακριβής θέσης για την τοποθέτηση εικονικών πλαισίων. 

Αντιθέτως μπορεί να εξαχθούν χαρακτηριστικά από σκηνές για την εξακρίβωση της 

σχέσης μεταξύ κάμερας και του συστήματος συντεταγμένων του πραγματικού κόσμου. 

Με αυτόν τον τρόπο είναι πλέον δυνατή η εφαρμογή της επαυξημένης 

πραγματικότητας στον κατασκευαστικό τομέα. Αυτού του είδος οι τεχνολογίες 

ονομάζονται ‘markerless’ (χωρίς δείκτες) και είναι ιδανικές στις περιπτώσεις 

πολύπλοκων περιβαλλόντων όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν κανονικοί δείκτες. 

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι διαφορετικές μεθοδολογίες που είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. 

 GNSS + Compass + Gyro + Accelerometer. Η διαφορετικά Location-Based. Σε 

αυτή τη μέθοδο η θέση και ο προσανατολισμός της κινητής συσκευής βρίσκεται 

με άμεσο τρόπο από τους αισθητήρες. Τα στοιχεία της επαυξημένης 

πραγματικότητας πρέπει να έχουν συντεταγμένες που είναι στο ίδιο σύστημα 

συντεταγμένων με τους αισθητήρες. Αυτή η μεθοδολογία χρησιμοποιείται 

κυρίως σε εφαρμογές στον εξωτερικό χώρο. 

 Marker (Fiduciary, frame). Χρησιμοποιεί την κάμερα και ένα οπτικό στόχο για 

να προσδιορίσει το κέντρο, τον προσανατολισμό και την εμβέλεια του σφαιρικού 

συστήματος συντεταγμένων. Η μέθοδος λειτουργεί με το λογισμικό να 
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αναγνωρίζει ένα συγκεκριμένο πρότυπο (pattern), για παράδειγμα ένα barcode ή 

ένα σύμβολο, στο σημείο που δείχνει η κάμερα και προβάλει μία ψηφιακή 

εικόνα μαζί με την πραγματική εικόνα.    

 NFT (2D images). Αφορά εικόνες τις οποίες το λογισμικό μπορεί να εντοπίζει 

και να παρακολουθεί. Αντίθετα με τη μεθοδολογία με τους markers δεν 

απαιτούνται ειδικές μαύρες και λευκές περιοχές για να αναγνωριστούν. 

 3D (Pre-trained point cloud). Αναγνώριση προκαθορισμένων νεφών σημείων.  

 SFM. Οι αλγόριθμοι Structure From Motion μπορούν να εκτιμήσουν την 

κίνηση μιας συσκευής χωρίς την εκ των προτέρων γνώση του περιβάλλοντος. 

Έχουν όμως το μειονέκτημα να είναι πολύ πολύπλοκες και να απαιτούν υψηλή 

υπολογιστική ισχύ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αλγόριθμοι Simultaneous 

Learning And Mapping (SLAM). Αυτή η μέθοδος δεν προϋποθέτει την ύπαρξη 

στόχων στο αντικείμενο αλλά είναι μέθοδος δημιουργίας γεωμετρικά ορθών 

χαρτών χωρίς εκ των προτέρων γνώση σχετική με τον περιβάλλοντα χώρο 

(Τσιρώνη,2015).   

 Face, Fingers, Body. Ανίχνευση κινήσεων του προσώπου, χεριών και σώματος. 

 2.3  Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας και κινητές συσκευές 

Ένας παράγοντας που θα οδηγήσει στην ευρεία χρήση της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας είναι η ραγδαία εξέλιξη των κινητών συσκευών. Οι σύγχρονες 

κινητές συσκευές γίνονται συνεχώς πιο μικρές, πιο ισχυρές και λιγότερο ακριβές με 

αποτέλεσμα οι εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας, σε κινητές συσκευές, 

μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο. Οι κινητές συσκευές τύπου 

smartphones συνδυάζουν τη λειτουργία του τηλέφωνου με το παγκόσμιο δορυφορικό 

σύστημα πλοήγησης, φωτογραφική μηχανή και κάμερα για την καταγραφή εικόνας 

video, μαγνητική πυξίδα, αδρανειακούς αισθητήρες και υποστήριξη WiFi. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν στη συσκευή να προσδιορίσει τη θέση της, την 

κατεύθυνση που είναι στραμμένη, αλλά και να περιηγηθεί στο διαδίκτυο για αναζήτηση 

περιεχομένου σχετικά με την τοποθεσία του. 

Ο συνδυασμός της γνώσης της θέσης και του προσανατολισμού της συσκευής στο χώρο 

και της θέσης των αντικειμένων, ως προς ένα κοινό σύστημα συντεταγμένων, μπορεί να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (Εικόνα 

2-19).  
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Εικόνα 2-19: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (mobvis, 2011) 

 2.4  Διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών 

Υπάρχουν δύο τρόποι για την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης 

πραγματικότητας. Ο πρώτος τρόπος προϋποθέτει μόνο το βασικό Software Development 

Kit (SDK) που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών στις κινητές συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας και tablets, ενώ ο δεύτερος τρόπος περιλαμβάνει έτοιμα λογισμικά – 

πλατφόρμες που είτε απαιτούν περιορισμένη γνώση προγραμματισμού είτε και καθόλου.  

 2.4.1 Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας με χρήση των 

βασικών SDK 

Τα πιο διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (OS), που χρησιμοποιούν οι κινητές 

συσκευές είναι το iOS της Apple και το Android της Google, ενώ οι γλώσσες 

προγραμματισμού, με τις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές είναι η objective C 

και η Java αντίστοιχα. 

 

Λειτουργικό Σύστημα της 

Apple 

 

Open source Λειτουργικό 

Σύστημα της Android της 

Google 

Εικόνα 2-20: Βασικά λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις κινητές συσκευές  

Ειδικά για το περιβάλλον του Android τα εργαλεία που απαιτούνται είναι μόνο 

το βασικό SDK του Android, από τη στιγμή που παρέχει τα κατάλληλα API για το 

χειρισμό της κάμερας. Επιπλέον είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το OpenGL για 3Δ 

γραφικά, η βιβλιοθήκη ARToolKit για αναγνώριση προτύπου ψηφιακών εικόνων και η 
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βιβλιοθήκη openCV η οποία παρέχει μεθόδους για την μηχανική όραση σε πραγματικό 

χρόνο. Βέβαια στην περίπτωση που απαιτηθούν, από το σχεδιασμό της εφαρμογής, 

παραπάνω λειτουργίες από αυτές που παρέχουν τα βασικά εργαλεία, τότε αυτές πρέπει 

να αναπτυχθούν προγραμματιστικά από την αρχή, που δεν είναι απαραίτητα απλή μια 

εργασία. 

Παραδείγματα εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας χρησιμοποιώντας τα 

παραπάνω εργαλεία δίνονται στα βιβλία (Sood, 2012) και (Howse, 2013). 

 2.4.2 Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας με χρήση έτοιμων 

λογισμικών-πλατφόρμες 

Σε ότι αφορά την επαυξημένη πραγματικότητα, με τον όρο “πλατφόρμα” 

εννοούνται οι υποδομές λογισμικού που παρέχουν “έτοιμη” λειτουργικότητα, ώστε 

πάνω τους να δομηθούν εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας. Με τον όρο 

εφαρμογές (Apps), στην ορολογία των “έξυπνων” κινητών συσκευών εννοούνται τα 

μικρά και ελαφρά σε απαιτήσεις προγράμματα που εγκαθίστανται στις κινητές συσκευές 

για να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Σε πολλές περιπτώσεις η πλατφόρμα πάνω 

στην οποία χτίζονται οι εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι διαθέσιμη 

μόνο μέσω μιας δικής της εφαρμογής. Έτσι οι εφαρμογές Επαυξημένης 

Πραγματικότητας καλούνται και λειτουργούν μέσα από αυτήν την εφαρμογή, η οποία 

επίσης εμπεριέχει και όλες τις πληροφορίες που οι εφαρμογές Επαυξημένης 

Πραγματικότητας απαιτούν  (Βερδέ & Γκοργκόλης, 2016). 

Η δημιουργία εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας για μία πλατφόρμα 

Επαυξημένης Πραγματικότητας ή έναν περιηγητή Επαυξημένης Πραγματικότητας 

πραγματοποιείται μέσω ενός συνόλου εργαλείων και στοιχείων. Συνήθως μια 

πλατφόρμα συνοδεύεται από ένα δικό της SDK, προσαρμοσμένο σε αυτήν, έτσι ώστε να 

διευκολύνει τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές για τη συγκεκριμένη 

πλατφόρμα. Ένα SDK συνήθως περιλαμβάνει επεξεργαστές κειμένου, Debuggers και 

άλλα στοιχεία χρήσιμα στη συγγραφή πηγαίου κώδικα για τις εφαρμογές Επαυξημένης 

Πραγματικότητας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται μερικά από τα πιο δημοφιλή εργαλεία SDK 

που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας 

στα λειτουργικά συστήματα Android και iOS με τα χαρακτηριστικά τους. 
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Πίνακας 2-1: SDK για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας (Βερδέ & 

Γκοργκόλης, 2016) 

SDK Type Platform GPS 
IMU 

sensors 
Marker 

3D 
object 

tracking 

Visual 
Search 

D’Fusion Commercial iOS/Android    - 

Xloudia Commercial iOS/Android   -  

ARmedia Free/Commercial iOS/Android     - 

HoloBuilder Free/Commercial iOS/Android     

Kudan Free/Commercial iOS/Android    - - 

Vuforia Free/Commercial iOS/Android -    

Robocortex Free/Commercial iOS/Android -    

ARLab Free/Commercial iOS/Android    - 

        Awila Free/Commercial Android   - - 

DroidAR Open/Commercial Android     (-) 

PanicAR Free/Commercial iOS/Android   - - - 

Wikitude Free/Commercial iOS/Android     

BeyondAR Open Source Android    - - 

Mixare Open Source iOS/Android  - - - - 

         3dar Free/Commercial            iOS   - - - 

  PRAugmented 
       Reality 

Open Source           iOS   - - - 

Instant Reality Free/Commercial iOS/Android     

iPhone ARKit Open Source          iOS   - - - 

     Layar Free/Commercial iOS/Android   - - 

 

Τα έτοιμα λογισμικά για την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας 

υποστηρίζουν (Βερδέ & Γκοργκόλης, 2016): 

Υπηρεσίες Cloud για την αποθήκευση δεδομένων,  αρχείων ή και  εφαρμογών σε 

απομακρυσμένους servers. Τα δεδομένα αυτά συντηρούνται στους servers με 

ασφάλεια και είναι διαθέσιμα για τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας όταν 

αυτές τα χρειαστούν. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε πολύ μεγάλο 

όγκο δεδομένων που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

εξαιτίας του περιορισμένου αποθηκευτικού χώρου των κινητών συσκευών. 

Υπηρεσίες αναζήτησης  που προσφέρουν τη δυνατότητα στις εφαρμογές να στέλνουν 

σε αυτές ερωτήματα (queries) και η μηχανή αναζήτησης να επιστρέφει με τη σειρά της 

αποτελέσματα, τα οποία η εφαρμογή επεξεργάζεται και παρουσιάζει στο χρήστη. 

Υπηρεσία αναγνώρισης εικόνας αφορά την ταυτοποίηση της τοποθεσίας προς την 

οποία είναι στραμμένη η κινητή συσκευή και τη χρήση της στο περιβάλλον 

επαυξημένης πραγματικότητας στη συνέχεια. 

Υπηρεσίες τοποθεσίας και πλοήγησης όπου η εφαρμογή ανακτά τις τρέχουσες 

συντεταγμένες της από συστήματα GNSS ή/και τοπικά δίκτυα και στη συνέχεια αναζητεί 
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περιεχόμενο για τη συγκεκριμένη τοποθεσία, το οποίο και παρουσιάζει στο χρήστη με τη 

μορφή επαυξημένης πραγματικότητας. 
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 3 Ανάπτυξη και Παρουσίαση Εφαρμογής 

 3.1  Εργαλεία και εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη 

της εφαρμογής 

Ως εργαλεία για την ανάπτυξη της εφαρμογής, που απαντά τους στόχους που 

τέθηκαν, επιλέχθηκαν αυτά που προσφέρονται από τη βασική εγκατάσταση του SDK του 

Android. Η επιλογή αυτή, αν και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με τις 

εναλλακτικές λύσεις, οδηγεί αναγκαστικά στην εκμάθηση, σε όσο το δυνατόν 

χαμηλότερο επίπεδο της γλώσσας προγραμματισμού Java και του Android, ώστε να είναι 

εφικτή η υλοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών, χωρίς τους περιορισμούς που 

συνοδεύουν τις έτοιμες πλατφόρμες κυρίως για την ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης 

πραγματικότητας. Επιπρόσθετα ο μεγάλος όγκος του κώδικα που διατίθεται ελεύθερα 

στο διαδίκτυο είναι κίνητρο για την επιλογή αυτής της λύσης. Ωστόσο, τόσο η 

βιβλιοθήκη του OpenCV αλλά και του ARToolKit, είναι σίγουρο ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν επικουρικά σε μελλοντικές επεκτάσεις της εφαρμογής. 

Ως εργαλείο για την ανάπτυξη της εφαρμογής επιλέχθηκε το IDE του Eclipse και 

συγκεκριμένα η έκδοση LUNA. Η εναλλακτική επιλογή IDE είναι το Android Studio, το 

οποίο πλέον θεωρείται καλύτερη επιλογή για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών. 

Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Jama, που αφορά στις πράξεις και στον 

χειρισμό πινάκων. 

Η κινητή συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή είναι το tablet 

Samsung Note Pro 12.2’’, που διακρίνεται στην Εικόνα 3-1 με βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά που παρατίθενται στον Πίνακα 3-1. 

 

Εικόνα 3-1: Το tablet Samsung Note Pro 12.2’’ 
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Πίνακας 3-1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της κινητής συσκευής που χρησιμοποιήθηκε στην 

εφαρμογή (Πηγή: Samsung.com) 

Μοντέλο Samsung Galaxy Note Pro 12.2" 32GB 4G 

Επεξεργαστής Τετραπύρηνος, 2,3 GHz 

Οθόνη TFT, 2560 x 1600 (WQXGA) 12.2’’ 16 εκατομμύρια χρώματα 

Βασική κάμερα CMOS, 8 MP (3264x2448). Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο  FHD 

(1920x1080), @30 fps. Auto Focus 

Εμπρόσθια Κάμερα CMOS, 2 MP 

RAM 3 GB 

Αισθητήρες Μετρητής επιτάχυνσης, Γεωμαγνητικός αισθητήρας, Γυροσκοπικός 

αισθητήρας, Αισθητήρας φωτός, Αισθητήρας Hall 

Βάρος 753 g 

Android Version 5.02 

Άλλα χαρακτηριστικά Υποστήριξη S Pen 

 

 3.2  Παρουσίαση των χαρακτηριστικών της εφαρμογής 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής από την οπτική 

γωνία του απλού χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο δίδεται καλύτερα η εικόνα και η 

λειτουργικότητα της εφαρμογής και είναι πιο εύκολο να διαπιστωθεί το κατά πόσο 

ικανοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί. 

 3.2.1 Το περιβάλλον της εφαρμογής στην οθόνη της κινητής συσκευής 

Η εφαρμογή αποτελείται από μια βασική οθόνη (Εικόνα 3-2), που περιλαμβάνει 

την προεπισκόπηση της εικόνας από την κάμερα και τις επιλογές που εμφανίζονται στο 

κάτω μέρος, με τη μορφή κουμπιών. Οι επιλογές εμφανίζουν στην οθόνη της κινητής 

συσκευής με τη μορφή γραφικών, στοιχεία από τη βάση δεδομένων που αφορούν την 

επαυξημένη πραγματικότητα, τον πίνακα στροφής, ελεγκτήρια για την περιήγηση στη 

λειτουργία της εικονικής πραγματικότητας, επιλογές για τις μεθοδολογίες επεξεργασίας 

των πρωτογενών μετρήσεων, επιλογή για τη χρήση της κάμερας ως φωτογραφική 

μηχανή και την ενεργοποίηση της λειτουργίας για την επιλογή σημείων με διαδραστικό 

τρόπο από την οθόνη και εμφάνιση πληροφοριών από τη βάση δεδομένων. 
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Εικόνα 3-2: Η διάταξη της εφαρμογής στην οθόνη της κινητής συσκευής 

 3.2.2 Συνοπτικά οι  λειτουργίες της εφαρμογής 

Οι επιλογές της εφαρμογής, διατίθενται στον χρήστη με το πάτημα κουμπιών 

(buttons), τα οποία λειτουργούν ουσιαστικά ως διακόπτες, αλλάζοντας τη ροή της 

εκτέλεσης του προγράμματος και εκτελώντας κάθε φορά διαφορετικό τμήμα κώδικα με 

εναλλακτικές τιμές στις παραμέτρους λειτουργίας του λογισμικού. Οι επιλογές – 

λειτουργίες της εφαρμογής έχουν τοποθετηθεί στο κάτω μέρος της οθόνης της κινητής 

συσκευής και διακρίνονται στην Εικόνα 3-3. 

 

 

Εικόνα 3-3: Οι λειτουργίες της εφαρμογής 

 

Στον Πίνακα 3-2 επεξηγούνται, με σύντομο τρόπο, όλες οι επιλογές που διατίθενται στην 

εφαρμογή. 
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Πίνακας 3-2: Σύντομη επεξήγηση όλων των λειτουργιών της εφαρμογής 

 
Σύνδεση / Αποσύνδεση με τη λειτουργία Service για την έναρξη λήψης 

μετρήσεων από τους αισθητήρες, τον υπολογισμό του πίνακα στροφής 

και του στίγματος του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης. 

 
Φωτογράφηση με χρήση της βασικής κάμερας της κινητής συσκευής. 

Δίδεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας, ώστε ο χρήστης να 

έχει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσει την κάμερα. 

 
Δυνατότητα εικονικής περιήγησης στο διανυσματικό χώρο,  

μεταβάλλοντας παραμετρικά το βήμα μετακίνησης κατά τον άξονα των 

τετμημένων ή και των τεταγμένων και το υψόμετρο, αλλάζοντας με 

αυτόν τον τρόπο τη θέση του θεατή. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα 

μεταβολής της τιμής της εστιακής απόστασης για τη λειτουργία 

μεγέθυνσης/σμίκρυνσης. 

 

Εμφάνιση στην οθόνη της κινητής συσκευής του πίνακα στροφής της 

κάμερας. 

 

Εμφάνιση στην οθόνη των κωδικών των σημείων των κορυφών των 

γραμμών της πληροφορίας της επαυξημένης πραγματικότητας. 

 

Σύνδεση με τα αρχεία δεδομένων της πληροφορίας της επαυξημένης 

πραγματικότητας. 

 
Σύνθεση των μετρήσεων από τους αισθητήρες μαγνητόμετρων, 

επιταχυνσιομέτρων και γυροσκοπίων. Διατίθενται τρείς επιλογές. 

1.Χωρίς κανένα φίλτρο. 2.Σύνθεση των μετρήσεων χρησιμοποιώντας 

στατικά βάρη για τις μετρήσεις από τους διαφορετικούς αισθητήρες και 

3.Σύνθεση των μετρήσεων χρησιμοποιώντας το φίλτρο Kalman.   

 

Εφαρμογή διορθώσεων στις πρωτογενείς μετρήσεις που προέρχονται 

από διαδικασίες αυτό-βαθμονόμησης των αισθητήρων που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο. Διατίθενται τρείς επιλογές. 

1.Καμία επιπρόσθετη διόρθωση των μετρήσεων. 2.Διόρθωση στις 

μετρήσεις από τα μαγνητόμετρα και τα επιταχυνσιόμετρα και 

3.Διόρθωση μόνο των μετρήσεων από τα μαγνητόμετρα. 

 

Προβολή στην οθόνη στοιχείων της επαυξημένης πραγματικότητας. 

Διατίθενται τρείς επιλογές. 1.Καμία προβολή. 2.Προβολή των γραμμών 
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και 3.Προβολή γραμμών και προεπιλεγμένων στοιχείων από τη βάση 

δεδομένων. 

 

Δυνατότητα επιλογής από την οθόνη της κινητής συσκευής, του σημείο 

ή του κωδικού του σημείου των κορυφών των γραμμικών στοιχείων της 

επαυξημένης πραγματικότητας. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον  

χρήστη χρησιμοποιώντας τη γραφίδα του tablet ή με το δάχτυλο. Μετά 

την επιλογή προβάλλονται στην οθόνη οι συντεταγμένες του σημείου 

αλλά και προεπιλεγμένα στοιχεία της βάσης δεδομένων που αφορούν 

το αντικείμενο στο οποίο ανήκει το σημείο. 

 3.2.3 Λειτουργία λήψης και αποθήκευσης μεμονωμένης ψηφιακής 

φωτογραφίας με παράλληλη αποθήκευση του εξωτερικού προσανατολισμού 

Μια από τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής είναι η διαδικασία 

φωτογραφικών λήψεων με την ταυτόχρονη καταγραφή και αποθήκευση της 

πληροφορίας της θέσης και του προσανατολισμού της λήψης στο χώρο, δηλαδή του 

εξωτερικού προσανατολισμού της κάθε φωτογραφικής λήψης. 

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα συνεχούς προεπισκόπησης του πραγματικού 

χώρου, μέσα από την οθόνη της κινητής συσκευής, του ελέγχου της λειτουργίας flash και 

της εστίασης στο αντικείμενο φωτογράφησης. Η προεπισκόπηση προέρχεται από τη 

βασική κάμερα της κινητής συσκευής και πρόκειται για τη συνεχή αναμετάδοση της 

εικόνας, με τη μέγιστη δυνατή ανάλυση 1920x1080 (Full HD), η οποία προβάλλεται 

στην ανάλυση των 2560x1600 της οθόνης της συγκεκριμένης κινητής συσκευής. 

Για τη φωτογραφική λήψη χρησιμοποιείται η βασική κάμερα του tablet, με τη 

μέγιστη δυνατή ανάλυση των 3264x2448 pixels για στιγμιαία λήψη, σύμφωνα με τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της κινητής συσκευής. Επιπρόσθετα δίνεται, προγραμματιστικά, 

χρονικό διάστημα πέντε δευτερολέπτων καθυστέρησης, ώστε ο χρήστης να έχει τη 

δυνατότητα να σταθεροποιήσει την κάμερα και να επιτύχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα φωτογράφησης. 

Αναλυτικά, για κάθε ψηφιακή εικόνα που αποθηκεύεται, καταγράφονται 

ταυτόχρονα οι πρωτογενείς μετρήσεις (row data) από τους αισθητήρες για μετέπειτα 

επεξεργασία (post processing) υπολογίζεται και στη συνέχεια καταγράφεται, σε 

πραγματικό χρόνο (real time), η θέση και ο τρισδιάστατος προσανατολισμός των 

ψηφιακών εικόνων. 
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 3.2.4 Λειτουργία επαυξημένης πραγματικότητας 

Στα πλαίσια της εργασίας η εφαρμογή επεκτάθηκε ώστε να λειτουργεί ως  

υπολογιστικό σύστημα με ταυτόχρονη δυνατότητα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο, 

τρισδιάστατων χωρικών δεδομένων, που είναι αποθηκευμένα σε απλά ψηφιακά αρχεία 

κειμένου. 

Τα στοιχεία της επαυξημένης πραγματικότητας αντλούνται από ψηφιακά αρχεία, που 

είναι αποθηκευμένα στην κινητή συσκευή, επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, 

μετασχηματίζονται οι αρχικές τους συντεταγμένες και προβάλλονται στην οθόνη ώστε 

να είναι συμβατά με τα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. 

Τα γραφικά στοιχεία πρέπει να εμπεριέχουν την πληροφορία της απόλυτης θέσης τους 

στον πραγματικό χώρο (να είναι γεωαναφερμένα), ώστε σε συνδυασμό με τη γνώση του 

εξωτερικού προσανατολισμού του αισθητήρα απεικόνισης, να είναι εφικτός ο 

συνδυασμός τους με τα αντικείμενα της πραγματικότητας, όπως αυτά εμφανίζονται στην 

προεπισκόπηση από την κάμερα, στην οθόνη της κινητής συσκευής. Εάν η θέση της 

κινητής συσκευής είναι γνωστή σε σχέση με τις συντεταγμένες των σημείων, που 

περιγράφουν τον πραγματικό χώρο, τότε θεωρητικά τα γραφικά στοιχεία πρέπει να 

ταυτίζονται με την πραγματικότητα. 

Η συνύπαρξη της εικόνας από την προεπισκόπηση του πραγματικού κόσμου, μέσω της 

βασικής κάμερας της κινητής συσκευής και των γραφικών στοιχείων, είναι ο ορισμός της 

επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality), αφού στην πραγματικότητα που 

παρουσιάζεται μέσω της οθόνης της κινητής συσκευής προστίθενται γραφικά τα 

δεδομένα προσδίδοντας μια επαυξημένη πληροφορία, που αφορά, είτε χωρικά, είτε και 

περιγραφικά στοιχεία, που είναι καταχωρημένα από πριν στη βάση δεδομένων ή σε 

πληροφορία που υπολογίζεται ή και συντίθεται σε πραγματικό χρόνο. 

Στην εφαρμογή, η λειτουργία της επαυξημένης πραγματικότητας, προϋποθέτει  

την έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων και την επιλογή, από τα κουμπιά της 

εφαρμογής, του βασικού επιπέδου της επαυξημένης πληροφορίας (AR), που επιλέγει ο 

χρήστης να εμφανίσει στην οθόνη. Στη συνέχεια ακολουθεί η προβολή στην οθόνη των 

στοιχείων του διανυσματικού μοντέλου, με μορφή γραμμών, που περιγράφουν τον 

πραγματικό χώρο (Εικόνα 3-4). 

 

 



 

34 

 

Εικόνα 3-4: Τα γραφικά στοιχεία της επαυξημένης πραγματικότητας που προβάλλονται στην 

οθόνη της κινητής συσκευής 

 

 3.2.5 Λειτουργία προβολής των σημείων λεπτομέρειας στην οθόνη της κινητής 

συσκευής 

Η πληροφορία των κωδικών των σημείων λεπτομέρειας, που αποτελούν τη βάση 

για την προβολή των στοιχείων της επαυξημένης πραγματικότητας, είναι πολλές φορές 

σημαντική στις επιστήμες αποτύπωσης και καταγραφής του πραγματικού χώρου. Για 

αυτό το λόγο υλοποιήθηκε η δυνατότητα της εμφάνισης των σημείων αυτών και των 

κωδικών τους στην οθόνη της κινητής συσκευής. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται όταν 

ο χρήστης επιλέξει την επιλογή Points, από τα διαθέσιμα εργαλεία πλήκτρων. Αμέσως 

εμφανίζονται στην οθόνη της κινητής συσκευής, ως μέρος της επαυξημένης 

πραγματικότητας και οι κωδικοί των σημείων που περιγράφουν τα στοιχεία του 

πραγματικού χώρου, όπως διακρίνεται στην Εικόνα 3-5. 
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Εικόνα 3-5: Προβολή των κωδικών των σημείων λεπτομέρειας στην οθόνη της κινητής 

συσκευής 

 3.2.6 Λειτουργία προβολής πληροφοριών για τα αντικείμενα από τη βάση 

δεδομένων 

Στο επόμενο επίπεδο προβολής των στοιχείων της επαυξημένης 

πραγματικότητας, που είναι η επιλογή AR+INFO, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, σε 

πραγματικό χρόνο, να επιλέξει ένα αντικείμενο, με μία ενέργεια απλής οπτικής 

σκόπευσης και να εμφανιστούν στην οθόνη με τη μορφή κειμένου, πληροφορίες που 

αντλούνται από τη βάση δεδομένων και αφορούν το αντικείμενο που έχει επιλεγεί. 

Αναλυτικά, όταν ο υλοποιημένος στόχος, στο κέντρο της οθόνης της κινητής συσκευής, 

στοχεύσει ένα αντικείμενο τότε εμφανίζονται στην οθόνη, τόσο η ονομασία του 

αντικειμένου, με το κείμενο να τοποθετείται στο κέντρο βάρους του, όσο και μια 

ψηφιακή εικόνα που σχετίζεται με το αντικείμενο και εμφανίζεται σε προκαθορισμένο 

χώρο κάτω αριστερά της οθόνης (Εικόνα 3-6). 
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Εικόνα 3-6: Κείμενο και εικόνα που αντιστοιχεί στο αντικείμενο προβάλλονται στην οθόνη της 

κινητής συσκευής 

 3.2.7 Λειτουργία εικονικής πραγματικότητας και περιήγησης στον ψηφιακό 

χώρο 

Επέκταση της εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας είναι η λειτουργία 

της εικονικής πραγματικότητας, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μεταβάλλοντας τη 

θέση του, να επιτυγχάνει τη θέαση του ψηφιακού κόσμου υπό όποια θέση και οπτική 

γωνία επιθυμεί (Εικόνα 3-7). Ουσιαστικά πρόκειται για την εικονική περιήγηση σε ένα 

ψηφιακό χώρο, που αποτελείται από γραμμικά και σημειακά στοιχεία, όπου ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει εικονικά τη θέση του στο χώρο, με την εισαγωγή 

συντεταγμένων χειρωνακτικά αλλά και με διαδραστικό τρόπο, με τη χρήση ελεγκτηρίων 

(Εικόνα 3-8), με παραμετρικά ορισμένο βήμα μεταβολής. Η δε οπτική γωνία θέασης 

μεταβάλλεται με πραγματική περιστροφική κίνηση της κινητής συσκευής περί του 

καθορισμένου σημείου θέσης.  

Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή περνάει στα όρια του τομέα της εικονικής 

πραγματικότητας, αφού τα γραφικά στοιχεία δεν έχουν σχέση με αυτά που 

απεικονίζονται από την προεπισκόπηση της κάμερας της κινητής συσκευής, αλλά ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε μια εικονική πραγματικότητα από γραφικά 

στοιχεία, που περιγράφουν τον πραγματικό κόσμο. 
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Εικόνα 3-7: Προβολή των γραμμικών στοιχείων υπό καθορισμένη από το χρήστη θέση 

 

 

Εικόνα 3-8: Οι ρυθμίσεις για την εικονική περιήγηση στον διανυσματικό χώρο 
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 3.2.8 Λειτουργία εικονικής μεγέθυνσης/σμίκρυνσης σε στοιχεία του ψηφιακού 

χώρου 

Στην ομάδα εργαλείων της εικονικής περιήγησης έχει υλοποιηθεί επιπρόσθετα 

και η δυνατότητα αλλαγής της θεωρητικής τιμής της εστιακής απόστασης του ιδεατού 

φακού της κάμερας, υπό την οποία προβάλλεται η εικονική πραγματικότητα στην οθόνη. 

Με αυτόν τον τρόπο η παραπάνω δυνατότητα λειτουργεί ως μεγέθυνση ή σμίκρυνση 

(zoom), στον ψηφιακό χώρο (Εικόνα 3.9). 

 

Εικόνα 3-9: Προβολή της εικονικής πραγματικότητας σε μεγέθυνση 

 3.2.9 Λειτουργία ορθής προβολής των διανυσματικών στοιχείων στο οριζόντιο 

επίπεδο - Κάτοψη 

Την τρισδιάστατη απεικόνιση συμπληρώνει η προβολή της κάτοψης των 

χωρικών δεδομένων. Όταν ο χρήστης στρέψει τη κινητή συσκευή, ώστε η οθόνη να είναι 

περίπου παράλληλη με το οριζόντιο επίπεδο, τότε εμφανίζεται η κάτοψη του χώρου, που 

αποτελεί την ορθή προβολή του μοντέλου των στοιχείων, που αποτελούν τη 

διανυσματική πληροφορία της επαυξημένης πραγματικότητας, στο οριζόντιο επίπεδο 

(Εικόνα 3-10). Η κάτοψη έχει δυναμικό χαρακτήρα, αφού είναι σταθερά 

προσανατολισμένη στο χώρο. Δηλαδή περιστρέφοντας την κινητή συσκευή οριζόντια, το 

σχέδιο της κάτοψης παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στον πραγματικό βορρά. 
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Εικόνα 3-10: Η κάτοψη εμφανίζεται όταν η οθόνη της κινητής συσκευής τοποθετείται σε 

περίπου οριζόντια θέση 

 3.2.10 Αλληλεπίδραση του χρήστη με την οθόνη της κινητής συσκευής 

Η εφαρμογή επεκτάθηκε ώστε να εκμεταλλεύεται τις πλέον σύγχρονες 

δυνατότητες της τεχνολογίας αφής των κινητών συσκευών. Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να αλληλεπιδρά δυναμικά με το κινητό σύστημα και την οθόνη αφής. Μετά 

την ενεργοποίηση της λειτουργίας με το πλήκτρο ID, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, είτε 

με τη χρήση της γραφίδας, είτε με το δάχτυλο του, να επιλέγει σημεία των στοιχείων της 

επαυξημένης πραγματικότητας, απευθείας στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο αντλούνται 

στοιχεία και πληροφορίες από τη βάση δεδομένων και  προβάλλονται στην οθόνη της 

κινητής συσκευής (Εικόνα 3-11). Τα στοιχεία αφορούν τον κωδικό του σημείου, τις 

συντεταγμένες του και το αντικείμενο στο οποίο ανήκει.   
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Εικόνα 3-11: Επιλογή σημείου και προβολή των στοιχείων του στην οθόνη  

 3.2.11 Λειτουργία αδρανειακού και στατικού στόχου στην οθόνη της κινητής 

συσκευής 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός στατικού (μπλε) στόχου και ενός 

αδρανειακού (κίτρινου) στόχου (Εικόνα 3-12). 

 

Εικόνα 3-12: Ο στατικός και ο αδρανειακός στόχος στην οθόνη της κινητής συσκευής 

 

Η λειτουργία του στατικού στόχου, ο οποίος είναι μόνιμα υλοποιημένος στο κέντρο της 

οθόνης της κινητής συσκευής, είναι η σκόπευση του αντικειμένου για το οποίο ο 

χρήστης αναζητά συγκεκριμένες πληροφορίες.  

Η λειτουργία του αδρανειακού στόχου υλοποιεί, ως επαυξημένη πληροφορία, τον 

ορίζοντα αλλά και την κλίση της οθόνης της κινητής συσκευής ως προς το οριζόντιο 

επίπεδο. 
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 3.2.12 Επιλογή μαθηματικού μοντέλου διόρθωσης των μετρήσεων 

Η διόρθωση των πρωτογενών μετρήσεων από τους αισθητήρες είναι σημαντική 

και ουσιαστική στις εφαρμογές που ζητούμενο είναι η ελεγχόμενη ακρίβεια και 

αξιοπιστία των πρωτογενών μετρήσεων που προέρχονται από τους αισθητήρες των 

μαγνητόμετρων και των επιταχυνσιόμετρων. Για αυτό το λόγο υλοποιηθήκαν 

μαθηματικά μοντέλα διόρθωσης, συνδυασμούς των οποίων μπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης. Η λειτουργία πραγματοποιείται μέσω του πλήκτρου Calibration, όπου από το 

παράθυρο διαλόγου που προκύπτει, ο χρήστης επιλέγει το συνδυασμό μαθηματικών 

μοντέλων διόρθωσης για τις πρωτογενείς μετρήσεις. 

 

Εικόνα 3-13: Επιλογή μεθοδολογίας διόρθωσης των μετρήσεων 

 3.2.13 Επιλογή αρχείων των γεωχωρικών δεδομένων 

Η εφαρμογή έχει δομηθεί ώστε να λειτουργεί με τη λογική της αποστολής 

(mission), δηλαδή κάθε φορά επιλέγονται τα αρχεία δεδομένων που απαιτούνται για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση και όχι μεγάλα αρχεία, που επιβαρύνουν το σύστημα με 

πλεονάζουσα πληροφορία που δεν θα χρησιμοποιηθεί.  

Είναι δυνατόν να επεκταθεί η λειτουργία της εφαρμογής, ώστε τα δεδομένα να είναι 

μεγαλύτερης χωρικής έκτασης, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση θα απαιτηθεί η χρήση 

μιας καθαρόαιμης βάσης δεδομένων. Στην περίπτωση του Android μια επιλογή θα ήταν 

η SQLite βάση δεδομένων, η οποία είναι μία ελαφριά έκδοση της γνωστής και ισχυρής 

βάσης δεδομένων SQL.  

Στην συγκεκριμένη έκδοση της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 

(Εικόνα 3-14) σε πραγματικό χρόνο το μοντέλο σημείων και στοιχείων, που επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει και είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης της κινητής συσκευής. 
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Εικόνα 3-14: Επιλογή αρχείων που περιέχουν τα στοιχεία της επαυξημένης πραγματικότητας 

 3.2.14 Εμφάνιση των αριθμητικών αποτελεσμάτων στην οθόνη της κινητής 

συσκευής 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα που υπολογίζονται από την εφαρμογή χρησιμεύουν 

κατά κύριο λόγο στον υπολογισμό των στοιχείων που απαιτούνται για τη γραφική 

αναπαράσταση της επαυξημένης πραγματικότητας και στην αποθήκευση των στοιχείων 

του εξωτερικού προσανατολισμού σε εξωτερικά αρχεία κειμένου. Πολλές φορές 

ωστόσο, είναι χρήσιμο να εμφανίζονται στον χρήστη μέσω της οθόνης τα αριθμητικά 

αποτελέσματα, που αφορούν τον πίνακα στροφής, τη θέση από το παγκόσμιο 

δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, τις γωνίες Euler. 

Στη συγκεκριμένη έκδοση της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 

εμφανίσει στην οθόνη της κινητής συσκευής τον πίνακα στροφής της φωτογραμμετρίας, 

που χρησιμοποιείται για την προβολή των γραφικών στοιχείων στην οθόνη (Εικόνα 

3-15).  

 

Εικόνα 3-15: Ο πίνακας στροφής από την επιλογή Rot.Matrix 
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 3.3  Η λειτουργία της εφαρμογής από την πλευρά του προγραμματιστή 

Η συνολική εικόνα της δομής της εφαρμογής και των αρχείων κώδικα που την 

αποτελούν, στο περιβάλλον IDE του eclipse, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-16 και το 

γενικό διάγραμμα ροής της εφαρμογής στην Εικόνα 3-17.  

 

Εικόνα 3-16: Τα αρχεία κώδικα στο περιβάλλον IDE του Eclipse 
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MainActivity

OnCreate()

readData()

button Start Sensors

onServiceConnected()

setAlarm()

start()

setDCMmatrix(DCMfromService);

calcViewCoordsForDBpoints();

calcInertialCross();

katoci();

testView.setBstPoint(bstPoint);

testView.setRPcoords(xRP,yRP, zRP);

testView.setHeading(ahrs[0]);

testView.setDCMmatrix(DCMmatrix);

testView.invalidate();

onDraw()

TestView

Service

 

Εικόνα 3-17: Γενικό Διάγραμμα Ροής Εκτέλεσης της εφαρμογής 

 

Η ροή της εφαρμογής εκκινεί με την εκτέλεση της Activity MainActivity, η οποία είναι 

επέκταση της κλάσης Activity και υλοποιεί τη σύνδεση με μία διαδικασία Service. 

 

public class MainActivity extends Activity implements ServiceConnection {} 
 

Η μέθοδος που εκτελείται αυτόματα είναι η OnCreate() 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.mainlayout); 

  elementsOnScreen(); 

  inPreview = false; 

  cameraPreview = (SurfaceView) findViewById(R.id.cameraPreview); 

  previewHolder = cameraPreview.getHolder(); 

  previewHolder.addCallback(surfaceCallback); 

  previewHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS); 

  buttons(); 

  setValuesToEditText(); 

  readData(); 

} 
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Στη μέθοδο OnCreate 

 Υλοποιείται η προεπισκόπηση της ψηφιακής εικόνας στην οθόνη της κινητής 

συσκευής με τη μέθοδο previewHolder.addCallback(surfaceCallback). 

 Ρυθμίζονται και αρχικοποιούνται τα στοιχεία που θα βρίσκονται στο περιβάλλον 

της κεντρικής οθόνης της εφαρμογής δηλαδή τα Buttons, Radio Buttons και τα 

στοιχεία κειμένου, με τις μεθόδους buttons() και elementsOnScreen(). 

 Αντλούνται και “διαβάζονται” τα δεδομένα από τα αρχεία κειμένου στη μέθοδο 

readData(). 

 

Στη συνέχεια το πρόγραμμα βρίσκεται σε αναμονή για μια ενέργεια από το χρήστη. Στην 

περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει το κουμπί Start Sensors τότε επιχειρείται η σύνδεση 

με την Service SensorsService. 

 

Εικόνα 3-18: Η επιλογή Start Sensors 

Η Service SensorsService.java είναι μία λειτουργία, η οποία όταν εκκινήσει από την 

MainActivity είναι πλήρως αυτόνομη από την κεντρική εφαρμογή. Στην Service 

ορίζονται και λειτουργούν listeners για την πρόσβαση, την παρακολούθηση και τον 

χειρισμό συμβάντων από το δέκτη της δορυφορικής πλοήγησης, από τους αδρανειακούς 

αισθητήρες και τα μαγνητόμετρα. Στη Service επίσης, υπολογίζονται και συντηρούνται 

συνεχώς τιμές για τον πίνακα στροφής και το GNSS. 

 

Στην περίπτωση που η σύνδεση με την Service είναι επιτυχής τότε εκτελείται η μέθοδος 

OnServerConnected(). 

 

public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service) { 

 mRemoteInterface = IRemoteInterface.Stub.asInterface(service); 

 setAlarm(); 

} 

 

που με τη σειρά της ενεργοποιεί την εκκίνηση μιας διαδικασίας που επαναλαμβάνεται σε 

προκαθορισμένα διαστήματα. 

public void setAlarm() { 

 t.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() { 

  @Override 

  public void run() { 

   runOnUiThread(start); 

  } 

 }, 0, 100); 

} 
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Με τον παραπάνω τρόπο υλοποιείται μια ατέρμονη επαναληπτική διαδικασία, η οποία 

επαναλαμβάνεται ανά χρονικό διάστημα 100msec, όπου η ροή του προγράμματος 

μεταφέρεται κάθε φορά στη διαδικασία start της MainActivity. 

 

 

private Runnable start = new Runnable() { 

 public void run() { 

  try { 

//σύνδεση με την Service και απόκτηση του υπολογισμένου πίνακα 

//στροφής  

DCMmatrix DCMfromService = mRemoteInterface.getMatrixDCM(); 

   //υπολογισμοί που πρέπει να γίνουν σε κάθε εποχή 

… 

testView.invalidate();//προκαλεί την επανασχεδίαση των 

//γραφικών της οθόνης καλώντας τη μέθοδο OnDraw()της 

testView 

   } catch (RemoteException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

    } 

 }; 

 

Στην παραπάνω ατέρμονη επαναληπτική διαδικασία εκτελούνται συνεχώς οι ενέργειες 

που απαιτούνται για όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής. 

Η επικοινωνία της κεντρικής εφαρμογής με την Service πραγματοποιείται μέσω του 

Android Interface Definition Language (AIDL), όπου ορίζονται οι μεταβλητές, οι τιμές 

των οποίων θα μεταβιβάζονται, μέσω της διασύνδεσης, στην κεντρική Activity 

MainActivity. 

 

private IRemoteInterface mRemoteInterface = null; 

DCMmatrix DCMfromService = mRemoteInterface.getMatrixDCM(); 

 

H βασική λειτουργία της διασύνδεσης AIDL, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι η 

μεταβίβαση του πίνακα στροφής και του στίγματος από το δέκτη του παγκόσμιου 

δορυφορικού συστήματος πλοήγησης, από τη Service, από όπου υπολογίζονται, στην 

κεντρική Activity MainActivity. Επιπρόσθετα μεταβιβάζονται και αντίστροφα, από την 

MainActivity στην Service, τιμές διακοπτών, που ρυθμίζουν τη λειτουργία της Service, 

σχετικά με την επιλογή των μεθοδολογιών υπολογισμών που θα χρησιμοποιηθούν. Οι 

τιμές των διακοπτών ορίζονται από τις επιλογές του χρήστη μέσω του κουμπιών και 

μέσω των ελεγκτηρίων πλοήγησης στη κεντρική οθόνη της εφαρμογής. Εφόσον η 

Service λειτουργεί αυτόνομα και με συνεχή τρόπο, διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η 

ύπαρξη διαθέσιμων υπολογισμένων τιμών, χωρίς να απαιτείται εκείνη τη χρονική 

στιγμή, μέτρηση από τους αισθητήρες.  
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Το αρχείο DCMMaxtrix.aidl της διασύνδεσης για τον πίνακα στροφής. 

package com.projects.cam; 

parcelable DCMmatrix; 

 

και το αρχείο IRemoteInterface.aidl 

import com.projects.cam.GPXPoint; 

import com.projects.cam.DCMmatrix; 

 

interface IRemoteInterface { 

    GPXPoint getGPXPoint(); 

    DCMmatrix getMatrixDCM(); 

    Location getLastLocation(); 

    String setMagneticDeclination(float magneticDeclination); 

    String setExtraHeading(float extraHeading); 

} 

που επεκτείνει τη χρήση του AIDL σε αντικείμενα και σύνθετες δομές. 

Σε κάθε κύκλο υπολογισμών της Start εκτελείται η μέθοδος onDraw() της View, όπου 

έχει ως αποτέλεσμα να επανασχεδιάζονται τα γραφικά στην οθόνη.  

protected void onDraw(Canvas canvas) { 

 super.onDraw(canvas); 

 

 

 int state = dcm.findCoordSystemState(matDCM.get(2, 0), 

     matDCM.get(2, 1), matDCM.get(2, 2)); 

 if (state != 1) { 

  // draw the inertial cross 

  canvas.drawLine(aListInertialCross.get(1).px, 

    aListInertialCross.get(1).py, 

    aListInertialCross.get(2).px, 

    aListInertialCross.get(2).py, paintJobYellow); 

   canvas.drawLine(aListInertialCross.get(3).px, 

    aListInertialCross.get(3).py, 

    aListInertialCross.get(4).px, 

    aListInertialCross.get(4).py, paintJobYellow); 

     

  //draw the non-inertial cross 

  float w = getWidth(); 

  float h = getHeight(); 

  canvas.drawLine(0.5f * w - 25f, 0.5f * h, 

    0.5f * w + 25f, 0.5f * h, paintJobBlue); 

  canvas.drawLine(0.5f * w, 0.5f * h - 25f, 

    0.5f * w ,0.5f * h + 25f, paintJobBlue); 

 } 

 

 if (state == 1 && bstPoint.size() != 0) { 

  // SXEDIASMOS KATOCIS 

  for (Connections con : aListConn) { 

   canvas.drawLine(bstPoint.get(con.code1).kpx, 

     bstPoint.get(con.code1).kpy, 

     bstPoint.get(con.code2).kpx, 

bstPoint.get(con.code2).kpy, paintJobYellow); 

  } 

 } 

 

 if (state != 1) { 

  // draw element connection lines 

  for (Connections con : aListConn) { 

   if (con.option == 2) { 

    int x1, x2, y1, y2; 

    x1 = bstPoint.get(con.code1).px; 

    y1 = bstPoint.get(con.code1).py; 

    x2 = bstPoint.get(con.code2).px; 

    y2 = bstPoint.get(con.code2).py; 

 

    canvas.drawLine(x1, y1, x2, y2, paintJobRed); 

 

    if (sectionDisplay) { 
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     canvas.drawText("X", sectionPoint.px, 

      sectionPoint.py, paintJobCorrectSection); 

      sectionDisplay = false; 

    } 

 

    if (displayPoints) { 

     canvas.drawText(con.code1, x1, y1, 

        paintJobWritePointText); 

    } 

     con.option = 0; 

   } 

 

  } 

 } 

 

 if (elementFound) { 

  canvas.drawText(elementDetails, elementPoint.px, 

     elementPoint.py, paintJobElement); 

  elementFound = false; 

 } 

 

 

} 

 

 3.4  Ανάλυση των επιμέρους προγραμματιστικών ενοτήτων 

Εκτός από τη γενική λειτουργία της εφαρμογής, κρίθηκε σκόπιμο να 

παρουσιαστεί η ανάλυση των επιμέρους προγραμματιστικών ενοτήτων που 

τεκμηριώνουν την υλοποίηση της εφαρμογής. 

 3.4.1 Διόρθωση των πρωτογενών μετρήσεων 

Για τη βέλτιστη απόδοση των μετρήσεων από τα μαγνητόμετρα και από τα 

επιταχυνσιόμετρα απαιτείται η διόρθωση τους από μαθηματικά μοντέλα που έχουν 

αναπτυχθεί, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2. Οι τιμές διόρθωσης που 

υπολογίζονται, είναι μοναδικές για κάθε συσκευή και μάλιστα, για να επιτευχθούν κάθε 

φόρα τα βέλτιστα αποτελέσματα πρέπει να επαναλαμβάνονται τακτικά, σε συνθήκες 

παρόμοιες με αυτές που θα επικρατούν στις εφαρμογές στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν. 

Για τον υπολογισμό των τιμών διορθώσεων απαιτούνται δείγματα μετρήσεων από τις 

πρωτογενείς μετρήσεις, από διαφορετικούς προσανατολισμούς των συστημάτων των 

αισθητήρων. Για να επιτευχθεί η συλλογή των απαραίτητων δειγμάτων δεδομένων 

δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Android, η αυτόνομη εφαρμογή με το όνομα Sensors. 

Η εφαρμογή Sensors αποτελεί μια αυτόνομη εφαρμογή σε περιβάλλον Android 

και περιλαμβάνει τις κατάλληλες διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τη σύνδεση με τους 

αισθητήρες, τη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας τους, την καταγραφή και 

αποθήκευση των μετρήσεων. Επιπρόσθετα υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τις μέσες  

τιμές των μετρήσεων, ανά άξονα αισθητήρα και τις δειγματικές τυπικές αποκλίσεις τους. 

Οι μετρήσεις καταγράφονται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και την κινητή 
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συσκευή να είναι σε απόλυτα στατική κατάσταση. Επίσης δίνεται στο χρήστη χρονικό 

διάστημα μερικών δευτερολέπτων για να σταθεροποιήσει την κινητή συσκευή στη νέα 

θέση για την καταγραφή.  

Τα αποτελέσματα της καταγραφής αποθηκεύονται σε αρχείο κειμένου και αποτελούν 

δεδομένα εισόδου σε προϋπάρχον λογισμικό (Πατώνης,2012), το οποίο υπολογίζει τιμές 

για τους συντελεστές διόρθωσης που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των μετρήσεων 

από τους αισθητήρες.  

Στο Android η πρόσβαση στις μετρήσεις των αισθητήρων επιτυγχάνεται με την 

υλοποίηση listeners οι οποίοι αφορούν τον κάθε τύπο αισθητήρα ξεχωριστά. Στο 

επόμενο τμήμα κώδικα παρατίθεται ο τρόπος σύνδεσης και απόκτησης των μετρήσεων 

από τους αισθητήρες των επιταχυνσιομέτρων, γυροσκοπίων, μαγνητόμετρων και από τον 

δέκτη GNSS της κινητής συσκευής. 

//IMU sensors listener 

 sm = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); 

 sl = new mySensorListener();   

 accelerometers = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER); 

 gyroscopes = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE); 

 magnetometers = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD); 

 sm.registerListener(sl, accelerometers, SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST); 

 sm.registerListener(sl, gyroscopes, SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST);  

 sm.registerListener(sl, magnetometers, SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST);  

 

//GPS listener 

lm = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

ll = new myLocationListener(); 

lm.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0 , 0, ll); 

lm.addGpsStatusListener((Listener) ll); 

στο τέλος εκτέλεσης του προγράμματος οι listeners καταργούνται 

lm.removeUpdates(ll); 

lm.removeGpsStatusListener((Listener) ll); 

sm.unregisterListener(sl); 

 

Στη συνέχεια, ανάλογα τον αισθητήρα από όπου προέρχονται οι μετρήσεις εκτελείται το 

κατάλληλο τμήμα κώδικα, στο οποίο καλείται η μέθοδος calcStndDev() του 

αντικειμένου stDevAccX της κλάσης StndDeviation που εκτελεί τη μεθοδολογία για την 

εύρεση των μέσων τιμών και των δειγματικών τυπικών αποκλίσεων. 

 
 public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 

 

  sensor=event.sensor; 

   

  if (sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) { 

 

   accCounter++; 

 

   if (accCounter > maxMeasures) { 

    sm.unregisterListener(this, accelerometer); 

    sm.unregisterListener(this, magnetometer); 

    sm.unregisterListener(this, gyros); 

     

    writeResultsToFile(); 
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    this.stDevAccX = new StndDeviation(); 

    this.stDevAccY = new StndDeviation(); 

    this.stDevAccZ = new StndDeviation(); 

 

    this.stDevMagX = new StndDeviation(); 

    this.stDevMagY = new StndDeviation(); 

    this.stDevMagZ = new StndDeviation(); 

   } 

   else { 

    stDevAccX.calcStndDev(event.values[0]); 

    stDevAccY.calcStndDev(event.values[1]); 

    stDevAccZ.calcStndDev(event.values[2]); 

   } 

  } 

 

  else if (sensor.getType() == Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD) { 

 

     … 

 

  } 

   

 } 

 

Η κλάση StndDeviation 

public class StndDeviation { 

 private double sumObs; 

 public double mO; 

 private long n; 

 private double sumObs2; 

 public double stndDev; 

 private double stndDev2; 

 public double stndDevMV; 

 

 public StndDeviation() { 

  this.sumObs = 0; 

  this.mO = 0; 

  this.n = 0; 

  this.sumObs2 = 0; 

  this.stndDev2=0; 

  this.stndDevMV=0;  

 } 

 

 public void calcStndDev(double obs) { 

  n++; 

  sumObs = sumObs + obs; 

  sumObs2 = sumObs2 + Math.pow(obs, 2); 

  mO = sumObs / n; 

  if ((n - 1) != 0) { 

   stndDev2 = (sumObs2 + n * Math.pow(mO, 2) - 2 * sumObs * mO) 

     / (n - 1); 

   stndDev = Math.sqrt(stndDev2); 

   if (n != 0) 

    stndDevMV = Math.sqrt(stndDev2 / n); 

  } 

 } 

 

} 

 

Τα αποτελέσματα στο τέλος των προκαθορισμένων επαναλήψεων εγγράφονται σε 

αρχείο κειμένου με τη μέθοδο writeResultsToFile() που χρησιμοποιεί αντικείμενο της 

κλάσης WriteToFile για την εγγραφή των αποτελεσμάτων σε αρχείο. 
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Η μέθοδος writeResultsToFile() 

 

private void writeResultsToFile() { 

   

 File root = android.os.Environment.getExternalStorageDirectory(); 

 String subDir = "/work/calibration/"; 

    String pathAll = root + subDir + "MeasuresData.txt"; 

    WriteToFile writeAllToFile = new WriteToFile(pathAll);   

 String record = "dataset= " + dataSetCounter + ", " + time 

   + "mesuresACC= " + accCounter + ", " 

   + dot(stDevAccX.mO) + " , " + dot(stDevAccY.mO) 

   + " ,  " + dot(stDevAccZ.mO) + " ,  " 

   + dot(stDevAccX.stndDev) + " , " 

   + dot(stDevAccY.stndDev) + " , " 

   + dot(stDevAccZ.stndDev); 

 

                             … 

 

  writeAllToFile.addRecords(record); 

  writeAllToFile.close(); 

} 

 

public class WriteToFile { 

  

 private String path; 

 private File file; 

 private BufferedWriter output; 

 

 public WriteToFile(String path){ 

  this.path = path; 

  openFile(); 

 } 

  

 public void openFile() { 

 

  try { 

   file = new File(path); 

   output = new BufferedWriter(new FileWriter(file,true)); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

  

 public void addRecords(String record) { 

  try { 

   output.write(record); 

   output.newLine(); 

  } 

 

  catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

  

 public void close() { 

  try { 

   output.close(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

  

} 

Τα αποτελέσματα των παραμέτρων διόρθωσης εισάγονται εσωτερικά στον 

κώδικα της εφαρμογής του Android και μόλις αποκτούνται οι πρωτογενείς μετρήσεις, 

είτε από τους αισθητήρες των μαγνητόμετρων, είτε των επιταχυνσιομέτρων, τότε 



 

52 

καλούνται μέθοδοι για τη διόρθωση των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι μέθοδοι 

διόρθωσης έχουν υλοποιηθεί στην κλάση DCM, και καλούνται αμέσως μετά την έλευση 

των μετρήσεων από τους αισθητήρες. 

public void onSensorChanged(SensorEvent event) { 

 sensor = event.sensor; 

    

 if (sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) { 

 

  double[] arrAc = dcm.calibrateAccelerometers(   

    event.values[0], event.values[1], event.values[2]); 

     ax = arrAc[0]; 

     ay = arrAc[1]; 

     az = arrAc[2]; 

 } 

… 

} 

 3.4.2 Υλοποίηση βιβλιοθήκης μεθόδων για τον υπολογισμό του τρισδιάστατου 

προσανατολισμού της κινητής συσκευής 

            Μετά τη διόρθωση των πρωτογενών μετρήσεων τα δεδομένα των μετρήσεων 

προωθούνται στην κλάση DCM.java για να εκτελεστούν οι υπολογισμοί για τον 

προσδιορισμό του πίνακα στροφής. Η κλάση DCM.java περιέχει τις συναρτήσεις και τις 

μεθόδους που απαιτούνται για τον υπολογισμό των γωνιών στροφής και του πίνακα 

στροφής. Όλες οι διαδικασίες έχουν διασπαστεί σε τμήματα, ώστε να μην 

επαναλαμβάνεται τμήμα κώδικα, αλλά και να είναι δυνατή η μελλοντική τους χρήση ως 

αυτόνομες μέθοδοι. 

Στη συνέχεια παρατίθενται μερικές από τις κεφαλίδες των μεθόδων της κλάσης DCM, 

που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των στοιχείων του πίνακα στροφής. Οι τίτλοι 

των μεθόδων είναι ενδεικτικοί των λειτουργιών που εκτελούν. Οι μέθοδοι είναι 

διαθέσιμοι από όλα τα σημεία της εφαρμογής και ουσιαστικά η κλάση χρησιμοποιείται 

ως στατική βιβλιοθήκη μεθόδων. 

 

public Matrix useAccelarations(double Ax, double Ay, double Az, 

   Matrix matrixDCM){ 

                                … 

} 

 

public Matrix useMagnetometers(double Mx, double My, double Mz, 

   Matrix matrixDCM) { 

                   … 

} 

  

public double[] calcSmartMagneticProjections(double Mx, double My, 

   double Mz, double[] att, int state) { 

                                … 

} 
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public double calcSmartHeadingFromDCM(Matrix matrixDCM, int state) { 

                                … 

} 

 

public Matrix useGyroscopes(double gX, double gY, double gZ, 

   double integrationTime, Matrix matrixDCM, int method) { 

                                … 

} 

 

public double headingOfAxleX(double x, double y) { 

                                … 

} 

 

public Matrix calcImuMatrixFromCardanAngles(double heading, double pitch, 

   double roll) { 

                                … 

} 

 

public double[] calcCardanAnglesFromDCMmatrix(Matrix matrixDCM) { 

                                … 

} 

 

public double[] calibrateAccelerometers(double Ax, double Ay, double Az) { 

                                … 

} 

  

public double[] calibrateMagnetometers(double mx, double my, double mz) { 

                                … 

} 

 

public Matrix DCMtoPhoto(Matrix DCM) { 

                                … 

} 

 3.4.3 Υπολογισμός του εξωτερικού προσανατολισμού των φωτογραφικών 

λήψεων 

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 

υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τον εξωτερικό προσανατολισμό κάθε φωτογραφικής 

λήψης. Συγκεκριμένα καταγράφεται το γεωγραφικό στίγμα από το παγκόσμιο 

δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, δίνοντας πληροφορία για το γεωγραφικό μήκος και 

πλάτος αλλά και το υψόμετρο της θέσης, ως προς το σύστημα αναφοράς World Geodetic 

System (WGS) και ο τρισδιάστατος προσανατολισμός του αισθητήρα απεικόνισης (της 

ψηφιακής κάμερας) ως προς το επίγειο σύστημα συντεταγμένων. Για την αναπαράσταση 

του τρισδιάστατου προσανατολισμού του αισθητήρα απεικόνισης χρησιμοποιήθηκε ο 

πίνακας στροφής. Ο πίνακας στροφής είναι ένας πίνακας 3x3 στοιχείων, που αποτελεί 

μία χωρίς περιορισμούς μέθοδο αναπαράστασης του τρισδιάστατου προσανατολισμού 
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ενός συστήματος συντεταγμένων, ως προς ένα άλλο σύστημα αναφοράς 

(Πατώνης,2012). 

Η διαδικασία υπολογισμού εκκινεί στην MainActivity  με τον δυναμικό υπολογισμό του 

χρόνου ολοκλήρωσης (Πατώνης,2012) και ολοκληρώνεται στην κλάση μεθόδων DCM 

και συγκεκριμένα στη μέθοδο useGyroscopes(), όπου τα δεδομένα εισόδου είναι οι 

μετρήσεις από τα γυροσκόπια και ο πίνακας στροφής της προηγούμενης χρονικής 

στιγμής. Ως αποτέλεσμα επιστρέφεται ο πίνακας στροφής της τρέχουσας χρονικής 

στιγμής. 

 

public Matrix useGyroscopes(double gX, double gY, double gZ, 

   double integrationTime, Matrix matrixDCM, int method) { 

                                … 

} 

 

Η ομαλοποίηση των τιμών του πίνακα στροφής πραγματοποιείται με τρείς μεθόδους:  

α. με εμπειρικό τρόπο (υπολογισμός στην κλάση DCM) 

matrixDCM = dcm.useAccelarations(Ax, Ay, Az, matrixDCM); 

 

β. με υλοποίηση του φίλτρου Kalman. 

matrixDCM = km.useIMUdata(Ax, Ay, Az, 0, 2); 

 

Το φίλτρο Kalman υλοποιήθηκε ως κλάση με το όνομα KalmanFilter. Στο αντικείμενο 

που δημιουργείται και καλείται από την Service, υπολογίζεται και συντηρείται ο πίνακας 

στροφής καθώς και οι πίνακες των βαρών και κέρδους του φίλτρου Kalman 

(Πατώνης,2012). Από την κλάση KalmanFilter καλούνται επίσης οι μέθοδοι της κλάσης 

DCM.  

 

Οι κλήσεις των μεθόδων του αντικειμένου που εκτελεί το φίλτρο Kalman είναι: 

 

matrixDCM = km.useIMUdata(Ax, Ay, Az, 0, 2); 

 

matrixDCM = km.useIMUdata(1 * (Gx + GxOld) / 2.0,1 * (Gy + GyOld) / 2.0, 1 * (Gz + GzOld) 

/ 2.0, integrationTime, 1); 

 

matrixDCM = dcm.useMagnetometers(Mx, My, Mz, matrixDCM); 

 

Η γενική μορφή της κλάσης που υπολογίζει τον πίνακα στροφής με χρήση του φίλτρου 

Kalman παρατίθεται στη συνέχεια. 
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public class KalmanFilter { 

  

 public KalmanFilter (){ 

//κατασκευαστής 

 //αρχικές τιμές για τους πίνακες που έχουν σταθερές τιμές 

 } 

  

 public Matrix useIMUdata(double datax, double datay, double dataz, 

   double dt, int type) { 

… 

if (type == 1) { // gyroscopes 

 … 

} 

if (type == 2) { // accelerometers 

 … 

} 

 

  return kalmanDCM; 

 } 

 

 public Matrix useMagData(double mx, double my, double mz) { 

… 

 

  return kalmanDCM; 

 } 

  

 public void setRmatrix(Matrix mDCM) { 

  // original values of the DCM elements for the Kalman Filter 

  kalmanDCM = mDCM; 

 }  

  

 public void setΜagneticDeclination(float magneticDeclination) { 

  this.magneticDeclination = magneticDeclination; 

 } 

 

 public void setExtraHeading(float extraHeading) { 

  this.extraHeading = extraHeading; 

 } 

  

  

} 

 

γ. Χρησιμοποιώντας τις μέσες τιμές από τους αισθητήρες. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, στην περίπτωση όπου η κινητή συσκευή είναι απόλυτα 

σταθερή.  

stDevMagX.calcStndDev(Mx); 

stDevMagY.calcStndDev(My); 

stDevMagZ.calcStndDev(Mz); 

matrixDCM = dcm.useMagnetometers(stDevMagX.mO,stDevMagY.mO, stDevMagZ.mO, matrixDCM); 

 

Το αντικείμενο της κλάσης  calcStndDev υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τη μέση τιμή 

των μετρήσεων καθώς και τις δειγματικές τυπικές αποκλίσεις τους για κάθε άξονα των 

αισθητήρων. Σε αυτή την περίπτωση η ακρίβεια του υπολογισμού του τρισδιάστατου 

προσανατολισμού του αισθητήρα απεικόνισης είναι βέλτιστη. Η υλοποίηση είναι η ίδια 

που χρησιμοποιείται και στην αυτόνομη εφαρμογή Sensors, για τη συλλογή των 

δειγμάτων για την αυτό-βαθμονόμηση των αισθητήρων.   
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 3.4.4 Διόρθωση της μαγνητικής απόκλισης 

Η μαγνητική απόκλιση μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο, με την πάροδο του 

χρόνου, από μαγνητικές διαταραχές και τέλος από "τοπικές διαταραχές". Στην εφαρμογή, 

ο υπολογισμός της μαγνητικής απόκλισης του μαγνητικού βορρά από τον πραγματικό 

βορρά εκτελείται στην MainActivity. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος GeomagneticField της 

βιβλιοθήκης του Android, που στηρίζεται στο World Magnetic Model το οποίο σύμφωνα 

με το NOAA (National Centers for Environmental Information), έχει δημιουργηθεί από 

τη συνεργασία του United States National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) και 

του United Kingdom’s Defence Geographic Centre (DGC). Νέες εκδόσεις του μοντέλου 

εκδίδονται κάθε πέντε έτη, ενώ το νέο μοντέλο έχει ισχύ από το 2015 έως και το 2020. 

Σύμφωνα με την επεξήγηση των συναρτήσεων στο Android, το μοντέλο που 

χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή έχει ισχύ θεωρητικά μέχρι και το έτος 2015 αλλά θα ισχύει 

για αρκετό διάστημα μετά από αυτή τη χρονολογία με μικρές διαφορές από τη νέες 

τιμές, επιπρόσθετα ενδέχεται σε μία μελλοντική αναβάθμιση να ανανεωθεί με τη νέα 

έκδοση του μοντέλου. 

Πρακτικά η συνάρτηση δέχεται ως δεδομένα εισόδου το φ, λ και h της γεωγραφικής 

θέσης και επιστρέφει τη μαγνητική απόκλιση για αυτό το σημείο. Αυτή η τιμή διορθώνει 

τον προσανατολισμό που υπολογίζεται από τα μαγνητόμετρα και χρησιμοποιείται στη 

συνέχεια στον υπολογισμό του πίνακα στροφής. 

GeomagneticField geoMag = new GeomagneticField(40.612f, 22.957f, 20.0f, 

System.currentTimeMillis());   

 3.4.5 Υλοποίηση της λειτουργίας λήψης και αποθήκευσης μεμονωμένης 

ψηφιακής φωτογραφίας με παράλληλη αποθήκευση του εξωτερικού  

προσανατολισμού 

Μια από τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής είναι η λήψη φωτογραφικών 

λήψεων με την ταυτόχρονη καταγραφή του εξωτερικού προσανατολισμού της λήψης.  

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα συνεχούς προεπισκόπησης του πραγματικού χώρου 

μέσα από την οθόνη της κινητής συσκευής, του ελέγχου της λειτουργίας flash και της 

εστίασης στο αντικείμενο φωτογράφησης. Η προεπισκόπηση, επειδή πρόκειται για 

συνεχή αναμετάδοσης της εικόνας, προέρχεται από τη βασική κάμερα της κινητής 

συσκευής αλλά με μέγιστη δυνατή ανάλυση 1920x1080 (Full HD), η οποία προβάλλεται 

στην ανάλυση των 2560x1600 της οθόνης της κινητής συσκευής. 
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Η προβολή της προεπισκόπησης αλλά αργότερα και των γραφικών στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή πραγματοποιείται σε ένα αντικείμενο Surface, το 

οποίο έχει περιοριστεί προγραμματιστικά στην ανάλυση 2560x1440 και είναι ανάλογο 

των φυσικών διαστάσεων του αισθητήρα απεικόνισης και κατά επέκταση με την 

ανάλυση Full HD, που χρησιμοποιείται στην προεπισκόπηση. 

Η σύνδεση με την κάμερα και την προεπισκόπηση της εικόνας υλοποιήθηκε με δύο 

μεθόδους, αρχικά με τη χρήση των μεθόδων της βιβλιοθήκης OpenCV και στη συνέχεια 

με τις μεθόδους της βιβλιοθήκης του Android. Τελικά αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί 

η βιβλιοθήκη του Android. 

 

Η προεπισκόπηση της πραγματικής εικόνας στην οθόνη της κινητής συσκευής 

cameraPreview = (SurfaceView) findViewById(R.id.cameraPreview); 

previewHolder = cameraPreview.getHolder(); 

previewHolder.addCallback(surfaceCallback); 

previewHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS); 

 

private SurfaceHolder.Callback surfaceCallback = new SurfaceHolder.Callback() { 

   

 public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) { 

  try { 

   camera.setPreviewDisplay(previewHolder); 

   //camera.startPreview(); 

   int width = cameraPreview.getWidth(); 

   height = 1440; 

RelativeLayout.LayoutParams layoutParams = new                                                      

RelativeLayout.LayoutParams(width, height); 

   cameraPreview.setLayoutParams(layoutParams); 

   width = testView.getWidth(); 

   height = 1440; 

   layoutParams = new RelativeLayout.LayoutParams(width, height); 

   testView.setLayoutParams(layoutParams); 

     

  } catch (Throwable t) { 

  } 

 } 

 

@Override 

 public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format,int width,int height){ 

  Camera.Parameters parameters = camera.getParameters(); 

  Camera.Size size = getBestPreviewSize(width, height, parameters); 

  if (size != null) { 

   parameters.setPreviewSize(size.width, size.height); 

   camera.setParameters(parameters); 

   camera.startPreview(); 

   inPreview = true; 

  } 

 } 

 

 @Override 

 public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) { 

  camera = null; 

 } 

 

}; 

 



 

58 

Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μεμονωμένες φωτογραφικές λήψεις, 

χρησιμοποιώντας τον βασικό από τους διαθέσιμους αισθητήρες απεικόνισης της κινητής 

συσκευής, στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση. Για την κινητή συσκευή (Tablet Samsung 

12.2’), που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής, η μεγαλύτερη δυνατή 

ανάλυση φωτογραφικής λήψης, που ήταν διαθέσιμη, είναι αυτή των 3264x2448 pixels, 

που αντιστοιχεί σε ψηφιακή εικόνα 8MP. 

Η βιβλιοθήκη του Android παρέχει τη διαδικασία: 

 
Intent takePictureIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE) 

 

για τον έλεγχο της κάμερας και πολλαπλές ρυθμίσεις, ωστόσο στη συγκεκριμένη 

περίπτωση κρίθηκε ανεπαρκής διότι αυτή η διαδικασία, ωσότου ολοκληρωθεί, λαμβάνει 

τον έλεγχο της ροής εκτέλεσης του κώδικα, με αποτέλεσμα τη χρονική στιγμή που 

λαμβάνεται η ψηφιακή φωτογραφία δεν είναι δυνατόν να αποθηκευτεί ο πίνακας 

στροφής, που απαιτείται. Η ταυτόχρονη αποθήκευση της ψηφιακής εικόνας και των 

στοιχείων του εξωτερικού προσανατολισμού αποτελεί αναγκαία συνθήκη λειτουργίας 

του συστήματος και για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε η αναλυτική μέθοδος: 

camera.takePicture(shutterCallback, rawCallback, jpegCallback) 

 

όπου στο συμβάν shutterCallback δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης, σε αρχείο 

κειμένου, των πρωτογενών μετρήσεων (row data) από τους αισθητήρες για μετέπειτα 

επεξεργασία αλλά και του τελικού πίνακα στροφής (που υπολογίζεται από τις 

πρωτογενείς μετρήσεις), καθώς και το γεωγραφικό στίγμα από το παγκόσμιο 

δορυφορικό σύστημα πλοήγησης. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποθηκεύονται σε αρχείο 

κειμένου με συγκεκριμένη κωδικοποίηση ονόματος, που το συνδέει άμεσα με το αρχείο 

της ψηφιακής εικόνας. Ο κωδικός της ονομασίας του αρχείου εμπεριέχει την 

πληροφορία της χρονικής στιγμής της φωτογραφικής λήψης, που λαμβάνεται από το 

ρολόι του υπολογιστή. Η ίδια η ψηφιακή εικόνα αποθηκεύεται στη διαδικασία 

jpegCallback, σε εξωτερικό αρχείο εικόνας τύπου jpg.  

 

private Runnable takePhotoRunnable = new Runnable() { 

 @SuppressWarnings("deprecation") 

 public void run() { 

  Parameters parameters = camera.getParameters(); 

  List<Size> picSizes = parameters.getSupportedPictureSizes(); 

  parameters.setPictureSize(picSizes.get(0).width,picSizes.get(0).height); 

  parameters.setFlashMode(Parameters.FLASH_MODE_AUTO); 

  camera.setParameters(parameters); 

  camera.takePicture(shutterCallback, rawCallback, jpegCallback); 

  btnTakePhoto.setText("Take Photo"); 

 } 

}; 
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Μετά το πάτημα του πλήκτρου για την εκτέλεση της φωτογραφικής λήψης έχει 

προβλεφθεί μία καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων, ώστε να δίδεται στο χρήστη η 

δυνατότητα να σταθεροποιήσει την κινητή συσκευή, συνεπώς και τον αισθητήρα 

απεικόνισης. 

 

btnTakePhoto = (Button) findViewById(R.id.button2); 

btnTakePhoto.setTransformationMethod(null); 

btnTakePhoto.setText("Take Photo"); 

btnTakePhoto.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

 @SuppressWarnings("deprecation") 

 public void onClick(View arg0) { 

  if (isServiceRunning) {Handler myHandler = new Handler();  

   myHandler.postDelayed(takePhotoRunnable, 5000);  

   // called after 5 seconds 

   btnTakePhoto.setText("Waiting..."); 

  } else { 

Toast.makeText(getApplicationContext(),"Start the sensors 

first...", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

  } 

 

 } 

}); 

 

 

Η αποθήκευση του αρχείου της ψηφιακής εικόνας πραγματοποιείται σε προκαθορισμένη 

διαδρομή στον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο της κινητής συσκευής και σε μορφή jpeg.  

 
private PictureCallback jpegCallback = new PictureCallback() { 

 public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) { 

  FileOutputStream fos; 

  try { 

   fos = new FileOutputStream(file + ".jpg"); 

   try { 

    fos.write(data); 

   } catch (IOException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

    fos.close(); 

  } catch (FileNotFoundException e1) { 

   e1.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  //in order to be able to take another photo 

  camera.stopPreview(); 

  camera.startPreview(); 

 } 

}; 

 

Ταυτόχρονη αποθήκευση του εξωτερικού προσανατολισμού της φωτογραφικής λήψης, 

της ψηφιακής εικόνας και όποιων άλλων δεδομένων απαιτούνται από τις μετρήσεις των 

αισθητήρων. 
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private ShutterCallback shutterCallback = new ShutterCallback() { 

 public void onShutter() { 

  count++; 

  calendar = new GregorianCalendar(); 

  file = pathAll + "PIC" + count + "-" + sdf1.format(calendar.getTime()); 

   writeAHRStoFile(); 

 } 

}; 

 
private void writeAHRStoFile(){ 

 //the DCM must be acquired here and written to a file 

 photo= "photo=," + 

  form6.format(photoMatrix.get(0, 0)) + "," + 

  form6.format(photoMatrix.get(0, 1)) + "," + 

  form6.format(photoMatrix.get(0, 2)) + "," + 

  form6.format(photoMatrix.get(1, 0)) + "," +    

  form6.format(photoMatrix.get(1, 1)) + "," +    

  form6.format(photoMatrix.get(1, 2)) + "," +    

  form6.format(photoMatrix.get(2, 0)) + "," +    

  form6.format(photoMatrix.get(2, 1)) + "," +    

  form6.format(photoMatrix.get(2, 2)) ;  

  rec = imu + "," + photo; 

  writeToFile = new WriteToFile(file + ".txt");   

  writeToFile.addRecords(rec); 

  writeToFile.close(); 

} 

 3.4.6 Υλοποίηση της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας 

χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις συγραμμικότητας (Εικόνα 3.19), δηλαδή οι εξισώσεις 

των ευθειών που ενώνουν τα σημεία του πραγματικού χώρου με τις εικονοσυντεταγμένες 

τους, στον αισθητήρα απεικόνισης και περιγράφουν με αναλυτικό τρόπο την κεντρική 

προβολή. Για να υλοποιηθεί η κεντρική προβολή σε επίπεδο αλγορίθμου λαμβάνονται 

υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάμερας της κινητής συσκευής, δηλαδή η εστιακή 

απόσταση και οι φυσικές διαστάσεις του αισθητήρα εικόνας. 

 

Εικόνα 3-19: Οι εξισώσεις συγραμμικότητας 

Όπου:  

c Η βαθμονομημένη εστιακή απόσταση 

xo, yo Οι συντεταγμένες της προβολής του πρωτεύοντος σημείου στο επίπεδο του 

αισθητήρα απεικόνισης 

Χο,Υο,Ζο Οι συντεταγμένες του κέντρου προβολής, ως προς το επίγειο σύστημα 

συντεταγμένων στο οποίο αναφέρονται τα πραγματικά αντικείμενα. 



 

61 

R11… Τα στοιχεία του πίνακα στροφής της φωτογραμμετρίας 

x,y Οι εικονοσυντεταγμένες του σημείου ΧΥΖ στην ψηφιακή εικόνα με αρχή το κέντρο 

της εικόνας 

 

Οι εικονοσυντεταγμένες x,y που υπολογίζονται, μετασχηματίζονται στο επίπεδο της 

ψηφιακής εικόνας, που προβάλλεται στην οθόνη της κινητής συσκευής με αρχή πλέον 

την επάνω αριστερή γωνία. Το αποτέλεσμα είναι ένα τρισδιάστατο μοντέλο της 

πραγματικότητας, που προβάλλεται στην οθόνη της κινητής συσκευής, υπό την κεντρική 

προβολή.  

Για τον έλεγχο του αλγορίθμου της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας 

χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο του πραγματικού κόσμου, που αποτελείται από 

προκαθορισμένα χωρικά στοιχεία (σημεία με γνωστές συντεταγμένες XYZ), που πρέπει 

να προβληθεί στην οθόνη του tablet. 

Τα δεδομένα των σημείων και της πληροφορίας σύνδεσης των σημείων, για την 

απεικόνιση των ευθύγραμμων τμημάτων, είναι σε μορφή κειμένου και βρίσκονται στα 

εξής αρχεία: 

Ένα αρχείο κειμένου, με όνομα Data.txt, που περιέχει τον αριθμό-κωδικό του σημείου, 

τις συντεταγμένες X, Yκαι Z και τον κωδικό του αντικειμένου στο οποίο ανήκει 

1,73.769,188.119,0.000,1 

2,73.769,198.119,0.000,1 

3,83.769,198.119,0.000,1 

4,83.769,188.119,0.000,1 

5,73.769,188.119,30.000,1 

Εικόνα 3-20: Παράδειγμα δομής του αρχείου με τις γεωαναφερμένες συντεταγμένες 

 

ένα αρχείο κειμένου, με όνομα Connections.txt, που περιέχει τους κωδικούς των σημείων 

που πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους 

1,2 

2,3 

3,4 

4,1 

5,6 

6,7 

7,8 

Εικόνα 3-21: Παράδειγμα δομής του αρχείου με τις κορυφές των ευθύγραμμων τμημάτων 
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και ένα αρχείο κειμένου, με όνομα Elements.txt, που περιέχει δεδομένα και πληροφορίες 

για κάθε αντικείμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρέχεται ο κωδικός του 

αντικειμένου, το όνομά του, το χρώμα του και η ονομασία της ψηφιακής εικόνας του 

αντικειμένου.   

1,building1,red,1.png 

2,building2,red,2.png 

3,building3,red,3.png 

4,building4,red,4.png 

5,building5,red,5.png 

Εικόνα 3-22: Παράδειγμα δομής του αρχείου με τα στοιχεία του κάθε αντικειμένου 

 

Τα δεδομένα “διαβάζονται” από τα ψηφιακά αρχεία στην αρχή εκτέλεσης του 

προγράμματος στη MainActivity, στη μέθοδο OnCreate() και στη συνέχεια με τη μέθοδο 

readData(). 

 

private void readData() { 

   

 File root = android.os.Environment.getExternalStorageDirectory(); 

   

 if (elementFile == null) { 

  String path = root + "/work/thesis/Elements.txt"; 

  elementFile = path; 

 } 

 Scanner x = null; 

 String dataLine; 

   

 try { 

  x = new Scanner(new File(elementFile)); 

 } catch (Exception e) { 

 } 

 while (x.hasNext()) { 

  dataLine = x.next(); 

  String[] val = dataLine.split(","); 

Element el = new Element(val[0], val[1], val[2],0,0,0,0,0,0,   

val[3],false); 

  bstElement.put(el.code, el); 

 } 

 x.close(); 

   

 if (dataFile==null){ 

  String path = root + "/work/thesis/Data.txt"; 

  dataFile=path; 

 } 

  

 try { 

  x = new Scanner(new File(dataFile)); 

 } catch (Exception e) { 

 } 

 

 while (x.hasNext()) { 

  dataLine = x.next(); 

  String[] val = dataLine.split(","); 

  Point p = new Point(val[0], Double.parseDouble(val[1]), 

   Double.parseDouble(val[2]), Double.parseDouble(val[3]), 0, 

     0, 0, 0, 0, 0, val[4]); 

  bstPoint.put(p.code, p); 
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 } 

 x.close(); 

  

 aListConnections.clear(); 

   

 if (connectionFile == null) { 

  String path = root + "/work/thesis/Connections.txt"; 

  connectionFile = path; 

 } 

   

 try { 

  x = new Scanner(new File(connectionFile)); 

 } catch (Exception e) { 

 } 

 

 while (x.hasNext()) { 

  dataLine = x.next(); 

  String[] valc = dataLine.split(","); 

  Connections c = new Connections(valc[0], valc[1],0); 

  aListConnections.add(c); 

 } 

 x.close(); 

 

  testView.setBstElement(bstElement); 

 

} 

 

Αναλυτικά: 

Τα δεδομένα από το αρχείο Data.txt εισάγονται ως αντικείμενα με τη δομή δεδομένων 

που καθορίζεται στην κλάση Point. Έχουν προβλεφθεί στη δομή δεδομένων μεταβλητές 

που απαιτούνται για τον υπολογισμό στοιχείων και υπολογίζονται δυναμικά από το 

πρόγραμμα. 

 
public class Point { 

 

 public double x, y, z, kx, ky; 

 public String code, element; 

 public int px, py, kpx, kpy; 

 

 public Point(String code, double x, double y, double z, int px, int py, 

   double kx, double ky, int kpx, int kpy, String element) { 

  this.code = code; 

  this.x = x; 

  this.y = y; 

  this.z = z; 

  this.px = px; 

  this.py = py; 

  this.kpx = kpx; 

  this.kpy = kpy; 

  this.kx = kx; 

  this.ky = ky; 

  this.element = element; 

 } 

} 

 

Στη συνέχεια τα αντικείμενα Point εισάγονται σε μία BST με Key τον κωδικό του 

σημείου. 

 

Τα δεδομένα του αρχείου Connections.txt εισάγονται ως αντικείμενα με τη δομή 

δεδομένων που καθορίζεται στην κλάση Connections , σε μία ArrayList. 
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public class Connections { 

 public String code1, code2; 

 public int option; 

 

 public Connections(String code1, String code2, int option) { 

  this.code1 = code1; 

  this.code2 = code2; 

  this.option = option; 

 } 

 

} 

 
 

 

Και τέλος τα δεδομένα του αρχείου Elements.txt εισάγονται ως αντικείμενα με τη δομή 

δεδομένων που καθορίζεται στην κλάση Element , σε μία BST. 

 
public class Element { 

 

 public String code, details, color, photoPath; 

 public double xMin, yMin, xMax, yMax, zMin, zMax; 

 public boolean dirty; 

 

 public Element(String code, String details, String color, double xMin, 

   double yMin, double xMax, double yMax, double zMin, double zMax, 

   String photoPath, boolean dirty) { 

  this.code = code; 

  this.details = details; 

  this.color = color; 

  this.xMin = xMin; 

  this.yMin = yMin; 

  this.xMax = xMax; 

  this.yMax = yMax; 

  this.zMin = zMin; 

  this.zMax = zMax; 

  this.dirty = dirty; 

  this.photoPath = photoPath; 

 } 

} 

 

Η Arraylist με τους κωδικούς σύνδεσης aListConnections διατρέχεται συνεχώς όποτε 

εκτελείται η onDraw() μέθοδος. Η αναζήτηση των στοιχείων κάθε σημείου 

πραγματοποιείται στην BST των στοιχειών των σημείων bstPoints. Ενώ η αναζήτηση 

των στοιχείων ενός αντικειμένου πραγματοποιείται στην BST bstElement. 

Τεχνικά οι συντεταγμένες των σημείων καθώς και οι εικονοσυντεταγμένες τους, που 

υπολογίζονται σε κάθε κύκλο υπολογισμών (κλάση Photo και μέθοδος 

calcPhotoCoords), αποθηκεύονται και διαχειρίζονται ως αντικείμενα Points. 

Για την αναπαράσταση των γραφικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν ευθύγραμμα 

τμήματα 

 

x1 = bstPoint.get(con.code1).px; 

y1 = bstPoint.get(con.code1).py; 

x2 = bstPoint.get(con.code2).px; 

y2 = bstPoint.get(con.code2).py; 

            

canvas.drawLine(x1,y1,x2,y2,paintJobRed); 
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τα οποία επανασχεδιάζονται σε κάθε κύκλο υπολογισμών στη μέθοδο onDraw() της 

testView. 

 

Πριν τη σχεδίαση των σημείων προηγείται έλεγχος για το εάν τα σημεία βρίσκονται στο 

οπτικό πεδίο της κάμερας. Τα σημεία που είναι εκτός μιας προκαθορισμένης οπτικής 

γωνίας φιλτράρονται και δεν προβάλλονται. 

 

Η κλάση Photo αναλαμβάνει τον υπολογισμό των εικονοσυντεταγμένων των σημείων με 

συντεταγμένες ΧΥΖ του πραγματικού χώρου. Ως βασικά δεδομένα εισόδου χορηγούνται 

οι συντεταγμένες του κέντρου προβολής xRP,yRP,zRP, και ο πίνακας στροφής της 

φωτογραμμετρίας  photoMatrix.   

 
public class Photo { 

  

 public Point calcPhotoCoords(Point p, double xRP, double yRP, double zRP, 

   Matrix photoMatrix, int viewWidth, int viewHeight) { 

  double Xo, Yo, Zo; 

  double xo, yo; 

  double U, V, W; 

  double R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33; 

  double x, y; 

 

  double X = p.x; 

  double Y = p.y; 

  double Z = p.z; 

   

  //σ/νες κέντρου λήψης - values are set in readData  

  Xo = xRP; 

  Yo = yRP; 

  Zo = zRP; 

 

  //inner orientation 

  xo = 0; 

  yo = 0; 

  double c = 3.5424; 

 

  //sensor size (mm) acquired from photomodeler 

  double sensorMmW = 3.8250; //mm 

  double sensorMmH = 2.1516; //mm 

   

  int sensorPixelsW = 1920; 

  int sensorPixelsH = 1080;   

   

  //Photogrammetry Rotation matrix 

… 

 

  U = R11 * (X - Xo) + R12 * (Y - Yo) + R13 * (Z - Zo); 

  V = R21 * (X - Xo) + R22 * (Y - Yo) + R23 * (Z - Zo); 

  W = R31 * (X - Xo) + R32 * (Y - Yo) + R33 * (Z - Zo); 

  

  x = xo - c * U / W; //mm 

  y = yo - c * V / W; 

   

  p.px = (int) (((sensorMmW/2.0)+x)*2560/sensorMmW); 

  p.py = (int) (((sensorMmH/2.0)-y)*1440/sensorMmH);   

  

  return p; 

 } 
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 3.4.7 Υλοποίηση της λειτουργίας προβολής της κάτοψης 

Όταν η κινητή συσκευή τοποθετείται σε σχεδόν οριζόντια θέση, τότε εμφανίζεται 

η κάτοψη του χώρου, πάλι με τη μορφή γραμμών και σε ορθή προβολή. Η προβολή της 

κάτοψης έχει δυναμικό χαρακτήρα, αφού είναι σταθερά προσανατολισμένη στο χώρο. 

Δηλαδή, περιστρέφοντας την κινητή συσκευή οριζόντια το σχέδιο της κάτοψης 

παραμένει προσανατολισμένο στο βορρά. 

Σε αυτή την εφαρμογή η περιστροφή των συντεταγμένων πραγματοποιείται αναλυτικά 

με μετασχηματισμό συντεταγμένων στη μέθοδο katoci() της MainActivity. 

Εντοπίζονται οι ελάχιστες τιμές για τις τετμημένες και τεταγμένες, ώστε να μπορεί να 

σχεδιαστεί, σε κάθε περίπτωση,  η προβολή της κάτοψης στην οθόνη της κινητής 

συσκευής, χωρίς να αποκοπούν κάποια στοιχεία της. 

 

private void katoci() { 

  double h = Math.toRadians(dcm.headingOfAxleX(DCMmatrix.get(0, 0), 

    DCMmatrix.get(1, 0))); 

 

  double minX = 0, minY = 0, maxX = 0, maxY = 0, dx, dy, mG, mS, border; 

  boolean flagOn = true; 

   

  for (String s : bstPoint.keys()) { 

   Point p = bstPoint.get(s); 

   // rotate Ground coordinates 

   p.kx = p.x * Math.cos(h) + p.y * Math.sin(h); 

   p.ky = p.y * Math.cos(h) - p.x * Math.sin(h); 

    

   if (flagOn==true) { 

    flagOn = false; 

    minX = p.kx; 

    maxX = p.kx; 

    minY = p.ky; 

    maxY = p.ky; 

   } 

   minX = Math.min(p.kx, minX); 

   maxX = Math.max(p.kx, maxX); 

   minY = Math.min(p.ky, minY); 

   maxY = Math.max(p.ky, maxY); 

  } 

 

  dx = maxX - minX; 

  dy = maxY - minY; 

  if (dx>=dy) mG=dx; else mG=dy;  

 

  int scW = testView.getWidth(); 

  int scH = testView.getHeight(); 

  if (scW>=scH) mS=scH; else mS=scW;  

   

  border = 0.1 * mS;  

   

  int mSused = (int) (mS - border); 

  

  for (String s : bstPoint.keys()) { 

   Point p = bstPoint.get(s); 

   double originX = scW - (dx*mSused / mG); 

   double originY = scH - (dy*mSused / mG); 

   p.kpx = (int) ((originX / 2.0) + (p.kx - minX) * mSused / mG); 

   p.kpy = (int) (mS-((originY / 2.0) + (p.ky - minY) * mSused / mG)); 

  } 

   

 

 } 
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 4 Επίλογος 

 4.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Το θέμα που πραγματεύτηκε η παρούσα εργασία αφορά στην πρακτική 

αξιοποίηση των σύγχρονων κινητών συσκευών, που εμπεριέχουν τις χαμηλού κόστους 

τεχνολογίες IMU, μαγνητόμετρων και GNSS, σε εφαρμογές που έχουν ως αντικείμενο 

την αποτύπωση ή και την αναπαράσταση του πραγματικού χώρου. 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκε μια εφαρμογή σε 

περιβάλλον Android, χρησιμοποιώντας ως κινητή συσκευή το tablet Samsung Note Pro 

12.2’’. Στην εφαρμογή υλοποιούνται μέθοδοι για τον υπολογισμό του πίνακα στροφής, 

που χρησιμοποιείται στην επιστήμη της φωτογραμμετρίας (Πατώνης,2012) και στις 

εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή των γραφικών στοιχείων 

στην οθόνη της κινητής συσκευής. Επιπρόσθετα υλοποιήθηκαν μέθοδοι υπολογισμών 

που βελτιστοποιούν τη βασική υλοποίηση υπολογισμού του πίνακα στροφής και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε στατικές όσο και κινηματικές καταστάσεις. Οι 

μέθοδοι αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στις εφαρμογές του Android, όσο και σε 

desktop εφαρμογές στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Παράλληλα, η εφαρμογή 

συνδέεται με το GNSS δέκτη της κινητής συσκευής και λαμβάνει την πληροφορία της 

θέσης. 

 Η πληροφορία της θέσης και του προσανατολισμού, αποτελούν την πληροφορία του 

εξωτερικού προσανατολισμού των λήψεων και χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή για 

δύο βασικές λειτουργίες. 

Στην πρώτη λειτουργία, η εφαρμογή ουσιαστικά εργάζεται ως όργανο μέτρησης, 

υπολογισμού και καταγραφής των αποτελεσμάτων. Η μέτρηση αφορά στη διαδικασία 

της φωτογραφικής λήψης από τη βασική κάμερα της κινητής συσκευής. Ο υπολογισμός 

στον καθορισμό των στοιχείων του εξωτερικού προσανατολισμού της λήψης, από τις 

μετρήσεις των αισθητήρων. Και η καταγραφή, στην αποθήκευση των παραπάνω 

αποτελεσμάτων στον αποθηκευτικό χώρο της κινητής συσκευής. Τα όργανα αυτού του 

τύπου χρησιμοποιούνται, σε εφαρμογές που έχουν ως αντικείμενο την αποτύπωση του 

πραγματικού χώρου. 

Στη δεύτερη ομάδα λειτουργιών, η εφαρμογή επεκτείνεται στην επαυξημένη αλλά και 

στην εικονική πραγματικότητα. Γεωχωρικά δεδομένα αντλούνται από αρχεία κειμένου 

και προβάλλονται στην οθόνη της κινητής συσκευής ταυτόχρονα με την προεπισκόπηση 
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του πραγματικού κόσμου. Με αυτό τον τρόπο προσδίδεται επαύξηση της πληροφορίας 

που προσφέρεται στον χρήστη. Εκτός από την περιγραφική πληροφορία, η εφαρμογή 

παρέχει δυνατότητες για τον εντοπισμό και στην υλοποίηση σημείων και στοιχείων, από 

τα ψηφιακά αρχεία στον πραγματικό χρόνο. Οι εφαρμογές αυτές αφορούν στον 

εντοπισμό κατασκευών που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, όπως είναι για παράδειγμα 

οι υπόγειες κατασκευές (υπόγειοι αγωγοί), αλλά και η υλοποίηση σημείων στο χώρο. 

Για την προγραμματιστική διεκπεραίωση των στόχων που είχαν τεθεί και την 

ανάπτυξη της εφαρμογής αποδείχτηκε ότι επαρκούν οι βασικές βιβλιοθήκες του SDK 

του Android και επικουρικά η βοήθεια της βιβλιοθήκης Jama για τις πράξεις πινάκων. 

Μελλοντικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι βιβλιοθήκες OpenCV και ARToolKit 

για την εξειδικευμένη επέκταση της εφαρμογής. 

 4.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

O έλεγχος των αποτελεσμάτων της εφαρμογής περιορίστηκε κατά μεγάλο μέρος 

από τις μικρές δυνατότητες του δέκτη της παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης. Στη 

συγκεκριμένη συσκευή που ήταν διαθέσιμη ο δέκτης GNSS έχει καλύτερη δυνατή 

ακρίβεια αυτή των 15m. Αυτή η ακρίβεια, εάν και είναι ικανοποιητική για πληθώρα 

εφαρμογών, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές που απαιτείται υψηλή ακρίβεια 

στα αποτελέσματα. Για τις ανάγκες τις εργασίας χρησιμοποιήθηκαν εικονικές τιμές για 

τη θέση, οι οποίες όμως μπορούν να μεταβάλλονται παραμετρικά, με δυναμικό τρόπο 

από τον χρήστη. Για τον παραπάνω λόγο δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει δοκιμή του 

συστήματος στον πραγματικό εξωτερικό χώρο. 

 4.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Οι αδρανειακές μονάδες μέτρησης χαμηλού κόστους είναι μια τεχνολογία που 

αναπτύσσεται ραγδαία και μαζί με τις τεχνολογίες προσδιορισμού θέσης, το διαδίκτυο 

και την πληροφορική αποτελούν μία πολύ δυνατή ομάδα εργαλείων για την ανάπτυξη 

καινοτόμων εφαρμογών. Αυτή η εργασία αποτελεί τη σύνδεση των δυνατοτήτων των 

σύγχρονων κινητών συσκευών με την ελεγχόμενη λειτουργία των αδρανειακών 

αισθητήρων μέτρησης και μαγνητόμετρων.  Η τωρινή αδυναμία χρήσης του GNSS, δεν 

αποτελεί εμπόδιο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτού του τύπου εφαρμογών. Αφενός 

επειδή η εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαία που δεν είναι απίθανο το 

άμεσο χρονικό διάστημα, να εφοδιαστούν οι κινητές συσκευές, από τους ίδιους τους 

κατασκευαστές τους με υψηλότερης ακρίβειας δέκτες και αφετέρου είναι δυνατή η 
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σύνδεση με εξωτερικούς δέκτες GNSS υψηλότερης ακρίβειας και αξιοπιστίας που είναι 

σε θέση να επιτύχουν ακρίβειες της τάξης των μερικών εκατοστών. 

  Άμεση προτεραιότητα για τη συνέχιση της εργασίας είναι ο έλεγχος της ακρίβειας 

που μπορεί να επιτευχθεί στον προσανατολισμό της κινητής συσκευής, ουσιαστικά στον 

υπολογισμό του πίνακα στροφής της κάμερας. Η αδυναμία του GNSS, θα καλυφθεί με 

τη μέτρηση των συντεταγμένων λήψης απευθείας με τοπογραφικό όργανο, με ακρίβεια 

της τάξης των μερικών χιλιοστών, ενώ οι τιμές σύγκρισης του ίδιου του πίνακα στροφής 

θα προκύψουν από μεθοδολογίες με εγγυημένη ακρίβεια στα αποτελέσματά τους. 

Σημαντική εφαρμογή, είναι η χρήση αυτών των συστημάτων στην απευθείας 

μέτρηση μεγεθών, που υπό άλλες συνθήκες είτε είναι αδύνατον να μετρηθούν, είτε 

προϋποθέτει πολύ υψηλό κόστος. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η μέτρηση της πλευρικής 

επιτάχυνσης, που αφορά στην κίνηση των οχημάτων σε καμπύλα τμήματα της οδού, που 

θα χρησιμεύσει στην μέτρηση της κεντρομόλου δύναμης που ασκείται στα ελαστικά του 

οχήματος και οδηγεί εν τέλει στη διαστασιολόγηση των στοιχείων της οδού. Σκοπός 

αυτής της έρευνας και εφαρμογής θα είναι οι ίδιες οι μετρήσεις αλλά και η μελέτη της 

ακρίβειας που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση αισθητήρων χαμηλού κόστους. Η 

συγκεκριμένη εφαρμογή απαιτεί τη χρήση δέκτη GNSS υψηλής ακρίβειας, καθώς και 

την ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων που συνθέτουν τις μετρήσεις από τα GNSS και 

IMU. 
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