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Περίληψη 
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για την μέτρηση της λαμπρότητας στους 

αυτοκινητοδρόμους ποικίλουν καθώς δεν υπάρχει αυστηρό πλαίσιο που να καθορίζει με 

λεπτομέρεια τον τρόπο διεξαγωγής. Στην πλειοψηφία τους οι μετρήσεις φωτισμού στους 

αυτοκινητοδρόμους απαιτούν την χειροκίνητη στόχευση του σημείου μετρήσεως, λήψη της 

μέτρησης και επανάληψη της διαδικασίας σε όλο το μήκος του οδοστρώματος. 

Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως σκοπό την βελτιστοποίηση και διευκόλυνση των τεχνικών 

μετρήσεων φωτισμού σε αυτοκινητοδρόμους με ιδιαίτερη βαρύτητα στις σήραγγες, κάνοντας 

χρήση ψηφιακών συσκευών απεικόνισης (CCD). Αυτό επιτυγχάνεται με τον σχεδιασμό ενός 

αυτομάτου συστήματος μέτρησης λαμπρότητας. 

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα που υλοποιήθηκε χρησιμοποιεί εικόνες που λαμβάνονται από 

μια βαθμονομημένη ψηφιακή συσκευή λήψης εικόνων λαμπρότητας από προκαθορισμένες 

θέσεις μέτρησης. Οι θέσεις αυτές ανιχνεύονται μέσω ενός ψηφιακού οδομέτρου το οποίο 

αναπτύχθηκε σε πλατφόρμα Arduino. Η λειτουργία του συστήματος μέτρησης βασίζεται σε ένα 

σύνολο αλγορίθμων που σχεδιάστηκαν ώστε να αυτοματοποιούν τόσο την διαδικασία λήψης 

όσο και επεξεργασία των δεδομένων, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα μέτρησης σε 

πραγματικό χρόνο παράλληλα με την διαδικασία καταγραφής των εικόνων λαμπρότητας. 

Με την ανάπτυξη του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται μείωση στον χρόνο διεξαγωγής των 

μετρήσεων ενώ δίνεται η επιπλέον σημαντική δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων σε 

δρόμους χωρίς να απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας. Επιπλέον δίνεται στον χείριστη η 

ικανότητα να έχει άμεση πρόσβαση σε όλο το πλήθος των μετρούμενων στοιχείων σε 

πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας έτσι το αποτέλεσμα και την ποιότητα των μετρήσεων σε 

λιγότερο χρόνο. 
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Abstract 

Technics currently used for luminance measurements in roadways vary, since there are not strict 

regulations that determine the way these are performed. Lighting measurements in roadways 

are mostly conducted with manual targeting of the measurement point, extracting the 

information needed and the repetition of the process throughout the range of the road. 

The goal of the current thesis is the optimization and the improvement of the methods used for 

light measurements in road installations focusing on tunnel installations using digital imaging 

cameras (CCD). This goal is achieved by designing an automatic luminance measuring system. 

The system implemented uses images captured by a calibrated digital camera with the ability to 

capture luminance images from predestined positions. These positions are determined by a 

digital odometer implemented using the Arduino platform. The operation of the measuring 

system is defined by a set of algorithms developed for automating both the acquirement and the 

processing of the achieved data, while at the same being capable to perform luminance 

calculations on a real-time basis. 

The developed system succeeds in reducing the time needed for conducting measurements 

while at the same time provides the ability to perform roadway lighting evaluations without the 

need to interrupt the traffic flow on the road. Moreover it provides the user the ability to 

immediately access all the acquired data in real-time, ensuring the quality of the measurements 

in little time more efficiently. 
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1 Εισαγωγή στον οδικό φωτισμό 
 

Ο οδικός φωτισμός έχει ως κυρίαρχο στόχο να βελτιώσει την ασφάλεια και την άνεση στη 

οδήγηση. Στόχος του «καλού» φωτισμού είναι να εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες ορατότητας 

φωτίζοντας όχι μόνο την επιφάνεια του δρόμου και το περιβάλλον αυτού αλλά και να παρέχει 

οπτική πληροφορία στον οδηγό για να διακρίνει πιθανούς στόχους ή κινδύνους. 

Ο φωτισμός θεωρείται ανάμεσα στους πιο αποδοτικούς τρόπους βελτίωσης της ποιότητας και 

ασφάλειας του οδικού δικτύου. Έρευνες δείχνουν ότι κατά την διάρκεια της νύχτας η πιθανότητα 

πρόκλησης αυτοκινητιστικού ατυχήματος είναι μέχρι και 2 φορές υψηλότερη από αυτή κατά 

την διάρκεια της ημέρας [1]. Γενικά η προσθήκη φωτισμού στο οδόστρωμα φαίνεται να μειώνει 

τον αριθμό πρόκλησης ατυχημάτων κατά την διάρκεια της νύχτας 20 με 40%.Αν και δεν έχουν 

παρατηρηθεί συνδέσεις μεταξύ της πρόκλησης ατυχημάτων και του επιπέδου λαμπρότητας ή 

άλλης παραμέτρου φωτισμού (ομοιομορφία, θάμβωση, κοκ)  υπάρχουν ενδείξεις ότι η αύξηση 

του επιπέδου λαμπρότητας μειώνει την πιθανότητα ατυχήματος για του πεζούς ιδιαίτερα σε 

διαβάσεις πεζών [1]. 

Παραδοσιακά τα δύο μεγέθη που χρησιμοποιούνταν για τον καθορισμό της ποιότητας του 

οδικού φωτισμού ήταν η ένταση φωτισμού και η λαμπρότητα. Η ένταση ποσοτικοποιεί την 

ποσότητα του φωτός που φτάνει από το φωτιστικό σώμα στην επιφάνεια του δρόμου ενώ η 

λαμπρότητα είναι η ποσότητα της φωτεινής ακτινοβολίας που ανακλά στον δρόμο και φτάνει 

στα μάτια του οδηγού. Παλαιότερα κατά την εκπόνηση φωτομετρικών μελετών μόνο η 

ποσότητα της φωτεινής ροής λαμβανόταν υπόψιν και η κατανομή αυτής σε σχέση με την 

γεωμετρία και την χωροθέτηση των φωτιστικών. Πλέον οι φωτομετρικές μελέτες ασχολούνται 

ευρύτερα με παραμέτρους λαμπρότητας, όπως η λαμπρότητα του οδοστρώματος, η λαμπρότητα 

στόχων στο οδόστρωμα, η ομοιομορφία και η θάμβωση [2]. 

Έρευνες στον τομέα της οπτικής σε σχέση με τον φωτισμό των οδικών δικτύων δείχνουν ότι η 

ικανότητα εκτέλεσης ενεργειών με βάση το πεδίο όρασης εξαρτάται κυρίως από την 

λαμπρότητα του στόχου, την λαμπρότητα του οδοστρώματος και την αντίθεση της λαμπρότητας 

ανάμεσα στον στόχο και το περιβάλλον του. Έτσι πλέον αυτές οι παράμετροι είναι που 

λαμβάνονται υπόψιν κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων φωτισμού στο οδικό δίκτυο [3]. 

Αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερα από μελέτες που θεωρούν την λαμπρότητα ως την 

παράμετρο με την μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ποσότητα ατυχημάτων κατά την νυχτερινή 

οδήγηση [4]. 

Η χρήση της έντασης φωτισμού ως παραμέτρου αξιολόγησης της ποιότητας του οδικού 

φωτισμού φάνηκε να είναι ανεπαρκής καθώς αν και η ικανότητα να διακρίνεις αντικείμενα στο 

οδόστρωμα καθορίζεται από την ένταση, σε πραγματικές οδικές συνθήκες οι παράμετροι που 

επηρεάζουν το οπτικό πεδίο του οδηγού είναι πολλές, περίπλοκες και δύσκολο να περιγράφουν 

από μια μόνο μεταβλητή. Επιπρόσθετα έρευνες δείχνουν ότι η λήψη αποφάσεων από τον οδηγό 

βασίζεται στο σύνολο της οπτικής πληροφορίας στο πεδίο του: περιβάλλον δρόμου, μήκος 

ανοιχτού δρόμου, παρουσία άλλων οχημάτων, ύπαρξη πεζών, διαγράμμιση κ.λπ. [4]. Γίνεται 

λοιπόν προφανές ότι οι απαιτήσεις για τον σύγχρονο μελετητή αυξάνονται και γίνονται 

περισσότερο περίπλοκες.  

Ταυτόχρονα, η αύξηση του κόστους ενέργειας [5] καθώς και οι απαιτήσεις για την 

εξοικονόμηση αυτής δημιούργησαν ανάγκες για την ανάπτυξη εξελιγμένων συστημάτων 

εποπτείας φωτισμού που θα παρέχει την βέλτιστη επιλογή φωτιστικών με γνώμονα όλες τις 
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παραπάνω απαιτήσεις. 

Σήμερα οι απαιτήσεις των οδικών δικτύων για ασφάλεια, ταχύτητα και οικονομία έχουν αυξήσει 

και τις απαιτήσεις για καλύτερες συνθήκες φωτισμού. Σύγχρονες έρευνες και μελέτες 

καθορίζουν τα πρότυπα που ακολουθούνται με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού 

οπτικού αποτελέσματος. Το πρότυπο που ακολουθείται πλέον στην Ευρώπη είναι το EN 

13201:1-4 [6] [7] [8], το οποίο εκδόθηκε το 2003 και αναθεωρήθηκε το 2015 χωρίς σημαντικές 

αλλαγές πέρα από τις ονομασίες των κλάσεων φωτισμού. Το πρότυπο EN 13201-1&2 εισάγει 

τις ME/MEW κλάσεις φωτισμού για χρήση σε αυτοκινητοδρόμους .Οι ME/MEW κλάσεις 

βασίζονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά φωτισμού όπως η λαμπρότητα (μέση, ολική, διαμήκης), 

ομοιομορφία και θάμβωση. Το ευρωπαϊκό πρότυπο 13201-3 ορίζει την μαθηματική 

μεθοδολογία για τους υπολογισμούς απόδοσης και ποιότητας συστημάτων φωτισμού που 

σχεδιάστηκαν με βάση το EN 13201-2. Αντίστοιχα το EN 13201-4 καθορίζει τις μεθοδολογίες 

για την σωστή μέτρηση των φωτομετρικών μεγεθών στον οδοφωτισμό. 

Η επιφάνεια του δρόμου καθώς και τα εμπόδια αυτής γίνονται αντιληπτά στον οδηγό από την 

ποσότητα του φωτός η οποία αντανακλά πάνω τους και εισέρχεται στο μάτι του οδηγού. 

Ειδικότερα, είναι η αντίθεση μεταξύ υποβάθρου και εμποδίου που κάνει τα εμπόδια ορατά. 

Διαπιστώνεται έτσι ότι η ένταση φωτισμού, η ποσότητα δηλαδή που προσπίπτει στον δρόμο ανά 

μονάδα επιφάνειας δεν αποτελεί ισχυρό δείκτη για το ποια είναι η πραγματική αίσθηση που θα 

έχει ο οδηγός στο οπτικό του πεδίο για το περιβάλλον του [9]. Αντίθετα η επιφανειακή 

λαμπρότητα, η οποία ορίζεται ως το ποσό της φωτεινής ακτινοβολίας η οποία εκπέμπεται από 

μια επιφάνεια ανά μονάδα επιφάνειας, ανά μονάδα σταθερής γωνίας στην κατεύθυνση του 

παρατηρητή, παρέχει σημαντική πληροφορία για την επίδραση του οδικού φωτισμού στον 

οδηγό. 

Τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά ενός δρόμου συνήθως καθορίζονται από τις εξής παραμέτρους 

[6] [10]: 

Μέση λαμπρότητα οδοστρώματος (Lav) 

Η μέση τιμή της φωτεινής έντασης των φωτιστικών που ανακλάται από την επιφάνεια του 

δρόμου με μονάδα μέτρησης cd/m2. 

Συνολική ομοιομορφία της επιφάνειας του δρόμου(Uo) 

Το πηλίκο της ελάχιστης προς την μέση λαμπρότητα του οδοστρώματος στο σύνολο της 

μετρούμενης επιφάνειας. 

Διαμήκης ομοιομορφία της επιφάνειας του δρόμου(UL) 

Το πηλίκο της ελάχιστης προς την μέγιστη λαμπρότητα του οδοστρώματος κατά κατά μήκος 

μιας γραμμής στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας [11]. 

Τhreshold increment (TI%) 

Το μέτρο της θάμβωσης εκφρασμένο ως το ποσοστό της αντίθεσης που απαιτείται μεταξύ ενός 

αντικειμένου και του περιβάλλοντος του ώστε να είναι ευδιάκριτο με παρούσα την πηγή 

θάμβωσης [12]. 

Surrounding ratio(SR) 

Ο λόγος μεταξύ της μέσης έντασης φωτισμού ,μετρούμενης σε λωρίδες εφαπτόμενες στα όρια 

του οδοστρώματος, προς την μέση φωτεινή ένταση σε λωρίδες στο εσωτερικό του 

οδοστρώματος. 
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Όλες οι παραπάνω παράμετροι καθορίζουν ως ένα βαθμό την οπτική ικανότητα του οδηγού. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόδοση του οδηγού φαίνεται να έχουν η μέση λαμπρότητα 

οδοστρώματος και η συνολική ομοιομορφία. Αντίστοιχα η ικανότητα του οδηγού να διακρίνει 

εμπόδια στο δρόμο φαίνεται να εξαρτάται από την λαμπρότητα στα σκοτεινότερα σημεία του 

δρόμου, ενώ η απόδοση του μειώνεται βάσει της θάμβωσης η οποία χαρακτηρίζεται από το ΤΙ 

(Τhreshold Ιncrement). 

Η ικανότητα διάκρισης εμποδίων στο οδόστρωμα μπορεί να εξαρτάται είτε από την αντίθεση 

της λαμπρότητας είτε από την διαφορά στο χρώμα. Και οι δύο παράμετροι εξαρτώνται από την 

ανακλαστικότητα του περιβάλλοντος χώρου καθώς και από την ένταση απευθείας και 

περιβάλλοντος φωτισμού. Η αντίθεση του φωτισμού μεταξύ εμποδίου και περιβάλλοντος [9] 

ορίζονται ως: 

𝐶 =
𝐿𝑡 − 𝐿𝑏
𝐿𝑏

 

όπου C είναι η αντίθεση Lt είναι η λαμπρότητα του εμποδίου και Lb είναι η λαμπρότητα 

υποβάθρου. Εάν ο στόχος φωτίζεται λιγότερο από το παρασκήνιο τότε η αντίθεση λαμβάνει 

αρνητικές τιμές ενώ εάν φωτίζεται περισσότερο θετικές. 

Έρευνες σε θέματα ορατότητας δείχνουν ότι συνήθως τα εμπόδια σε πραγματικές συνθήκες 

οδήγησης έχουν γενικά χαμηλότερες τιμές λαμπρότητας από το παρασκήνιο. Έτσι αυξάνοντας 

την λαμπρότητα του περιβάλλοντος αυξάνει γενικά η πιθανότητα εντοπισμού του εμποδίου. 

Επίσης παρατηρείται ότι σε σταθερές συνθήκες φωτισμού, η οπτική απόδοση αυξάνει με 

αύξηση της λαμπρότητας του οδοστρώματος και με μείωση της εγκάρσιας έντασης φωτισμού 

[9] [13]. 

Η διαφορά μεταξύ της μέσης και της ελάχιστης λαμπρότητας του δρόμου δεν θα πρέπει να είναι 

μεγάλη. Αυτό εξασφαλίζεται καθορίζοντας τον λόγο μεταξύ μέσης και μέγιστης λαμπρότητας, 

ο οποίος ονομάζεται συντελεστής ομοιομορφίας (Uo). Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής 

ομοιομορφίας τόσο δυσκολότερο είναι για τον οδηγό να διακρίνει αντικείμενα τα οποία 

βρίσκονται μπροστά από σκοτεινά περιβάλλοντα, ενώ πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ της μέσης 

και μέγιστης λαμπρότητας χαμηλώνουν και την ικανότητα του ματιού να διακρίνει αντιθέσεις. 

Ο δείκτης TI (threshold increment) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θάμβωσης. Ο δείκτης 

αυτός προκύπτει από τον υπολογισμό της περιβάλλουσας λαμπρότητας των φωτιστικών και τον 

υπολογισμό για το πόσο θα έπρεπε να αυξηθεί το επίπεδο φωτισμού για να επαναφέρει την 

ορατότητα στο επίπεδο που θα υπήρχε χωρίς την θάμβωση [9]. 

Η οπτική άνεση του οδηγού είναι συνυφασμένη με την μέση λαμπρότητα (Lav) και την διαμήκη 

ομοιομορφία (UL). Όπως έχει αναφερθεί όσο μεγαλύτερη η λαμπρότητα τόσο πιο εύκολο γίνεται 

για τον οδηγό να διακρίνει αντικείμενα στον δρόμο με συνέπεια να καταπονείται λιγότερο 

οπτικά και να είναι πιο άνετη η οδήγησή του. Επιπρόσθετα αυτό έχει και ως αποτέλεσμα να 

διευκολύνεται η προσαρμογή του ματιού σε επιπλέον περιβάλλοντα φωτισμό καθώς και στα 

φώτα διερχόμενων οχημάτων. Η διαμήκης ομοιομορφία αντίστοιχα είναι σημαντική γιατί 

μειώνει την κόπωση του ματιού καθώς κατά την όδευση σε δρόμο με μεγάλες εναλλαγές μεταξύ 

πολύ φωτεινών και σκοτεινών σημείων προκαλείται καταπόνηση στο μάτι του οδηγού 

(«φαινόμενο ζέβρας»). Η διαμήκης ομοιομορφία που περιγράφει το φαινόμενο αυτό ορίζεται ως 

ο λόγος της μικρότερης προς την μεγαλύτερη λαμπρότητα στην επιφάνεια του δρόμου σε άξονα 

παράλληλο με αυτόν της κίνησης του οχήματος [3]. 
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Η παράμετρος SR (surround ratio) χρησιμοποιείται κυρίως τα τελευταία χρόνια από τους 

μελετητές καθότι δεν είχε προσδιοριστεί ως σημαντική παράμετρος από παλαιότερες έρευνες. 

Ο δείκτης αυτός υποδηλώνει την δυνατότητα που παρέχεται στον οδηγό από τα συστήματα 

φωτισμού να διακρίνει πεζούς, οχήματα ,ζώα και αντικείμενα στην περιφέρεια του δρόμου [3]. 
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2 Αξιολόγηση φωτομετρικών χαρακτηριστικών σηράγγων 
 

Οι υπολογισμοί και οι μετρήσεις φωτομετρικών χαρακτηριστικών δρόμων γίνονται σύμφωνα 

με τα πρότυπα ΕΝ 13201: 3-4 [7] [8] [6] και οι βασικές τους κατευθύνσεις είναι οι εξής: 

 Υπολογισμός και μέτρηση της επιφανειακής λαμπρότητας. 

 Εκτίμηση των χαρακτηριστικών ομοιομορφίας λαμπρότητας. 

 Εκτίμηση των ανακλαστικών χαρακτηριστικών. 

 Εκτίμηση του επιπέδου θάμβωσης. 

Όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται για την βελτίωση των συνθηκών οδήγησης με γνώμονα 

τον οδηγό με αποτέλεσμα τα σημεία παρατήρησης να έχουν οριστεί με βάση το οπτικό του 

πεδίου. Έτσι οι μετρήσεις λαμβάνονται 1,5m από το επίπεδο του δρόμου, ενώ η γωνία 

παρατήρησης είναι μεταξύ 0,5° και 1,5ο. Η θέση αυτή καλείται «θέση του τυπικού οδηγού – 

παρατηρητή». Η περιοχή μέτρησης (εικόνα 1) λαμβάνεται από το πρώτο φωτιστικό που απέχει 

60m από το σημείο παρατήρησης έως το επόμενο στην ίδια διεύθυνση ενώ το πλάτος 

μεταβάλλεται από τα όρια του αυτοκινητοδρόμου [7]. 

 

Εικόνα 1: Θέση λήψης μετρήσεων. 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13201-3 τα σημεία μέτρησης πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα 

στο επίπεδο μέτρησης. Ο αριθμός των σημείων εξαρτάται από το πεδίο μετρήσεων. Οι 

αποστάσεις μεταξύ των σημείων αυτών καθορίζονται από την εξίσωση: 

𝐷 =
𝑆

𝑁
 

Όπου D είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων, S είναι η απόσταση μεταξύ φωτιστικών 

σωμάτων και N είναι ο αριθμός των σημείων υπολογισμού στην διεύθυνση κίνησης. Για το N 

ισχύει: εάν S≤30m τότε Ν=10, εάν S>30m τότε N είναι ο μικρότερος ακέραιος για τον οποίο 

D≤3m. 

Για το πλάτος του δρόμου αντίστοιχα ισχύει: 
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𝑑 =
𝑊𝐿

3
 

Όπου d είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων και WL είναι το πλάτος του δρόμου. 

Επιπρόσθετα από τα όρια το οδοστρώματος υπολογίζουμε απόσταση D/2 ως προς το μήκος του 

δρόμου και d/2 ως προς το πλάτος [7](εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Υπολογισμός θέσεων μέτρησης σύμφωνα με το ΕΝ 13201. 

Αν και ο φωτισμός σηράγγων χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ίδια βασικά 

φωτομετρικά μεγέθη όπως το υπόλοιπο οδόστρωμα εντούτοις διαφέρει καθότι ο φωτισμός της 

σήραγγας μεταβάλλεται δυναμικά και εξαρτάται τόσο από της εξωτερικές συνθήκες όσο και από 

τα κατασκευαστικά της χαρακτηριστικά. 

To κυρίαρχο χαρακτηριστικό στοιχείο των σηράγγων είναι η απότομη μετάβαση από φυσικό σε 

τεχνητό φωτισμό και αντίστροφα. Έτσι βασικό κριτήριο του σχεδιασμού και της μετέπειτα 

μελέτης του φωτισμού σε αυτές περιπτώσεις είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε τα μάτια του 

οδηγού να προσαρμοστούν ομαλά στην μετάβαση από τον εξωτερικό φωτισμό στον φωτισμό 

της σήραγγας. Η υψηλή αντίθεση μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού φωτισμού στην είσοδο 

της οδικής σήραγγάς έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της εισόδου της σήραγγας ως  ̏μαύρη 

τρύπα̏  προκαλώντας μείωση της ορατότητας του οδηγού. Το παραπάνω φαινόμενο δύναται να 

οδηγήσει σε απότομες μειώσεις ταχύτητας των εισερχομένων αυτοκινήτων δημιουργώντας 

συμφόρηση σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία ενώ αυξάνει αισθητά την πιθανότητα 

πρόκλησης ατυχημάτων [14]. 

Εφόσον εξασφαλιστεί ικανό επίπεδο φωτισμού στο σημείο εισόδου, η ένταση φωτισμού 

μειώνεται σταδιακά σε ζώνες χωρισμένες με βάση απόσταση και το μήκος της σήραγγας (εικόνα 

3). Πιο αναλυτικά: 

Ζώνη προσέγγισης 

Το τμήμα του οδοστρώματος ακριβώς πριν την είσοδο της σήραγγας από το οποίο ο οδηγός 

πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει στο εσωτερικό της. Το μήκος αυτής θα πρέπει να είναι ίσο 

με την απόσταση ασφαλούς πέδησης (Stopping Distance, SD). 
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Ζώνη κατωφλίου 

Το αρχικό τμήμα της σήραγγας αμέσως μετά την οπή εισόδου με μήκος ίσο με την απόσταση 

ασφαλούς πέδησης. 

Μεταβατική Ζώνη  

Το τμήμα από το τέλος της ζώνης κατωφλίου μέχρι την αρχή της εσωτερικής ζώνης. Σε αυτή τη 

ζώνη το επίπεδο φωτισμού μειώνεται σταδιακά από τα υψηλά επίπεδα της ζώνης κατωφλίου 

στα χαμηλότερα επίπεδα της εσωτερικής ζώνης. 

Εσωτερική Ζώνη  

Πρόκειται για το τμήμα της σήραγγας το οποίο εκτείνεται από το τέλος της μεταβατικής ζώνης 

έως την αρχή της ζώνης εξόδου. 

Ζώνη εξόδου 

Το τελευταίο τμήμα της σήραγγας από το τέλος της εσωτερικής ζώνης έως την οπή εξόδου. Το 

επίπεδο φωτισμού σε αυτό το σημείο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες φυσικού 

φωτισμού στην έξοδο της σήραγγας. 

 

Εικόνα 3: Ζώνες φωτισμού στο εσωτερικό σηράγγων. 

Για την μέτρηση και αξιολόγηση των φωτομετρικών χαρακτηριστικών σηράγγων λαμβάνεται 

ως βάση η τεχνική αναφορά CIE 194:2011 η οποία παρέχει τις βασικές πληροφορίες που 

χρειάζονται οι σχεδιαστές και οι χειριστές συστημάτων μέτρησης των φωτομετρικών ιδιοτήτων 

σηράγγων και δρόμων, ενώ ο κύριος στόχος του είναι να ορίσει τα χαρακτηριστικά και τους 

περιορισμούς που μπορεί να περιέχουν αυτά τα συστήματα. 

Η ανάγκη για την ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης του φωτισμού σηράγγων σε πραγματικές 

συνθήκες έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια ταυτόχρονα με την βελτίωση του 

χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού καθώς και την αυστηροποίηση των κανονισμών φωτισμού. 

Οι μετρήσεις για την αξιολόγηση της εγκατάστασης φωτισμού σε μία σήραγγα 

πραγματοποιούνται συνήθως στις παρακάτω περιστάσεις: 

 Στο τελικό στάδιο μιας εγκατάστασης για την αξιολόγηση της συνέπειας μεταξύ του 

σχεδιασμού και της πραγματικής εφαρμογής. 

 Σε προκαθορισμένα χρονικά στάδια για την αξιολόγηση παραγόντων γήρανσης ή 

μείωσης της απόδοσης των συστημάτων. 

 Για την συνεχή αξιολόγηση των συνθηκών φωτισμού και προσαρμογή αυτών ανάλογα 
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με τις επικρατούσες συνθήκες. 

 Για λόγους έρευνας και ανάπτυξης τεχνικών αξιολόγησης τον πραγματικών οπτικών 

συνθηκών ανάλογα με τις πηγές φωτισμού αλλά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις τα μεγέθη που χρειάζονται προσδιορισμό είναι τα εξής: 

 Ένταση φωτισμού οριζόντια και κάθετα στο επίπεδο του δρόμου και σε διάφορα ύψη 

κατά μήκος του δρόμου. 

 Την κατακόρυφη ένταση φωτισμού στα τοιχώματα. 

 Λαμπρότητα της επιφάνειας του δρόμου καθώς και των τοιχωμάτων. 

 Λαμπρότητα φωτεινών πηγών και ένταση φωτισμού στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή 

με σκοπό την εκτίμηση της θάμβωσης. 

 Μέσες τιμές των παραπάνω τιμών 

 Εκτίμηση της ομοιομορφίας των παραπάνω μετρώντας της αντίστοιχες μέγιστες και 

ελάχιστες τιμές. 

Οι μετρήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω μεγέθη καθώς για λόγους πληρότητας ή με 

σκοπό την αξιολόγηση συγκεκριμένων παραμέτρων μπορούν να προσδιοριστούν μεγέθη όπως 

η ανακλαστικότητα των σημάνσεων σημείων του δρόμου. Η ακρίβεια καθώς και ή μέθοδος 

προσδιορισμού των μεγεθών που ζητούνται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον λόγο 

πραγματοποίησης των μετρήσεων. Όταν αυτές πραγματοποιούνται στο τελικό στάδιο της 

εγκατάστασης θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά τα πρότυπα και οι διαδικασίες, ενώ οι 

αβεβαιότητες θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένες δεδομένου ότι τα αποτελέσματα θα 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση μεγεθών που έχουν προσδιοριστεί κατά την αρχική 

μελέτη. 

Σε περιοδικές μετρήσεις για την αξιολόγηση των εγκατεστημένων συστημάτων σε σχέση με τον 

χρόνο η αυστηρότητα στην τήρηση των προτύπων παίζει μικρό ρόλο καθότι μεγαλύτερο ρόλο 

παίζει η επαναληψιμότητα των μετρήσεων με τήρηση των ορίων αβεβαιότητας καθότι η 

σύγκριση των μεγεθών για τον προσδιορισμό της απόδοσης των συστημάτων πρέπει να 

συμβαίνει μεταξύ μετρήσεων με χρήση της ίδιας μεθοδολογίας. 

Στα συστήματα συνεχούς μέτρησης πρωταρχικό ρόλο παίζει η επαναληψιμότητα και η συνέπεια 

των μετρήσεων καθώς και η αντιστοιχία με τα μεγέθη προς έλεγχο ώστε να εξασφαλίζεται η 

σωστή ρύθμιση των συστημάτων φωτισμού. 

2.1 Φωτομετρικά μεγέθη προς μέτρηση 
 

Στο το CIE 194:2011 ορίζονται τα βασικά φωτομετρικά μεγέθη τα οποία θα πρέπει να 

μετρούνται από τα αυτόματα συστήματα μέτρησης οδικών συστημάτων. 

Η επιλογή των μεγεθών αυτών προέρχεται κυρίως από την ερευνητική δραστηριότητα των 

τελευταίων ετών με κυρίαρχο στόχο την βελτίωση της ασφάλειας του οδηγού αλλά στην επιλογή 

τους έπαιξαν ρόλο ιστορικοί και χρηστικοί λόγοι (περιορισμοί μετρητικού εξοπλισμού στο 

παρελθόν). 

Τα επιλεγόμενα προς μέτρηση μεγέθη είναι : 

 Η λαμπρότητα του δρόμου για οδικές αρτηρίες και σήραγγες στις οποίες κινούνται 

μηχανοκίνητα οχήματα. 
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 Ένταση φωτισμού για δρόμους στους οποίους κινούνται πεζοί. 

 Λαμπρότητα τοιχωμάτων, εγκάρσια ένταση φωτισμού και ημερήσια εξωτερική 

λαμπρότητα ως επιπλέον στοιχεία της σήραγγας. 

Αρχικά οι μετρήσεις λαμπρότητας γινόταν με στατικά λαμπρόμετρα, με γραφικές μεθόδους 

υπολογισμού ή στο χέρι. Εξαιτίας αυτού επικράτησε η μεθοδολογία επιλογής ορισμένων 

σημείων σε συμφωνία με έναν πρότυπο κάναβο χωρίς να λαμβάνεται για υπολογισμό το σύνολο 

της επιφάνειας του δρόμου. 

Αν και είναι γενικά αποδεκτές οι μετρήσεις λαμπρότητας για την αξιολόγηση της ποιότητας 

φωτισμού του οδοστρώματος υπάρχουν διεθνή και εθνικά πρότυπα τα οποία απαιτούν την 

μέτρηση και της έντασης φωτισμού. Κυρίαρχοι λόγοι για την επικράτηση αυτής της 

μεθοδολογίας είναι: 

 Οι μετρήσεις της έντασης φωτισμού τείνουν να είναι πιο ακριβείς, λιγότερο χρονοβόρες 

και κοστοβόρες. 

 Οι μετρήσεις της έντασης φωτισμού θεωρούνται απαραίτητες στην τελική αξιολόγηση 

ενός συστήματος φωτισμού σε σχέση με την αντίστοιχη μελέτη που έχει 

πραγματοποιηθεί για αυτό. 

Επιπρόσθετα στο πρότυπο CIE 194:2011 γίνεται ο διαχωρισμός των μετρούμενων 

φωτομετρικών μεγεθών σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού του 

μεγέθους. 

Κανονιστική παράμετρος 

Μια παράμετρος η οποία ορίζεται σε κάποιο πρότυπο αναφοράς και η οποία μπορεί να εκτιμηθεί 

χρησιμοποιώντας κάποιον αλγόριθμο (ο οποίος βασίζεται σε κάποιο φυσικό μοντέλο διάδοσης 

του φωτός) που συχνά περιγράφεται από το ίδιο το πρότυπο αναφοράς ή που μετράτε με 

μεθόδους που περιγράφονται ακριβώς από το πρότυπο αναφοράς εξακριβώνοντας την επιρροή 

των μετρολογικών χαρακτηριστικών του οργάνου μέτρησης στον φυσικό ορισμό του μεγέθους. 

Ειδικότερη παράμετρος 

Μια παράμετρος η οποία μετριέται σύμφωνα με σαφείς ορισμένες διαδικασίες και παραμέτρους 

οι οποίες όμως μπορούν να διαφέρουν από αυτές που ορίζονται από τα πρότυπα. 
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2.2 Αβεβαιότητα μετρούμενων φωτομετρικών μεγεθών 
 

Η αβεβαιότητα των μετρήσεων δηλώνει την έλλειψη ολοκληρωμένης γνώσης για την τιμή η 

οποία μετρήθηκε. 

Φαινόμενα τα οποία συμμετέχουν στην αβεβαιότητα δεν μπορούν να περιληφθούν σε μία 

μεταβλητή και για αυτό μετασχηματίζεται κάθε συμμετοχή αβεβαιότητας σε πηγή 

αβεβαιότητας. Γνωρίζοντας τις πηγές αβεβαιότητας ο μελετητής ή ο σχεδιαστής του συστήματος 

μπορεί να προβλέψει και να σχεδιάσει το σύστημα διεξαγωγής των μετρήσεων διασφαλίζοντας 

την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων. 

Γενικά οι αβεβαιότητες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 Αβεβαιότητες των μετρητικών οργάνων ή διαδικασιών. 

 Αβεβαιότητες περιβάλλοντος μετρήσεων. 

Το σύνολο των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν κατά την διάρκεια κατά την έναρξη 

και κατά το πέρας των μετρήσεων καθώς και οι συνθήκες του ηλεκτρικού δικτύου δύναται να 

μεταβάλλουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων μιας εγκατάστασης φωτισμού. 

 Επηρεάζουν τις συνθήκες λειτουργίας των φωτιστικών (θερμοκρασία λαμπτήρων, 

κίνηση φωτιστικών, κλπ.). 

 Επηρεάζουν την ποσότητα του φωτός που φτάνει στην επιφάνεια του δρόμου. 

 Επηρεάζουν την ανακλαστικότητα και τις παραμέτρους μετάδοσης φωτός στις 

επιφάνειες τόσο των φωτιστικών όσο και του δρόμου-τοίχων. 

 Δύναται να επηρεάσουν την απόκριση φωτοευαίσθητων επιφανειών στα μετρητικά 

όργανα. 

 Δύναται επίσης να επηρεαστεί η βαθμονόμηση των μετρητικών συστημάτων. 

Οι τρείς πρώτοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση των φωτιστικών συστημάτων και θα 

πρέπει να εκτιμηθεί πριν την διεξαγωγή των μετρήσεων αν αυτά τα φαινόμενα είναι επιθυμητά 

στα αποτελέσματα ή όχι. 

Οι σημαντικότεροι κλιματολογικοί παράγοντες που θα πρέπει να εκτιμηθούν πριν και κατά την 

διάρκεια των μετρήσεων είναι: 

 Θερμοκρασία του αέρα στο επίπεδο του δρόμου. 

 Υγρασία στο επίπεδο του δρόμου. 

 Σημείο δρόσου. 

 Ατμοσφαιρική ορατότητα. 

 Ταχύτητα ανέμου και εάν είναι δυνατό ταχύτητα ανέμου στο σημείο προσάρτησης των 

φωτιστικών. 

 Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την αξιολόγηση των 

συνθηκών φωτισμού. 

Επιπλέον οι κύριες πηγές αβεβαιότητας στα συστήματα μέτρησης φωτομετρικών μεγεθών είναι: 

 Ατελής ορισμός της μέτρησης (πχ μη σαφής ορισμός των περιοχών μέτρησης). 

 Ανεπαρκή στοιχεία για την συμμετοχή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή ατελής 
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καταγραφή αυτών. 

 Πεπερασμένη ανάλυση οργάνων ή διάκριση ορίων. 

 Ασυνεπείς τιμές βαθμονόμησης οργάνου. 

 Ασυνεπείς τιμές σταθερών ή άλλων τιμών που προκύπτουν από εξωτερικούς 

παράγοντες και συμμετέχουν στον αλγόριθμο υπολογισμού. 

 Παραδοχές και υποθέσεις για παραμέτρους που συμμετέχουν στη διαδικασία του 

συστήματος. 

 Αποκλίσεις σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ακόμα και σε τυπικά ίδιες συνθήκες. 
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3 Συστήματα μέτρησης λαμπρότητας 
 

Τα συστήματα μέτρησης λαμπρότητας χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 

 Χειροκίνητα συστήματα  

 Αυτόματα συστήματα 

Χειροκίνητα Συστήματα 

Μέχρι σήμερα η πλειοψηφία των μετρήσεων λαμπρότητας σε οδούς και σήραγγες 

πραγματοποιούταν με ειδικά όργανα (spot λαμπρόμετρα) τα οποία απαιτούν σκόπευση από την 

τυπική θέση του οδηγού (σε ύψος 1,5 m από το έδαφος) με γωνία στόχευσης 1ο από την 

οριζόντια θέση. Λόγω της μη απόλυτης επιπεδότητας του οδοστρώματος, η μέτρηση αυτή δεν 

μπορεί να γίνει αυτόματα αλλά απαιτεί χειριστή. Η διαδικασία αυτή απαιτεί λήψεις μετρήσεων 

σε πολλά διακριτά σημεία πάνω στον κάθε κάναβο μέτρησης εφόσον η λαμπρότητα 

μεταβάλλεται από σημείο σε σημείο. Στην ανοιχτή οδοποιία μετρούνται λίγοι κάναβοι μεταξύ 

δύο ιστών φωτισμού ενώ στις σήραγγες απαιτείται η μέτρηση πολλών κανάβων σε όλη την 

έκταση της σήραγγας καθότι ο τεχνητός φωτισμός μεταβάλλεται συνεχώς από την είσοδο του 

οχήματος στη σήραγγα μέχρι την έξοδό του (εικόνα 4, 5). 

 

Εικόνα 4: Θέση σημείων μέτρησης λαμπρότητας και θέσεις παρατηρητών κατά πλάτος του δρόμου. 

 

Εικόνα 5: Ενδεικτικές θέσεις κανάβων στο οδόστρωμα σήραγγας. 

K1 K2 K7K3 K6K4 K5

40m 100m 112m 136m 160m 184m 208m

  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

D 

D 

D 
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Είναι προφανές ότι οι μετρήσεις αυτές είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και δαπανηρές. Το 

μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι απαιτούν διακοπή της κυκλοφορίας ώστε να μπορεί ο 

χειριστής του λαμπρομέτρου να καταλαμβάνει θέση επί του οδοστρώματος, να σκοπεύει υπό τη 

συγκεκριμένη γωνία και σε συγκεκριμένο σημείο, να λαμβάνει τη μέτρηση και κατόπιν να 

συνεχίζει έως ότου μετρήσει όλα τα σημεία του κανάβου. Κατόπιν πρέπει να αλλάζει λωρίδα 

και να επαναλαμβάνει όλες τις προηγούμενες μετρήσεις. Αυτό σημαίνει μερικές δεκάδες λεπτά 

για κάθε κάναβο. Σε μία σήραγγα που πρέπει να μετρηθούν αρκετοί κάναβοι, ο απαιτούμενος 

χρόνος ανέρχεται σε μερικές ώρες, ειδικά στην περίπτωση σηράγγων μεγάλου μήκους. 

Για τους παραπάνω λόγους πλέον σχεδιάζονται αυτόματα συστήματα μέτρησης φωτομετρικών 

χαρακτηριστικών με στόχο την επιτάχυνση και την απλοποίηση της διαδικασίας. 

Αυτόματα Συστήματα 

Ο διαχωρισμός και η κατηγοριοποίηση των αυτομάτων συστημάτων μέτρησης γίνεται στο 

πρότυπο CIE 194:2011 σύμφωνα με το οποίο αν και τα αυτόματα συστήματα θα μπορούσαν να 

αντιστοιχηθούν σε κλάσεις με βάση τα αυστηρά εγγενή χαρακτηριστικά τους, όπως τον τύπο 

των μετρήσεων ή τον τύπο των αισθητήρων προτείνεται μια πιο γενική κατηγοριοποίηση η 

οποία φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Εικόνα 6: Κατηγοριοποίηση αυτομάτων συστημάτων μέτρησης. 

Ειδικότερα: 

Αυτόματο σύστημα 

Ως αυτόματο σύστημα γενικά νοείται κάθε σύστημα μετρήσεων το οποίο δεν απαιτεί την 

παρουσία χειριστή ή αν την απαιτεί, αυτή χρειάζεται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία της 

διαδικασίας (για παράδειγμα στην αρχή ή στο τέλος) ή εάν χρειάζεται χειριστής για κάποιο 

κομμάτι του συστήματος το οποίο δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις μετρήσεις. 

Αυτόματο σύστημα με σκοπό τον έλεγχο 

Αυτόματο σύστημα με κύριο σκοπό την παραγωγή ενός σήματος ελέγχου το οποίο σχετίζεται 

με μια ή περισσότερες φωτομετρικές παραμέτρους το οποίο μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία 

του συστήματος φωτισμού. 

Σύστημα Αυτομάτων Μετρήσεων 

Έλεγχος 

Στατικές 

Μετρήσεις  

Στατικές Δυναμικές 

Υψηλής Ακρίβειας Χαμηλής Ακρίβειας Υψηλής Ακρίβειας 

 

Χαμηλής Ακρίβειας 
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Αυτόματο σύστημα με σκοπό την μέτρηση 

Αυτόματο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για να μετρήσει φωτομετρικές παραμέτρους 

ακολουθώντας κάποιο πρότυπο ή κάποιον κανονισμό με σαφώς ορισμένες γεωμετρικές και 

οπτικές συνθήκες και διαδικασίες. 

Δυναμικό σύστημα μέτρησης 

Το σύστημα μέτρηση το οποίο κινείται στο επίπεδο του δρόμου για την διεξαγωγή των 

μετρήσεων. 

Στατικό σύστημα μέτρησης 

Σύστημα μέτρησης το οποίο πραγματοποιεί τις μετρήσεις από σταθερό σημείο. 

Σύστημα μετρήσεων υψηλής ακρίβειας 

Το σύστημα εκείνο το οποίο μπορεί για μια δεδομένη παράμετρο να παράγει μετρήσεις με 

δεδομένη αβεβαιότητα ίση ή μικρότερη από αυτό που απαιτείται από τα αντίστοιχα πρότυπα ή 

κανονισμούς. 

Σύστημα μετρήσεων χαμηλής ακρίβειας 

Το σύστημα εκείνο το οποίο πραγματοποιεί μετρήσεις για τις οποίες η αβεβαιότητα δεν είναι 

σαφώς ορισμένη ή στο οποίο η αβεβαιότητα είναι μεν ορισμένη είναι δε πάνω από τα επιτρεπτά 

όρια από τα πρότυπα και τους κανονισμούς ή οι προς μέτρηση παράγοντες και συνθήκες δεν 

έχουν προσδιοριστεί από τα πρότυπα και τους κανονισμούς. 

Τα συστήματα αυτόματης καταγραφής μετρήσεων έχουν την ικανότητα να αναλύσουν την 

συμπεριφορά ενός συστήματος φωτισμού λαμβάνοντας υπόψη έναν μεγάλο αριθμό μετρήσεων 

σημείων ή κατευθύνσεων ακόμα και σε πολλαπλές κατευθύνσεις ή χρησιμοποιώντας 

πολλαπλούς παρατηρητές. Αντίθετα τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά τα οποία συνήθως 

ορίζουν την ποιότητα έχουν προσδιοριστεί λαμβάνοντας ως δεδομένο τους περιορισμούς των 

χειροκίνητων και στατικών συστημάτων, περιορίζοντας έτσι κατά πολύ τα μετρούμενα σημεία. 

Στην εικόνα 7 φαίνεται ότι σε ένα frame αποτυπώνονται το σύνολο των τιμών λαμπρότητας σε 

όλο το μήκος του οδοστρώματος καθώς και στα τοιχώματα, δίνοντας ακριβώς την αίσθηση του 

οπτικού πεδίου που αντιμετωπίζει ο οδηγός. 
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Εικόνα 7: Μετατροπή εικόνας  σε τιμές λαμπρότητας. 

Με τον τρόπο αυτό η ανεύρεση των τιμών λαμπρότητας για σημεία ή το σύνολο του δρόμου 

μπορεί να πραγματοποιηθεί αναλύοντας το σύνολο των frame που ανταποκρίνονται στα σημεία 

μέτρησης. Αντίθετα στην εικόνα 8 μπορεί να παρατηρηθεί το σύνολο των προκαθορισμένων 

σημείων μέτρησης, μιας στατικής μεθόδου, πάνω σε ένα κάναβο 60 μέτρων για να διαπιστωθεί 

η απώλεια της πληροφορίας με αυτή την μέθοδο, καθώς τα σημεία μέτρησης καταλαμβάνουν 

σχετικά λίγο χώρο σε σχέση με τον συνολικό κάναβο. Οι στατικές μέθοδοι χρησιμοποιούν, όπως 

φαίνεται, προκαθορισμένα σημεία στο οδόστρωμα στα οποία γίνεται η μέτρηση και κατόπιν από 

το σύνολο των μετρήσεων προκύπτει με υπολογισμούς η λαμπρότητα στον συγκεκριμένο 

κάναβο. Αντίθετα έχοντας λάβει μια εικόνα λαμπρότητας για ένα σημείο του δρόμου ο 

μελετητής έχει πρόσβαση στις τιμές λαμπρότητας στο σύνολο του οδοστρώματος 

προσεγγίζοντας πιο ρεαλιστικά τις πραγματικές συνθήκες φωτισμού που αντιμετωπίζει ο οδηγός 

στο οπτικό του πεδίο. 
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Εικόνα 8: Διάγραμμα ισοφωτεινών επιφανειών πάνω σε κάναβο  σε συνδυασμό με το τυπικό κάναβο μέτρησης. 

Επιπρόσθετα, με τα συστήματα αυτόματης καταγραφής ακολουθώντας τον κανονιστικό ορισμό 

των μεγεθών είναι εύκολο να προσδιοριστεί στο ζητούμενο σημείο η τιμή τις μέγιστης και 

ελάχιστης λαμπρότητας, από τις οποίες εξάγονται οι ζητούμενες τιμές ομοιομορφίας δίνοντας 

κρίσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση της απόδοσης του φωτιστικού συστήματος σε 

πραγματικές συνθήκες. 

Όταν οι μετρήσεις διεξάγονται από ένα κινούμενο όχημα η καταγραφή του στιγμιότυπου 

συμβαίνει σε μια στιγμή καταγραφής, και για αυτό το λόγο τα αποτελέσματα της καταγραφής 

είναι ανάλογα της στιγμής που έγινε η καταγραφή σε συγκεκριμένο χώρο. Αντίθετα με τις 

στατικές μετρήσεις ο χώρος που λαμβάνεται κατά την καταγραφή θεωρείται ως σημείο και έτσι 

η μέτρηση χάνει την εξάρτηση της από τον χώρο. Αντίστοιχα ανάγοντας αυτή την τεχνική στα 

αυτόματα συστήματα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όταν η μία διάσταση μεγαλώνει αρκετά σε 

σχέση με την άλλη η μέτρηση θεωρείται σαν σημειακή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα τμήματα 

που λαμβάνονται οι μετρήσεις θεωρούνται γνωστά με γνωστές διαστάσεις και συντεταγμένες, 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποδοτική αξιολόγηση των μετρήσεων. Για αυτόν το 

λόγο όλες οι γνωστές πληροφορίες για την θέση και το μέγεθος των μετρούμενων τμημάτων θα 

πρέπει να καταγράφονται μεθοδικά. 

Όταν γίνονται υπολογισμοί λαμπρότητας όλα τα σημεία υπολογισμού στον κάναβο νοούνται να 

έχουν ίδια φυσικά χαρακτηριστικά, έτσι η απόσταση μεταξύ παρατηρητή και σημείου δεν είναι 

σημαντική, ενώ ο συντελεστής λαμπρότητας στην επιφάνεια υπολογισμού θεωρείται σταθερός 

για παρατήρηση υπό την ίδια κλίση. 

Κατά την διάρκεια πραγματοποίησης μετρήσεων τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Αν οι 

μετρήσεις πραγματοποιούνται από σύστημα μέτρησης λαμπρότητας με οπτικό αισθητήρα 
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(ILMD1), όπως είναι αναμενόμενο ολόκληρο το πεδίο μέτρησης απεικονίζεται σε ένα frame. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ατμοσφαιρικές συνθήκες (απόσβεση) μπορούν να μεταβάλουν τις 

τιμές λαμπρότητας ειδικότερα στις μακρύτερες περιοχές, επίσης οι επιφάνεια του δρόμου ανά 

pixel αυξάνεται όσο μεγαλώνει η απόσταση στην εικόνα, έχοντας ως αποτέλεσμα η μετατροπή 

σε λαμπρότητα να γίνεται σε σημεία διαφορετικών περιοχών. 

Σε περίπτωση που ο αισθητήρας βρίσκεται σε κινούμενο όχημα το οποίο μπορεί να διασχίζει το 

επίπεδο του δρόμου στην ίδια κατεύθυνση με το πεδίο των υπολογισμών, τότε μπορεί να λάβει 

μεγάλο αριθμό μετρήσεων για το ίδιο πεδίο. Σε αυτή την περίπτωση για κάθε ομάδα εγκάρσιων 

σημείων μέτρησης η απόσταση και οι διαστάσεις των σημείων υπολογισμού μένουν σταθερές. 

3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά αυτόματου συστήματος μέτρησης 

απόστασης 
 

Στην ανάπτυξη ενός αυτομάτου συστήματος περιλαμβάνονται και μη φωτομετρικά μεγέθη τα 

οποία χρήζουν μέτρησης για την περεταίρω επεξεργασία αποτελεσμάτων. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η μόνη μεταβλητή θέσης που παίζει ρόλο στην πραγματοποίηση 

των μετρήσεων είναι η θέση στον διαμήκη άξονα που κινείται το όχημα μετρήσεων. Αυτό 

συμβαίνει κυρίως διότι το ύψος παρατήρησης είναι σταθερό και ορισμένο από την έναρξη 

πραγματοποίησης των μετρήσεων ενώ η εγκάρσια θέση καθορίζεται επίσης από την αρχή των 

μετρήσεων και μένει σταθερή. 

Το κυρίαρχο πρόβλημα στην μέτρηση της θέσης του οχήματος στο επίπεδο του δρόμου είναι η 

σωστή βαθμονόμηση του οργάνου που θα χρησιμοποιηθεί ως οδόμετρο και αυτό γιατί οι 

αβεβαιότητες σε αυτά τα συστήματα είναι ενσωματωμένες και με την διάσχιση αρκετών 

χιλιομέτρων το μετρούμενο σφάλμα μπορεί να μεγαλώσει σε επίπεδα όπου η μέτρηση βγαίνει 

εκτός ορίων σε σχέση με την επιθυμούμενη μετρούμενη θέση. 

Συστήματα GPS μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με οδόμετρα κατά την διάρκεια των 

μετρήσεων με σκοπό την μείωση του σφάλματος όμως τα διαθέσιμα συστήματα συνήθως 

διαθέτουν μεγάλη απόκλιση από τις πραγματικές συντεταγμένες και απαιτούν μεγάλους 

χρόνους για την απόκτηση καλής ακρίβειας. Επιπρόσθετα η χρήση GPS σε συστήματα που 

χρησιμοποιούνται σε σήραγγες είναι αδύνατη λόγω αδυναμίας του συστήματος να λάβει 

δορυφορικό σήμα εντός σήραγγας. 

Γενικά χρησιμοποιούνται τέσσερίς τεχνικές από τους σχεδιαστές με σκοπό την μέτρηση της 

θέσης 

Οπτικός καταγραφέας σε μία ρόδα του οχήματος. 

Ο οπτικός καταγραφέας αποτελεί μια φτηνή και πρακτική λύση. Στις εμπορικές εφαρμογές του 

φτάνει σε αναλύσεις από 50παλμούς/κύκλο έως 3600παλμούς/κύκλο. Η κυρίαρχη αβεβαιότητα 

εισέρχεται από τον προς μέτρηση τροχό, καθώς η διάμετρός του δεν είναι σταθερή αλλά 

εξαρτάται από την πίεση του ελαστικού και δύναται να αλλάξει από κατά την διάρκεια της 

μέτρησης σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο 

και του ελαστικού αλλά και από την ποιότητα του δρόμου. 

                                                 
1 Imaging Luminance Measurement Device 
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Οπτικός καταγραφέας σε ειδική ρόδα ανεξάρτητη του οχήματος. 

Αυτή αποτελεί μια σχετικά απλή και ακριβής λύση η οποία δεν παρουσιάζει τις παραπάνω 

αβεβαιότητες είναι δύσκολη στην υλοποίηση της στη σύνδεση με το κινούμενο όχημα. 

Καταγραφέας στην άξονα του οχήματος ή στην μηχανή. 

Η λύση αυτή αν και ακούγεται σχετικά απλή στην πραγματικότητα παρουσιάζει τεχνικές 

δυσκολίες .Το προς χρήση όχημα θα πρέπει να διαθέτει σειριακό κιβώτιο ενώ η δεν θα πρέπει 

να γίνει αλλαγή ταχύτητας κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων. Η σύνδεση και συγκράτηση με 

το όχημα μπορεί να αποτελέσει κυρίαρχο πρόβλημα.  

Συστήματα Doppler ή χρήση αισθητήρων laser 

Η χρήση τέτοιον αισθητήρων είναι τεχνικά πιο δύσκολη και η απόκτησή τους πιο ακριβή. Αν 

και τέτοια συστήματα παρουσιάζουν ικανοποιητική ακρίβεια αυτό συνήθως συμβαίνει για 

μετρήσεις σε μεγάλες αποστάσεις. Για μικρές αποστάσεις συνήθως οι παραπάνω λύσεις 

δουλεύουν πιο αποδοτικά. 

Δεδομένης της χρήσης οχήματος στα αυτόματα συστήματα μέτρησης θα πρέπει να 

συνυπολογιστούν όλοι οι επιπλέον παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν στο τελικό 

αποτέλεσμα μέτρησης. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η επιρροή του αποτελέσματος από 

τον φωτισμό του οχήματος. 

Για λόγους ασφαλείας τα φώτα πορείας του οχήματος θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Αυτό 

όμως επηρεάζει την προς μέτρηση περιοχή διότι τα φώτα πέφτουν πάνω στην περιοχή μέτρησης 

και τα φώτα ανακλούν πάνω σε διάφορες επιφάνειες του δρόμου ενισχύοντας περεταίρω την 

λαμπρότητα της περιοχής μέτρησης. Η απευθείας πρόσπτωση φωτός είναι αυτή που 

συνεισφέρει περισσότερο και αυτή για την οποία θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη. 
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4 Συστήματα Μέτρησης Λαμπρότητας με χρήση CCD 
 

4.1 Γενικά 
 

Ως βάση για τον σχεδιασμό συστημάτων μέτρησης λαμπρότητας λαμβάνεται η χρήση ενός 

αισθητήρα CCD με την ικανότητα να λαμβάνει εικόνες οι οποίες θα μετατραπούν σε εικόνες 

λαμπρότητας με σκοπό να εκτιμηθούν τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά μιας οδού ή μιας 

σήραγγας. Τα συστήματα που κάνουν χρήση αισθητήρα CCD ως κύρια είσοδο γενικά 

χαρακτηρίζονται ως ILMD (Imaging Luminance Measurement Device- Οπτικό Σύστημα 

Μέτρησης Λαμπρότητας).  

Ένα ILMD ουσιαστικά αποτελείται από έναν αισθητήρα, συνήθως CCD ο οποίος τοποθετείται 

στο εστιακό πεδίο, ένα φίλτρο (V(λ)) και ένα κλείστρο. Το παραπάνω σύστημα συνδέεται σε 

ένας υπολογιστή για τον έλεγχο την καταγραφή και την απόκτηση των μετρήσεων. 

Η εικόνα καταγραφής του προς μέτρηση περιβάλλοντος προβάλετε στον πίνακα του αισθητήρα 

έτσι ώστε κάθε pixel να ανταποκρίνεται σε ένα σημείο για το οποίο προκύπτει η τιμή της 

λαμπρότητας σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό εξαρτάται από το εστιακό βάθος του φακού. Το 

φως φτάνει που φτάνει στο κέντρο του pixel του αισθητήρα έρχεται από την κατεύθυνση που 

ενώνει το Pixel με το ζητούμενο σημείο σε αναφορά με τους άξονες του οπτικού πεδίου. Για ένα 

pixel p οι πολικές γωνίες είναι (θp,φp). 

Για της μετρήσεις σε οδικό περιβάλλον το ILMD συνήθως εστιάζει σε μια ορισμένη αλλά 

μεγάλη απόσταση (συνήθως 60m), για μικρές γωνίες κλείστρου και για μικρά εστιακά βάθη. 

Το κλείστρο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην αξιοπιστία των μετρήσεων, καθώς επηρεάζει την 

επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων και την ακρίβεια του οργάνου. Αυτές οι παράμετροι 

υπολογίζονται κατά την βαθμονόμηση του οργάνου για την πραγματοποίηση μετρήσεων. 

Στα στατικά συστήματα ο χρόνος έκθεσης μπορεί να είναι πολύ μεγάλος, σε σχέση με το 

ηλεκτρονικό θόρυβο (dark noise) του αισθητήρα, αλλά στα δυναμικά συστήματα αυτό δεν 

μπορεί να συμβεί καθώς ο χρόνος έκθεσης θα πρέπει να είναι συγκρίσιμος με την ταχύτητα του 

οχήματος. Εάν για κάθε σημείο μέτρησης λαμβάνεται μόνο μια λήψη, ο μικρότερος χρόνος 

έκθεσης θα είναι ένα κλάσμα της συχνότητας του ηλεκτρικού δικτύου στο φωτιστικό σύστημα. 

Αν λαμβάνονται πολλές λήψεις σε κάθε σημείο μέτρησης μπορούν να υιοθετηθούν ακόμα 

μικρότεροι χρόνοι έκθεσης. 

Γενικά χρησιμοποιούνται δύο ειδών κλείστρα, μηχανικά και ηλεκτρονικά. Τα μηχανικά 

κλείστρα μοιάζουν με τα παραδοσιακά κλείστρα φωτογραφικών μηχανών και μπορούν να 

προσαρμοστούν απευθείας πάνω στο σύστημα φακών. Κρίσιμο χαρακτηριστικό τους στις 

μετρήσεις λαμπρότητας είναι οι χρόνοι απόκρισης στο άνοιγμα και κλείσιμο και χρειάζεται 

προσοχή ώστε να αποφεύγεται η λήψη μετρήσεων στον χρόνο μετάβασης από μια κατάσταση 

στην άλλη. Αντίθετα τα ηλεκτρονικά κλείστρα χωρίζουν τον αισθητήρα σε δύο συμμετρικά 

χωρία με διαφορετική πρόσπτωση φωτός. Σε αυτή την περίπτωση οι χρόνοι μετάβασης από την 

μια κατάσταση στην άλλη δύναται να επηρεάσουν την καταγεγραμμένη εικόνα και 

χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για να εξασφαλίσουν την ποιότητα των μετρήσεων. 
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4.2 Βαθμονόμηση συστήματος ILMD 
 

Στα συστήματα ILMD οι κύριοι παράγοντες που ενδιαφέρουν κατά την βαθμονόμηση του 

συστήματος είναι η ευαισθησία pixel του αισθητήρα και επιρροή των φακών στον αισθητήρα, 

δηλαδή της εστίασης, την ομοιομορφίας την έντασης φωτός του φτάνει στον αισθητήρα, είδωλα 

που μπορεί να εμφανίζονται κλπ.) 

Η γενική αρχή που θα πρέπει να ακολουθείται είναι να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της 

μετρούμενης λαμπρότητας σε ένα pixel και της πραγματικής μετρούμενης λαμπρότητας στο 

σημείο του πραγματικού κόσμου που ανταποκρίνεται το εν λόγω pixel. 

4.3 Φωτομετρικά χαρακτηριστικά ILMD 
 

Στα συστήματα ILMD υπάρχουν φωτομετρικοί παράγοντες που θα πρέπει να συνυπολογιστούν 

στην πραγματοποίηση μετρήσεων και στον σχεδιασμό αυτών των συστημάτων, για την 

αποφυγή ή την ενσωμάτωση των πιθανών αβεβαιοτήτων. 

Γραμμικότητα και εύρος απόκτησης 

Το εύρος μετρήσεων λαμπρότητας θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί για τον χρησιμοποιούμενο 

αισθητήρα Καθότι οι μετρούμενες λαμπρότητες μπορεί να φεύγουν εκτός του καθορισμένου 

εύρους. Λύση σε  αυτό το πρόβλημα θα έδινε η αύξηση του χρόνου έκθεσης ο οποίος θα πρέπει 

να είναι καθορισμένος ανάλογα με την υλοποίηση της μέτρησης. Αντίστοιχα, άλλες πιθανές 

λύσεις, όπως ενίσχυση του σήματος λήψης (gain) ανεβάζουν τα επίπεδα θορύβου και χρειάζεται 

επιπρόσθετη βαθμονόμηση. 

Η γραμμικότητα μπορεί να εκτιμηθεί μετρώντας μια πρότυπη μεταβλητή πηγή φωτισμού και 

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μετρήσεων. Η γραμμικότητα αποτελεί πολύ σημαντικό 

μετρολογικό στοιχείο το οποίο εξασφαλίζει την επαναληψιμότητα και την αξιοπιστία των 

μετρούμενων μεγεθών. 

Κορεσμός των pixel 

Αν η μέτρηση λαμπρότητας σε ένα σημείο είναι πολύ υψηλή για ένα συγκεκριμένο χρόνο 

έκθεσης το ηλεκτρικό φορτίο στα αντίστοιχα pixel δύναται να ξεπεράσει το επιτρεπτό φτάνοντας 

σε κορεσμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μετρούμενη τιμή να είναι μικρότερη από την 

πραγματική. 

Θόρυβος και σκοτεινό frame 

Η απόκτηση του σκοτεινού frame γίνεται με το κλείστρο της μηχανής κλειστό, σε συνθήκες 

μηδενικού φωτισμού στην επιφάνεια του αισθητήρα Σε αυτή την περίπτωση όμως ή απόκρισης 

του αισθητήρα δεν είναι μηδενική εξαιτίας εξωτερικών πηγών σημάτων κυρίως θερμικών και 

ηλεκτρονικών. Το σκοτεινό frame θα πρέπει να αφαιρείται από τις μετρήσεις για να μην 

συνυπολογίζεται ενώ κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνεται ένα σκοτεινό frame πριν από την έναρξη 

κάθε κύκλου μετρήσεων. 

 Αποκρισιμότητα και ομοιομορφία αισθητήρα 

Κάθε pixel έχει διαφορετική απόκριση για την μη ύπαρξη ομοιομορφίας και για την επιρροή που 

δέχεται από το μέσο σχηματισμού της εικόνας. Τα φαινόμενα αυτά προσεγγίζονται με 

πειραματικές μεθόδους και δύναται να εξαλειφθούν χρησιμοποιώντας παραμέτρους διόρθωσης. 
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Εστίαση φακών 

Η λαμπρότητα της επιφάνειας είναι ανεξάρτητή από την απόσταση της μέτρησης, αλλά σε 

πραγματικές συνθήκες φακοί με κακή εστίαση ή με διαφορετική θέση από αυτή της 

βαθμονόμησης μπορούν να μεταβάλουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Φωτεινές πηγές εκτός του πεδίου μέτρησης 

Ο αισθητήρας μπορεί να είναι ευαίσθητος και σε πηγές φωτισμού οι οποίες δεν είναι προφανείς 

στο πεδίο μέτρησης. Καλό είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά των πηγών αυτών στα 

αποτελέσματα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα απομόνωσης του φαινομένου. 

Πλασματικές εικόνες 

Εσωτερικές ανακλάσεις μεταξύ του φακού και του αισθητήρα μπορεί να προκαλέσουν ψεύτικες 

αποτυπώσεις εικόνων στην επιφάνεια του CCD αισθητήρα, κυρίως σε περιοχές όπου η ζώνη 

ενδιαφέροντος αν και εμφανίζεται με χαμηλά επίπεδα φωτισμού περιβάλλεται από περιοχές 

υψηλής λαμπρότητας. Το φαινόμενο αυτό είναι εύκολο να εξαλειφθεί ή να συμπεριληφθεί στους 

τελικούς υπολογισμούς αρκεί να έχει προβλεφθεί κατά την βαθμονόμηση του οργάνου. 

Επαναληψιμότητα μετρήσεων 

Επειδή είναι χρονοβόρο και δύσκολο να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα των μετρήσεων στο πεδίο 

των δοκιμών, θα πρέπει να προβλεφθεί η πραγματοποίηση δοκιμαστικών μετρήσεων πριν το 

τελικό στάδιο για να προληφθούν τυχόν σφάλματα μέτρησης ή πηγές αβεβαιότητας που δεν 

είχαν υπολογιστεί νωρίτερα. 

4.3.1 Χρήση συστημάτων ILMD σε πραγματικές συνθήκες 
 

Τα συστήματα μέτρησης λαμπρότητας πλέον χρησιμοποιούν αισθητήρες CCD για την 

αξιολόγηση φωτομετρικών χαρακτηριστικών σε οδούς και σήραγγες. Παρόλο που η χρήση 

οπτικών μεθόδων παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα η χρήση τους δεν είναι ευρέως 

διαδεδομένη. Διεθνώς οι ILMD χρησιμοποιούνται από οργανισμούς και εργαστήρια καθώς δεν 

υπάρχουν ακόμα έτοιμες εμπορικές λύσεις. Ειδικότερα ILMD χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

στατικές εφαρμογές και έξυπνα συστήματα συνεχούς μέτρησης καθώς τα αυτόματα δυναμικά 

συστήματα παρουσιάζουν επιπλοκές και δυσκολίες. Παρακάτω παρουσιάζονται δυο συστήματα 

ILMD που αναπτύχθηκαν για στατική χρήση και χρήση σε έξυπνα συστήματα οδοποιίας. 

Στατικές μετρήσεις με χρήση CCD 

Μια στατική μετρητική εφαρμογή φωτομετρικών χαρακτηριστικών δρόμου χρησιμοποιήθηκε 

από το εργαστήριο φωτοτεχνίας του πανεπιστημίου του Helsinki [15]. 

Η λήψη των εικόνων προς επεξεργασία γίνεται με CCD κάμερα. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιείται η ProMetric 4000 με ανάλυση 500 x 500 και της οποίας ο έλεγχος 

πραγματοποιείται από εταιρικό λογισμικό εγκατεστημένο σε υπολογιστή. Επίσης 

χρησιμοποιείται και η LMK Mobile Advanced η οποία έχει βάση την Canon EOS 350D με 

αισθητήρα έναν CMOS Canon ASP-C ,η ανάλυση του φτάνει έως 1728 x 1152 με ακρίβεια 

±8% σε αντίθεση με την ProMetric η οποία έχει ακρίβεια  ±3%. 

Αν και ακολουθούνται εμπορικές λύσεις στον τομέα της λήψης εικόνων η επεξεργασία γίνεται 

από ειδικό πρόγραμμα ανεπτυγμένο στο εργαστήριο σε Matlab (Road LumiMeter v2.0) .H 

επεξεργασία απαιτεί επιλογή της προς μέτρηση εικόνας, εισαγωγή όλων των παραμέτρων προς 

μέτρηση και εισαγωγή όλων των μεταβλητών μέτρησης όπως η γεωμετρία του δρόμου, η 

γεωμετρία του χώρου μέτρηση, κλίση, σημεία μέτρησης κοκ(εικόνα 9). 
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Εικόνα 9: Εισαγωγή γεωμετρικών χαρακτηριστικών και επιλογή κανάβου οδοστρώματος. 

Με βάση τα παραπάνω το λογισμικό υπολογίζει την μέση τιμή λαμπρότητας του δρόμου στο 

κάθε σημείο που επιλέχθηκε με βάση τα επιλεγμένα μετρητικά πρότυπα(εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10: Επιλογή σημείων μέτρησης στο κάναβο του οδοστρώματος. 

Μετρήσεις Σε Έξυπνα Συστήματα 

Μια επιπλέον χρήση των συστημάτων μέτρησης λαμπρότητας είναι σε έξυπνα συστήματα 

διαχείρισης φωτισμού σε δρόμους. Σε τέτοιες διατάξεις οι πληροφορίες για την λαμπρότητα του 

οδοστρώματος τροφοδοτούν μια μονάδα κεντρικού ελέγχου η οποία με βάση της παραμέτρους 

ρύθμισης αυξομειώνει την ποσότητα φωτισμού προσπαθώντας να παράγει βέλτιστο οπτικό 

αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή οικονομία ενέργειας [16]. 

Μέχρι σήμερα για τα συστήματα αυτά, όπως για την πλειοψηφία αντιστοίχων εφαρμογών, 

χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στατικά λαμπρόμετρα.To τμήμα φωτισμού του H.U.T 

ανέπτυξε μια εφαρμογή για χρήση σε έξυπνα συστήματα με χρήση CCD αισθητήρων. 

Αν και οι CCD αισθητήρες παρουσιάζουν αυξημένες δυνατότητες λήψης εικόνων και δεν 

περιορίζονται στο οπτικό πεδίο όπως τα στατικά λαμπρόμετρα στην συγκεκριμένη εφαρμογή η 

χρήση CCD αποδείχθηκε δύσκολη. Αυτό διότι ή βέλτιστη θέση για την λήψη εικόνων 

λαμπρότητας είναι από το επίπεδο του οδηγού, κοντά στο 1,5m ύψος κάθετα στο επίπεδο του 

δρόμου με μέγιστο βάθος λήψης τα 60m. 

Εδώ η τοποθέτηση των αισθητήρων στη βέλτιστη θέση είναι αδύνατη καθώς δεν είναι δυνατή η 
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πρόσβαση στον δρόμο σε αυτό το σημείο κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Έτσι επιλέχθηκαν 

υψηλότερες θέσεις μετρήσεις σε ύψος 3m (εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11: Εικόνα από CCD αισθητήρα τοποθετημένο σε ύψος 3m. 

Για την λήψη των εικόνων χρησιμοποιήθηκε η LMK Mobile Advanced και για την επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων το λογισμικό LMK 2000. 

Αν και η επιλογή υψηλότερων θέσεων μέτρηση δεν φαίνεται γενικά να εμφανίζει σημαντικές 

αποκλίσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες στο πεδίο του οδηγού το σύστημα δυσλειτουργεί για 

μετρήσεις σε υγρές συνθήκες( βροχόπτωση, υψηλή υγρασία) καθώς τα αποτελέσματα του 

εμφανίζονται κατά πολύ μεγαλύτερα από τις πραγματικές τιμές εξαιτίας της αυξημένης διάχυσης 

του φωτός. Για το λόγο αυτό δεν προτείνεται η χρήση του όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το 

επιτρέπουν. 

Μεγάλο μειονέκτημα επίσης αποτελεί η δυσκολία λήψεως καθαρών μετρήσεων οδοστρώματος 

καθότι όταν ο δρόμος βρίσκεται σε λειτουργία το αποτέλεσμα επηρεάζεται δραματικά από τα 

φώτα πορείας των διερχόμενων οχημάτων και δεν είναι εύκολο να σχηματιστεί εικόνα για την 

πραγματική κατάσταση φωτισμού στο επίπεδο του οδηγού (εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12: Επιρροή προβολέων  στις μετρήσεις από CCD. 

Κάθε μετρητική εφαρμογή που αναπτύσσεται φαίνεται να προσεγγίζει το πρόβλημα από 

διαφορετική σκοπιά γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά τα συστήματα τόσο από πλευράς 

διάταξης όσο και από πλευράς μετρούμενων μεγεθών. 
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5 Σχεδιασμός τους συστήματος μέτρησης λαμπρότητας του 

ΕΜΠ 
 

Το σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε στο εργαστήριο φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π. στα πλαίσια αυτής 

της διπλωματικής βασίζεται στην μετατροπή τιμών pixel εικόνας σε τιμές λαμπρότητας Η όλη 

διαδικασία γίνεται σε πραγματικό χρόνο μαζί με την απόκτηση στοιχείων απόστασης από 

κινούμενο όχημα. Στην γνωστή βιβλιογραφία δεν εμφανίζονται παρόμοια συστήματα με την 

ίδια τοπολογία. Ο λόγος πιθανώς είναι η δυσκολία που παρουσιάζει ο τρόπος διεξαγωγής 

αυτομάτων μετρήσεων για την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Όπως αναφέρθηκε οι 

μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο για τόσο μεγάλες αποστάσεις παρουσιάζουν μεγάλες 

αβεβαιότητες καθώς οι πραγματικές συνθήκες (περιβαλλοντικές, κατάσταση οδοστρώματος, 

είδος και κατασκευή της σήραγγας) δύναται να αλλάζουν σημαντικά σε κάθε εφαρμογή. 

Επιπροσθέτως η εξάρτηση που υπάρχει από την μέτρηση της απόστασης αυξάνει την δυσκολία 

της μέτρησης και προσθέτει επιπλέον αβεβαιότητες. Στόχος του συστήματος είναι η παραγωγή 

μετρήσεων λαμπρότητας σε μικρό χρόνο με μεγάλη ακρίβεια στηριζόμενοι στην λήψη εικόνων 

με ψηφιακή κάμερα. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη σύνδεση των επιμέρους 

υλισμικών και λογισμικών (εικόνα 13) μερών σε μία ενιαία οντότητα η οποία θα είναι εύχρηστη 

και πλήρως παραμετροποιήσιμη. Επίσης, στα πλαίσια της διπλωματικής αναπτύχθηκε και 

μέρους του συστήματος, το σύστημα οπτικής και μηχανικής οδομέτρησης, το οποίο προσέθεσε 

έναν επιπλέον βαθμό αυτοματοποίησης του γενικότερου συστήματος. 

Τα κύρια στοιχεία πάνω στα οποία αναπτύχθηκε το παραπάνω πρόγραμμα είναι: 

 Η αυτοματοποίηση της καταγραφής των μετρήσεων χωρίς να χρειάζεται την εμπλοκή 

του χειριστή. 

 Ο αυτόματος υπολογισμός των αποστάσεων χωρίς να απαιτείται το κλείσιμο του 

δρόμου και η διακοπή της κυκλοφορίας. 

 Η άμεση εποπτεία των μετρήσεων από το χειριστή ώστε να εντοπίζει άμεσα τυχών 

προβλήματα και να επεμβαίνει, σε πραγματικό χρόνο για την αντιμετώπιση αυτών. 

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης επεξεργασίας άμεσα για την επίτευξη των ζητούμενων 

αποτελεσμάτων, παρουσιάζοντας σε πολύ μικρό χρόνο εκτιμήσεις για την κατάσταση 

του φωτισμού σε ορισμένο σημείο του οδοστρώματος. 
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Εικόνα 13: Συνοπτικό διάγραμμα περιγραφής του συστήματος μέτρησης λαμπρότητας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της 

διπλωματικής. 

Έχοντας καθορίσει από τους κανονισμούς τις παραμέτρους οι οποίες εισέρχονται στον τομέα 

μέτρησης της λαμπρότητας οδοστρώματος στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής επιχειρείται να 

σχεδιαστεί ένα σύστημα το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί τις παραπάνω μετρήσεις με ευκολία 

και ακρίβεια. 

Για την βάση τον υπολογισμών χρειάζεται να οριστεί το πεδίο υπολογισμού της λαμπρότητας. 

Για το σύστημα που αναπτύχθηκε το πεδίο υπολογισμών βρίσκεται κατά τη διαμήκη διεύθυνση 

της σχετιζόμενης περιοχής και θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο συνεχόμενα φωτιστικά. Τα δύο 

αυτά φωτιστικά ορίζουν την περιοχή ενδιαφέροντος με το πρώτο φωτιστικό να απέχει 60 μέτρα 

από τον παρατηρητή και η καταγραφή θα πρέπει να συμβεί από το ύψος των 1,5 μέτρων, για να 

προσομοιωθούν οι συνθήκες φωτισμού στο πραγματικό οπτικό πεδίο του οδηγού. 

Κεντρική ιδέα στον σχεδιασμό του συστήματος είναι η αυτόματη καταγραφή των frame εικόνας 

που αντιστοιχεί στην περιγραφή του πεδίου υπολογισμού της λαμπρότητας/ 

Το σύστημα αποτελείται από τρία κύρια μέρη. 

 Κάμερα λαμπρότητας 

 Λογισμικό χρήσης και επεξεργασίας μετρήσεων 

 Σύστημα καταγραφής θέσεων λήψης 

5.1 Κάμερα λαμπρότητας 
 

Η κάμερα είναι το κυρίαρχο εργαλείο καταγραφής. Αποτελείται από τρία μέρη: 

 Το κυρίως σώμα του οπτικού αισθητήρα 
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 Τον ελεγκτή φακού 

 Τον φακό 

Ως κύριο σώμα της κάμερα επιλέχθηκε το Prosilica GE4000 (εικόνα 14). Ο εσωτερικός CCD 

αισθητήρας έχει μέγεθος 35mm με μέγεθος pixel 9 μm. Η μέγιστη ανάλυση είναι 4008x2672 με 

μέγιστο ταχύτητα καταγραφής 5fps σε πλήρη ανάλυση. Οι χρόνοι έκθεσης κυμαίνονται από 

140μs έως 68,7s. Η ενίσχυση (gain) μπορεί να κυμανθεί από 0 έως 34dB, ενώ μπορεί να 

υποστηρίξει εικόνες με βάθος 8 και 12 bit. Η φασματική απόκριση, ο βαθμός απόδοσης 

μετατροπής φωτονίων σε ηλεκτρικό σήμα για τα τρία χρώματα (κόκκινο, πράσινο, μπλε), της 

κάμερας φαίνεται στην εικόνα 15. 

 

Εικόνα 14: Σώμα GE4000. 

 

Εικόνα 15: Φασματική απόκριση αισθητήρα GE4000C . 

 

Η κάμερα συνδέεται στον υπολογιστή σε δίκτυο Gigabit Lan με ανώτατη θεωρητική ταχύτητα 

μεταφοράς δεδομένων 131 ΜB/s ενώ το πρωτόκολλο σύνδεσης με τον Η/Υ είναι το GigE Vision 

Standard 1.2. 

Αν και η επιλογή φακού είναι ελεύθερη, για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκε 

φακός Cannon 50mm (εικόνα 16) με μέγιστο  διάφραγμα f/1.4 και ελάχιστο f/22. Η μέγιστη 

γωνία θέασης είναι 46ο. 
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Εικόνα 16: Φακός 50mm. 

Ο φακός συνδέεται στο κυρίως σώμα μέσο ενός ηλεκτρονικού ελεγκτή ειδικά διαμορφωμένου 

για χρήση στην συγκεκριμένη τυπολογία φακού-σώματος. Ο ελεγκτής συνδέεται μέσω 

σειριακής θύρας στον υπολογιστή όπου μέσω προκαθορισμένων εντολών γίνεται δυνατό να 

ελεγχθεί ο φακός απευθείας από το λογισμικό. Οι δυνατοί χειρισμοί περιλαμβάνουν το σύνολο 

των μεταβλητών δυνατοτήτων του φακού (διάφραγμα, εστίαση και οπτική σταθεροποίηση όταν 

αυτή υποστηρίζεται από την φακό). 

 

Εικόνα 17: Σύνολο οπτικού μέρους συστήματος. 

 

5.2 Σύστημα καταγραφής θέσεων λήψης 
 

Για την λήψη των εικόνων λαμπρότητας θα πρέπει είναι δυνατή η γνώση της απόσταση που έχει 

διανυθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε λήψη μέτρησης θα πρέπει να είναι γνωστή η απόσταση 

από το πεδίο υπολογισμού της λαμπρότητας. 
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Για την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου προσδιορισμού θέσης εξετάστηκαν τρεις επιλογές: 

 Χρήση GPS  

 Χρήση αποστασιομέτρου laser 

 Χρήση οδομέτρου 

Η χρήση GPS δίνει αρκετά πλεονεκτήματα καθώς είναι πολύ εύκολα στη χρήση ενώ πλέον 

υπάρχουν αρκετά και φτηνά είδη στο εμπόριο τα οποία παρέχουν πολλές λειτουργίες και εύκολη 

συνδεσιμότητα με τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ικανότητα 

προσδιορισμού συντεταγμένων στο επίπεδο του δρόμου δίνοντας ακόμα περισσότερη 

πληροφορία για την μετέπειτα επεξεργασία των μετρήσεων. 

Όμως τα συστήματα GPS δεν παρέχουν ικανοποιητική ακρίβεια για την ζητούμενη χρήση. Η 

ακρίβεια του υπολογίζεται σε ~5 μέτρα , το οποίο το καθιστά σχεδόν ακατάλληλο για την 

εφαρμογή. Κυρίαρχος όμως λόγος μη καταλληλόλητας είναι ότι στο εσωτερικό σηράγγων είναι 

δύσκολη αν όχι αδύνατη η λήψη δορυφορικού σήματος για τον προσδιορισμό της θέσης. 

5.2.1 Αποστασιόμετρο Laser 
 

Τα αποστασιόμετρα αυτά χρησιμοποιούν μια δέσμη laser η οποία εκπέμπεται σε ένα σταθερό 

αντικείμενο και μετρώντας τον χρόνο που κάνει η ακτίνα να επιστρέψει στον αισθητήρα 

εκτιμάται ή θέση αυτού. Τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν μεγάλο φάσμα ακρίβειας και η 

οποία δύναται να φτάσει σε επίπεδα χιλιοστού. 

Στο σύστημα που σχεδιάστηκε απαιτείται η χρήση του εξοπλισμού από κινούμενο όχημα. Σε 

αυτή την κατηγορία τέτοια εργαλεία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η ακρίβεια του μειώνεται 

ενώ η απώλεια σταθερού σημείου αναφοράς κάνει την χρήση του κοπιώδη. Επιπρόσθετα δεν 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην συνδεσιμότητα των συστημάτων αυτών με τα υπόλοιπα μέρη του 

συστήματος. 

5.2.2 Οδόμετρα  
 

Τα οδόμετρα είναι στην πλειονότητα τους απλές συσκευές οι οποίες καταγράφουν τις 

περιστροφές σε έναν τροχό και από αυτές προσδιορίζουν την απόσταση η οποία έχει διανυθεί. 

Γενικά υπάρχει πλήθος εμπορικών εφαρμογών με αντίστοιχη ποικιλία στην αναμενόμενη 

ακρίβεια. Για το σχεδιαζόμενο σύστημα εξετάστηκαν τρείς επιλογές. 

5.2.3 Χρήση του οδομέτρου του οχήματος. 
 

Τα αυτοκίνητα στην μεγάλη πλειοψηφία τους διαθέτουν ενσωματωμένα οδόμετρα των οποίον 

τα στοιχεία καταγράφονται στον υπολογιστή του αυτοκινήτου. Η σύνδεση επιτυγχάνεται από 

μια θύρα στο εσωτερικό του οχήματος που ονομάζεται OBD port. 

Η λύση αυτή απορρίφθηκε καθότι αποδείχθηκε δύσκολος ο προσδιορισμός της ακρίβειας του 

οδομέτρου του αυτοκινήτου καθώς δεν υπήρχε πρόσβαση στην εσωτερική διεργασία μέτρησης 

του οχήματος. Ακόμα και με τον προσδιορισμό της ακρίβειας η εργασία θα έπρεπε να 

επαναληφθεί για κάθε χρησιμοποιούμενο όχημα, γεγονός που θα αποδεικνυόταν χρονοβόρο. 

Επιπρόσθετα οι θύρες σύνδεσης με το όχημα καθώς και ο τύπος του πρωτοκόλλου επικοινωνίας  
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και τον δεδομένων αλλάζει ανάλογα με τον κατασκευαστή κάνοντας την συνδεσιμότητα με το 

σύστημα ακόμα πιο περίπλοκη. 

5.2.4 Χρήση οδομέτρου προσαρτημένου σε ανεξάρτητο τροχό 
 

Η χρήση ενός οδομέτρου ανεξάρτητο από το όχημα αποτελεί από τις πιο απλές και αποδοτικές 

λύσεις, καθώς δίνεται μεγάλος έλεγχος στον χρήστη σε όλες τις παραμέτρους του προβλήματος, 

Ο προσδιορισμός των παραμέτρων μέτρησης είναι εύκολος και η ακρίβεια καθώς και η 

συνδεσιμότητα με το υπόλοιπο σύστημα εξαρτάται από το επιλεγμένο οδόμετρο. 

Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η σύνδεση του οδομέτρου με το κινούμενο όχημα. Η θέση του 

οδομέτρου θα πρέπει να είναι προκαθορισμένη πάνω στο όχημα ώστε να γίνει σωστή 

βαθμονόμηση και αυτό πιθανώς απαιτεί προσθήκη σταθερής κατασκευής στο όχημα. Αυτό 

περιορίζει περαιτέρω την χρήση του καθότι δεσμεύει την χρήση του σε ένα συγκεκριμένο όχημα 

ενώ ανεβάζει το κόστος που προστίθεται λόγω της κατασκευής. 

5.2.5 Χρήση οδομέτρου προσαρτημένο στο όχημα 
 

Η χρήση οδομέτρου το οποίο προσαρτάται πάνω σε τροχό του οχήματος αποδείχθηκε να είναι 

η βέλτιστη λύση στην ανάπτυξη του συστήματος. Αν και στην αγορά υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

οδομέτρων επιλέξαμε την κατασκευή ενός συστήματος οδομέτρησης που να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της εφαρμογής. Με μικρό κόστος γίνεται εφικτό να κατασκευαστεί οδόμετρο το 

οποίο να έχει ελεγχόμενο σφάλμα το οποίο μπορούμε να προσδιοριστεί ενώ ταυτόχρονα να είναι 

αρκετά ευέλικτο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε οποιοδήποτε όχημα. 

Η ανάπτυξη του οδομέτρου στηρίχτηκε στην πλατφόρμα Arduino. Το οδόμετρο συνολικά 

αποτελείται από έναν καταγραφέα περιστροφών (rotary encoder) και την μονάδα επεξεργασίας. 

Το περιστρεφόμενο μέρος το καταγραφέα φέρει αυλακώσεις οι οποίες εντοπίζονται από 2 

αισθητήρες στο σταθερό μέρος του (εικόνα 18). Κατά την περιστροφή ο πρώτος αισθητήρας 

που θα ανίχνευση αλλαγή κατάστασης δηλώνει και την φορά περιστροφής. Ουσιαστικά η 

λειτουργία του καταγραφέα στηρίζεται στην χρήση δύο τετράγωνων παλμών σε διαφορά φάσης 

ενενήντα μοιρών. Κάθε περιστροφή του καταγραφέα παράγει ένα σταθερό σύνολο παλμών με 

το οποίο προσδιορίζεται πότε έγινε μια πλήρη περιστροφή του τροχού αλλά και τα ενδιάμεσα 

στάδια της μιας περιστροφής. Αντίστοιχα με την διαφορά των δυο παλμών δύναται να 

προσδιοριστεί η φορά περιστροφής. Αν η διαφορά είναι θετική τότε καταγράφεται δεξιά 

περιστροφή ενώ αντίστοιχα για αρνητική διαφορά καταγράφεται αριστερή περιστροφή. 
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Εικόνα 18: Εσωτερική διάταξη καταγραφέα στροφών. 

Σε επίπεδο προγράμματος, η έξοδος του κυκλώματος του Arduino καταγράφεται σε τιμές από 0 

έως 1023 για μια πλήρη περιστροφή (εικόνα 19). Οι τιμές αυτές μετασχηματίζονται σε μοίρες 

από 0 έως 180 γεγονός που σημαίνει ότι η μικρότερη δυνατή περιστροφή που μπορούμε να 

εντοπίσουμε είναι 0,17°. 

 

//  val = analogRead(potpin);            //  

//  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     //  

….. 
 

Εικόνα 19:Κώδικας αναγωγής pin σε 0-180ο. 

Από την στιγμή που ενεργοποιηθεί το κύκλωμα του οδομέτρου η μονάδα επεξεργασίας του 

Arduino αθροίζει σε μόνιμο βρόγχο όλες τις περιστροφές που πραγματοποιούνται και 

αποθηκεύει το αποτέλεσμα έως ότου ζητηθεί από το κυρίως πρόγραμμα. Τα δεδομένα 

αποθηκεύονται σε μεταβλητή μεγέθους 32bit (long) παρέχοντας αρκετό χώρο καταγραφής 

μεγάλων οδικών αποστάσεων χωρίς να υπάρχει ανάγκη επανεκκίνησης του συστήματος. 
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Εικόνα 20: Διάγραμμα ροής λειτουργίας oδομέτρου. 

Το σύνολο των περιστροφών μετασχηματίζεται από το κυρίως πρόγραμμα σε πραγματική 

απόσταση συνυπολογίζοντας την διάμετρο του τροχού όπου είναι τοποθετημένο το οδόμετρο. 

//Άθροιση Αριστερής Πλευράς 

#ifdef LeftEncoderIsReversed 

_LeftEncoderTicks -= _LeftEncoderBSet ? -1 : +1; 

#else 

_LeftEncoderTicks += _LeftEncoderBSet ? -1 : +1; 

#endif 

//Άθροιση Δεξιάς Πλευράς 

#ifdef RightEncoderIsReversed 

_RightEncoderTicks -= _RightEncoderBSet ? -1 : +1; 

#else 

_RightEncoderTicks += _RightEncoderBSet ? -1 : +1; 

#endif 

Εικόνα 21: Ανίχνευση αριστερής ή δεξιάς κίνησης. 

Κατά την διάρκεια της βαθμονόμησης του συστήματος το σφάλμα καταγραφής προσδιορίστηκε 

στο 4‰ που το καθιστά ικανοποιητικό για την εφαρμογή.  

ΕΝΑΡΞΗ 

Pin  Δεξιά +1 Αριστερά 

+1 

A B 

Άθροιση 

ΤΕΛΟΣ 
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Προσάρτηση Οδομέτρου 

Πολύ σημαντικό ρόλο κατά την διαδικασία σχεδιασμού του συστήματος έπαιξε ο τρόπος 

προσάρτησης του οδομέτρου. 

Δεδομένου ότι ήταν απαίτηση η φορητότητα του εξοπλισμού αποκλείστηκε οποιαδήποτε 

μόνιμη κατασκευή στο πλαίσιο του αυτοκινήτου. Για την σωστή λειτουργία του οδομέτρου 

έπρεπε να εξασφαλιστεί σταθερή θέση του καταγραφέα στροφών ο οποίος προσαρτάται στο 

κέντρο ενός τροχού του εκάστοτε αυτοκινήτου. 

Η στήριξη οφείλει να είναι σταθερή στο πλαίσιο του αυτοκινήτου και ελεύθερη στον άξονα του 

τροχού, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το όχημα θα κινείται ελεύθερα στο οδικό δίκτυο 

αναπτύσσοντας ταχύτητα κανονική σε σχέση με την κυκλοφορία ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

αντιδρά βέλτιστα σε ελιγμούς και αναπηδήσεις στο οδόστρωμα. 

  

 

Εικόνα 22: Ανάρτηση οδομέτρου στο όχημα 

Η προσάρτηση στο αυτοκίνητο γίνεται με βεντούζα κενού η οποία αντέχει βάρος μέχρι 60kg  

πάνω στη οποία πακτώνεται άξονας που καταλήγει στο ύψος του τροχού. Πάνω στον τροχό 

στερεώνεται τετράγωνο κομμάτι PVC το οποίο διαθέτει κατάλληλες υποδοχές για σύνδεση με 

κάθε τύπο ρόδας ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την καθετότητα του καταγραφέα, ο οποίος 

βιδώνεται με ειδικό εξάρτημα πάνω στο PVC, σε σχέση με το επίπεδο του τροχού (εικόνα 22). 

Από την πίσω πλευρά του καταγραφέα προσαρτάται εξάρτημα το οποίο εφάπτεται οριακά με 

τον άξονα που αναφέραμε παραπάνω ώστε να εξασφαλίζει την ακινησία του καταγραφέα, σε 

σχέση με την περιστροφή της ρόδας, ενώ ταυτόχρονα να είναι ελεύθερο να συντονιστεί με την 

ανάρτηση του αυτοκινήτου για την απορρόφηση οποιονδήποτε κραδασμών. 

Το καλώδιο που απαιτείται για την σύνδεση με τον Arduino διατρέχει τον άξονα για λόγους 

ασφαλείας και εισέρχεται στο εσωτερικό του οχήματος. 

5.2.6 Οπτική Οδομετρία 
 

Στα πλαίσια της εφαρμογής εξετάστηκε και η πιθανότητα χρήσης αλγορίθμου οπτικής 

οδομετρίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε στην εφαρμογή στηρίχτηκε σε έτοιμες 

βιβλιοθήκες για χρήση με μια κάμερα [17]. 

Η οπτική οδομετρία στηρίζεται στην εξαγωγή σημείων ενδιαφέροντος και σύγκριση αυτών 

μεταξύ εικόνων. Στην εικόνα εφαρμόζεται ένα φίλτρο RANSAC με σκοπό την παραγωγή 

εικόνων οι οποίες περιέχουν τα περιγράμματα των αρχικών. O RANSAC εφαρμόζεται με σκοπό 
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την αποσυμφόρηση της οπτικής πληροφορίας με σκοπό να γίνει πιο εύκολη η αναγνώριση και 

ο εντοπισμός σημείων ενδιαφέροντος (εικόνα 23). Κάθε εικόνα μετά την αρχική επεξεργασία 

συγκρίνεται με την προηγούμενη και επόμενη εικόνα και με βάση την σύγκριση στην πορεία 

των αντικειμένων που εντοπίστηκαν προκύπτει η πιθανή πορεία που ακολουθείται. Αυτό γίνεται 

με την χρήση αλγορίθμου που εφαρμόζει φίλτρα Kalman για την εξαγωγή στατιστικά πιθανής 

τροχιάς ανάμεσα στα συγκρινόμενα σημεία.  

 

Εικόνα 23: Εντοπισμός Inliers. 

Κάθε εικόνα αποτελεί εικόνα βάσης για τις συγκρίσεις που θα πραγματοποιηθούν. Σε περίπτωση 

που η εικόνα βάσης δεν ληφθεί σωστά, λόγω αστοχίας υλικού ή απότομου χειρισμού του 

οχήματος, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης λάθους πορείας η οποία όμως εξομαλύνεται όσο 

αυξάνεται οι αριθμός των εικόνων που έχουν ληφθεί. Σημαντικό επίσης είναι να αναφερθεί ότι 

για τον προσδιορισμό πραγματικών μεγεθών θέσης στο χώρο, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μόνο 

την πραγματική θέση της κάμερας (ύψος από το έδαφος, κλίση ως προς αυτό) καθώς και τον 

πίνακα χαρακτηριστικών του αισθητήρα της κάμερας ( Intrinsic Matrix) ο οποίος είναι 

μοναδικός για κάθε αισθητήρα και προκύπτει μετά από ειδική γεωμετρική βαθμονόμηση αυτού.  

 

 

Εικόνα 24: Διάγραμμα ροής οπτικής οδομετρίας. 

Αν και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν στερεοσκοπική όραση ή χρήση τριών καμερών 

παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια με μικρή πιθανότητα λάθους η χρήση μιας κάμερας κάνει τον 
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αλγόριθμο επιρρεπή σε σφάλματα καθώς η σύγκριση χαρακτηριστικών βασίζεται σε ένα σύνολο 

εικόνων. Θεωρητικά η χρήση αυτής της μεθόδου θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρων καθώς όχι 

μόνο αναιρεί την ανάγκη για χρήση οδομετρικού εξοπλισμού αλλά παρέχει συντεταγμένες της 

κίνησης στον χώρο κάνοντας πιο λεπτομερή την καταγραφή των μετρήσεων. Στην πράξη όμως 

αποδείχθηκε πως με χρήση της μίας κάμερας είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε μικρά επίπεδα 

αβεβαιότητας καθώς όχι μόνο απαιτείται τεράστια προσπάθεια στην σωστή βαθμονόμηση του 

εξοπλισμού αλλά ο αλγόριθμος φαίνεται να επηρεάζεται πολύ από την κατάσταση του 

οδοστρώματος. Ακόμα και με μικρή αναπήδηση του οχήματος ο αλγόριθμος φαίνεται να 

ξεφεύγει από τα προκαθορισμένα όρια του και μπαίνει στην περιοχή του σφάλματος. 

5.3 Κυρίως λειτουργικό 
 

5.3.1 Αλγόριθμοι λήψης μετρήσεων 
 

Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, η κεντρική ιδέα της εφαρμογής που 

σχεδιάστηκε είναι η αυτοματοποίηση της λήψης μετρήσεων από ένα κινούμενο όχημα. Οι 

μετρήσεις που λαμβάνονται είναι συνήθως σε σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους και 

καθορίζονται πριν την έναρξη των μετρήσεων από τον μελετητή. Τα σημεία των μετρήσεων 

εισάγονται από τον χειριστή στο πρόγραμμα (Target Distance) πριν από την έναρξη. Παρέχεται 

επίσης η δυνατότητα λήψης ανεξαρτήτων μετρήσεων ανεξάρτητα από την απόσταση που έχει 

διανύσει με παρέμβαση του χειριστή. Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθμος απλοποιημένος, 

σε μορφή διαγράμματος, στην περίπτωση χρήσης του μηχανικού οδομέτρου σε πλατφόρμα 

Arduino. 
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Εικόνα 25: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου λήψης μετρήσεων. 

Αναλυτικότερα: 

Πριν από την έναρξη των μετρήσεων ο αλγόριθμος πραγματοποιεί έναν έλεγχο των 

παρεχόμενων ρυθμίσεων από τον χρήστη καθώς και του προσαρτημένου υλικού (Systems 

Check) και ειδοποιεί τον χρήστη για τυχόν αστοχίες ή πιθανά προβλήματα. 

Με την ενεργοποίηση του βίντεο ξεκινάει η διαδικασία ζωντανής απεικόνισης των εικόνων που 

λαμβάνει η κάμερα. Με το υπάρχον υλικό το βίντεο έχει ρυθμό ανανέωσης ~10 frames/sec. 

Από την στιγμή που δοθεί το σήμα για την έναρξη των μετρήσεων ο αλγόριθμος σε κάθε 

επανάληψη του βρόγχου καλεί την ρουτίνα ελέγχουν του οδομέτρου (Odometry Function). 

function [LogResult,y,dist]=QueryArduino() 
…… 

big=str2double(query(obj, 'R', '%s\n' ,'%s\n')); 
y=(big/360)*2*pi()*radius; 
…… 

if (realdistance)>=kk*targetdistance; 
dist=0; 
LogResult=1; 
else 
dist='n/a'; 
LogResult=0; 
end 
……. 

Εικόνα 26:Κώδικας κλήσης ρουτίνας οδομέτρου. 

Εκεί καλείται η έξοδος του οδομέτρου (Arduino) .Ο αριθμός των περιστροφών μετατρέπεται σε 
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απόσταση που έχει διανυθεί ενώ χρησιμοποιείται ένας μικρός αλγόριθμος διόρθωσης 

σφάλματος. Η διόρθωση εξετάζει τις τιμές απόκτησης μετρήσεων και τις συγκρίνει με τις 

ιδανικές (προκαθορισμένες). Εάν διαπιστωθεί απόκλιση μεγαλύτερη του 10% προσθέτει η 

αφαιρεί κατάλληλα ώστε η επόμενη μέτρηση να είναι με καλύτερη ακρίβεια όσο δυνατόν πιο 

κοντά στον στόχο που έχουμε θέσει. 

Από την ρουτίνα του οδομέτρου δίνεται το σήμα που αποφασίζει εάν θα πραγματοποιηθεί η 

μέτρηση ή όχι. Σε περίπτωση που η απόσταση που έχει διανυθεί δεν συνάδει με τον στόχο τότε 

η αναπαραγωγή του βίντεο συνεχίζει κανονικά ειδάλλως ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής. 

Στο σημείο αυτό ζητείται από την κάμερα, μέσω των ειδικών εντολών χειρισμού που διαθέτει 

το πρόγραμμα οδήγησής της, να αναφέρει την κατάσταση στην οποία πάρθηκε η μέτρηση. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν την εστίαση, το διάφραγμα, την ταχύτητα κλείστρου , την ενίσχυση του 

σήματος και το σημείο στόχου. 

Στην συνέχεια υπολογίζονται τα στοιχεία θέσης που θα αποθηκευτούν. Η συνολική απόσταση, 

η απόσταση από την προηγούμενη μέτρηση και η μέση τιμή μεταξύ των σημείων μέτρησης. 

Από την στιγμή που έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία που είναι προς αποθήκευση αυτά 

τοποθετούνται σε έναν πίνακα στην μνήμη του προγράμματος και στην συνέχεια 

παρουσιάζονται στον περιβάλλον εργασίας του χειριστή. 

results{kk,1}=originalframe; 
results{kk,2}=real_fstop; 
results{kk,3}=fstop; 
results{kk,4}=src.Gain; 
results{kk,5}=y-results{1,6}; 
results{kk,6}=y; 
results{kk,7}=dist; 
fstop_string=cellstr(fstop_RealName(results{kk,3})); 
  

 Εικόνα 27: Πίνακας αποθήκευσης αποτελεσμάτων. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των μετρήσεων ο χρήστης μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει τις 

παραμέτρους λήψης χωρίς να διακοπεί η εκτέλεση της εφαρμογής. Αντίστοιχα, μπορεί να λάβει 

μετρήσεις σε κάθε βήμα εκτέλεσης χωρίς να επεμβαίνει στον κύκλο εκτέλεσης του 

προγράμματος. 

Σημαντικό ρόλο στην σχεδίαση του αλγορίθμου έπαιξε ή χρήση όσο δυνατόν λιγότερων πόρων 

του υπολογιστή για το γραφικό περιβάλλον και τα εργαλεία του χειριστή. Η κάμερα που 

χρησιμοποιείται λειτουργεί με ανάλυση 1000x4000 γεγονός που σημαίνει ότι η αναπαράσταση 

των εικόνων αυτών ειδικά σε μορφή βίντεο με ρυθμό ~10fps απαιτεί αρκετή επεξεργαστική ισχύ. 

Ακολουθώντας τα παραδοσιακά εργαλεία Matlab για αναπαραγωγή ο χρόνος εκτέλεσης του 

βρόγχου απόκτησης αυξάνεται σε σημείο που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα απώλειας 

μέτρησης στην σωστή απόσταση που έχει οριστεί. 

Αυξάνοντας το ταχύτητα εκτέλεσης αυτού του βρόγχου εξασφαλίζεται η πιθανότητα η μέτρηση 

να γίνει όσο πιο κοντά στην βέλτιστη απόσταση. Για να επιτευχθεί η παραπάνω διαδικασία 

αποφεύχθηκε η απόκτηση εικόνων από την κάμερα με την σειρά που ακολουθεί ο αισθητήρας 

και αντί αυτού να γίνεται δειγματοληψία στο τελευταίο frame που έχει ληφθεί. Παρακάμπτοντας 

το buffer της κάμερας εξασφαλίζουμε ταχύτητα στην απόκτηση εικόνων και την αποθήκευση 

της πιο πρόσφατης εικόνας στην απόσταση που έχει οριστεί. 
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originalframe=peekdata(vidobj,1);  
…… 

%εκτέλεση ελέγχων απόκτησης 

……. 

imshow(frame,'Colormap',handles.colormap); 
 

 

Εικόνα 28: Απόκτηση και απεικόνιση εικόνας. 

Όπως φαίνεται και παρακάτω (εικόνα 29), αντίστοιχη λογική ακολουθείται και στην περίπτωση 

χρήσης του αλγορίθμου οπτικής οδομετρίας. 

Εδώ κρίσιμη διαφορά είναι ότι το σύστημα ελέγχου απόστασης δουλεύει παράλληλα με το 

βίντεο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη ευελιξία στον τρόπο διάρθρωσης του αλγορίθμου 

ενώ παράλληλα λόγω ότι κάθε frame που λαμβάνεται περνάει από το βρόχο επεξεργασίας 

(Calculate Distance) υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ. 

Όπως αναφέρθηκε, στο βρόχο επεξεργασίας γίνεται η σύγκριση συνεχόμενων εικόνων από τις 

οποίες παράγονται διανύσματα θέσης. Από αυτά υπολογίζεται το σύνολο της απόστασης που 

διανύθηκε από την οποία παράγεται και η απόφαση της λήψης μέτρησης. 

 
Εικόνα 29: Διάγραμμα ροής συστήματος καταγραφής. 

Μετά το πέρας των μετρήσεων και για οποιονδήποτε λόγο και αν σταματήσει η λειτουργία 

μέτρησης το πρόγραμμα προβαίνει σε αυτόματη αποθήκευση των μετρήσεων καθώς και όλων 

τον ρυθμίσεων που έχουν γίνει. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα χωρίς προσθήκη του με 

αυτόματη ονοματοδοσία σύμφωνα με πρότυπα ISO 8601 [18] ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η 

μοναδικότητα του αρχείου αφετέρου να είναι εύκολο για τον χειριστή να ανασύρει το αρχείο 

μετρήσεων. Η πρόβλεψη αυτή έγινε κυρίως για να αποφευχθεί η πιθανότητα απώλειας κάποιου 

σετ μετρήσεων καθώς και την ευκολία του χρήστη ώστε να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει στο 

πρόγραμμα ανάμεσα σε διαδοχικές μετρήσεις.  

5.3.2 Αλγόριθμος Αναγνώρισης Οδοστρώματος. 
 

Systems Check 

Enable Video 

Get Frame 

Show Frame 

Distance~Target 

Query Camera 

Distance Calculations Save Acquired Data 

Show Data 

N 

Y 

Calculate Distance 
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Στο εργαστήριο φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π, σε παλιότερες διπλωματικής, είχαν αναπτυχθεί από 

φοιτητές αλγόριθμοι με στόχο την αναγνώριση ορίων οδοστρώματος πάνω στα οποία θα 

πραγματοποιείται η μέτρηση της λαμπρότητας. Η βάση των αλγορίθμων αυτών 

χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής ως προσθήκη με σκοπό την απευθείας 

προκαταρκτική παραγωγή αποτελεσμάτων στο πεδίο των μετρήσεων. Σε πρώτο επίπεδο 

διερευνήθηκαν το 2008 από την Αγάπη Ι. Τραυλού-Σούλτ οι πιθανοί αλγόριθμοι που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ορίων οδοστρώματος, εντοπισμό του σημείου 

μέτρησης και επεξεργασία της εικόνας για την εξαγωγή τιμών λαμπρότητας [19]. 

Αντίστοιχη ανάπτυξη έγινε στο εργαστήριο από τον Γαρβιήλ Σ. Παπαδιώτη το 2010 όπου 

σχεδιάστηκε μια εφαρμογή σε Matlab με γραφικό περιβάλλον για την αναγνώριση ορίων 

οδοστρώματος και μέτρηση λαμπρότητας μέσα από κινούμενο όχημα [20]. 

Οι αλγόριθμοι αυτοί είχαν ως βάση διαφορετικό υλικό και διαφορετική εφαρμογή. Για την 

χρήση τους στην παρούσα εργασία χρειάστηκε ριζική αναμόρφωση της δομής τους και της 

λειτουργίας τους κρατώντας όμως τον ίδιο πυρήνα επεξεργασίας. 

Οι αλγόριθμοι αυτοί βασίστηκαν στην χρήση μετασχηματισμού Radon για τον εντοπισμό 

ακμών στο οδόστρωμα και αντιστοίχηση των σημείων αυτών στο πραγματικό επίπεδο ώστε να 

σχηματιστεί το τραπέζιο όπου θα γίνει η μέτρηση. 

Συνοπτικά: 

 

Εικόνα 30: Διάγραμμα ροής αρχικού συστήματος αναγνώρισης ορίων οδοστρώματος. 

Για την χρήση στην εφαρμογή που σχεδιάστηκε πέρα από τις δομικές αλλαγές ώστε να δουλεύει 

σωστά με την νέα δομή και υλικό του προγράμματος έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις ώστε να 

παράγει όσο δυνατόν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα αλλά και να δουλεύει απρόσκοπτα κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες. 
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Ο νέος αλγόριθμος συνοπτικά : 

 

Εικόνα 31: Διάγραμμα ροής συστήματος αναγνώρισης οδοστρώματος. 

Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται για την βελτιστοποίηση της ακρίβειας του αλγορίθμου και 

μόνο στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο. 

Τυπικά προβλήματα εμφανίζονται σε συνθήκες κακού φωτισμού ή σε λωρίδες οδοστρώματος 

η οποίες δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ποσότητα του οπτικού 

θορύβου δεν επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό των λωρίδων. Όταν ο αλγόριθμος αντιληφθεί ότι 

βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση μπαίνει σε έναν νέο βρόγχο ελέγχου όπου ψάχνει να βρει τις 

βέλτιστες ρυθμίσεις για την απόδοση ενός αξιόπιστου αποτελέσματος. 

Κατά την διαδικασία επεξεργασίας της εικόνας η εικόνα μετατρέπεται σε δυαδική και στην 

συνέχεια καθαρίζονται οι μικρές ομάδες θορύβου που σχηματίζονται στην εικόνα. Το πρώτο 

βήμα ελέγχου σε περίπτωση μη εντοπισμού είναι η δοκιμή τιμών θορύβου. Εάν βρεθεί τιμή μέσα 

σε συγκεκριμένα όρια η οποία να παράγει ρεαλιστικά αποτελέσματα τότε η εικόνα συνεχίζει 

προς το μετασχηματισμό Radon ώστε να βρεθούν τα όρια του οδοστρώματος. 

Ο μετασχηματισμός Radon χρησιμοποιείται ευρύτατα σε εφαρμογές που απαιτούν εντοπισμό 

ευθειών.H εφαρμογή του μετασχηματισμού μετατρέπει μια εικόνα f(x,y) για συγκεκριμένες 

τιμές γωνιών σε μια νέα εικόνα που περιέχει όλες τις κάθετες προβολές της εικόνας για τις 

συγκεκριμένες γωνίες. Προβολή που προκύπτει είναι το άθροισμα των τιμών των pixel σε κάθε 

κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα εικόνα στο σύστημα R(θ,ρ). Ουσιαστικά αυτό που 

συμβαίνει είναι η αλλαγή του συστήματος συντεταγμένων από καρτεσιανό σε πολικό (εικόνα 

32). 
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Εικόνα 32 : Γραφική αναπαράσταση μετασχηματισμού Radon. 

Έχοντας πλέον την εικόνα Radon μπορούμε να εκμεταλλευτούμε της χαρακτηριστικές ιδιότητες 

του μετασχηματισμού. Κάθε σημείο του χώρου Radon αντιστοιχεί σε μια ευθεία στον 

πραγματικό χώρο ενώ αντίστροφα κάθε σημείο του πραγματικού χώρου αντιστοιχεί σε ένα 

ημίτονο στον χώρο Radon. 

Έτσι εάν κάποιο σημείο της μετασχηματισμένης εικόνας παρουσιάζει μέγιστο είναι εξαιρετικά 

πιθανό να ότι στην συγκεκριμένη απόσταση ρ υπάρχει κάποια ευθεία υπό γωνία θ (εικόνα 33). 

 

Εικόνα 33: Απεικόνιση χρήσης Radon για εντοπισμό ευθειών σε εικόνα οδικής σήραγγας. 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας δεν αποφέρουν αποτέλεσμα η 

εικόνα λαμβάνει τις βέλτιστες ρυθμίσεις ως εδώ και συνεχίζει την επεξεργασία. Εδώ στην εικόνα 

εφαρμόζεται φίλτρο Sobel το οποίο τείνει να τονίζει μόνο τις μέγιστες ακμές της εικόνας ενώ 

στην συνέχεια κατά την μετατροπή της εικόνας σε δυαδική υπολογίζουμε το κέντρο βάρους των 

σημείων θορύβου της εικόνας. Σε αυτό το σημείο η εικόνα επανέρχεται για επεξεργασία και για 

εντοπισμό λωρίδων. 

H εφαρμογή του φίλτρου Sobel όπως φαίνεται και παρακάτω παράγει ικανοποιητικά 
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αποτελέσματα σε εικόνες με αρκετό θόρυβο αν και είναι πιο αργός από αντίστοιχες τεχνικές 

ανίχνευσης ακμών. Αυτός είναι και ο λόγος που εφαρμόζεται σε δεύτερο επίπεδο επιλεκτικά σε 

περιοχές που έχει πρόβλημα 

Η πρώτη εικόνα δείχνει τον χώρο στον οποίο ανιχνεύουμε για την αναγνώριση ορίων 

οδοστρώματος. 

Η δεύτερη εικόνα είναι μετά την εφαρμογή φίλτρου Sobel. 

 

Εικόνα 34: Εικόνα πριν την εφαρμογή Sobel. 

 

Εικόνα 35: Εικόνα μετρά την εφαρμογή Sobel. 

Αν και τα όρια των γραμμών είναι ευδιάκριτα με το μάτι, η ύπαρξη θορύβου στο κέντρο της 

εικόνας θα δυσκολέψει την αναγνώριση λωρίδων με σωστές συντεταγμένες. 

Εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος εντοπισμού ομάδων θορύβου. 

BW=I2; 
s = regionprops(BW,'centroid'); 
centroids = cat(1, s.Centroid); 
todelete=mean(centroids,1); 
 

O παραπάνω αλγόριθμος συγκεντρώνει τις ομάδες θορύβου και υπολογίζει το κέντρο βάρους 

τους, δίνοντάς ως αποτέλεσμα τις συντεταγμένες αυτών. Γνωρίζοντας ότι η πληροφορία 

βρίσκεται στα άκρα τις εικόνας μπορεί εύκολα να εντοπιστεί και να αφαιρεθεί ο θόρυβος. 

Καθαρίζοντας έτσι την εικόνα διευκολύνεται ο εντοπισμός των λωρίδων με την εφαρμογή 

Radon. 

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται τα αποτελέσματα εφαρμογής της παραπάνω διαδικασίας 

στο αριστερό κομμάτι της εικόνας. 

 

Εικόνα 36: Σημεία θορύβου που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. 

Εάν οι παραπάνω τεχνικές αποτύχουν για την αποφυγή του τερματισμό του προγράμματος και 

για τον υπολογισμό μιας εκτίμησης για το αποτέλεσμα χρησιμοποιούνται οι τελευταίες 
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πετυχημένες συντεταγμένες λωρίδων ως βάση. 

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες γίνονται γνωστές στον χειριστή με κατάλληλα μηνύματα και 

κατάλληλο κώδικα χρωμάτων ώστε να είναι ενήμερος για την ποιότητα και ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων. 
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5.4 Περιγραφή λειτουργιών γραφικού περιβάλλοντος 
 

5.4.1 Μενού επιλογής υλικού. 
 

Κατά την έναρξη του προγράμματος παρουσιάζεται στο χρήστη ένα μενού επιλογής υλικού 

(εικόνα 37). Σε αυτό το σημείο το πρόγραμμα αναζητεί για όλα τα κομμάτια υλικού τα οποία 

χρειάζονται για την λειτουργία του προγράμματος. Σε περίπτωση μη εύρεσης κάποιου από αυτά 

ο χρήστης ειδοποιείται με ένα μήνυμα. Στο ένα μέρος εντοπίζονται όλα τα πιθανά σενάρια 

κάμερας τα οποία είναι συνδεδεμένα και ο χρήστης καλείται να επιλέξει ποιο στοιχείο θα 

χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί κάποια κάμερα αυτόματα επιλέγεται ένας 

προεπιλεγμένος συνδυασμός λειτουργίας.  

 

Εικόνα 37: Επιλογή Υλικού. 

 

Αντίστοιχη λειτουργία γίνεται για τις σειριακές θύρες στις οποίες συνδέεται το στοιχείο 

οδομετρίας και το στοιχείο ελέγχου φακού. Επειδή οι σειριακές θύρες δεν παρέχουν 

πληροφορίες για τον τύπο τις συσκευής μόνο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο 

συνδυασμό. Στην περίπτωση που οι θύρες δεν εντοπιστούν ή που ο χρήστης δεν επιλέξει κάτι 

ειδοποιείται με αντίστοιχα μηνύματα και μπορεί να επιλέξει είτε την συνέχιση της λειτουργίας 

του προγράμματος είτε την πραγματοποίηση διορθωτικών επιλογών. 
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5.4.2 Κυρίως μενού 
 

 

Εικόνα 38: Κυρίως μενού. 

Μετά τον καθορισμό τον στοιχείων υλικού τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση των μετρήσεων η εφαρμογή περνάει στο κυρίως μενού πραγματοποίησης 

μετρήσεων στο οποίο όχι μόνο γίνονται όλες οι διαδικασίες μέτρησης αλλά και οι αντίστοιχες 

ρυθμίσεις ταυτόχρονα με την λήψη δεδομένων. 

Αριστερά φαίνονται τα πεδία καθορισμού του ROI (περιοχή ενδιαφέροντος) της κάμερας. Η 

περιοχή ενδιαφέροντος καθορίζεται από τέσσερις μεταβλητές DC, DR, C, R. 

DC offset στον άξονα x από την πάνω αριστερά κορυφή της εικόνας. 

DR offset στον άξονα y από την πάνω αριστερά κορυφή της εικόνας.  

C μέγεθος περιοχής ενδιαφέροντος στον άξονα x.  

R μέγεθος περιοχής ενδιαφέροντος στον άξονα y. 

Η κάμερα που χρησιμοποιείται έχει συνολική ανάλυση 2000x4008. Η προκαθορισμένη τιμή της 

περιοχής ενδιαφέροντος που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση των μετρήσεων είναι [0 

836 4008 1000], δηλαδή εικόνα διάστασης 1000x4008 η οποία τοποθετείται στο κέντρο του 

φακού. 

Shutter speed  

Η ταχύτητα κλείστρου καθορίζει την διάρκεια χρόνου κατά το οποίο το κλείστρο της μηχανής 

είναι ανοικτό στο εξωτερικό φως. Σε υψηλές ταχύτητες κλείστρου δύναται να επιτευχθούν 

καλές στατικές λήψεις σε γρήγορα κινούμενες σκηνές ενώ με χαμηλή ταχύτητα σε αντίστοιχες 

σκηνές παρατηρείται ένα φαινόμενο θόλωσης της λήψης. 

Ως προκαθορισμένη τιμή τίθεται η ταχύτητα κλείστρου 20000 η οποία φαίνεται να παράγει 

αξιόπιστα αποτελέσματα στην πλειοψηφία των συνθηκών μετρήσεων. Πάραυτα η τιμή αυτή 

δύναται να αλλάξει κατά την διάρκεια των μετρήσεων προσαρμοζόμενη στις εξωτερικές 



- 51 - 

 

συνθήκες φωτισμού και την ταχύτητα κίνησης του οχήματος για την διασφάλιση της ποιότητας 

των μετρήσεων. 

Target distance  

Στο πεδίο αυτό επιλέγεται η απόσταση που θα πρέπει να έχει διανυθεί από το όχημα για να γίνει 

η λήψη της εικόνας μέτρησης. Η απόσταση που επιλέγεται μεταφέρεται στα στοιχεία οδομετρίας 

που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή και καθορίζεται από την γεωμετρία της σήραγγας καθώς και 

από τον σχεδιασμό των κανάβων μέτρησης. 

Odometry 

Στο πεδίο αυτό γίνεται η επιλογή μεθόδου οδομετρίας που θα χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή 

των εκάστοτε μετρήσεων. Για την επίλυση του προβλήματος προσδιορισμού της θέσης του 

οχήματος έχουν επιλεγεί δύο μέθοδοι οδομετρίας, μία σειριακή (μηχανικό οδόμετρο) και μία 

οπτική (με επεξεργασία εικόνας). 

Σειριακή οδομετρία  

Όπως περιεγράφηκε παραπάνω αναπτύχθηκε ένα ψηφιακό σειριακό οδόμετρο το οποίο στηρίζει 

την λειτουργία του σε έναν καταγραφέα στροφών ο οποίος προσαρτάται στην ρόδα του 

εκάστοτε οχήματος με ένα ειδικό σύστημα ανάρτησης ειδικά σχεδιασμένο για αυτή την χρήση 

από εμάς και σε έναν υπολογιστή Arduino. Ο Arduino εκτελεί κώδικα γραμμένο ειδικά για τις 

ανάγκες της εφαρμογή ο οποίος μετράει συνεχώς την απόσταση που έχει διανύσει το όχημα, 

συγκρίνει την θέση του με την απόσταση στόχου και εάν βρεθεί σε αυτή δίνει σήμα λήψης 

μέτρησης. Η μέθοδος αυτή φαίνεται να δίνει τα ποιο αξιόπιστα αποτελέσματα με την καλύτερη 

δυνατή απόδοση. Η αξιοπιστία της μεθόδου αυτής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευκολία 

βαθμονόμησης του οργάνου ενώ η χρήση της επεξεργαστικής ισχύος του Arduino για τον 

καθορισμό της θέσης κάνει πιο γρήγορη την διαδικασία λήψης μετρήσεων καθώς δεν 

δεσμεύονται πόροι για την εργασία αυτή από το κύριο σημείο επεξεργασίας. 

Οπτική οδομετρία 

Βασιζόμενοι στον αλγόριθμο οπτικής οδομετρίας [21] αναπτύχθηκε μια μέθοδος 

προσδιορισμού της θέσης του οχήματος βασιζόμενοι μόνο στην είσοδο της κάμερας. Ο 

αλγόριθμος συγκρίνει βασικά στοιχεία των εικόνων που λαμβάνονται από την κάμερα και εξάγει 

ως αποτέλεσμα την απόσταση που έχει διανύσει. Η μέθοδος αυτή αν και κάνει πιο εύκολη την 

λήψη μετρήσεων καθώς δεν απαιτεί την χρήση επιπρόσθετου εξοπλισμού αποδεικνύεται ότι 

στην πράξη η βαθμονόμηση του συστήματος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τροχοπέδη επίσης 

αποτελεί η μεγάλη ανάγκη για επεξεργαστική ισχύ καθώς οι υπολογισμοί απόστασης γίνονται 

σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής των μετρήσεων για κάθε frame της κάμερας, γεγονός που 

μπορεί να δημιουργήσει υστέρηση στην λήψη μετρήσεων με συνέπεια την εμφάνιση 

σφαλμάτων. 

Start/Stop Camera –Έναρξη/Τερματισμός κάμερας 

Το κουμπί αυτό δίνει έλεγχο στην λειτουργία της κάμερας. Ενεργοποιώντας την κάμερα 

ανοίγουν και οι λοιπές επιλογές για την έναρξη των μετρήσεων. 

Preview –Προεπισκόπηση 

Το κουμπί αυτό ενεργοποιεί την  λειτουργία προεπισκόπησης μετρήσεων στην οποία δίνεται 

στον χειριστή η δυνατότητα να ελέγξει παλαιότερα σύνολα μετρήσεων μαζί με τα αποτελέσματα 

που έχουν καταγραφεί για το σύνολο αυτό. 

Enable Serial Objects-Ενεργοποίηση σειριακών στοιχείων 

Στο πεδίο αυτό ενεργοποιούνται τα σειριακά στοιχεία που έχουμε επιλέξει στο πρώτο μέρος 
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επιλογής υλικού. Στις αντίστοιχες ενδείξεις φαίνεται με πράσινο ή κόκκινο χρώμα εάν τα 

στοιχεία λειτουργούν κανονικά ή όχι, ενώ δίνεται η επιλογή στον χειριστή να ενεργοποιεί και να 

απενεργοποιεί τις αντίστοιχες θύρες είτε σαν σύνολο είτε σαν μονάδα. 

Start measuring  

Από το σημείο αυτό ο χρήστης ενεργοποιεί την διαδικασία λήψης μετρήσεων. Μετά την έναρξη 

ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τις παραμέτρους που του δόθηκαν και λαμβάνει μετρήσεις κάθε 

φορά που το όχημα διανύει την απόσταση στόχου. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται στην 

προσωρινή μνήμη του υπολογιστή και αποθηκεύονται αυτόματα με την λήξη των μετρήσεων. 

Μετά την έναρξη των μετρήσεων ανοίγει και η επιλογή λήψης επιπροσθέτων μετρήσεων 

ανεξάρτητα από την θέση του οχήματος. 

Distance traveled 

 Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η συνολική απόσταση που έχει διανυθεί από τη στιγμή 

ενεργοποίησης του οδομέτρου. 

 

Πίνακας αποτελεσμάτων  

Από την έναρξη των μετρήσεων κάθε φορά που γίνεται λήψη μιας μέτρησης εμφανίζεται μια 

νέα εγγραφή στον πίνακα αποτελεσμάτων η οποία φέρει όλες της πληροφορίες που 

καταγράφονται κατά την λήψη αυτής: μέγεθος εικόνας, διάφραγμα που χρησιμοποιήθηκε, 

κέρδος λήψης, απόσταση οχήματος από την προηγούμενη μέτρηση και την συνολική απόσταση 

οχήματος. 

Frames captured 

Σε αυτή την λειτουργία ανοίγει ένα νέο παράθυρο του προγράμματος στο οποίο ο χειριστής 

μπορεί να εξετάσει ένα πρόσφατο σύνολο μετρήσεων σε λειτουργία προεπισκόπησης. 

Post process 

 Με αυτή την επιλογή ο χρήστης μεταβαίνει στο μενού αυτόματης επεξεργασίας μετρήσεων. 

Στην λειτουργία αυτόματης επεξεργασίας χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι αυτόματης 

αναγνώρισης οδοστρώματος για τον εντοπισμό λωρίδων και λοιπών γεωμετρικών στοιχείων του 

οδοστρώματος τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή εξαγωγή των ζητούμενων τιμών 

λαμπρότητας.. 

F1.4-F16 

Οι λειτουργίες αυτές καθορίζουν το άνοιγμα του διαφράγματος του φακού και κατά συνέπεια 

την ποσότητα φωτός που φτάνει στον αισθητήρα της κάμερας. Οι επιλογές που δίνονται είναι 

F1.4, F1.8, F2.4, F3.4 ,F4.4, F6.2, F8.0, F16. 

Η επιλογή του κατάλληλο διαφράγματος είναι στον πλήρη έλεγχο του χειρίστη και συνήθως 

εξαρτάται από την ζώνη φωτισμού της σήραγγας όπου γίνεται η μέτρηση. Στόχος του χειριστή 

είναι να επιτύχει την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα φωτός στον αισθητήρα χωρίς να μπαίνει στο 

σημείο κορεσμού στο οποίο έχουμε απώλεια πληροφορίας. 

Η επιλογή του διαφράγματος γίνεται είτε με την επιλογή του αντίστοιχου διαφράγματος από τα 

διαθέσιμα κουμπιά της πλατφόρμας είτε από τις προγραμματισμένες συντομεύσεις 

πληκτρολογίου είτε από τηλεχειριστήριο το οποίο έχει τροποποιηθεί για χρήση με την 

συγκεκριμένη εφαρμογή. 
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Gain-Ενίσχυση 

Με την χρήση των επιλογών ενίσχυσης δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί η ενίσχυση λήψης του 

αισθητήρα στα επιθυμητά επίπεδα σε συνάρτηση με τις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού. 

Focus-Εστίαση  

Η επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα στο χειριστή να μεταβάλλει την εστίαση του φακού 

ανάλογα με το οπτικό του πεδίο. 
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6 Χρήση του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες 
 

Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων για την φωτομέτρηση της σήραγγας «Δημόκριτος 

Βόρεια (Κ)» της Αττικής Οδού τον Ιούλιο το 2015. 

 

Εικόνα 39: Εξωτερική όψη οχήματος μετρήσεων. 

 

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων διατηρήθηκαν κανονικά οι απαιτήσεις των προτύπων 

όπως αυτές αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. Η θέση παρατήρησης διατηρήθηκε στο 

1,5m με απόσταση 60m από τον μετρούμενο κάναβο όπως παρουσιάζεται και παρακάτω, ενώ 

οι λήψεις των μετρήσεων γίνονται από την μεσαία λωρίδα (εικόνα 40). 

 

 

Εικόνα 40: Θέση κάμερας σε σχέση με τον κάναβο μετρήσεων. 

Πριν από την διεξαγωγή των μετρήσεων έγινε μελέτη της τοπολογίας της σήραγγας και 

αντίστοιχα σχεδιάστηκε η μέθοδος διεξαγωγής των μετρήσεων. Οι κάναβοι επιλέχθηκαν με 

βάση τις διαφορετικές ζώνες φωτισμού σε σχέση με το μήκος της σήραγγας. Οι λήψεις εικόνων 

για τις μετρήσεις επιλέγονται σε συνάρτηση με την θέση το φωτιστικών στην διαμήκη διεύθυνση 

της σήραγγας. 

Αφού προσδιορίστηκαν οι θέσεις μέτρησης για την διασφάλιση της ποιότητας των ληφθέντων 

εικόνων κατά μήκος της σήραγγας στα όρια του δρόμου τοποθετούνται κωνικοί δείκτες (εικόνα 
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41). Οι δείκτες αυτοί εκτείνονται 60 μέτρα πριν από την είσοδο της σήραγγας ως την έξοδο αυτής 

σε διαστήματα των 10 μέτρων, ενώ είναι αριθμημένοι ανάλογα με την θέση τους στο 

οδόστρωμα. 

 

Εικόνα 41: Αριστερά οι δείκτες κατά την προετοιμασία στο χώρο του εργαστηρίου. Δεξιά τοποθετημένοι στο οδόστρωμα. 

Η σήραγγα διαθέτει 4 στάθμες φωτισμού για την διάρκεια της ημέρας και 1 στάθμη φωτισμού 

για την νύχτα. 

 Επίπεδο 5 (μέγιστη στάθμη φωτισμού 100%). 

 Επίπεδο 4 (στάθμη φωτισμού 75%). 

 Επίπεδο 3 (στάθμη φωτισμού 50%). 

 Επίπεδο 2 (στάθμη φωτισμού 25%). 

 Επίπεδο 1 (στάθμη φωτισμού νύχτας). 

 

Για κάθε επίπεδο φωτισμού απαιτείται ένα πέρασμα με το μετρητικό όχημα. Έτσι σε 

συνεννόηση με τα συνεργεία συντήρησης της Αττικής οδού πραγματοποιούνται 5 διελεύσεις 

από την σήραγγα αφού πρώτα γίνει αλλαγή στο επίπεδο φωτισμού. Πριν τη μέτρηση 

εγκαθίσταται ο μετρητικό εξοπλισμός. Το σειριακό οδόμετρο και η κάμερα μετρήσεων στις 

προκαθορισμένες θέσεις. 

 

Εικόνα 42: Τοποθέτηση Οδομέτρου. 
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Μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού (εικόνα 42) με την έναρξη του λογισμικού ο χρήστης 

καλείται να επιλέξει ποια στοιχεία υλισμικού (εικόνα 43) θα χρησιμοποιηθούν ενώ είναι ήδη 

προεπιλεγμένα τα συνήθως χρησιμοποιούμενα στοιχεία. Από ην πλευρά του χρήστη δεν 

απαιτείται κάποια επιπλέον προσθήκη καθώς όλα τα στοιχεία ανιχνεύονται αυτόματα ενώ για 

οποιαδήποτε έλλειψη ή αστοχία ο χρήστης ειδοποιείται αυτόματα. 

 

Εικόνα 43: Παράθυρο επιλογής υλικού για χρήση στο λογισμικό μετρήσεων. 

Μετά την επιλογή το πρόγραμμα πιστοποιεί την εγκυρότητα των παραπάνω παραμέτρων και 

αποθηκεύει αυτόματα της επιλογές σε ένα αρχείο καταγραφής ώστε να υπάρχουν ως αναφορά 

σε περίπτωση αποσφαλμάτωσης των καταγεγραμμένων μετρήσεων. Στη συνέχεια ο χρήστης 

παρουσιάζεται με την κύρια οθόνη του λογισμικού(εικόνα 44). 

 

Εικόνα 44: Οθόνη  χειριστή κατά την διεξαγωγή μετρήσεων. 

Οι μετρήσεις γίνονται κατά την διάρκεια της νύχτας ώστε να εξασφαλιστεί ελάχιστη όχληση από 
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τα διερχόμενα οχήματα. Όπως έχει αναφερθεί ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της μετρητικής 

μεθόδου είναι η μη απαίτηση για διακοπή της κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά αποφεύγεται η 

διεξαγωγή μετρήσεων σε υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο για την αποφυγή της συμμετοχής των 

προβολέων των αυτοκινήτων στο τελικό αποτέλεσμα. 

 

Εικόνα 45: Εικόνα από το εσωτερικό του οχήματος κατά την διάρκεια των μετρήσεων. 

Κατά την είσοδο του οχήματος στην οπή εισόδου ο χειριστής ενεργοποιεί την καταγραφή 

μετρήσεων την στιγμή όπου η κάμερα σημαδεύει τον πρώτο κάναβο. Οι κάναβοι απέχουν 10 

μέτρα. Έτσι από την στιγμή της ενεργοποίησης το λογισμικό αναλαμβάνει την διαδικασία λήψης 

των μετρήσεων στις ορισμένες αποστάσεις χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.  

Ο χρήστης του λογισμικού απαιτείται να παρακολουθεί την λήψη των μετρήσεων ώστε να 

εξασφαλίζει την ακέραιη λειτουργία του. Ταυτόχρονα απαιτείται η μεταβολή του διαφράγματος 

της κάμερας σε συνάρτηση με το μεταβλητό επίπεδο φωτισμού κατά μήκος της σήραγγας ώστε 

να διασφαλιστεί ότι ο CCD αισθητήρας λαμβάνει το μέγιστο της διαθέσιμης πληροφορίας χωρίς 

να εισέρχεται στην περιοχή κορεσμού. Για την διευκόλυνση του χειριστή το βίντεο προβάλλεται 

σε χρωματική χαρτογράφηση. Σε αυτή την προβολή αντιστοιχίζεται η κλίμακα του γκρι σε 

χρωματική κλίμακα, κάνοντας πιο ευανάγνωστη την οπτική πληροφορία, σε σχέση πάντα με την 

ποσότητα φωτός στον αισθητήρα (εικόνα 46,47). 

 

Εικόνα 46: Αντιστοίχηση grayscale(πάνω) σε jet (κάτω). 
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Εικόνα 47: Προβολή σε κλίμακα  jet της σήραγγας όπως εμφανίζεται στον χειριστή. 

Όπως φαίνεται και παραπάνω τα σημεία όπου η ποσότητα φωτός φτάνει των αισθητήρα στο 

σημείο κορεσμού εμφανίζονται με κόκκινο ενώ τα σημεία με χαμηλότερη ποσότητα φωτός με 

τόνους του μπλε. 

Οι παραπάνω χειρισμοί γίνονται είτε από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες 

επιλογές στο γραφικό περιβάλλον είτε με την χρήση του πληκτρολογίου, από τις 

προκαθορισμένες συντόμευσης είτε με την χρήση ειδικού χειριστηρίου του οποίο έχει 

προγραμματιστεί για χρήση κατά την λειτουργία της μέτρησης. 

Με το τέλος της σήραγγας ο χειριστής τερματίζει την λειτουργία καταγραφής και οι μετρήσεις 

αποθηκεύονται αυτόματα με κατάλληλη ονομασία για τον εύκολο εντοπισμό τους μετά το πέρας 

των μετρήσεων ενώ με την χρήση της λειτουργίας «Frames Capture» μπορεί να γίνει μια 

γρήγορη προεπισκόπηση των μετρήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των μετρήσεων. 

Ενώ με την επιλογή «Imtools» ο χειριστής μπορεί να εξετάσει πιο αναλυτικά και να επεξεργαστεί 

κάθε στιγμιότυπο χωριστά (εικόνα 48,49). 

 

Εικόνα 48: Λειτουργία Frames Captured. 

 

Εικόνα 49: Λειτουργία ImTools. 

Αντίστοιχα, δύναται να ενεργοποιηθεί η επιλογή «Post Process» ώστε να εκκινήσει ο αλγόριθμος 

αυτόματου εντοπισμού ορίων οδοστρώματος και υπολογισμού λαμπρότητας ώστε να γίνει 

εκτίμηση των φωτομετρικών χαρακτηριστικών της σήραγγας στο συγκεκριμένο επίπεδο 

λαμπρότητας. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται στιγμιότυπα της αυτόματης επεξεργασίας σε τρία επίπεδα 

εντοπισμού. 

 

Εικόνα 50: Επιτυχής (πράσινος κάναβος) Εντοπισμός Ορίων Οδοστρώματος. 

 

Εικόνα 51: Ανεπιτυχής (γαλάζιος κάναβος)  Εντοπισμός με αρχικές ρυθμίσεις ,χρήση προηγούμενων τιμών. 
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Εικόνα 52: Ανεπιτυχής(μπλε κάναβος) εντοπισμός με αρχικές ρυθμίσεις, εντοπισμός με χρήση αλγορίθμου ανασκευής εικόνας. 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε αριθμητική μορφή στον πίνακα αριστερά ενώ 

σχηματίζεται και η καμπύλη λαμπρότητας του συνόλου των μετρήσεων. Στην αριθμητική 

μορφή εκτός από την τιμή λαμπρότητας στο μετρούμενο τραπέζιο εμφανίζεται και η κατάσταση 

του αλγορίθμου καταγραφής μετρήσεων. Αντίστοιχα στην καμπύλη ακολουθείται κώδικας 

χρωμάτων-σχημάτων ώστε να είναι άμεσα κατανοητό από τον χειριστή εάν η μέτρηση είναι 

αποτέλεσμα επιτυχημένης αναγνώρισης (πράσινο χρώμα-αστερίσκος, εικόνα 50) , εάν 

χρειάστηκε ανασκευή της εικόνας ( μπλε-κύκλος, εικόνα 51)  ή εάν έγινε η χρήση προηγούμενων 

στοιχείων ( γαλάζιο-ρόμβος, εικόνα 52). 

¨Έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο των 5 μετρήσεων μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία εξαγωγής 

των τελικών αποτελεσμάτων για τον ολοκληρωτικό φωτομετρικό χαρακτηρισμό της σήραγγας. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η εξαγωγή γίνεται δειγματοληπτικά για κάθε ζώνη της σήραγγας 

σε κάθε επίπεδο φωτισμού. 

 

Εικόνα 53: Εξαγωγή αποτελέσματος μετά την καταγραφή για τελική  χρήση. 

 

Εικόνα 54: Καμπύλη λαμπρότητας σε ένα επίπεδο φωτισμού για την μετρούμενη σήραγγα. 
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7 Σύνοψη και προτεινόμενη μελλοντική εργασία 
 

Σύνοψη 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα μετρήσεων οδικού φωτισμού με ειδίκευση στις σήραγγες, ακολουθώντας τις διεθνείς 

και εθνικές προδιαγραφές. Το σύστημα χρησιμοποιείται πλέον από το εργαστήριο φωτοτεχνίας 

ΕΜΠ για την διεξαγωγή μετρήσεων σε σήραγγες στο ελληνικό οδικό δίκτυο. 

Το σύστημα παρέχει μεγάλο βαθμό αυτοματοποίησης της διαδικασίας ενώ παρέχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές: 

 Διεξαγωγή μετρήσεων χωρίς την απαίτηση διακοπής της κυκλοφορίας και χωρίς την 

παρεμπόδιση της κυκλοφορίας σε κανένα επίπεδο 

 Καταγραφή και απεικόνιση της ζητούμενης πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο στον 

χειριστή. 

 Διαχείριση σφαλμάτων και ενημέρωση του χειριστή για πιθανές αστοχίες υλικού κατά 

την διάρκεια των μετρήσεων. 

 Αυτόματη καταγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την μετέπειτα 

επεξεργασία των μετρήσεων 

 Μέτρηση και καταγραφή των αποστάσεων και θέσεων στις οποίες λήφθηκαν οι 

μετρήσεις. 

 Δυνατότητα χρήσης αλγορίθμου οπτικής οδομετρίας για τον προσδιορισμό των 

αποστάσεων. 

 Δυνατότητα χρήσης αλγορίθμων μέτρησης της λαμπρότητας σε πραγματικό χρόνο. 

 Φορητότητα και ευκολία στην προσαρμογή σε οποιοδήποτε συμβατικό όχημα. 

Τα παραπάνω καθιστούν το σύστημα μέτρησης που αναπτύχθηκε, καινοτόμο σε σχέση με τα 

αντίστοιχα συστήματα μέτρησης. Όλες οι υπάρχουσες εφαρμογές, με χρήση κάμερας 

λαμπρότητας, χρησιμοποιούνται σε στατικές διατάξεις, ενώ αυτοματοποιημένα συστήματα 

υπάρχουν μόνο για την μέτρηση έντασης φωτισμού ή ανακλαστικών ιδιοτήτων των υλικών του 

οδοστρώματος. 

Το παρόν σύστημα παρακάμπτει τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την μέτρηση λαμπρότητας 

σε οδοστρώματα και απλοποιεί τόσο την διαδικασία μέτρησης όσο την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων. Καθιστά έτσι τις μετρήσεις πιο εύκολες, με πολύ μικρότερο κόστος και την 

διεξαγωγή τους λιγότερο χρονοβόρα., παρέχοντας έτσι την δυνατότητα στον διαχειριστή του 

εκάστοτε οδικού δικτύου για συχνότερη και ακριβέστερη εκτίμηση των εγκαταστάσεων 

φωτισμού. Έτσι επιτυγχάνεται ένα ασφαλέστερο και οικονομικά αποδοτικότερο οδικό δίκτυο  

Προτεινόμενη μελλοντική εργασία 

Χρησιμοποιώντας ως βάση την παρούσα διπλωματική εργασία για την περαιτέρω βελτίωση του 

συστήματος μέτρησης λαμπρότητας τα κύρια σημεία που χρήζουν μελλοντικής ενασχόλησης 

είναι: 

 Η ανάπτυξη νέων αλγορίθμων εντοπισμού ορίων οδοστρώματος χρησιμοποιώντας νέες 

τεχνικές ανίχνευσης όπως για παράδειγμα των εντοπισμό χρωμάτων στην εικόνα σε 

συνδυασμό με την χρήση τεχνικών επεξεργασίας μέσω της κάρτας γραφικών. 
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 Ένταξη επιπλέον αισθητήρων στο σύστημα για την μέτρηση ατμοσφαιρικών μεγεθών 

που απαιτούνται κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων. 
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