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Περίληψη 
 

Μέχρι σήμερα η διεξαγωγή φωτοτεχνικών μετρήσεων σε δρόμους είναι μια αρκετά 
σύνθετη διαδικασία. Σύγχρονες τεχνικές έχουν εισάγει την χρήση ειδικών μετρητικών 
οργάνων με οπτικούς ψηφιακούς αισθητήρες (CCD & CMOS). Παρόλα αυτά η  τρέχουσα 
μεθοδολογία λήψεως και επεξεργασίας εικόνων για την εξαγωγή αποτελεσμάτων είναι 
δύσκολη και χρονοβόρα. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διευκολύνει τις 
μετρήσεις, προτείνοντας μια μεθοδολογία για την αυτοματοποίησή τους. Ακολουθώντας τις 
υποδείξεις των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ), υλοποιήθηκε στο περιβάλλον του MATLAB 
αυτόνομο πρόγραμμα με πλήρως παραμετροποιήσιμο κώδικα για την επεξεργασία των 
εικόνων σε πραγματικό χρόνο.  

Ο αλγόριθμος που προτείνεται, επιτυγχάνει αυτόματο εντοπισμό των ορίων του 
οδοστρώματος σε πραγματικό χρόνο ακολουθώντας τα εξής βήματα. Αρχικά, 
πραγματοποιούνται οι κατάλληλες ρυθμίσεις στον αισθητήρα CCD ώστε να ανταποκρίνεται 
στις εκάστοτε ανάγκες μέτρησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ζωνοπερατό φίλτρο, 
γίνεται η μετατροπή της εικόνας σε δυαδική, με τις διαγραμμίσεις να έχουν λευκό χρώμα 
στο μαύρο φόντο των υπόλοιπων στοιχείων. Ακολουθεί ο μετασχηματισμός κατά Radon σε 
ολόκληρη την ασπρόμαυρη εικόνα για τον εντοπισμό ευθειών, ενώ με τμηματική εφαρμογή 
του μελετήθηκαν και περιπτώσεις όπου ο δρόμος έχει στροφές. Η σχετική θέση των ορίων 
που εντοπίζονται, μετασχηματίζεται από αποστάσεις στο επίπεδο της εικόνας σε 
πραγματικές αποστάσεις στο επίπεδο του δρόμου, ώστε να απομονωθεί η περιοχή 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση μετρήσεων, καθώς το όχημα κινείται. 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των μετρήσεων εμφανίζονται αναλυτικά 
(πίνακες & διαγράμματα) κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων. Παράλληλα 
πραγματοποιείται και καταγραφή τόσο της αρχικής αλληλουχίας εικόνων όσο και των 
επεξεργασμένων, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία και μετά την ολοκλήρωση των 
μετρήσεων. 

 

 
Λέξεις Κλειδιά 

 
Εντοπισμός ορίων λωρίδων κυκλοφορίας, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, κινούμενο 
όχημα, μετασχηματισμός Radon, φωτισμός δρόμων, μέτρηση λαμπρότητας. 
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Abstract 
 

Conducting phototechnical measurements of street light is a quite complex 
procedure. Modern techniques have imported the use of special instruments, carrying optical 
digital sensors (CCD & CMOS). Nevertheless current image capture and processing 
methodologies are cumbersome and time-consuming. The purpose of this thesis is to 
facilitate these measurements by proposing a methodology for their automation. A real-time 
image-processing MATLAB program was developed, adopting European standards (ELOT), 
which in turn was deployed into a fully parameterized stand-alone application. 

The proposed algorithm is able of real-time road lane detection, by carrying out the 
following steps. First the CCD sensor is calibrated according to the specific measurement 
needs. Incoming frames are band pass-filtered and turned into binary images, causing the 
lane markings to appear in white against a black background. Radon transform is then 
applied to the images so straight lines can be detected, while the division of the image into 
smaller horizontal regions and a “partial - Radon” approach is used to detect the curved 
lanes. The relative position of the detected lane boundaries is then transformed from 
distance (pixels) in the image plane, to real distance in the ground plane, so the area of 
interest can be isolated, according to the standards. This way it is possible for measurements 
to be conducted from a moving vehicle. 

All the image-processing results are fully displayed (charts & diagrams) during the 
measurements. Users are also presented with the option of having raw, as well as processed, 
frame sequences recorded and saved for potential further post-measurement processing. 

 

 

Keywords 
 

Lane boundaries detection, real time process,  moving vehicle, Radon transform, street 
lighting, luminance measurements. 
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1   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του 
Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την ανάπτυξη 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος για αυτοματοποίηση των μετρήσεων φωτισμού στο 
οδικό δίκτυο, μέσα από ειδικά διαμορφωμένο κινούμενο όχημα. 

Μέχρι σήμερα η διεξαγωγή φωτοτεχνικών μετρήσεων σε δρόμους είναι μια 
αρκετά χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία. Για να γίνει σωστά και σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, απαιτούνται : 

• Ο αποκλεισμός του υπό μελέτη δρόμου. 
• Η επισήμανση χαρακτηριστικών σημείων σε συγκεκριμένες αποστάσεις 

για εποπτεία του χώρου μετρήσεων. 
• Η λήψη και αποθήκευση στιγμιότυπων, μέσω ειδικής κάμερας, ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 
• Ο χειρακτικός εντοπισμός της περιοχής ενδιαφέροντος από το μελετητή,  

σε κάθε αποθηκευμένο στιγμιότυπο. 
• Η ετεροχρονισμένη επεξεργασία της εν λόγω περιοχής για εξαγωγή 

αποτελεσμάτων. 

Με την παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστούν τα εξής 
αρνητικά στοιχεία των προαναφερθέντων απαιτήσεων : 

• Διεξαγωγή μετρήσεων σε συγκεκριμένες ώρες χαμηλής κυκλοφοριακής 
πυκνότητας. 

• Αποκοπή τμήματος του δρόμου από την κυκλοφορία με επακόλουθο 
περιορισμό, αν όχι και αποκλεισμό, της διέλευσης των διερχόμενων 
οχημάτων και αύξηση του κινδύνου για ατυχήματα. 

• Χρονοβόρα τοποθέτηση «κόνων – σημαδιών» κατά μήκος του δρόμου για 
να επισημαίνεται η ακριβής  θέση του υπό μέτρηση τμήματος. 
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• Χειροκίνητη εστίαση και λήψη στιγμιότυπων ένα προς ένα από τον 
μελετητή. 

• Πολύ χρονοβόρα διαδικασία χειροκίνητου εντοπισμού της περιοχής 
ενδιαφέροντος με βάση τα «σημάδια» που έχουν τοποθετηθεί. 

• Ξεχωριστή επεξεργασία κάθε στιγμιότυπου αρκετή ώρα μετά τη 
διεξαγωγή των μετρήσεων. 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

Σε μια προσπάθεια να αυτοματοποιηθεί η διεξαγωγή των μετρήσεων που 
αναφέρθηκε, έγινε συνδυασμός της επιστήμης της Φωτοτεχνίας με αυτή της Όρασης 
Υπολογιστών. Για την επίλυση των τεχνικών δυσκολιών, που έχουν οι φωτοτεχνικές 
μετρήσεις σε δρόμους, υλοποιήθηκε αλγόριθμος για τον αυτόματο εντοπισμό των 
ορίων του οδοστρώματος. Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του MATLAB 
σχεδιάστηκε αυτόνομο υπολογιστικό πρόγραμμα, το οποίο και εκτελείται σε 
οποιοδήποτε υπολογιστή.  

1.2.1 Βελτιώσεις υπάρχουσας διαδικασίας 

Γενικά, η λαμπρότητα μπορεί να μετρηθεί είτε με χρήση φορητού αναλογικού 
λαμπρόμετρου για την απευθείας μέτρησή της, είτε με εξαγωγή της τιμής της από 
ληφθείσες εικόνες διαφόρων σημείων του δρόμου. Στην εργασία προτάθηκε η 
καταγραφή και ταυτόχρονη επεξεργασία βίντεο του υπό μελέτη δρόμου σε 
πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, με μία εφαρμογή ενοποιήθηκαν αρκετά 
βήματα της διαδικασίας που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα. Οι κύριες 
βελτιώσεις της σε σχέση με την συμβατική διαδικασία συνοψίζονται ακολούθως: 

 Δυνατότητα μετρήσεων χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων 
στον υπό μελέτη δρόμο. 

 Μετρήσεις χωρίς να είναι αναγκαία η σήμανση του δρόμου. 
 Λήψη συνεχόμενων στιγμιότυπων με τη μορφή βίντεο, αντί μεμονωμένων 

εικόνων. 
 Αυτόματο εντοπισμό των ορίων του οδοστρώματος και της περιοχής 

ενδιαφέροντος. 
 Πραγματοποίηση μετρήσεων λαμπρότητας σε πραγματικό χρόνο κατά την 

καταγραφή του βίντεο. 
 Αποθήκευση αποτελεσμάτων για λόγους αρχειοθέτησης και για μετέπειτα 

επεξεργασία. 

 

Οι παραπάνω λύσεις στο πρόβλημά γίνονται εφικτές χάρη στο πρόγραμμα που 
υλοποιήθηκε, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταγράφει βίντεο από κινούμενο 
όχημα και σε πραγματικό χρόνο να εντοπίζει αυτόματα τα όρια της λωρίδας 
κυκλοφορίας που κινείται το όχημα μετρήσεων, ενώ παράλληλα μετράει την τιμή της 
λαμπρότητας στην περιοχή που ορίζεται από τα πρότυπα.  
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1.2.2 Συνεισφορά διπλωματικής 

Η συνεισφορά της διπλωματικής συνοψίζεται στα εξής : 

1. Υλοποίηση αλγορίθμου για τον αυτόματο εντοπισμό των ορίων του 
οδοστρώματος, τόσο σε ευθείες όσο και σε στροφές. 

2. Προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα για σωστή απομόνωση της περιοχής 
ενδιαφέροντος, χωρίς την παρουσία σημάνσεων στον υπό μελέτη δρόμο. 

3. Δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων της μέσης λαμπρότητας σε πραγματικό 
χρόνο. 

4. Οπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων για επίβλεψη ορθότητας από τον 
χειριστή του προγράμματος. 

5. Αποθήκευση αποτελεσμάτων και βίντεο για μετέπειτα μελέτη και 
επεξεργασία. 

6. Συγκέντρωση όλων των προηγούμενων σε ένα εύχρηστο πρόγραμμα, συμβατό 
με οποιοδήποτε υπολογιστή. 

1.2.3 Εξοπλισμός και προετοιμασία διεξαγωγής μετρήσεων  

Ο αλγόριθμος που προτείνεται, παραμετροποιείται σε πραγματικό χρόνο μέσω 
της διεπαφής χρήστη του προγράμματος το οποίο σχεδιάστηκε για αυτό ακριβώς το 
σκοπό. Ο εξοπλισμός μετρήσεων αποτελείται από : 

 φορητό υπολογιστή με προεγκατεστημένη την εφαρμογή και τους drivers της 
κάμερας που χρησιμοποιείται 

 κάμερα ειδικά βαθμονομημένη για μετρήσεις λαμπρότητας 
 φακούς διαφόρων εστιακών μηκών 
 μπαταρίες και DC/AC αντιστροφέα για την τροφοδότηση του υπολογιστή και 

της κάμερας με ρεύμα 

 

Η διαδικασία της μέτρησης απαιτεί την παρουσία δύο ατόμων. Έναν οδηγό και  έναν 
χειριστή του προγράμματος μέσω του υπολογιστή. Μετά την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού (συνδεσμολογία τροφοδοσίας υπολογιστή και κάμερας, τοποθέτηση της 
κάμερας στο κέντρο του ταμπλό του αυτοκινήτου, εστίαση της εικόνας λήψης στο 
επιθυμητό μήκος του υπό μέτρηση δρόμου) σε όχημα του εργαστηρίου, μπορεί να 
ξεκινήσει η διεξαγωγή μετρήσεων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι για την ακριβέστερη 
μέτρηση του μεγέθους της λαμπρότητας απαιτείται η τοποθέτηση της κάμερας σε 
σημείο που δεν παρεμποδίζεται από το παρμπρίζ ή άλλο υλικό. Επειδή κατά την 
διάρκεια της παρούσας εργασίας δεν ήταν δυνατή η χρήση κατάλληλου οχήματος, οι 
δοκιμαστικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ένα συμβατικό επιβατικό όχημα. 

1.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τα κεφάλαια της διπλωματικής οργανώθηκαν με την εξής σειρά. Στο κεφάλαιο 
2 γίνεται μια μικρή εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Φωτοτεχνίας και στο φωτισμό 
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δρόμων. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα πρότυπα στα οποία βασίστηκε η 
διεξαγωγή των μετρήσεων. Το κεφάλαιο 4 πραγματεύεται το θέμα της ανίχνευσης 
ορίων του οδοστρώματος και παρουσιάζει κάποιες σχετικές ενδεικτικές εργασίες. Στο 
κεφάλαιο 5 περιγράφεται το θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο που χρειάζεται 
κάποιος για καλύτερη κατανόηση της διπλωματικής. Στο κεφάλαιο 6 περιγράφονται 
αναλυτικά οι αλγοριθμικές διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν. Στο κεφάλαιο 7 
γίνεται περιγραφή της χρήσης του προγράμματος και εποπτική παρουσίαση των 
δυνατοτήτων του. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται κάποιες από τις μετρήσεις που 
έγιναν σε διάφορους δρόμους. Τέλος, στο κεφάλαιο 9 συνοψίζονται τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία και γίνονται προτάσεις για 
μελλοντικές βελτιώσεις του προγράμματος, ενώ στο κεφάλαιο 10 είναι 
συγκεντρωμένη η βιβλιογραφία της εργασίας. 
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2  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 

Στο αυτό κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια μικρή εισαγωγή στο αντικείμενο της επιστήμης 
της φωτοτεχνίας, καθώς και στις βασικές της έννοιες και μεγέθη. Ακολουθούν οι 
αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει κανείς για τις μετρήσεις των βασικών 
φωτομετρικών μεγεθών ενός δρόμου. Έτσι γίνεται αναφορά στις γνώσεις που πρέπει 
να έχει κάποιος για να κατανοήσει το πρότυπο του ΕΛΟΤ 13201 και το τι ορίζει αυτό 
σχετικά με την πραγματοποίηση φωτοτεχνικών μετρήσεων. 

2.1 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ 

Για τη σωστή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται ο οδικός φωτισμός 
και της αναγκαιότητας των μετέπειτα μετρήσεων συντήρησης, ακολουθεί εξήγηση 
όλων των βασικών μεγεθών της φωτοτεχνίας [1], [2], [3]. 

2.1.1 Φωτεινή Ροή ή Ισχύς (Luminous Flux, Φ) 

Φωτεινή ροή Φ είναι η φωτομετρικά σταθμισμένη μέση τιμή της φωτοβόλου 
ακτινοβολίας. Είναι δηλαδή η ενέργεια ανά μονάδα χρόνου που εκπέμπεται από πηγή 
σε ορατά μήκη κύµατος. Ειδικότερα, η φωτεινή ροή υπολογίζεται, αφού σταθμιστεί η 
φωτοβόλος ακτινοβολία (ισχύς) σε κάθε μήκος κύµατος µε τη συνάρτηση V(λ) που 
προσδιορίζει την απόκριση του οφθαλμού σε διαφορετικά μήκη κύματος και 
επομένως αποτελεί ένα σταθμισμένο άθροισμα της ισχύος σε όλο το ορατό φάσμα. 

Αν η πηγή εκπέμπει μονοχρωματικό φως ισχύος 𝛲𝜆 σε watts, η φωτεινή ροή 𝛷 
έχει μονάδα το 𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 και υπολογίζεται από τη σχέση:  

𝜱  =  𝟔𝟖𝟑 ∙ 𝜬𝝀  ∙  𝑽𝝀    
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Η παραπάνω σχέση ισχύει για αυστηρά μονοχρωματικό φως, ενώ η τιμή της 𝑉𝜆 
λαμβάνεται από σχετικούς πίνακες. Όταν το φως δεν είναι μονοχρωματικό, δηλαδή η 
πηγή εκπέμπει περισσότερα από ένα μήκη κύµατος, η τελευταία σχέση δεν ισχύει. 
Στην περίπτωση αυτή η σχέση μεταξύ φωτεινής ροής και ροής ακτινοβολίας 
διαμορφώνεται από τη σχέση: 

𝜱 = 𝜥𝒎 ∙ � 𝜬𝒆,𝝀  ∙  𝑽𝝀 ∙ 𝒅𝒍
𝟕𝟖𝟎𝒏𝒎

𝟑𝟖𝟎𝒏𝒎

 

 

όπου 𝛲𝑒,𝜆  είναι η φασµατική κατανοµή ισχύος, δηλαδή ακτινοβόλος ροή ανά μονάδα 
μήκους κύµατος και 𝛫𝑚 συντελεστής αναλογίας. 

Η φωτεινή ροή δεν ακτινοβολείται ομοιόμορφα προς όλες τις διευθύνσεις, 
αλλά με μικρότερη ή μεγαλύτερη πυκνότητα. Μόνο οι σημειακές πηγές ακτινοβολούν 
ομοιόμορφα προς όλες τις διευθύνσεις 

2.1.2 Απόδοση Ηλεκτρικής Φωτεινής Πηγής 

Σαν απόδοση φωτεινής πηγής ορίζεται το ποσό της αποδιδόμενης φωτεινής 
ροής για κάθε watt καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος, με μονάδα 𝒍𝒎/𝑾. Για να 
επιτευχθεί υψηλότερη απόδοση, πρέπει να αυξηθούν τα lumen ανά καταναλισκόμενο 
watt, για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Η αύξηση της αναλογίας αυτής είναι 
επιτακτική ανάγκη, δεδομένης της συνεχούς αύξησης του κόστους της ενέργειας. 

2.1.3 Φωτεινή Ένταση (Luminous Intensity, I) 

Το μέγεθος αυτό ορίζεται σαν το ποσό της φωτεινής ροής Φ που εκπέμπει μια 
φωτεινή πηγή προς δεδομένη κατεύθυνση του στερεού χώρου. Αυτό γιατί μια 
φωτεινή πηγή δεν εκπέμπει ομοιόμορφα το φως που παράγει. Έτσι η φωτεινή ένταση 
Ι προς μία κατεύθυνση παρατηρήσεως είναι ο λόγος της εξερχόμενης φωτεινής ροής 
Φ από κάποια φωτεινή πηγή (ή στοιχείο της φωτεινής πηγής) διαμέσου ενός κοίλου 
κώνου απείρως μικρού ανοίγματος, προς την τιμή της στερεάς γωνίας δια την οποία 
διέρχεται η ροή αυτή. 

𝜤 =  
𝒅𝜱(𝒍𝒎)
𝒅𝝎(𝒔𝒓𝒅)

(𝒄𝒅) 

 
Αν η πηγή φωτός δεν παρουσιάζει την ίδια διανομή της φωτεινής εντάσεως προς όλες 
τις κατευθύνσεις (δεν είναι συμμετρική), τότε δίνεται η διανομή σε περισσότερα από 
ένα επίπεδα που περνούν από ένα ή περισσότερους άξονες συμμετρίας του 
φωτιστικού σώματος. Το πολικό διάγραμμα δίνεται συνήθως για λαμπτήρα φωτεινής 
ροής 1000 Lm. 
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2.1.4 Ένταση Φωτισμού Επιφάνειας (Illuminance, E) 

Η ένταση φωτισμού E μιας ετερόφωτης επιφάνειας είναι η πυκνότητα της 
φωτεινής ροής. Δηλαδή είναι η φωτεινή ροή που πέφτει στη μονάδα επιφάνειας. 

 

𝜠 =  
𝒅𝜱
𝒅𝑺

(𝒍𝒙) 

με μονάδα       𝑙𝑢𝑥 = 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑚2  

 
Η μέτρηση της έντασης φωτισμού Ε μιας επιφάνειας γίνεται με το φωτόμετρο. Αυτό 
αποτελείται από ένα φωτοστοιχείο που συνδέεται με ένα μιλλιβολτόμετρο. Το 
μέγεθος της αναπτυσσόμενης ΗΕΔ στα άκρα του φωτοστοιχείου, άρα και η ένδειξη 
του μιλλιβολτομέτρου, εξαρτώνται από την ποσότητα του φωτός που προσπίπτει 
πάνω στην επιφάνεια του φωτοστοιχείου του οργάνου. 

2.1.5 Λαμπρότητα (Luminance, L) 

Σαν λαμπρότητα L ορίζεται το πηλίκο της Φωτεινής Έντασης Ι της πηγής 
στην κατεύθυνση του παρατηρητή προς το εμβαδόν S της επιφάνειας της πηγής το 
οποίο βλέπει ο παρατηρητής.  

𝑳 =
𝑰
𝑺

(𝒄𝒅 𝒎𝟐⁄ ) 

με μονάδα το Nit :     𝛮𝑡 = 𝑐𝑑
𝑚2 

 

Περιγράφει δηλαδή το φως το οποίο εκπέμπεται από μία περιοχή προς μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η λαμπρότητα είναι διανυσματικό μέγεθος και 
μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση αυτού που παρατηρεί την πηγή. Στην περίπτωση 
δηλαδή που ο παρατηρητής δεν βρίσκεται σε θέση με κατεύθυνση κάθετη προς την 
επιφάνεια  της πηγής, τότε στην παραπάνω σχέση η επιφάνεια 𝑆 αντικαθίσταται από 
την 𝑆𝑎 που δίνεται από τη σχέση : 

𝑆𝑎 = 𝑆 ∙ 𝜎𝜐𝜈𝛼 
όπου α η γωνία που σχηματίζει η θέση του παρατηρητή με την κάθετο στη 
φωτοβολούσα επιφάνεια. 

Η λαμπρότητα αποτελεί βασικό μέγεθος της φωτοτεχνίας καθώς προκαλεί στο 
ανθρώπινο μάτι το αίσθημα της φωτεινότητας των διαφόρων αντικειμένων. Τα 
διάφορα αντικείμενα διακρίνονται από την λαμπρότητα  με την οποία ακτινοβολούν 
το  φως προ ς την κατεύθυνση το υ παρατηρητή.  Δεν έχει καμία σημασία αν η 
επιφάνεια είναι αυτόφωτη (εκπέμπει φως) ή ετερόφωτη (δέχεται φως που, είτε το 
ανακλά, είτε το διαχέει). Για παράδειγμα παρατηρώντας δύο φωτεινές μη σημειακές 
πηγές που έχουν την ίδια φωτεινή ένταση, αλλά διαφορετικές διαστάσεις, 
διαπιστώνεται ότι η πηγή που έχει την μικρότερη επιφάνεια, δίνει την εντύπωση ότι 
είναι λαμπρότερη από την άλλη. 
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Ομοιομορφία Λαμπρότητας 
Ένα αντικείμενο για να είναι ορατό πάνω στο οδόστρωμα πρέπει η κατανομή της 
λαμπρότητας σε αυτό να είναι ομοιόμορφη. Η ομοιομορφία εκφράζεται είτε για 
διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση του παρατηρητή (εγκάρσια ομοιομορφία), είτε για 
διεύθυνση που συμπίπτει με τη διεύθυνση του παρατηρητή (διαμήκης ομοιομορφία). 
Έτσι ορίζονται τρεις συντελεστές ομοιομορφίας: 

1. Γενικός συντελεστής ομοιομορφίας Uo : ορίζεται ο λόγος Lmin/Lmed, ή 
Lmin/Lmax, όπου Lmin, Lmed, Lmax η ελάχιστη, μέση και η μέγιστη 
αντίστοιχα λαμπρότητα στο σύνολο της εξεταζόμενης επιφάνειας. 

2. Συντελεστής διαμήκους ακτινοβολίας Ul : ορίζεται ως ο μικρότερος λόγος 
Lmin/Lmax σε ευθείες παράλληλες προς τον άξονα της οδού. Η ανεπαρκής 
διαμήκης ομοιομορφία βλάπτει την άνεση και την ασφάλεια. 

3. Συντελεστής εγκάρσιας ομοιομορφίας Uv : ορίζεται ως ο μικρότερος λόγος 
Lmin/Lmax σε ευθείες κάθετες προς τον άξονα της οδού. Καλή εγκάρσια 
ομοιομορφία επιτρέπει στον οδηγό να διακρίνει με ευκρίνεια την επιφάνεια 
της οδού σε όλο της το πλάτος. 

2.1.6 Θάμβωση (Glare) 

Οι υψηλές τιμές λαμπρότητας προκαλούν θάμβωση. Παρατηρείται όταν οι 
συνθήκες ορατότητας είναι τέτοιες ώστε κάποιος να αισθάνεται ενόχληση και μείωση 
της ικανότητας να διακρίνει αντικείμενα  εξαιτίας της μη κατάλληλης κατανομής της 
λαμπρότητας ή εξαιτίας υπερβολικών  αντιθέσεων λαμπρότητας. Μελέτες έδειξαν 
πως το φαινόμενο αυτό εξαρτάται από : 

-  την λαμπρότητα των ορατών φωτεινών επιφανειών 

-  το μέγεθος των επιφανειών αυτών 

-  τη διάταξη των φωτιστικών (διάταξη πόλου, ύψος τοποθέτησής) 

-  την ένταση φωτισμού του δρόμου 

-  τη διάχυση του φωτός του φωτιστικού με ανύψωση από τις 70° μέχρι τις 90°     
στο κάθετο επίπεδο στο οποίο παρατηρείται 

-  την θέση του παρατηρητή 

 

Ενώ διακρίνεται σε : 

-  θάμβωση ενόχλησης (ή ψυχολογική θάμβωση) που προκαλείται όταν ο 
φωτισμός (λαμπρότητα) του περιβάλλοντος χώρου είναι πολύ μεγαλύτερος 
από αυτόν του αντικειμένου με αποτέλεσμα το τελευταίο να φαίνεται ως 
σιλουέτα (π.χ. σε ηλιόλουστο και χιονισμένο μέρος) 

- φυσιολογική θάμβωση ή αλλιώς θάμβωση ανικανότητας διάκρισης ενός 
αντικειμένου του οποίου η λαμπρότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του 
περιβάλλοντος χώρου 

-  απόλυτη θάμβωση όταν είναι τόσο υψηλή η τιμή της λαμπρότητας, που δεν 
διακρίνεται τίποτα 
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Δείκτης Θάμβωσης (ΤΙ) 
Το ποσοστό κατά το οποίο η ένταση φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου πρέπει να 
μειωθεί, για να γίνει το αντικείμενο οριακά ορατό ξανά. Ένα αντικείμενο στο 
οδόστρωμα μπορεί να γίνει ευκολότερα ορατό, όταν έχει μια διαφορά λαμπρότητας 
επιπέδου 𝛥𝑙𝜊 σε σχέση με το περιβάλλον του. Στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρχουν έντονες πηγές φωτός κοντά σε κάποιο αντικείμενο στο οδόστρωμα, 
παράγεται γύρω από αυτό μια επιφάνεια φωτός, η οποία εμποδίζει τον σαφή 
καθορισμό του. Αυτή η πρόσθετη λαμπρότητα 𝐿𝑠 κάνει το ανθρώπινο μάτι να 
προσαρμόζεται σε ένα επίπεδο λαμπρότητας. Το νέο αυτό επίπεδο λαμπρότητας 
ισούται με το άθροισμα της λαμπρότητας της επιφάνειας φωτός και του αντικειμένου, 
παρόλο που η λαμπρότητα του αντικειμένου παραμένει ίση με την κανονική της τιμή 
L. Το αντικείμενο γίνεται με αυτόν τον τρόπο μη αντιληπτό. Η τιμή της λαμπρότητας 
του αντικειμένου , για να γίνει πάλι αντιληπτό, πρέπει να αυξηθεί μέχρι την τιμή 
𝛥𝐿𝐵𝐿 σε σχέση με το περιβάλλον του. Τελικά η θάμβωση μπορεί να μετρηθεί με τον 
δείκτη : 

𝑇𝐼 =
𝛥𝐿𝐵𝐿 − 𝛥𝐿𝑜

𝛥𝐿0
× 100% 

 

ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά το 30%. 

2.2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες γενικές αρχές που 
αφορούν το φωτισμό των δρόμων.  

2.2.1 Κριτήρια ποιότητας 

Ο φωτισμός των δρόμων και των οδικών σηράγγων πρέπει να γίνει με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να παρέχει ασφάλεια και άνεση σε κάθε χρήστη του δρόμου. Πιο 
συγκεκριμένα ο χρήστης της οδού θα πρέπει να μπορεί να βλέπει τη μορφή του 
δρόμου, να εντοπίζει και να αναγνωρίζει εγκαίρως και με βεβαιότητα κάθε ειδική 
σήμανση και κάθε εμπόδιο. Με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του οδικού φωτισμού 
υπάρχουν τα εξής θεμελιώδη κριτήρια ποιότητας : 

 

• Η μέση λαμπρότητα 

• Η ομοιομορφία λαμπρότητας 

• Ο περιορισμός της θάμβωσης 

• Ο φωτισμός του περιβάλλοντος χώρου 

• Η οπτική καθοδήγηση 
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2.2.2 Γενικές κατηγορίες φωτισμού δρόμων 

Στην Ελλάδα, υπάρχουν τέσσερις γενικές κατηγορίες για διευκόλυνση, αλλά 
και τυποποίηση των μελετών φωτισμού στους διάφορους δρόμους : 

- Αυτοκινητόδρομοι ή εθνικοί δρόμοι: Λόγω των μεγάλων ταχυτήτων 
είναι απαραίτητος ο καλός φωτισμός για την ασφαλή οδήγηση. 

- Δρόμοι πόλεων : Πρέπει να διασφαλίζεται φωτισμός τέτοιος, ώστε να 
γίνονται αντιληπτοί οι πεζοί, τα σταυροδρόμια και τα εμπόδια. 

- Τοπικοί δρόμοι : Λόγω της περιορισμένης κίνησης αρκεί ο φωτισμός να 
εξασφαλίζει τον εύκολο εντοπισμό των ορίων του δρόμου, 
σταυροδρομιών, πεζών και εμποδίων. 

- Φωτισμός ειδικών θέσεων : Ο φωτισμός στα σημεία αυτά θα πρέπει να 
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι σημάνσεις κινδύνου, πληρωμής διοδίων, 
διασταύρωσης και έργων να γίνονται αντιληπτές από αρκετά μεγάλη 
απόσταση. 

 Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι για κάθε μελέτη φωτισμού δρόμων, 
απαιτείται η γνώση των ιδιαιτεροτήτων του δρόμου (μέγεθος κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων, πλάτος λωρίδας, χρήστες του δρόμου κλπ). Για λόγους τυποποίησης 
γίνεται κατηγοριοποίηση σε κλάσεις, όπως εξηγείται και πιο αναλυτικά §3.1, όπου 
αναλύεται το πρότυπο του ΕΛΟΤ για το φωτισμό των δρόμων. 

2.2.3 Σχεδιασμός οδικού φωτισμού 

Είναι φανερό λοιπόν ότι για κάθε μελέτη φωτισμού δρόμων είναι απαραίτητη 
η γνώση του μεγέθους της κυκλοφορίας του δρόμου, του πλάτος του και των 
ιδιαιτεροτήτων του. Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης του οδικού φωτισμού λαμβάνει 
υπόψη του τέσσερις βασικές παραμέτρους, που είναι ο ιστός των φωτιστικών 
(διάταξη και ύψος και μεταξύ τους αποστάσεις) και η επιλογή των ίδιων των 
φωτιστικών και λαμπτήρων.  

 Διάταξη του ιστού των φωτιστικών  
 

 

Μονόπλευρη εξ αριστερών 

 

                                                                                Αμφίπλευρη 

 

    Μονόπλευρη εκ δεξιών 

 

 

 

                 Αξονική                                                      Χιαστί 
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 Απόσταση φωτιστικών 
 Παράλληλα με την επιλογή της διάταξης των ιστών προφανώς υπολογίζεται 
και η ακριβής απόσταση μεταξύ των ιστών αυτών, η οποία επηρεάζεται από την θέση 
των χρησιμοποιούμενων πόλων, την διαθέσιμη περιοχή και τη γεωμετρία του δρόμου.  

 
 Ύψος ιστών 

 Ανάλογα με το ύψος του ιστού των φωτιστικών υπάρχει αύξηση ή μείωση της 
αποτελεσματικότητας του φωτιστικού. Με αύξηση του ύψους σε ορισμένες 
περιπτώσεις δύναται να μειωθεί η ανεπιθύμητη θάμβωση και να καλυφθεί η 
φωτεινότητα. Επίσης επιτρέπεται και μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των ιστών 
φωτισμού. Γενικά το ύψος των ιστών είναι περίπου ίσο με το πλάτος του δρόμου και 
συνήθως κυμαίνεται από 7m έως 12m. Το ύψος των 10m είναι αυτό που ενδείκνυται 
για την πλειοψηφία των δρόμων, ενώ αυτό των 12 m κυρίως για πλατείς και μεγάλης 
κυκλοφορίας δρόμους, όπως είναι οι κύριες οδοί μεταξύ δύο πόλεων. 

 Όσο αφορά τους ιστούς καθορίζεται επίσης το overhang, δηλαδή η απόσταση 
της προβολής του λαμπτήρα από την άκρη του δρόμου, καθώς και το tilt90, δηλαδή η 
κλήση του λαμπτήρα σε μοίρες (ο). 

 

 Είδος φωτιστικού και λαμπτήρα 
Το είδος του φωτιστικού εξαρτάται από το  είδος του λαμπτήρα και το ύψος 

του ιστού. Το φωτιστικό σώμα είναι ο εξοπλισμός που περιέχει τον λαμπτήρα και 
είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει την διάχυση του φωτός του. Ακόμα, αποτελεί τη 
σύνδεση του λαμπτήρα με την τροφοδοσία ηλεκτρισμού και τον προστατεύει από 
μηχανικές κακώσεις. Το σχήμα του φωτιστικού και η μεθοδολογία κατασκευής του 
σχετίζονται με το σχήμα του λαμπτήρα και με την χρήση για την οποία προορίζονται.  

 

Υπάρχουν τέσσερα είδη φωτιστικών που παρέχουν διαφορετικές γωνίες 
ελέγχου διάχυσης του φωτός : 

• Φωτιστικά Non-cutoff : Αποτελούν το λιγότερο αποδοτικό τρόπο για 
να φωτιστεί το έδαφος καθώς επιτρέπουν την διάχυση του φωτός προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Για αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιούνται για τον 
φωτισμό των δρόμων. 

• Φωτιστικά Semi-cutoff : Επιτρέπουν το φως να διαχυθεί κάτω από το 
επίπεδο των 90ο, ενώ ένα ποσοστό (έως 5%) διαχέεται πάνω από το 
επίπεδο των 90ο. Γενικά χρησιμοποιούνται συχνά σε φωτισμούς 
δρόμων. 

• Φωτιστικά Full-cutoff :  Κατευθύνουν το φως προς το έδαφος, κάτω 
από το φωτιστικό μόνο και δεν επιτρέπουν την διάχυση φωτός άνω του 
επιπέδου των 90ο. 

• Φωτιστικά Cutoff : Επιτρέπουν  πολύ μικρό ποσοστό φωτός να 
διαφύγει πάνω από το φωτιστικό. Συγκεκριμένα, λιγότερο από 2,5% 
του φωτός διαφεύγει πάνω από το επίπεδο των 90ο. 
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Τα είδη των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων είναι κυρίως τα παρακάτω:  
 

• Νατρίου υψηλής πιέσεως: συνηθίζεται σε δρόμους υψηλής και μέσης 
κυκλοφορίας. 

• Νατρίου χαμηλής πιέσεως: σε ειδικές συνθήκες, όπου απαιτείται 
ορατότητα από μακριά, εκεί όπου οι ομίχλες είναι συχνές, σε 
διασταυρώσεις, σε σιδηροδρομικές γραμμές κλπ. 

• Υδραργύρου υψηλής πιέσεως: πολύ συνηθισμένη παλιότερα για δρόμους 
μέσης και χαμηλής κυκλοφορίας. 

• Μεταλλικών αλογονιδίων: αναπτυσσόμενο προϊόν για δρόμους μέσης 
και χαμηλής κυκλοφορίας. 
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3  

ΠΡΟΤΥΠΟ  ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ 

Το πρότυπο του ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) που ασχολείται με 
θέματα οδικού φωτισμού είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004 . Το συγκεκριμένο πρότυπο 
εγκρίθηκε από την CEN (Comité Européen de Normalisation) το Σεπτέμβριο του 
2003. Ενώ όμως η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική από τον Ιανουάριου του 2005, 
δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά [4]. Το πρότυπο αποτελείται από τέσσερα μέρη. 
Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των δύο πρώτων μερών του , ενώ γίνεται εκτενέστερη 
αναφορά στα δύο επόμενα μέρη που αφορούν τη μεθοδολογία μέτρησης επιδόσεων 
φωτισμού καθώς και τον υπολογισμό των επιδόσεων αυτών, κυρίως από κινούμενο 
όχημα, που είναι και το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής. Το πρώτο μέρος είναι 
οδηγία, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι υποχρεωτικά. 

 

3.1 ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.01:2005  - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Σε πρώτο μέρος του προτύπου [5] γίνεται περιγραφή των παραμέτρων που 
καθορίζουν τον εξωτερικό δημόσιο φωτισμό σε περιοχές οδικής κυκλοφορίας. 
Καθορίζεται λοιπόν η μεθοδολογία για την επιλογή των περιπτώσεων (καταστάσεων) 
φωτισμού ενός δρόμου ή μίας περιοχής και κατόπιν επιλέγεται η κατηγορία φωτισμού 
του δρόμου ή της περιοχής. Το μέρος αυτό αποτελεί οδηγία, άρα δεν έχει 
υποχρεωτική εφαρμογή. 

Με τον πίνακα που παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα γίνεται κατανοητός ο 
τρόπος με τον οποίο διαχωρίζονται οι δρόμοι σε κλάσεις φωτισμού. Με βάση με 
συγκεκριμένα κριτήρια γίνεται κατηγοριοποίηση, για να ακολουθήσει μια πιο 
τυποποιημένη διαδικασία για τη φωταγώγηση των δρόμων αυτών. 
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Πίνακας 3-1   Κλάσεις φωτισμού δρόμων 

Τυπικές 
ταχύτητες 

μέσου 
χρήστη 
(km/h) 

Είδη χρηστών της περιοχής 
Κλάσεις 

φωτισμού Κύριοι χρήστες Άλλοι χρήστες που 
επιτρέπονται 

Χρήστες που 
εξαιρούνται 

>  𝟔𝟎 Μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

 
Αργά κιν. οχήματα 

Ποδηλάτες 
Πεζοί 

Α1 

Αργά κινούμενα 
οχήματα 

Ποδηλάτες 
Πεζοί Α2 

Αργά κιν. οχήματα 
Ποδηλάτες 

Πεζοί 
 Α3 

> 𝟑𝟎 
𝜿𝜶𝜾 
≤ 𝟔𝟎 

Μηχανοκίνητη κυκλ. 
Αργά κιν. οχήματα 

Ποδηλάτες 
Πεζοί  Β1 

Μηχανοκίνητη κυκλ. 
Αργά κιν. οχήματα 

Ποδηλάτες 
Πεζοί  Β2 

Ποδηλάτες Πεζοί Μηχανοκίνητη κυκλ. 
Αργά κιν. οχήματα C1 

> 𝟓 
𝜿𝜶𝜾 
≤ 𝟑𝟎 

Μηχανοκίνητη κυκλ. 
Πεζοί 

 Αργά κιν. οχήματα 
Ποδηλάτες D1 

Αργά κιν. οχήματα 
Ποδηλάτες  D2 

Μηχανοκίνητη κυκλ. 
Ποδηλάτες 

Αργά κιν. οχήματα 
Πεζοί  D3 

Μηχανοκίνητη κυκλ. 
Αργά κιν. οχήματα 

Ποδηλάτες 
Πεζοί 

  D4 

Ταχύτητα 
πεζού 

Πεζοί 

 
Μηχανοκίνητη κυκλ. 
Αργά κιν. οχήματα 

Ποδηλάτες 
E1 

Μηχανοκίνητη κυκλ. 
Αργά κιν. οχήματα 

Ποδηλάτες 
 E2 

 

3.2 ΕΛΟΤ EN 13201.02:2004  -  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

Στο δεύτερο μέρος [6], αφού έχει γίνει η επιλογή της κατηγορίας φωτισμού 
του δρόμου, επιλέγονται από πίνακες τα φωτοτεχνικά δεδομένα που πρέπει να 
εφαρμοστούν στην υπό μελέτη περιοχή. Το πρότυπο δεν καθορίζει την αναγκαιότητα 
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φωτισμού ενός δρόμου, αλλά, εάν αποφασισθεί να φωτιστεί ένας δρόμος, 
προσδιορίζει την αναγκαία στάθμη φωτισμού σε συνάρτηση με τις παραμέτρους 
(κριτήρια) συγκεκριμένων πινάκων (για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο ίδιο 
το πρότυπο). Με το πρότυπο αυτό οι απαιτούμενες στάθμες φωτισμού εκφράζονται, 
είτε μέσω του φωτισμού σε οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο, είτε μέσω της λαμπρότητας, 
είναι δε μικρότερες από αυτές που εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. 

Έτσι υπάρχει διαχωρισμός σε κατηγορίες φωτισμού, όπου κάθε κατηγορία 
καθορίζεται από ένα σύνολο φωτομετρικών απαιτήσεων που στοχεύει στις οπτικές 
ανάγκες των χρηστών των οδών (οδηγοί αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, 
πεζοί κλπ) ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Σκοπός της εισαγωγής κατηγοριών φωτισμού είναι να διευκολυνθούν οι μελετητές 
στη σύνταξη των μελετών των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού καθώς και στη 
χρησιμοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών του οδικού φωτισμού στις χώρες μέλη 
της CEN. 

Σε αυτό το μέρος του προτύπου γίνεται επίσης αναφορά και στις 
περιβαλλοντικές πτυχές του οδικού φωτισμού. Από την άποψη της χρονικής 
εμφάνισης της ημέρας και της νύχτας, αναλύεται το φως που εκπέμπεται στις 
διάφορες κατευθύνσεις, τα οποίο δεν είναι απαραίτητο ούτε επιθυμητό, με σκοπό να 
αναδειχθούν τα θέματα που πρέπει να περιληφθούν στις προδιαγραφές της μελέτης. 
Επίσης, στα παραρτήματα μελετώνται οι κατηγορίες των επιτρεπόμενων ορίων 
θάμβωσης, οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο του ενοχλητικού φωτισμού, καθώς και 
ο τοπικός φωτισμός των διαβάσεων πεζών στις οδούς κυκλοφορίας αυτοκινήτων. 

 

 

Στη συνέχεια το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα μέρη του προτύπου 03 και 04 
που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη συγκεκριμένη διπλωματική, αφού ασχολούνται με τη 
διαδικασία της μέτρησης και υπολογισμού των επιδόσεων φωτισμού ενός δρόμου. 
Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στον υπολογισμό της οριζόντιας έντασης 
φωτισμού και λαμπρότητας ενός δρόμου, καθώς και στις τεχνικές μέτρησης. 
Λεπτομέρεια δίνεται κυρίως στη μέτρηση της λαμπρότητας εντός των ορίων του 
οδοστρώματος και δει από κινούμενο όχημα. 

3.3 ΕΛΟΤ EN 13201.03:2004 / AC:2007  -  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

Μια δημόσια περιοχή κυκλοφορίας περιλαμβάνει περισσότερους από έναν 
τύπους κυκλοφορίας. Συχνά, κατά μήκος μιας διαδρομής, υπάρχει ένας δρόμος που 
συνορεύει με μία διάβαση πεζών ή με έναν ποδηλατόδρομο. Η εξεταζόμενη περιοχή 
σε αυτή την περίπτωση μπορεί να καθορίζεται έτσι, ώστε να συμπεριλαμβάνονται 
όλοι οι εμφανιζόμενοι τύποι κυκλοφορίας. Οπότε η διαδικασία υπολογισμού και το 
κατάλληλο πλέγμα υπολογισμού, σύμφωνα με το EN 13201-3 [7], πρέπει να 
υπολογίζονται για ολόκληρη την περιοχή, ή η εξέταση να γίνει χωριστά στις διάφορες 
περιοχές κυκλοφορίας, ξεχωριστά για κάθε τύπο κυκλοφορίας. Στη δεύτερη 
περίπτωση κάθε περιοχή πρέπει να ορίζεται χωριστά και έτσι να εφαρμόζεται και ο 
υπολογισμός σε αυτή. 
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3.3.1 Τύποι Έντασης Φωτισμού και Λαμπρότητας 

Η ένταση φωτισμού Ε σε ένα σημείο Μ του οδοστρώματος λόγω ενός 
φωτιστικού, υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

 𝑬 =  
𝑰 · 𝒄𝒐𝒔𝟑𝜸 · 𝜱 · 𝑴𝑭

𝜢𝟐  

 

Ι : είναι η φωτεινή ένταση της πηγής σε 𝑐𝑑/𝑘𝑙𝑚 με κατεύθυνση από την πηγή προς 
το σημείο Μ (𝑐𝑑/𝑘𝑙𝑚) 
Η : είναι το ύψος του στύλου στήριξης του φωτιστικού (m) 

γ : είναι η γωνία πρόσπτωσης  

Φ : η αρχική φωτεινή ροή των λαμπτήρων του φωτιστικού (klm) 

MF : το γινόμενο του συντελεστή συντήρησης (maintenance factor) του λαμπτήρα με 
τον συντελεστή συντήρησης του φωτιστικού σώματος. 

H ορατότητα όμως του οδοστρώματος για έναν παρατηρητή, δεν καθορίζεται από την 
ένταση φωτισμού Ε, αλλά από την λαμπρότητά του L.  

 

Η λαμπρότητα L εξαρτάται από την ένταση φωτισμού, από την κατεύθυνση 
παρατήρησης και από το χρώμα, την στεγνότητα και την ποιότητα της επιφάνειας του 
οδοστρώματος. Ένα νέο και μη λείο οδόστρωμα διαχέει ομοιόμορφα το φως. Ένα 
λείο οδόστρωμα δεν διαχέει το φως ομοιόμορφα. Τέλος σε ένα πολύ υγρό οδόστρωμα 
γίνεται σχεδόν κατοπτρική ανάκλαση του φωτός και επομένως η λαμπρότητα ενός 
σημείου του οδοστρώματος αυτού εξαρτάται πολύ περισσότερο από την λαμπρότητα 
της πηγής, παρά από την ένταση φωτισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, η 
λαμπρότητα σε ένα σημείο του οδοστρώματος εξαρτάται από την ποιότητα της 
επιφάνειάς του καθώς και από τις κατευθύνσεις παρατήρησης και πρόσπτωσης του 
φωτός. 

Δηλαδή η λαμπρότητα 𝐿𝛭 σε ένα σημείο Μ του οδοστρώματος, που φωτίζεται 
από μία πηγή, και το βλέπει ο οδηγός είναι ανάλογη της έντασης φωτισμού 𝐸𝛭 στο 
σημείο Μ:  

𝑳𝜧  =  𝒒 ·  𝑬𝜧 
 

Ο συντελεστής q εξαρτάται από τις γωνίες α, β και γ, όπου: 

  γ είναι η γωνία πρόσπτωσης 

α είναι η γωνία παρατήρησης από το οριζόντιο επίπεδο (που μετριέται πάνω 
στο κατακόρυφο επίπεδο) 

β είναι η γωνία μεταξύ των δύο κατακόρυφων επιπέδων (πρόσπτωσης και 
παρατήρησης) 

 
Τα παραπάνω φαίνονται καλύτερα στο σχήμα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3.1   Γωνίες για τον προσδιορισμό του συντελεστή λαμπρότητας q 

 

Ένας οδηγός παρατηρεί το οδόστρωμα που είναι σε απόσταση από 60m έως 
160m μπροστά από το αυτοκίνητό του και τα μάτια του είναι σε ύψος περίπου από 
1m έως 2m από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Υπό τις συνθήκες αυτές, η γωνία 
παρατήρησης είναι 0.5° ≤ α ≤ 1.5°. Μετα ξύ αυτών των δύο τιμών, ο συντελεστής q 
είναι πρακτικά ανεξάρτητος της γωνίας παρατήρησης α. Επομένως ο συντελεστής 
λαμπρότητας q μετριέται για α ≈ 1°, συναρτήσει των β και γ.  Έτσι προκύπτει η 
λαμπρότητα στο σημείο Μ από τη σχέση: 

 

𝑳 =  
𝑰 · 𝒒 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝟑𝜸 · 𝜱 · 𝑴𝑭

𝜢𝟐  

 
Ι : η φωτεινή ένταση (cd/klm) 

Η : το ύψος του στύλου στήριξης του φωτιστικού (m) 

q : ο συντελεστής λαμπρότητας (𝑠𝑟−1) 
γ : η γωνία πρόσπτωσης 

Φ : η αρχική φωτεινή ροή των λαμπτήρων του φωτιστικού (klm) 

MF : το γινόμενο του συντελεστή συντήρησης (maintenance factor) του λαμπτήρα με 
τον συντελεστή συντήρησης του φωτιστικού σώματος.  

 

Οι τιμές του γινομένου 𝑞 · 𝑐𝑜𝑠3𝛾, που συνήθως χρησιμοποιείται για 
υπολογισμούς, αναπαριστώνται υπό μορφή πίνακα. Ο προαναφερθείς 
«Φωτομετρικός πίνακας – r », περιέχει τις τιμές του r, όπου 

𝑟 =  𝑞 · 𝑐𝑜𝑠3𝛾 ∙ 10−4 
ο μειωμένος συντελεστής λαμπρότητας, για κάθε ζεύγος τιμών των παραμέτρων β και 
tanγ. Ο πίνακας αυτός δίνει τις ιδιότητες ανάκλασης του οδοστρώματος και για αυτό 
είναι απαραίτητος στον υπολογισμό της λαμπρότητας του δρόμου.  



32 

 

Το φωτιστικό σώμα

 

 ενδέχεται να περιέχει λαμπτήρες διαφόρων ειδών (π.χ. 
υδραργύρου και νατρίου) και πρέπει να εξασφαλίζεται η ανάμειξη των φωτεινών 
ροών, ώστε να υπάρχει σχετική ομοιογένεια στο χρώμα. Έτσι έχει ως προορισμό την 
τροποποίηση της κατανομής της φωτεινής έντασης των λαμπτήρων. Αποτελείται δε, 
από συστήματα που ανακλούν (για να κατευθύνουν την φωτεινή δέσμη και να 
αυξάνουν την απόδοση), διαθλούν και διαχέουν το φως (ειδικά όταν οι απαιτήσεις 
οπτικής άνεσης είναι μεγάλες). Οι τιμές της φωτεινής έντασης Ι δίνονται υπό μορφή 
πίνακα, που ονομάζεται «Φωτομετρικός πίνακας – Ι », και είναι συνάρτηση της 
οριζόντιας γωνίας C, που σχηματίζει το κάθετο επίπεδο πρόσπτωσης με ένα επίπεδο 
παράλληλο στον δρόμο, και της γωνίας πρόσπτωσης γ. Οι γωνίες διακρίνονται 
καλύτερα στο ακόλουθο σχήμα. 

 
Εικόνα 3.2   Γωνίες C και γ για τον προσδιορισμό της φωτεινής έντασης Ι 

 

Το συμπέρασμα είναι στο ότι η συνολική λαμπρότητα σε ένα σημείο Μ του 
δρόμου που φωτίζεται από πολλά φωτιστικά, ισούται με το άθροισμα των επιμέρους 
λαμπροτήτων (κατά κανόνα από όλα τα φωτιστικά της εγκατάστασης) και δίνεται από 
τον τύπο: 

 

𝑳𝑴 =
∑[𝑰(𝑪,𝜸) ∙ 𝒓(𝜷,𝜸) ∙ 𝜱 ∙ 𝑴𝑭 ∙ 𝟏𝟎−𝟒]

𝑯𝟐  

 

Τα Η, Φ, και MF είναι τα ίδια με πριν,  ενώ η φωτεινή ένταση Ι και ο μειωμένος 
συντελεστής λαμπρότητας r επιλέγονται μέσω παρεμβολής στους αντίστοιχους 
φωτομετρικούς πίνακες. Χρησιμοποιείται παρεμβολή σε δύο διαστάσεις καθώς και η 
Ι και ο r είναι συναρτήσεις δύο μεταβλητών (C, γ) και (β, γ) αντίστοιχα. Τα ίδια 
ισχύουν και για τη συνολική οριζόντια ένταση φωτισμού 𝛦𝑀  σε ένα σημείο Μ του 
δρόμου.  
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3.3.2 Πεδίο υπολογισμού για μέτρηση λαμπρότητας 

 Στη διαμήκη κατεύθυνση

 

 της περιοχής ενδιαφέροντος, το πεδίο υπολογισμού 
λαμπρότητας πρέπει να περιέχει δύο φωτιστικά στην σειρά, εκ των οποίων το πρώτο 
πρέπει να είναι τοποθετημένο 60 μέτρα μπροστά από τον παρατηρητή (Εικόνα 3.3). 
Όταν υπάρχουν περισσότερες από μια σειρές φωτιστικών και το διάστημα των 
φωτιστικών διαφέρει μεταξύ των σειρών, το πεδίο υπολογισμού λαμπρότητας πρέπει 
να βρίσκεται μεταξύ δύο φωτιστικών στη γραμμή με το μεγαλύτερο διάστημα. 

 
Εικόνα 3.3   Πεδίο υπολογισμού για μέτρηση λαμπρότητας 

3.3.3 Θέση των σημείων υπολογισμού 

Η μέση λαμπρότητα υπολογίζεται από τον αριθμητικό μέσο όλων των 
λαμπροτήτων στα σημεία του πλέγματος υπολογισμών. Οι θέσεις των σημείων του 
πλέγματος καθορίζονται από το ίδιο το πρότυπο. Αυτό συνεπάγεται τη λήψη ενός 
μεγάλου αριθμού παρατηρήσεων, πράγμα που δεν είναι πάντα πρακτικό, λόγω του 
περιορισμού του χρόνου και άλλων παραγόντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι 
δυνατό να ληφθούν λιγότερες παρατηρήσεις, γεγονός που συνεπάγεται, όμως, 
απώλεια στην ακρίβεια. Τα σημεία υπολογισμού θα πρέπει να είναι τοποθετημένα 
στο πεδίο υπολογισμού με τον τρόπο που παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα.  

 

 
Εικόνα 3.4   Θέση των σημείων υπολογισμού 
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Οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων στη διαμήκη και εγκάρσια κατεύθυνση ορίζονται 
με βάση τους παρακάτω ορισμούς : 

Στη διαμήκη κατεύθυνση :  

𝑫 =  𝑺 𝑵�  

 
όπου    D : η απόσταση μεταξύ δύο σημείων στη διαμήκη κατεύθυνση (m) 

S : η απόσταση μεταξύ δύο φωτιστικών που βρίσκονται στην ίδια σειρά (m) 

Ν : ο αριθμός των σημείων υπολογισμού του πλέγματος στη διαμήκη  
κατεύθυνση. 

Eαν 𝑆 ≤ 30𝑚 έχω N = 10, αλλιώς αν 𝑆 > 30𝑚 τότε το Ν ισούται με τον μικρότερο 
ακέραιο που δίνει 𝐷 ≤ 3𝑚. Η πρώτη διαμήκης σειρά των σημείων υπολογισμού του 
πλέγματος βρίσκεται σε απόσταση 𝐷/2 από το πρώτο φωτιστικό. 

 

Στην εγκάρσια κατεύθυνση :   

𝒅 = 𝑾𝑳
𝟑�  

d : η απόσταση μεταξύ των σημείων υπολογισμού του πλέγματος στη διαμήκη 
κατεύθυνση (m) 

WL : το πλάτος της λωρίδας (m) 

Το πιο ακραίο σημείο υπολογισμού του πλέγματος απέχει 𝑑/2 από το όριο της 
λωρίδας. Όπου υπάρχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης και απαιτούνται πληροφορίες 
σχετικά με τη λαμπρότητα, ο αριθμός και η απόσταση των σημείων θα πρέπει να 
είναι όπως στις λωρίδες κυκλοφορίας. 

3.3.4 Φωτιστικά που περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς 

Τα όρια της περιοχής που βρίσκονται τα φωτιστικά ώστε να ληφθούν υπόψη 
στον υπολογισμό της λαμπρότητας ενός σημείου, φαίνονται στην επόμενη εικόνα : 

 
Εικόνα 3.5   Όρια περιοχής τοποθέτησης φωτιστικών 

o Το όριο σε καθεμία πλευρά του παρατηρητή πρέπει να είναι τουλάχιστον 
πενταπλάσιο του ύψους τοποθέτησης Η. 
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o Το όριο που βρίσκεται πιο μακριά από τον παρατηρητή

o 

 πρέπει να απέχει από 
το σημείο υπολογισμού απόσταση τουλάχιστον 12Η προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από αυτή του παρατηρητή. 
Το όριο που βρίσκεται πιο κοντά στον παρατηρητή

3.3.5 Θέση παρατηρητή 

 πρέπει να απέχει από το 
σημείο υπολογισμού απόσταση τουλάχιστον 5Η προς την κατεύθυνση του 
παρατηρητή. 

 Για τον υπολογισμό της λαμπρότητας το μάτι του παρατηρητή πρέπει να 
βρίσκεται ακριβώς 1,5m πάνω από το επίπεδο του δρόμου. Στην εγκάρσια 
κατεύθυνση η θέση του παρατηρητή πρέπει να είναι στο κέντρο κάθε λωρίδας κάθε 
φορά

 

. Η μέση λαμπρότητα και η συνολική ομοιομορφία της λαμπρότητας πρέπει να 
υπολογίζεται από το σύνολο του οδοστρώματος για κάθε θέση του παρατηρητή. Η 
διαμήκης ομοιομορφία της λαμπρότητας πρέπει να υπολογίζεται για κάθε κεντρική 
γραμμή. Στην επόμενη εικόνα δίνεται μια σειρά από παραδείγματα σχετικά με την 
θέση του παρατηρητή σε σχέση με το πεδίο υπολογισμού της λαμπρότητας : 

 
Εικόνα 3.6   Θέσεις παρατηρητή σε σχέση με το πεδίο υπολογισμών  
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3.4 ΕΛΟΤ EN 13201.04:2004 – ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

Το τέταρτο μέρος του προτύπου [8] περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες μπορεί να γίνουν σωστές μετρήσεις, είτε αυτές γίνονται με χρήση φορητού 
αναλογικού λαμπρόμετρου για την απευθείας μέτρησή της, είτε με εξαγωγής της 
τιμής της από ληφθείσες εικόνες διαφόρων σημείων του δρόμου. 

3.4.1 Συνθήκες μέτρησης 

Σύμφωνα με το πρότυπο, για να δίνουν πιο σωστά αποτελέσματα οι 
μετρήσεις, πρέπει να γίνονται υπό ορισμένες συνθήκες, ενώ πρέπει και να υπάρχει 
μια ενιαία βάση παρατήρησης, ασχέτως με το ποιος πραγματοποιεί την εκάστοτε 
μέτρηση. 

 

 Σταθεροποίηση του εκπεμπόμενου φωτός 
 Οι μη φορτισμένοι λαμπτήρες απαιτούν ένα χρονικό διάστημα για να 
σταθεροποιηθεί το εκπεμπόμενο φως τους. Για αυτό το λόγο, οι οποιεσδήποτε 
μετρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται έπειτα από την πάροδο κάποιου χρονικού 
διαστήματος μετά την εκκίνηση της λειτουργίας τους, για να εξασφαλιστεί ότι έχει 
επιτευχθεί σταθερότητα στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία ,ώστε η οριστική μέτρηση να 
είναι ορθή. 

 

 Κλιματικές συνθήκες 
 Οι κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επηρεάζουν 
σημαντικά τις μετρήσεις. Οι χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες είναι δυνατό να 
επηρεάσουν θερμικά ευαίσθητες κάμερες ή την ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων 
οργάνων. Η συγκέντρωση υγρασίας στις επιφάνειες εκπομπής φωτός των οργάνων ή 
στα ηλεκτρικά τους κυκλώματα, ενδέχεται να επηρεάσει την ακρίβειά τους. 
Επιπρόσθετα οι υψηλές ταχύτητες του ανέμου μπορούν να οδηγήσουν σε ταλάντωση 
τις συσκευές φωτισμού ή να προκαλέσουν δονήσεις στα όργανα μέτρησης. Είναι 
επίσης δυνατό να μειώσουν την θερμοκρασία θερμικά ευαίσθητων λαμπτήρων, 
μειώνοντας έτσι και την εκπομπή φωτός τους. Ακόμα, και ελάχιστη υγρασία στην 
επιφάνεια του δρόμου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λαμπρότητα της επιφάνειας 
του. Η εκπομπή φωτός της ατμόσφαιρας μπορεί να επηρεάζει το φως που προσεγγίζει 
τη μετρούμενη επιφάνεια, και στην περίπτωση των μετρήσεων λαμπρότητας, το φως 
που πλησιάζει το λαμπρόμετρο από τη μετρούμενη επιφάνεια. 
 

 Ξένο φως και παρεμπόδιση φωτός 
 Όταν οι μετρήσεις στοχεύουν στο να καταγράψουν μόνο την απόδοση της 
εγκατάστασης του φωτισμού του δρόμου, το απευθείας ή το ανακλώμενο φως από το 
γύρω περιβάλλον θα πρέπει να παρεμποδίζεται. Αυτό το φως μπορεί να προέρχεται 
από βιτρίνες καταστημάτων, διαφημιστικές ταμπέλες, σήματα κυκλοφορίας, φώτα 
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οχημάτων, άλλες εγκαταστάσεις φωτισμού, αντανακλάσεις λόγω χιονιού 
παραπλεύρως του δρόμου, κλπ. 

 Όταν πάλι οι μετρήσεις στοχεύουν στο να καταγράψουν το φως που υπάρχει 
στην εγκατάσταση στο σύνολό του, χωρίς καμία παρεμπόδιση, οι μετρούμενες 
περιοχές θα πρέπει να επιλέγονται έτσι, ώστε να μην υπάρχει παρεμπόδιση του φωτός 
από διάφορα αντικείμενα, τα οποία προκαλούν σκίαση. Τέτοια είναι δέντρα, 
παρκαρισμένα οχήματα, κλπ. Η ύπαρξη τυχόν τέτοιων εμποδίων θα πρέπει να 
αναφέρεται στην παρουσίαση των μετρήσεων. 

 

 Θερμοκρασία 
 Θα πρέπει να γίνεται καταμέτρηση της θερμοκρασίας και μάλιστα σε ύψος 
ενός μέτρου πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Η μέτρηση πρέπει να 
επαναλαμβάνεται ανά 30 λεπτά. 

 

 Όργανα 
 Όλα τα όργανα που λαμβάνουν μέρος στις μετρήσεις θα πρέπει να είναι 
σωστά διακριβωμένα (calibrated). 

3.4.2 Μετρήσεις από κινούμενο όχημα 

 Η απόδοση του φωτός σε μια εγκατάσταση φωτιστικών σε δρόμο μπορεί να 
μετρηθεί και από κινούμενο όχημα. Οι βασικές διαφορές μεταξύ στατικών και 
δυναμικών μετρήσεων είναι ότι: 

• Ο αριθμός των μετρήσεων στην περίπτωση των δυναμικών μετρήσεων είναι 
μεγαλύτερος 

• Οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13201.03 σχετικά με την θέση του 
παρατηρητή και τα σημεία του πλέγματος (βλέπε §3.3.3) είναι δύσκολο να 
ικανοποιούνται στην περίπτωση των δυναμικών μετρήσεων. 

Για την εξαγωγή χρήσιμων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων στην περίπτωση των 
δυναμικών μετρήσεων θα πρέπει : 

i. για κάθε μετρούμενο σημείο να εντοπίζεται η θέση του στο κράσπεδο 
και μαζί με τις μετρήσεις να εξηγείται αναλυτικά ο τρόπος εξαγωγής 
των αποτελεσμάτων 

ii. να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε επίδραση, όπως για παράδειγμα οι 
σκιές των διαφόρων οχημάτων και ο ηλεκτρονικός θόρυβος που 
μπορεί να έχει το όχημα 

iii. στον εξοπλισμό να υπάρχουν οι κατάλληλες φωτομετρικές κεφαλές οι 
οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρότυπο 

Τέλος και κυριότερο,  οι μετρήσεις θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με 
τη μέθοδο της μέτρησης (εδώ μέτρηση σε πραγματικό χρόνο μέσα από πρόγραμμα 
που αναγνωρίζει τα όρια του οδοστρώματος) και το αν οι μετρήσεις έγιναν πίσω από 
παρμπρίζ αυτοκινήτου, ώστε να είναι γνωστές από πριν οι όποιες απώλειες στη 
μέτρηση.  
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3.4.3 Μέτρηση λαμπρότητας 

Η λαμπρότητα στο οδόστρωμα θα πρέπει να μετράται με σωστά διακριβωμένο 
(calibrated) λαμπρόμετρο του οποίου η απόδοση θα πρέπει να είναι κατάλληλη για 
τους σκοπούς των μετρήσεων. Για τη μέτρηση της λαμπρότητας σε ένα σημείο  του 
πλέγματος το λαμπρόμετρο πρέπει να είναι ικανό να περιορίζει τη συνολική γωνία 
το υ κώνο υ μέτρησης στα 2 arcmin* στο κάθετο επίπεδο και στα 20 arcmin στο 
οριζόντιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, για απευθείας μετρήσεις (με μια εκτέλεση), το 
λαμπρόμετρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύπτεται καταλλήλως, ώστε να 
μετράει το φώς μόνο της επιθυμητής περιοχής κατά τη μέτρηση, ενώ θα πρέπει να 
είναι τοποθετημένο με οπτική γωνία στις (89 ±  0,5)° της κανονικής επιφάνειας του 
δρόμου. 

Το πεδίο παρατήρησης σε μετρήσεις λαμπρότητας ξεκινάει στα 60m. Για αυτό 
το λόγο για να αποφευχθεί η όποια επικάλυψη των υπό μέτρηση πεδίων, όπως αυτά 
φαίνονται από την απόσταση που γίνεται η μέτρηση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
μικρές γωνίες εστίασης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε εναλλακτικά μπορεί να 
μετρηθεί η λαμπρότητα και σε πιο κοντινές αποστάσεις, αρκεί ο κώνος μέτρησης του 
λαμπρόμετρου να μην ξεπεράσει τα 30arcmin και τα τμήματα του υπό μέτρηση 
δρόμου να είναι το πολύ 0.5m πλάτος x 2.5m μήκος. 

Γενικά λόγω της ποικιλίας των ανακλαστικών ιδιοτήτων των δρόμων, τόσο 
χρονικά όσο και χωρικά, θα μπορούσε να αποφευχθεί η μέτρηση λαμπρότητας, η 
οποία είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί επιτόπου. Εναλλακτικά, μπορούν να 
συγκριθούν τα αποτελέσματα της μετρηθείσας έντασης φωτισμού με αυτά που 
αναμένονται από τους υπολογισμούς. 

3.5 ΆΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με αποφάσεις και διατάξεις πάνω 
στον οδικό φωτισμό συνιστάται να ανατρέξει ο αναγνώστης στα παρακάτω : 

- Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΗ1/0/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573 
Β/9.9.1986) 

- Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΗ1/0/123/8.3.88 (ΦΕΚ 177 
Β/31.3.88) 

- Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/ 
/28.12.94) 

- CIE (COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE).  
Διάφορες εκδόσεις για θέματα ηλεκτροφωτισμού οδών 

- DIN 5044 (TEIL 2), για τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς 

 

Γενικά τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις, Νόμοι και κανονισμοί του Ελληνικού 
Κράτους. Για όσα θέματα δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς θα 
ακολουθούνται αναγνωρισμένοι διεθνείς κανονισμοί, όπως CIE, VDE, DIN κλπ. 

 

 

* Arcmin : το 1/60 της μοίρας 



39 

 

4  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα της αναγνώρισης των 
ορίων του οδοστρώματος και στα στάδια που έχει περάσει, καταλήγοντας στο πως 
αξιοποιούνται τα αποτελέσματα στην παρούσα εργασία. Στη συνέχεια γίνεται μια 
σύντομη περιγραφή προγενέστερων εργασιών επάνω στο κομμάτι αυτό, 
συμπεράσματα των οποίων αξιοποιήθηκαν και για την υλοποίηση του αλγορίθμου 
που προτείνεται. 

4.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Η αναγνώριση των ορίων του οδοστρώματος αποτελεί, τα τελευταία περίπου 30  
χρόνια, μια από τις ερευνητικές περιοχές της επιστήμης της Όρασης Υπολογιστών. 
Αρχικά γινόταν επεξεργασία απλής στατικής εικόνας για την εύρεση των επιθυμητών 
ορίων. Όμως με την πρόοδο της τεχνολογίας και την εξέλιξη των υπολογιστικών 
μηχανών, που χρησιμοποιούνται, υπάρχουν πλέον αλγόριθμοι που επενεργούν σε 
πραγματικό χρόνο στα στιγμιότυπα (frames) τα οποία προέρχονται από τη 
βιντεοσκόπηση του υπό μελέτη δρόμου. 

4.1.1 Λόγοι ανάπτυξης 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν, 
έχοντας τραγική κατάληξη ή τραυματισμούς ή ακόμα και καθυστερήσεις στο οδικό 
δίκτυο, δικαιολογείται το έντονο ενδιαφέρον γύρω από τα συστήματα ανίχνευσης και 
παρακολούθησης λωρίδων κυκλοφορίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
Συνεχώς αναπτύσσονται συστήματα που παρέχουν στον οδηγό υποδείξεις κατά την 
οδήγηση, χρησιμοποιώντας αισθητήρες όρασης για την ανίχνευση των λωρίδων που 
υπάρχουν στις οδούς. Στόχος τους είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική 
προειδοποίηση του οδηγού σε περιπτώσεις που το όχημα πρόκειται να αλλάξει 
λωρίδα χωρίς πρόθεση ή πρόκειται να αλλάξει λωρίδα, ενώ στη πλευρική περιοχή 
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βρίσκεται άλλο όχημα με πιθανότητα σύγκρουσης. Επιπρόσθετα, με κατάλληλες 
τροποποιήσεις των προαναφερθέντων συστημάτων οδεύουμε με γρήγορους ρυθμούς 
και στην πλήρως αυτόνομη κίνηση οχημάτων. 

4.1.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Το πρώτο βήμα στην αναγνώριση των ορίων ενός δρόμου έγινε το 1977 στο 
Tsukuba Mechanical Engineering Lab στην Ιαπωνία, όπου και κατασκευάστηκε το 
πρώτο αυτόνομο όχημα [9]. Το όχημα αυτό είχε τη δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας 
μέχρι και 30 𝑘𝑚/ℎ πάνω σε δρόμο με ειδική και έντονη λευκή διαγράμμιση, ενώ η 
αναγνώριση της σήμανσης υποβοηθήθηκε από ειδικό υπολογιστικό εξοπλισμό. 

 Κατά τη δεκαετία του ’80 άρχισε να αναπτύσσεται και στην Ευρώπη η ιδέα 
της οπτικής καθοδήγησης οχήματος. Στο Bundeswehr University του Μονάχου, ο 
Ernst Dickmanns και η ομάδα του κατασκεύασαν όχημα που ανέπτυσσε ταχύτητα 
μέχρι και 100𝑘𝑚/ℎ σε δρόμους χωρίς άλλη κίνηση οχημάτων. Στη συνέχεια 
ιδρύθηκε το «EUREKA Prometheus Project για αυτόνομα οχήματα» από  την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο στην περίοδο 1987-1995 χρηματοδοτήθηκε με 
περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ! Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού κατά την ίδια 
περίοδο υπήρχαν θετικά αποτελέσματα από τις Η.Π.Α., όπου και κατασκευάστηκε το 
DAPRA Autonomous Land Vehicle (ALV) με τη συνεργασία τριών πανεπιστημίων. 
Τότε συνδυάστηκαν οι τεχνολογίες του laser radar από το Environmental Research 
Institute of Michigan, της όρασης υπολογιστών από το Carnegie Mellon University 
και του αυτόνομου ρομποτικού ελέγχου

 
 των Carnegie Mellon και Martin Marietta. 

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν πολλές αντίστοιχες προσπάθειες, με όλο και 
περισσότερες βελτιώσεις σε όλους τους τομείς : 

1994 τα δίδυμα ρομποτικά οχήματα VaMP and Vita-2 των Daimler-Benz και 
Ernst Dickmanns του  Bundeswehr University του Μονάχου 

1995 επιτυχίες από τον Dickmann και το Navlab project του Carnegie Mellon 
University 
1996-2001 το ARGO Project του Alberto Broggi (University of Parma) και 3 
απόπειρες από τις αμερικανικές κυβερνήσεις (Demo Ι έως ΙΙΙ) 
2002 το DARPA Grand Challenge, δηλαδή αγώνας πλήρως αυτόνομων 
οχημάτων 

2008 ανακοίνωση της General Motors ότι μέχρι το 2015 θα έχει ξεκινήσει 
δοκιμές σε οχήματα που δε θα χρειάζονται οδηγό, τα οποία το 2018 θα βγούνε 
σε κυκλοφορία 

2010 το VisLab (University of Parma) ξεκίνησε το VisLab Intercontinental 
Autonomous Challenge, έναν αγώνα για αυτόνομα οχήματα 13.000km, από 
την Ιταλία μέχρι την Κίνα 

 

 Έτσι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε γρήγορη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
στον τομέα, τόσο ανάμεσα στους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων όσο και 
στα πανεπιστήμια σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. Καμία από τις 
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μεγάλες εταιρείες παραγωγής αυτοκινήτων δεν ήθελε να χάσει επαφή με τις 
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των οχημάτων δρόμου με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά ευνοϊκή κατάσταση για την ανάπτυξη του τομέα της 
όρασης υπολογιστών. Έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι όλα τα προβλήματα που μπορούν 
να λυθούν με την ανθρώπινη όραση, θα μπορούν μακροπρόθεσμα να λυθούν και με 
την όραση υπολογιστών. 

4.1.3 Περιγραφή προβλήματος 

Η αλγοριθμική διαδικασία της επιτυχούς αλλά και γρήγορης εύρεσης των 
λωρίδων κυκλοφορίας χωρίζεται σε δύο επιμέρους προβλήματα.  Στο αρχικό στάδιο, 
έχοντας το πρώτο frame που αποτελεί εικόνα – στιγμιότυπο του υπό μελέτη δρόμου, 
πρέπει χωρίς προγενέστερη γνώση της θέσης των διαγραμμίσεων, να εντοπιστούν τα 
όρια των λωρίδων (lane detection).  

Στο δεύτερο στάδιο, επιδιώκεται η παρακολούθηση αυτών των λωρίδων (lane 
tracking) σε μία ακολουθία από συνεχόμενες εικόνες, ο ρυθμός των οποίων 
καθορίζεται από το χρήστη ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβλήματος (frames per 
second, fps). Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σχετικά με τη σχετική θέση της 
λωρίδας, γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί η πιθανή της θέση και έτσι να 
περιοριστεί το πεδίο αναζήτησης και κατά συνέπεια και ο υπολογιστικός χρόνος του 
αλγορίθμου. 

4.2 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι μέχρι σήμερα προταθέντες αλγόριθμοι χρησιμοποιούν διάφορες 
διαδικασίες τόσο εντοπισμού όσο και παρακολούθησης των ορίων προς αναζήτηση. 
Τόσο με παραλλαγές στο πρώτο στάδιο, όσο και συνεχείς βελτιωτικές τεχνικές στο 
δεύτερο, επιτυγχάνουν όλο και πιο αξιόπιστα και γρήγορα αποτελέσματα.  

Σε γενικές γραμμές οι αλγόριθμοι πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : 

- η ποιότητα των αποτελεσμάτων δεν πρέπει να επηρεάζεται από εναλλαγές 
στη φωτεινότητα και σκιές από δέντρα, κτίρια ή διερχόμενα οχήματα 

- δυνατότητα για επεξεργασία δρόμων ακόμα και με όχι τόσο έντονη 
διαγράμμιση 

- δυνατότητα ανίχνευσης τόσο ευθειών, όσο και στροφών 
- γρήγορη και ακριβής επεξεργασία 

 

Έτσι έχουν προταθεί αρκετά ήδη αλγορίθμων για την οπτική αναγνώριση των 
λωρίδων κυκλοφορίας. Οι βασικές προσεγγίσεις που ακολουθούν είναι δύο : τεχνικές 
που βασίζονται στα χαρακτηριστικά της εικόνας και τεχνικές που προσπαθούν να 
μοντελοποιήσουν την εικόνα με βάση κάποια πρότυπα. Και οι δύο τεχνικές έχουν 
θετικά αποτελέσματα, αλλά ανάλογα με το είδος του υπό μελέτη δρόμου, πολλές 
φορές είναι καλό να συνδυάζονται παραπάνω από μία μεθοδολογίες. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές τεχνικές και για τα δύο στάδια (Lane Detection 
και Lane Tracking) από διάφορα papers πάνω στην ανίχνευση των ορίων του 
οδοστρώματος. 
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4.2.1 Support Vector Machine (SVM) 

Το 2005 οι Hao Zhang, Dibo Hou, και Zekui Zhou από το Zhejiang University 
της  Κίνας πρότειναν έναν νέο αλγόριθμο για την εύρεση λωρίδων κυκλοφορίας που 
βασίζεται σε Support Vector Machine [10]. Το SVM είναι ένα σετ από σχετιζόμενες 
και επιβλεπόμενες μεθόδους εκμάθησης, που αναλύουν δεδομένα και αναγνωρίζουν 
επαναλήψεις. Χρησιμοποιούνται τόσο για κατηγοριοποίηση όσο και για 
παλινδρομική ανάλυση.  

Τα βασικά βήματα του αλγορίθμου είναι τα εξής: 

- Εξαγωγή της επιφάνειας του δρόμου, χρησιμοποιώντας SVM για 
κατηγοριοποίηση και αναγνώριση επαναλήψεων (pattern recognition). 

- Αλλαγή της μορφολογίας της εικόνας μετατρέποντας την εικόνα σε μορφή 
«bird eye view», δηλαδή συσχετίζοντας το σύστημα συντεταγμένων της 
εικόνας με αυτό του πραγματικού κόσμου (βλέπε §4.2.2). 

- Επιλογή των κεντρικών σημείων από τη μεσαία γραμμή του δρόμου και 
χρησιμοποίηση τεχνικών παλινδρόμησης (μέσω SVM) για εξαγωγή 
αποτελεσμάτων. 

 

1. Κατηγοριοποίηση 
Το SVM ενεργοποιεί μία συνάρτηση αποφάσεων, αφού έχει «εκπαιδευτεί» με 

παραδείγματα από δρόμους. Αποτελώντας μία νέα παγκόσμια μηχανή εκμάθησης που 
εισήγαγε ο Vapnik, βασίζεται σε αρχές Ελαχιστοποίησης Δομικού Ρίσκου (Structural 
Risk Minimization principle) που όχι μόνο προσαρμόζεται στα δεδομένα, αλλά 
παρουσιάζει και στοιχεία γενικότητας. Στην ουσία το SVM χρησιμοποιεί μια 
διαδικασία που ονομάζεται «συνάρτηση kernel» για να χαρτογραφήσει τα δεδομένα 
και να τα ταξινομήσει από το χώρο εισαγωγής τους σε ένα πολλών διαστάσεων χώρο 
ιδιοτήτων. Έτσι τα μη γραμμικά προβλήματα μετατρέπονται σε γραμμικώς 
διαχωρισμένα.  

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο paper, στην αρχή γίνεται η ένταξη κάθε pixel 
της εικόνας του δρόμου, είτε στο γκρουπ επιφάνειας-δρόμου, είτε στο γκρουπ εκτός-
επιφάνειας-δρόμου

 

. Δουλεύοντας σε έγχρωμη εικόνα, κάθε pixel αποτελείται από τις 
τρείς χρωματικές παραμέτρους R-G-B (Red – Green - Blue), οπότε ο προηγούμενος 
δυαδικός διαχωρισμός είναι σχετικά εύκολος. Με σωστή εκπαίδευση, η συνάρτηση 
αποφάσεων μπορεί λόγω και της πολύ καλής γενικότητας της μεθοδολογίας, να 
εφαρμοστεί σε όλο και πιο «δύσκολές» εικόνες. 

Εικόνα 4.1   Εφαρμογή Support Vector Machine  

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, μετά το πρώτο βήμα γίνεται 
ικανοποιητική κατηγοριοποίηση, όσα λάθη (θόρυβος) εμφανίζονται μπορούν να 
εξαλειφθούν με εφαρμογή μεθοδολογιών επεξεργασίας εικόνας (erosion, dilation). 
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2. Παλινδρόμηση 
Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η εξαγωγή των κεντρικών σημείων του 

δρόμου, όπως αυτός προέκυψε από τα δύο προηγούμενα στάδια. Αυτό γίνεται 
χωρίζοντας την εικόνα σε 𝑛 οριζόντια τμήματα και εξάγοντας ένα κεντρικό σημείο 
για κάθε τμήμα. Οπότε τώρα εφαρμόζοντας το κατάλληλα «εκπαιδευμένο» RVM και 
επιλέγοντας συνάρτηση Gaussian kernel μπορεί να βρεθεί το σχήμα του υπό μελέτη 
δρόμου. 

 

 
Εικόνα 4.2   Αποτέλεσμα εφαρμογής SVM 

 

Συμπεράσματα 
Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ότι : 

1. Είναι κατάλληλη και για δρόμους χωρίς διαγράμμιση. 
2. Είναι ιδανική για κάθε είδος δρόμου ασχέτως του είδος της διαγράμμισης 

του, καθώς αντιμετωπίζει το δρόμο σαν ένα σύνολο. 
3. Προσαρμόζεται σε αρκετά σχήματα δρόμων. 

 
Από την άλλη, εξαιτίας της αδυναμίας των οπτικών αισθητήρων και της 
πολυπλοκότητας του οδικού περιβάλλοντος, αυτή η μέθοδος υστερεί σε περιπτώσεις 
άσχημων καιρικών συνθηκών (ομίχλη, δυνατή βροχή, χιόνι κλπ), κατά τις οποίες δεν 
μπορεί και να «εκπαιδευτεί» σωστά. 

 

4.2.2 Μετασχηματισμός Συντεταγμένων 

Σε αρκετές εργασίες, για διευκόλυνση της διαδικασίας αναγνώρισης των 
λωρίδων κυκλοφορίας, εφαρμόζεται κάποιος μετασχηματισμός για τη μεταφορά από 
το χώρο των πραγματικών συντεταγμένων, στις συντεταγμένες της εικόνας και 
αντίστροφα. Αυτό εξυπηρετεί κυρίως για δύο λόγους: 

1. Εξάλειψη της προοπτικής της εικόνας, ώστε οι λωρίδες ,ενώ αρχικά φαίνονται 
να συγκλίνουν στον ορίζοντα, μετά το μετασχηματισμό παρουσιάζονται 
κάθετες και  παράλληλες 

2. Επικέντρωση του ενδιαφέροντος μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της 
εικόνας για αισθητή βελτίωση του υπολογιστικού χρόνου 

Ακολουθούν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που εμφανίζονται σε διαφορετικά 
paper. 
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 Transform Image Coordinate System (ICS) into World Coordinate 
System (WCS) [10] 
Σε αυτή την ανάλυση η κάμερα υποτίθεται ότι είναι πάνω σε όχημα το οποίο 

κινείται σε φυσιολογικούς δρόμους. Έστω το πραγματικό σύστημα συντεταγμένων 
(WCS, 𝑋𝑛 − 𝑌𝑛 − 𝑍𝑛), με κέντρο το κεντρικό σημείο του φακού της κάμερας και το 
σύστημα συντεταγμένων της εικόνας

 

 (ICS, 𝑥 –  𝑦) με κέντρο το κεντρικό σημείο της 
εικόνας. Με τη βοήθεια του σχήματος που ακολουθεί ,γίνεται κατανοητός ο εν λόγω 
μετασχηματισμός. 

 
Εικόνα 4.3   ICS to WCS 

Αν f (focus) είναι η εστίαση της κάμερας και w (pitch angle) το εύρος της γωνίας του 
φακού, τότε ισχύουν οι εξισώσεις : 

 

𝑥 =
𝑓 ∙ 𝑋𝑛

𝑍𝑛 ∙ cos(𝑤) − 𝑌𝑛 ∙ sin (𝑤)
                𝑦 =

𝑓(𝑌𝑛 ∙ cos(𝑤) + 𝑍𝑛 ∙ sin (𝑤))
𝑍𝑛 ∙ cos(𝑤) − 𝑌𝑛 ∙ sin (𝑤)

 

 

Με τις οποίες από τις τρεις διαστάσεις γίνεται αναγωγή στις δύο. Υποθέτοντας λοιπόν 
ότι ο υπό μελέτη δρόμος είναι επίπεδος

 

𝛧𝑛 = 𝛨 ×
𝑓 ∙ cos (𝑤) + 𝑦 ∙ sin (𝑤)
𝑓 ∙ sin (𝑤) − 𝑦 ∙ cos (𝑤)

             𝑋𝑛 = 𝛨 ×
𝑥

𝑓 ∙ sin (𝑤) − 𝑦 ∙ cos (𝑤)
 

, ισχύει  𝑌𝑛 = 𝐻  και ο αντίστροφος 
μετασχηματισμός γίνεται : 

 

Με τον οποίο από την εικόνα που τραβάει η κάμερα προκύπτει η «bird’s eye view» 
εικόνα, δηλαδή η από πάνω προβολή του  δρόμου. 

 
 Inverse Perspective Mapping (IPM)  [11] 

Για την πραγματοποίηση του ΙΡΜ μετασχηματισμού σε μία εικόνα, υποτίθεται 
επίπεδος δρόμος και χρησιμοποιούνται τόσο τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της 
κάμερας (εστιακή απόσταση, οπτικό κέντρο) όσο και τα εξωτερικά της (γωνία 
πρόνευσης, γωνία εκτροπής, ύψος από το έδαφος). Αρχικά ορίζονται : 

- ένας πραγματικός σκελετός συντεταγμένων {𝐹𝑤}  =  {𝑋𝑤,𝑌𝑤,𝑍𝑤} με 
κέντρο το οπτικό κέντρο της κάμερες 

- ο σκελετός συντεταγμένων της κάμερας  {𝐹𝑐} =  {𝑋𝑐,𝑌𝑐,𝑍𝑐} 
- το πλαίσιο συντεταγμένων της εικόνας  {𝐹𝑖}  =  {𝑢, 𝑣}  
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Τα παραπάνω φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 
Εικόνα 4.4   IPM χώρος συντεταγμένων 

Υποτίθεται ότι ο άξονας 𝑋𝑐 του πλαισίου της κάμερας βρίσκεται στο 𝑋𝑤𝑌𝑤  επίπεδο 
του πραγματικού σκελετού και ότι το ύψος της κάμερας είναι h. Έτσι ξεκινώντας από 
οποιοδήποτε σημείο της εικόνας 𝑃𝑖  =  {𝑢, 𝑣, 1, 1} μπορεί να βρεθεί η προβολή του 
στο σύστημα του δρόμου από τη σχέση : 

𝑃𝑔 = 𝑇 ∙ 𝑃𝑖𝑖
𝑔  

εφαρμόζοντας τον ομογενή μετασχηματισμό : 

𝑇𝑖
𝑔 = ℎ

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

    

 −
1
𝑓𝑢
𝑐2        

1
𝑓𝑢
𝑠1𝑠2              

1
𝑓𝑢
𝑐𝑢𝑐2 −

1
𝑓𝑢
𝑐𝑢𝑠1𝑠2 − 𝑐1𝑠2      0  

   
1
𝑓𝑢
𝑠2         

1
𝑓𝑢
𝑠1𝑐1         −

1
𝑓𝑢
𝑐𝑢𝑠2 −

1
𝑓𝑢
𝑐𝑢𝑠1𝑐2 − 𝑐1𝑐2      0

   0             
1
𝑓𝑢
𝑐1                         −

1
𝑓𝑢
𝑐𝑢𝑐1 + 𝑠1                     0

   0         −
1
ℎ𝑓𝑢

𝑐1                      
1
ℎ𝑓𝑢

𝑐𝑢𝑐1 −
1
ℎ
𝑠1                   0

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

Με  :  {𝑓𝑢,𝑓𝑣}  η οριζόντια και η κάθετη εστιακή απόσταση 

          {𝑐𝑢, 𝑐𝑣}  οι συντεταγμένες του οπτικού κέντρου 

          𝑐1 = 𝑐𝑜𝑠 𝛼 , 𝑐2 = 𝑐𝑜𝑠𝛽 , 𝑠1 =  𝑠𝑖𝑛𝑎 , 𝑠2 = 𝑠𝑖𝑛𝛽   
 

O αντίστροφος μετασχηματισμός δίνεται από τη σχέση :     𝑃𝑖 = 𝑇 ∙ 𝑃𝑔𝑔
𝑖       

 

με :         𝑇𝑔𝑖 = �

𝑓𝑢𝑐2 + 𝑐𝑢𝑐1𝑠2              𝑐𝑢𝑐1𝑐2 − 𝑠2𝑓𝑢                 − 𝑐𝑢𝑠1             0
𝑠2(𝑐𝑢𝑐1 − 𝑓𝑢𝑠1)        𝑐2(𝑐𝑢𝑐1 − 𝑓𝑢𝑠1)         − 𝑓𝑢𝑐1 − 𝑐𝑢𝑠1       0
          𝑐1𝑠2                               𝑐1𝑐2                            − 𝑠1               0
          𝑐1𝑠2                               𝑐1𝑐2                            − 𝑠1               0

� 

όπου και πάλι ξεκινώντας από ένα σημείο στο έδαφος 𝑃𝑔  =  {𝑥𝑔,𝑦𝑔,−ℎ, 1}, 
υπολογίζονται οι συντεταγμένες του στο πλαίσιο της εικόνας. 
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4.2.3 ΙΡΜ, Filtering, Thresholding, Hough, RANSAC (spline) 

Το 2008 ο Mohamed Aly, από το Computational Vision Lab του California 
Institute of Technology, πρότεινε μια αρκετά ακριβή μεθοδολογία για την ανίχνευση 
λωρίδων κυκλοφορίας [11], η οποία δουλεύει και σε πραγματικό χρόνο. Ο 
αλγόριθμος του είχε τα εξής βήματα : 

 

1. Inverse Perspective Mapping  
Αναλυτική παρουσίαση έγινε στην §4.2.2, ενώ ενδεικτικά αποτελέσματα της 

περιοχής ενδιαφέροντος φαίνονται στην παρακάτω εικόνα : 

 

 
Εικόνα 4.5   Παράδειγμα Inverse Perspective Mapping 

 

2. Φιλτράρισμα με επιλεκτικά χωρικά φίλτρα Gauss - ταξινόμηση με 
καθορισμό κατωφλίου (Thresholding) 

Στο αποτέλεσμα του IPM μετασχηματισμού επενεργεί Gaussian kernel φίλτρο 
δύο διαστάσεων. Το φίλτρο έχει ρυθμιστεί ειδικά για κάθετες διαγραμμίσεις 
συγκεκριμένου πλάτους, οι οποίες είναι πιο έντονες από το φόντο της εικόνας. Στη 
συνέχεια διατηρούνται μόνο οι υψηλότερες τιμές με τη χρήση κατωφλιού που 
απομονώνει τιμές πάνω από το 97,5% του συνόλου. Σε αυτό το βήμα έγινε η υπόθεση 
ότι το όχημα κινείται σχεδόν παράλληλα με τις γραμμές. Αποτελέσματα στην 
παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 4.6   Gauss Φιλτράρισμα 

 

3. Απλοποιημένος μετασχηματισμός Hough και RANSAC προσαρμογή 
γραμμών 

Στη φιλτραρισμένη εικόνα πραγματοποιείται απλοποιημένος μετασχηματισμός 
Hough, δηλαδή βρίσκεται το άθροισμα των τιμών κάθε στήλης, εντοπίζεται το τοπικό 
μέγιστο και ομαδοποιούνται οι μέγιστες τιμές με τις διπλανές τους σε περίπτωση που 
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διαφέρουν κατά λίγο. Στη συνέχεια εξετάζεται χωριστά η περιοχή γύρω από κάθε 
εντοπισμένη γραμμή και γίνεται RANSAC προσαρμογή της σε αυτήν. (Εικόνα 4.7) 

 
Εικόνα 4.7   RANSAC προσαρμογή 

 

4. Νέα RANSAC Spline προσαρμογή 
Από το προηγούμενο βήμα έχουν εντοπιστεί οι υποψήφιες γραμμές, με τις οποίες 

ξεκινάει και ο RANSAC spline αλγόριθμος προσαρμογής (Bezier spline 3ου βαθμού). 

𝑄(𝑡) = 𝑇(𝑡)𝑀𝑃 = [𝑡3  𝑡2  𝑡  1] �

−1       3          3       1
   3   − 6         3       1
−3       3          0       0
    1       0          0       0

� �

𝑃0
𝑃1
𝑃2
𝑃3

� 

Με  𝑡 𝜖 [0, 1] ,𝑄(0) = 𝑃0 ,𝑄(1) = 𝑃3  και τα σημεία 𝑃1 ,𝑃2 ελέγχουν το σχήμα της 
spline. 

 Έτσι χρησιμοποιώντας προσέγγιση δείγματος με βαρύτητα που προκύπτει 
από την αρχική τιμή του pixel στην εικόνα, γίνεται η επιλογή των πιθανών σημείων 
που ανήκουν στην ευθεία. Αφού οι γραμμές είναι γενικά ευθείες τα αποτελέσματα 
είναι ικανοποιητικά.  

 
Εικόνα 4.8   RANSAC spline 

 

5. Εμφάνιση αποτελεσμάτων στην αρχική εικόνα 
Το τελευταίο στάδιο του αλγορίθμου είναι η περαιτέρω ανάλυση της spline του 

προηγούμενου βήματος μετά την επαναπροβολή της στις συντεταγμένες της αρχικής 
εικόνας με αντίστροφο μετασχηματισμό IPM . Έτσι πρώτα με εντοπισμό 
προσαρμόζονται τα σημεία της spline (μπλε γραμμή)  στη λωρίδα κυκλοφορίας της 
εικόνας με εφαπτομενική προέκταση τους στα πράσινα σημεία. Αν κάποιο σημείο 
ξεφεύγει σε εφαπτομένη με γωνία που διαφέρει αρκετά από τις υπόλοιπες ,τότε 
απορρίπτεται. Στη συνέχεια ακολουθεί επέκταση των πράσινων σημείων τα οποία 
ενώνονται μεταξύ τους με νέα spline διαδικασία (κόκκινη γραμμή), μετά από 
ομαλοποίηση από φίλτρο Gauss. Στο τέλος γίνεται γεωμετρικός έλεγχος για να 
επαληθευτεί ότι οι νέες splines έχουν κάθετο προσανατολισμό στην εικόνα. Έτσι 
στην αρχική εικόνα εμφανίζονται τα αποτελέσματα με μπλε χρώμα, ενώ με πράσινη 
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διαγράμμιση εμφανίζονται μετά την κατάλληλη προέκτασή τους. Τα στάδια 
φαίνονται αναλυτικά στην παρακάτω εικόνα 

 
Εικόνα 4.9   Τελικό αποτέλεσμα αλγορίθμου 

4.2.4 B-Snake μέθοδος (χρήση CHEVP, MMSE, Spline) 

Το 2004 οι Yue Wang, Eam Khwang Teoh του Nanyang Τεχνολογικού 
Ιδρύματος της Σιγκαπούρης και ο  Dinggang Shen του τμήματος Ραδιολογίας του 
Πανεπιστημίου της Πενσυλβανία (Φιλαδέλφεια), πρότειναν το B-Snake μοντέλο για 
την αναγνώριση λωρίδων κυκλοφορίας [12]. Το πρόβλημα του εντοπισμού των ορίων 
της λωρίδας συμπτύχθηκε στον προσδιορισμό της μεσαίας γραμμής της λωρίδας 
γνωρίζοντας την προοπτική παραλληλία των πλάγιων ορίων. Συνοπτικά ο αλγόριθμος 
τους έχει τα εξής στάδια : 

1. Γεωμετρικές παραδοχές 
Υποθέτοντας ότι τα όρια του υπό μελέτη δρόμου είναι παράλληλα στο επίπεδο 

του εδάφους, θεωρείται ότι η δεξιά διαγράμμιση είναι απλά μια μετατοπισμένη 
εκδοχή της αριστερής. Έτσι υπολογίστηκαν σχέσεις που δίνουν την ακριβή θέση των 
πλάγιων λωρίδων από τη γνώση της θέσης της μεσαίας γραμμής 

 

 
Εικόνα 4.10   Σχέσεις ορίων και μεσαίας γραμμής B-Snake μοντέλου 
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2. Αρχική προσέγγιση B-Snake μοντέλου με τον CHEVP αλγόριθμο 
Τα snakes ή αλλιώς «ενεργά περιγράμματα» είναι καμπύλες οι οποίες ορίζονται 

στην εικόνα που μελετάται και επηρεάζονται τόσο από εσωτερικές δυνάμεις της ίδιας 
της καμπύλης όσο και από εξωτερικές δυνάμεις από την ανίχνευση των ορίων. Έτσι 
μια καλή αρχική εκτίμηση της μεσαίας γραμμής της λωρίδας, μέσω ενός 
“Canny/Hough Estimation of Vanishing Points” αλγορίθμου, είναι απαραίτητη για να 
ξεκινήσει σωστά η διαδικασία. Γίνεται λοιπόν τμηματοποίηση της εικόνας, 
επισήμανση ακμών με Canny φίλτρο και εντοπισμός ευθειών με Hough 
μετασχηματισμό. 

 
Εικόνα 4.11   Εφαρμογή CHEVP αλγορίθμου 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, επιλέγεται το πιθανότερο 
σημείο του ορίζοντα στο οποίο καταλήγουν τα όρια της λωρίδας, με βάση τη 
βαρύτητα του τμήματος της εικόνας από το οποίο προέρχεται. Οπότε προκύπτει η 
μορφή της καμπύλης που διασχίζει το κέντρο της λωρίδας. 

3. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων για «παρακολούθηση» λωρίδας και 
Spline μοντελοποίηση καμπύλης με εξωτερικές δυνάμεις 

Τέλος, με μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Minimum Mean Square Error) 
υπολογίζονται οι δυνάμεις που επενεργούν σε κάθε νέο frame στην κεντρική γραμμή, 
από τις ευθείες ακμές που ανιχνεύτηκαν, ενώ με Spline μοντελοποιούνται οι 
καμπύλες του τελικού αποτελέσματος. 

 
Εικόνα 4.12   Εξωτερικές δυνάμεις για B-snake και Spline αποτέλεσμα 
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4.2.5 Radon Transform 

Μια ακόμα τεχνική για την αναγνώριση λωρίδων κυκλοφορίας είναι αυτή που 
πρότειναν το 2006 οι Rachid Nourine,Samia. F. Khelifi, Mohamed Elarbi. Boudihir 
και Nacera Benamrane και βασίζεται στο μετασχηματισμό Radon [13]. Σύμφωνα με 
αυτή, δουλεύοντας πάνω σε ασπρόμαυρη εικόνα γίνεται εκμετάλλευση της 
διαφοροποίησης των διαγραμμίσεων και του δρόμου κατά την απεικόνιση τους στην 
κλίμακα του γκρι. 

 Υποθέτοντας ότι ο υπό μελέτη δρόμος είναι ίσιος και επίπεδος με πολύ μικρή 
κλίση, τα υπό αναζήτηση όρια θα εμφανίζονται τοπικά παράλληλα και οι 
διαγραμμίσεις θα παρουσιάζονται σαν ευθείες γραμμές μπροστά από το όχημα. Έτσι 
οι λωρίδες θα δίνονται από τις σχέσεις που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 4.13   Ευθείες για ανίχνευση με Μ/Σ Radon 

Στο paper αναφέρονται δύο στάδια επεξεργασίας.Στο πρώτο γίνεται εκτενής ανάλυση 
του αρχικό frame, για να εξακριβωθεί η ακριβής θέση του οχήματος σε σχέση με το 
δρόμο και να εντοπιστούν σε ένα μεγάλο εύρος παρατήρησης οι διαγραμμίσεις του 
δρόμου. Στο δεύτερο στάδιο, έχοντας γνώση της σχετικής θέσης των διαγραμμίσεων 
και υποθέτοντας ότι τα διαδοχικά frames συσχετίζονται αρκετά μεταξύ τους, 
επιταχύνεται η διαδικασία περιορίζοντας σε  πιο στενά όρια το πεδίο αναζήτησής.  

Η υπό επεξεργασία εικόνα είναι διαβαθμισμένη στην κλίμακα του γκρι και 
ορίζεται σαν 𝛪(𝑥,𝑦). Για την εύρεση της αριστερής διαγράμμισης (για τη δεξιά 
ακολουθείται παρόμοια διαδικασία) εφαρμόζεται μετασχηματισμός Radon (ακριβής 
περιγραφή του μετασχηματισμού στο κεφάλαιο 5) στο κάτω αριστερό κομμάτι της 
εικόνας. Σαν αποτέλεσμα προκύπτει η συνάρτηση 𝑅(𝜃,𝜌) που αντιπροσωπεύει το 
άθροισμα των τιμών όλων των σημείων στην κλίμακα του γκρι που ικανοποιούν την 
εξίσωση :    𝜌 = 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 

 
Εικόνα 4.14   Περιοχή Εφαρμογής Μ/Σ Radon 

 



51 

 

Οι μεγάλες τιμές της συνάρτησης 𝑅 αποτελούν τις ευθείες που διασχίζουν 
διαγραμμίσεις στην υπό μελέτη εικόνα. Αναζητώντας λοιπόν τις ευθείες που 
βρίσκονται στη μετάβαση από τη διαγράμμιση του δρόμου σε μη διαγράμμιση, 
σχηματίζεται μια καινούρια συνάρτηση  𝐹(𝜃, 𝜌). 
 

𝑅(𝜃, 𝜌) = �𝐼(𝑥,𝑦)
𝑥,𝑦

   ,   𝜃𝜖[𝜃𝑚𝑖𝑛,𝜃𝑚𝑎𝑥]  𝜅𝛼𝜄  𝜌𝜖[𝜌𝑚𝑖𝑛, 𝜌𝑚𝑎𝑥] 

 

𝐹(𝜃,𝜌) = 𝑅(𝜃,𝜌 + 𝛥𝜌) − 𝑅(𝜃,𝜌 − 𝛥𝜌),𝜃𝜖[𝜃𝑚𝑖𝑛,𝜃𝑚𝑎𝑥] 𝜅𝛼𝜄 𝜌𝜖[𝜌𝑚𝑖𝑛 + 1, 𝜌𝑚𝑎𝑥 − 1] 
 

Βρίσκοντας το μέγιστο αυτής της τελευταίας συνάρτησης, στην ουσία εντοπίζεται η 
ευθεία που αναπαριστά το εσωτερικό της διαγράμμισης του δρόμου. 

 

𝐹�𝜃𝜄(0),𝜌𝜄(0)� = 𝑀𝑎𝑥�𝐹(𝜃,𝜌)�  ,   𝜃𝜖[𝜃𝑚𝑖𝑛,𝜃𝑚𝑎𝑥] 𝜅𝛼𝜄 𝜌𝜖[𝜌𝑚𝑖𝑛 + 1, 𝜌𝑚𝑎𝑥 − 1] 

 

Κατά τη διαδοχή τώρα των εισερχόμενων εικόνων, σε μια προσπάθεια 
ελάττωσης του υπολογιστικού χρόνου, προτείνονται δύο βελτιωτικές τεχνικές. Η 
πρώτη αναφέρεται στο διαχωρισμό της εικόνας σε οριζόντιες λωρίδες και στην 
εφαρμογή μετασχηματισμού Radon σε κάθε λωρίδα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας 
όμως παράλληλη επεξεργασία. Η άλλη τεχνική αναφέρει ότι μετά το πρώτο frame 
μπορεί να περιοριστεί η περιοχή αναζήτησης ευθειών σε τιμές γύρω από τα 
αποτελέσματα των προηγούμενων frame. Έτσι η εξίσωση παίρνει τη μορφή : 

 

𝑅(𝜃, 𝜌) = �𝐼(𝑥,𝑦)
𝑥,𝑦

 ,

𝜇𝜀  𝜃𝜖�𝜃𝑖(𝑡−1)
𝑗 − 𝛥𝜃,𝜃𝑖(𝑡−1)

𝑗 + 𝛥𝜃� 𝜅𝛼𝜄 𝜌𝜖[𝜌𝑖(𝑡−1)
𝑗 − 𝛥𝜌,𝜌𝑖(𝑡−1)

𝑗 + 𝛥𝜌] 

 

με τα όρια Δθ και Δρ να εμπειρικά ορισμένα. 

 

4.2.6 Kalman Particle Filter 

Μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την ανίχνευση λωρίδων κυκλοφορίας 
έγινε το 2009, έπειτα από τη συνεργασία των Heidi Loose και Uwe Franke του 
«Daimler AG» (Group Research & Advanced Engineering) και του Christoph Stiller 
του «Institute for Measurement and Control Theory» στο Πανεπιστήμιο Karlsruhe 
στη Γερμανία. Η καινοτομία έγκειται στο συνδυασμό Φίλτρου Σωματιδίων 
(Particle Filter) και φίλτρου Kalman [14]. Έτσι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων για πιο επιτυχημένη ανίχνευση ορίων σε 
δρόμους με καμπύλη.  
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Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στο εξής σπειροειδές μοντέλο για 
να περιγράψει τις πλευρικές θέσεις των ορίων της λωρίδας σε απόσταση L : 

 

𝑥(𝐿) = ±0.5𝑏 − 𝑥𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 + 𝛥𝜓 ∙ 𝐿 +
1
2
𝑐0𝐿2 +

1
6
𝑐1𝐿3 

 
Ο δρόμος και η σχετική θέση του αυτοκινήτου δίνονται από το πλάτος της λωρίδας b, 
η πλευρική απόσταση του αυτοκινήτου από τη μέση του δρόμου είναι 𝒙𝒐𝒇𝒇𝒔𝒆𝒕, η 
γωνία εκτροπής είναι 𝜟𝝍,  ενώ 𝒄𝟎 είναι η κλίση του δρόμου (με 𝒄𝟏 παράμετρο που 
εξαρτάται από το είδος της σπείρας που δημιουργεί ο δρόμος). Όλες αυτές οι 
παράμετροι σχηματίζουν το διάνυσμα κατάστασης  𝒔�⃗ .  Για να προβληθεί η λωρίδα 
στο επίπεδο της εικόνας πρέπει να είναι γνωστά το ύψος τοποθέτησης της κάμερας h 
και η γωνία πρόνευσης (pitch angle). Τέλος, για να προβλεφθεί το διάνυσμα 
κατάστασης χρησιμοποιούνται η ταχύτητα του οχήματος και ο ρυθμός εκτροπής 𝜓𝑣𝑒ℎ 
από τους αδρανειακούς αισθητήρες του οχήματος. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση 
των δύο επιμέρους φίλτρων και του συνδυασμού τους. 

 

 Kalman Filter 

Το φίλτρο Kalman υπολογίζει το διάνυσμα κατάστασης 𝒔�⃗  και τον πίνακα Ρ του 
σφάλματος συνδιακύμανσης ενός δυναμικού συστήματος. Όπως φαίνεται και στο 
επόμενο σχήμα, αυτή η διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα. 

 
Εικόνα 4.15   Kalman Filter 

Πρώτα γίνεται πρόβλεψη του διανύσματος κατάστασης και του πίνακα σφάλματος 
συνδιακύμανσης. Στη συνέχεια με βάση τις μετρήσεις, γίνεται διόρθωση του 
διανύσματος και επαναπροσδιορισμός του πίνακα. Το φίλτρο υποθέτει ότι η 
διορθωμένη κατάσταση είναι σχεδόν ίδια με αυτήν που είχε προβλεφθεί, ως εκ 
τούτου μόνο μια τοπική αναζήτηση για τις μετρήσεις είναι απαραίτητη.  

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή αναγνώρισης και εντοπισμού λωρίδων 
αναμένεται από το φίλτρο συνεχής αλλαγή της πορείας του δρόμου (σπειροειδές 
μοντέλο). Ωστόσο, η παράμετρος κατάστασης 𝒄𝟏, η οποία ανταποκρίνεται στην 
εναλλαγή της καμπύλης του δρόμου, αλλάζει απότομα. Στους αυτοκινητοδρόμους, η 
εναλλαγή αυτή είναι μικρή και το λάθος από το μοντέλο του δρόμου αμελητέο. Όμως 
σε μικρότερες οδούς η διακύμανση του 𝑐1 είναι σημαντική και μπορεί να οδηγήσει σε 
προβλήματα στον αλγόριθμο παρακολούθησης της λωρίδας.  
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Γενικά το φίλτρο Kalman αποτυγχάνει εξαιτίας της εσφαλμένης πρόβλεψης 
κατά την παρακολούθηση της λωρίδας. Επίσης έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει πολλαπλές μετρήσεις, όπως αυτές που προέρχονται από τις 
παράλληλες άκρες του υπό μελέτη δρόμου. 

 

 Particle Filter 
Ο αλγόριθμος του φίλτρου σωματιδίων αποτελείται από τέσσερα βήματα (βλέπε 

και παρακάτω εικόνα), που εκτελούνται σε κάθε εφαρμογή του.  

 
Εικόνα 4.16   Particle Filter 

 

Στο πρώτο βήμα της «πρόβλεψης», κάθε σωματίδιο προβλέπεται για τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Στο βήμα της «βαρύτητας» για κάθε σωματίδιο υπολογίζεται το 
βάρος του και με τη βοήθεια ενός στοιχείου F υπολογίζεται η πιθανότητα 
𝑝(𝐹(𝑥,𝑦)|𝑠). Έτσι στο βήμα της «επιλογής» τα σωματίδια, ανάλογα με το βάρος 
τους, είτε πολλαπλασιάζονται, είτε καταστέλλονται, ενώ στο τελικό βήμα του 
«θορύβου» τους προστίθεται θόρυβος μορφής Gauss. 

 Το κυριότερο μειονέκτημα του φίλτρου σωματιδίων είναι ότι οι σημαντικές 
για τη διαδικασία διακυμάνσεις θορύβου Gauss, που προστίθενται στα σωματίδια, 
βρίσκονται με το χέρι. Αν οι διακυμάνσεις αυτές είναι μεγάλες, στην ουσία δεν 
υπάρχει συμπεριφορά φίλτρου, και το διάνυσμα κατάστασης μπορεί να αλλάζει 
απότομα, ακόμα και αν γίνεται καλή εκτίμηση της πραγματικής πορείας του δρόμου 
που μελετάται. Αν οι διακυμάνσεις θορύβου που εισάγονται είναι μικρές, τότε τα 
σωματίδια συγκεντρώνονται σε ένα μικρό σύμπλεγμα στο χώρο των παραμέτρων, με 
αποτέλεσμα το φίλτρο να χάσει τα ίχνη των προβλέψεων των σωματιδίων και να μην 
μπορεί να βρει καλύτερη λύση έξω από αυτό το χώρο συγκέντρωσης. 

 

 Kalman Particle Filter 
Το Φίλτρο Σωματιδίων διαχειρίζεται πολλαπλές υποθέσεις και μπορεί επίσης να 

λάβει υπ’ όψιν στοιχεία του δρόμου, όπως το χρώμα και υφή. Το φίλτρο Kalman από 
την άλλη μπορεί να υπολογίσει τη μήτρα του λάθους συνδιακύμανσης του 
εκτιμούμενου διανύσματος κατάστασης και να διορθώσει την προβλεπόμενη 
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κατάσταση μέσω των μετρήσεων. Έτσι το Kalman Particle Filter συνδυάζει και τα 
δύο παραπάνω φίλτρα. 

 
Εικόνα 4.17   Kalman Particle Filter 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, το βήμα της «πρόβλεψης» του φίλτρου 
σωματιδίων, αντικαταστάθηκε από ένα πλήρες βήμα με φίλτρο Kalman, όπου για 
κάθε σωματίδιο προβλέπεται και διορθώνεται, ενώ υπολογίζεται και η μήτρα του για 
το λάθος συνδιακύμανσης. Οι καταχωρήσεις του εν λόγω πίνακα χρησιμοποιούνται 
και ως διακυμάνσεις του Gaussian θορύβου στο βήμα «θορύβου» του Φίλτρου 
Σωματιδίων. Τα διορθωμένα διανύσματα κατάστασης «ζυγίζονται» από τα στοιχεία 
του δρόμου και της εικόνας της κάμερας, και επιλέγονται ανάλογα με το βάρος τους. 
Οι τελικές εκτιμήσεις γίνονται από το κέντρο βάρος των σωματιδίων. 

 Άρα κάθε σωματίδιο συνεπάγεται ένα διάνυσμα κατάστασης, το οποίο και 
ορίζει την υποθετική εύρεση μιας λωρίδας. Συνεπώς το Kalman Particle Filter μπορεί 
να θεωρηθεί μια πολυπροσεγγιστική υπόθεση Kalman φίλτρων, όπου οι υποθέσεις 
υπόκεινται στον έλεγχο του Φίλτρου Σωματιδίων. Έτσι αφού τα διανύσματα 
κατάστασης διορθώνονται στο στάδιο του φιλτραρίσματος Kalman, τότε οι 
διακυμάνσεις αναπροσαρμόζονται αυτόματα και τα σωματίδια μπορούν να μειωθούν. 
Τέλος, αφού υπάρχουν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, υπάρχουν και 
ανεξάρτητες πιθανότητες, άρα το τελικό αποτέλεσμα είναι το γινόμενο των επιμέρους 
πιθανοτήτων. 

 Εν κατακλείδι, το οπτικό πεδίο ενός συστήματος έχοντας προεκταθεί 
κατάλληλα και από τις πληροφορίες ενός οπτικού ραντάρ, οδήγησε σε πολύ 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το νέο Kalman Particle Filter εφαρμόστηκε στον 
αλγόριθμο εύρεσης της λωρίδας κυκλοφορίας και έκανε δυνατή την εκτίμηση της 
αλλαγής της κλίσης της. 
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4.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Πολλά από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αναλόγως 
πάντα με την χρησιμότητα και τη δυνατότητα υλοποίησής τους, βοήθησαν στο 
σχεδιασμό του προγράμματος που προτείνεται στην παρούσα εργασία. Ο αλγόριθμος 
που δημιουργήθηκε συνδυάζει στοιχεία και αποτελέσματα από προγενέστερες 
εργασίες και προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του προβλήματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα συνδυάζονται οι εξής διαδικασίες :  

 Μετατροπή εικόνας σε δυαδική με τη βοήθεια ζωνοπερατού φίλτρου. 
 Μετασχηματισμός Radon για ανίχνευση ευθειών. 
 Παρακολούθηση λωρίδων και βελτίωση απόδοσης αλγορίθμου με 

αναπροσαρμογή του πεδίου αναζήτησης. 
 Τμηματοποίηση εικόνας για λειτουργία και σε στροφές. 
 Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί από το επίπεδο του δρόμου στο επίπεδο της 

υπό επεξεργασία εικόνας. 
 Προσέγγιση σημείων με μοντέλο καμπύλης. 

 

Τα παραπάνω προσαρμόστηκαν στις ανάγκες των φωτομετρικών μετρήσεων και 
υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον του προγράμματος του MATLAB. Μάλιστα 
σχεδιάστηκε και αυτόνομο πρόγραμμα για τον διαδραστικό έλεγχο του αλγορίθμου 
κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων. 
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5  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο καλύπτεται το θεωρητικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει ο 
αναγνώστης ,ώστε να κατανοήσει πλήρως τις τεχνικές ,αλλά και τις μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιήθηκαν στην κύρια αλγοριθμική διαδικασία. Έτσι γίνεται αναφορά στο 
μετασχηματισμό Radon και στο γεωμετρικό μετασχηματισμό για μέτρηση των 
πραγματικών αποστάσεων στο εισερχόμενο βίντεο. Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις για εύρεση ευθειών σε εικόνα, εξηγείται 
λοιπόν με ποιο τρόπο προσαρμόστηκε κάθε διαδικασία και πώς συνδυάστηκαν 
μεταξύ τους για το τελικό αποτέλεσμα.  

5.1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ RADON 

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται η προέλευση, το μαθηματικό υπόβαθρο, οι χρήσεις, 
αλλά και η χρησιμότητα του μετασχηματισμού Radon (Μ/Σ Radon). Βοηθητικά 
σχήματα και εικόνες κάνουν πιο κατανοητό τον τρόπο εφαρμογής του [15]. 

5.1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Ο Μ/Σ Radon πήρε το όνομά του από τον αυστριακό μαθηματικό Johann Karl 
August Radon, ο οποίος και τον εισήγαγε το 1917. Κύρια εφαρμογή βρίσκει στην 
Αξονική Τομογραφία (CAT Scan) όπου εφαρμόζεται κυρίως ο αντίστροφος 
μετασχηματισμός. Εφαρμόζεται επίσης και στην επεξεργασία εικόνας για ανίχνευση 
ευθειών. Η ακριβής μεθοδολογία αναπτύσσεται παρακάτω. 

5.1.2 Μαθηματική Προσέγγιση 

Όταν εφαρμόζεται Μ/Σ Radon σε μία εικόνα f (x, y) για δεδομένο πλήθος 
γωνιών, είναι σαν να υπολογίζονται όλες οι κάθετες προβολές της εικόνας αυτής στις 
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δοθείσες γωνίες [16]. Η κάθε προβολή που προκύπτει (μία για κάθε γωνία) είναι το 
άθροισμα των τιμών των pixel σε κάθε κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα 
εικόνα 𝑅(𝜃,𝜌) η οποία μαθηματικά μπορεί να υπολογιστεί ορίζοντας : 

𝜌 = 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 

οπότε μετά ο μετασχηματισμός υπολογίζεται από το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα : 

𝑅(𝜃,𝜌) =  � � 𝑓(𝑥,𝑦) ∙ 𝛿(𝜌 − 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑦 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃)𝑑𝑥𝑑𝑦
+∞

−∞

+∞

−∞

 

με δ(.) να είναι κρουστική Dirac συνάρτηση . 

Στην ουσία ο Μ/Σ Radon είναι μια απεικόνιση από τις καρτεσιανές συντεταγμένες 
(x,y)  σε μία απόσταση ρ και γωνία θ, γνωστές και ως πολικές συντεταγμένες

 

 (𝜃, 𝜌).  

 

Εικόνα 5.1   Απεικόνιση Μ/Σ Radon 

 

Για κάθε γωνία θ και για κάθε απόσταση ρ, το άθροισμα όλων των τιμών των pixel 
που βρίσκονται κάθετα στον άξονα ρ αποτελεί το  𝑅(𝜃,𝜌). 

 
Εικόνα 5.2   Επεξήγηση Radon 

 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ακριβώς πως λειτουργεί ο μετασχηματισμός καθώς 
και η γεωμετρία του σε κάθετη, οριζόντια και υπό γωνία προβολή. 
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Εικόνα 5.3   Γεωμετρία Radon 

5.1.3 Radon για ανίχνευση ευθειών 

O 2D μετασχηματισμός Radon απεικονίζει τον πραγματικό χώρο με 
συντεταγμένες εικόνας 𝛪(𝑥,𝑦) στο χώρο 𝑅𝑎𝑑𝑜𝑛 (𝜃,𝜌). Ενδιαφέρουσες ιδιότητες 
αυτής της απεικόνισης : 

- Κάθε σημείο του χώρου Radon αντιστοιχεί σε μια ευθεία στον πραγματικό 
χώρο. 

- Ένα σημείο του πραγματικού χώρου αντιστοιχεί σε ένα ημίτονο στο χώρο 
Radon. 

Δηλαδή τα σημεία (pixels) από το χώρο της εικόνας  χαρτογραφούνται σε ένα 
παραμετρικό χώρο (απόστασης, γωνίας) μέσω του Μ/Σ Radon. Έτσι, αν κάποιο 
σημείο του νέου αυτού χώρου έχει μεγάλη τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα, αποτελεί 
ισχυρή ένδειξη ότι σε απόσταση ρ από το κέντρο της εικόνας υπάρχει ευθεία με 
προσανατολισμό γωνίας θ.  

Να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία  από τη στιγμή που η κάμερα είναι 
τοποθετημένη σε γνωστή θέση, μπορεί εκ των προτέρων να εκτιμηθεί η σχετική θέση 
και ο προσανατολισμός των διαγραμμίσεων, που αναζητούνται. 
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5.1.4 Σύγκριση με τον μετασχηματισμό Hough 

Ο Μ/Σ Radon σχετίζεται αρκετά με έναν άλλο συνήθη μετασχηματισμό της 
επιστήμης της Όρασης Υπολογιστών, το Hough Μ/Σ. Στη βιβλιογραφία συγχέονται 
αρκετά αν και ο διαχωρισμός τους είναι απλά θέμα ορισμού [17]. 

Hough : χαρτογραφεί τα επιμέρους pixel από το αρχικό πεδίο της εικόνας σε 
σχήμα σε ένα νέο παραμετρικό πεδίο 

Radon : μετασχηματίζει ένα σχήμα του αρχικού πεδίου της εικόνας σε ένα 
μόνο pixel στο νέο παραμετρικό πεδίο 

Το κυριότερο κίνητρο για την επιλογή του Radon έναντι του Hough είναι ότι ο 
πρώτος μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στη διαβάθμιση των επιπέδων του γκρι στην 
υπό μελέτη δυαδική εικόνα, ενώ ο δεύτερος εφαρμόζεται σε εικόνες που έχουν 
υποστεί μια χρονοβόρα επεξεργασία ανίχνευσης ακμών (edge detection) [13]. 
 

5.1.5 Radon στο MATLAB 

Ο μετασχηματισμός Radon σε μία εικόνα είναι το άθροισμα των επί μέρους 
μετασχηματισμών σε κάθε pixel της. Ο αλγόριθμος του MATLAB [16] αρχικά 
χωρίζει κάθε pixel σε 4 υποπεριοχές και προβάλει κάθε υποπεριοχή ξεχωριστά, όπως 
φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα. 

 

 
Εικόνα 5.4   Προβολή pixel στο MATLAB 

 

Η συμβολή κάθε υποπεριοχής του pixel χωρίζεται αναλογικά στις δύο κοντινότερες 
θέσεις (bins), με βάση την απόσταση της κάθε προβολής από το κέντρο των θέσεων 
αυτών. Αν η προβολή της υποπεριοχής βρίσκεται στο κέντρο μιας θέσης, τότε αυτή 
παίρνει όλη την αξία της υποπεριοχής (1/4 της αξίας του pixel), ενώ αν βρίσκεται στο 
σύνορο δύο θέσεων, τότε η αξία χωρίζεται σε δύο ίσες τιμές. 
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5.2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται ο τρόπος μετασχηματισμού των αποστάσεων 
από το επίπεδο του δρόμου στο επίπεδο της υπό επεξεργασία εικόνας. Ο εντοπισμός 
των ευθειών γίνεται στα frames του εισερχόμενου από την κάμερα βίντεο. Επειδή οι 
μετρήσεις ακολουθούν το πρότυπο του ΕΛΟΤ, η περιοχή ενδιαφέροντος πρέπει να 
επισημανθεί στην εικόνα με τέτοιο τρόπο, ώστε στον πραγματικό κόσμο (επίπεδο 
δρόμου) να αντιστοιχίζεται στην επιθυμητή απόσταση των 60m. Έτσι παρουσιάζεται 
με τη βοήθεια σχημάτων και εξισώσεων η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. 

Σε προηγούμενες εργασίες, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4, για να γίνει 
πιο εύκολα η αναγνώριση των λωρίδων κυκλοφορίας εφαρμόστηκαν διάφορες 
παραλλαγές γεωμετρικών μετασχηματισμών. Αυτό έγινε για να διευκολυνθεί η 
διαδικασία της αναγνώρισης. Στη συγκεκριμένη εργασία το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στο πώς αντιστοιχίζονται οι ήδη εντοπισμένες ευθείες σε πραγματικές 
διαστάσεις, για να υπάρχει άμεση συσχέτιση αποστάσεων. Έτσι οι μετρήσεις στα 
εισερχόμενα frames γίνονται σε σωστά εντοπισμένη περιοχή ενδιαφέροντος. 

5.2.1 Παρουσίαση μετασχηματισμού 

Σε αυτό το σημείο επεξηγείται με ποιες σχέσεις γίνονται οι μεταβάσεις από το 
επίπεδο του εδάφους στο επίπεδο της εικόνας [19] . Ακολουθεί ενδεικτικό σχήμα. 

 
Εικόνα 5.5   Απεικόνιση από το επίπεδο του δρόμου στο επίπεδο της εικόνας 

 

Υπό τη γωνία που παρατηρείται ο δρόμος (για καταγραφή βίντεο, επεξεργασία και 
μετρήσεις λαμπρότητας,) η περιοχή ενδιαφέροντος στη λωρίδα που κινείται το όχημα 
μετρήσεων, εμφανίζεται στην εικόνα με τη μορφή τραπεζίου. Για να γίνουν ακριβείς 
υπολογισμοί, κάθε σημείο που εντοπίζεται στην εικόνα πρέπει να έχει γνωστή θέση 
στο επίπεδο του δρόμου και το αντίστροφο 



61 

 

Το επόμενο σχεδιάγραμμα [20] βοηθάει την κατανόηση του μετασχηματισμού 
που λαμβάνει χώρα για τη σωστή αντιστοιχία των αποστάσεων ανάμεσα στο 3D 
χώρο του δρόμου και στο 2D επίπεδο της εικόνας. 

 
Εικόνα 5.6   Διάγραμμα γεωμετρικού μετασχηματισμού αποστάσεων 

 

Η κάμερα κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων είναι τοποθετημένη σε γνωστή σε 
σχέση με το δρόμο θέση και με συγκεκριμένο προσανατολισμό. Βρίσκεται πάνω από  
την επιφάνεια του δρόμου σε  ύψος  𝜢 =  1.5𝑚  και με μια μικρή κλίση προς τα 
κάτω με γωνία  𝝋 ≈ 1° 

 
Η απόσταση, που πρόκειται να μετασχηματιστεί, βρίσκεται σε απόσταση 60m, οπότε 
υπολογίζεται η υποτείνουσα του σχήματος : 

 

𝑭 =  �𝐻2 + 602 = �1.52 + 602 = 𝟔𝟎.𝟎𝟏𝟖𝟕𝒎 
 

Ορίζονται τα εξής συστήματα συντεταγμένων : 

 του δρόμο  {𝛸 ,𝛶 ,𝛧} 
 της κάμερα   {𝑋𝑐 ,𝑌𝑐 ,𝑍𝑐} 
 της εικόνα  {𝑢 , 𝑣} 
 γενικά το {U , V , W} , με περιστροφή γωνίας φ γύρω από τον άξονα Χ 

 

τα οποία συνδέονται με τις σχέσεις : 

 

𝑋𝑐 = 𝑈 =  𝑋 

𝑌𝑐 = 𝑊 =  𝑌 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 +  𝑍 ∙  𝑐𝑜𝑠 𝜑 
𝑍𝑐 =  − 𝑉 −  𝐹 =  −(𝑌 ∙  𝑐𝑜𝑠 𝜑 −  𝑍 ∙  𝑠𝑖𝑛 𝜑) –  𝐹 
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Άρα οι συντεταγμένες οποιουδήποτε σημείου του επιπέδου του εδάφους (ground 
plane) αντιστοιχίζονται σε συντεταγμένες στο επίπεδο της εικόνας (image plane) 
μέσω των σχέσεων. 

 

𝑢 =  −𝑓 ∙
𝑋𝑐
𝑍𝑐

= −𝑓 ∙
𝑋

−(𝑌 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑍 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) − 𝐹
 

 

𝑣 =  −𝑓 ∙
𝑌𝑐
𝑍𝑐

= −𝑓 ∙
𝑌 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝛧 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑

−(𝑌 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑍 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) − 𝐹
 

 

Υπολογισμός εστιακού μήκους f  
Στις DSLR (Digital Single Lens Reflex) κάμερες χρησιμοποιείται ένας ηλεκτρονικός 
αισθητήρας για την αποθήκευση μιας εικόνας, αντί για φιλμ. Η κάμερα που 
χρησιμοποιήθηκε έχει εστιακό μήκος 50mm και χρησιμοποιεί αισθητήρα με διαγώνιο 
ίση με το 1/3’’ (1/3 της ίντσας). Θέλοντας εστίαση της περιοχή ενδιαφέροντος στα 
60m χρησιμοποιήθηκε «Lens Multiplication Factor» ίσο με 7.2. Άρα πρακτικά το 
εστιακό μήκος της κάμερας ισούται με : 

 

𝒇 =  50𝑚𝑚 ∙ 7.2 = 𝟑𝟔𝟎𝒎𝒎 
 

5.2.2 Εφαρμογή μετασχηματισμού στην παρούσα εργασία 

Αφού μία κάμερα είναι τοποθετημένη σε όχημα, πρέπει να συνυπολογιστεί η 
προοπτική του χώρου στον οποίο γίνονται οι μετρήσεις. Οι παράλληλες 
διαγραμμίσεις της ασφάλτου εμφανίζονται να συγκλίνουν στον ορίζοντα, ενώ οι 
περιοχές του δρόμου που πρόκειται να απομονωθούν εμφανίζονται σαν τραπέζια. Με 
την επόμενη εικόνα γίνεται σαφές πώς το ορθογώνιο κομμάτι του δρόμου που 
μετράται, εμφανίζεται σαν τραπέζιο στην υπό επεξεργασία εικόνα. 

 
Εικόνα 5.7   Οπτικό πεδίο στα επίπεδα του δρόμου και της εικόνας 
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Στην εργασία αυτή το ζητούμενο είναι, αφού εντοπιστούν οι ευθείες στο 
image plane, να υπολογιστεί σε πόσα pixel αντιστοιχίζεται στην εικόνα το πλάτος της 
λωρίδας στην επιθυμητή απόσταση στο ground plane. Ορίστηκε λοιπόν μία 
συνάρτηση στον αλγόριθμό, η οποία δέχεται σαν παραμέτρους την απόσταση στην 
οποία πρόκειται να εντοπιστεί ένα συγκεκριμένο πλάτος, καθώς και το πλάτος αυτό. 
Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει σαν τιμή το πλήθος των pixel που αντιστοιχούν σε 
αυτό το πλάτος στη δεδομένη απόσταση. 

Πιο συγκεκριμένα, βασικό στοιχείο της περιοχής ενδιαφέροντος, στην οποία 
θα πραγματοποιηθούν και οι μετρήσεις λαμπρότητας, είναι το τραπέζιο που την 
περικλείει να έχει την κάτω βάση του σε απόσταση 60m από το όχημα μετρήσεων, 
και οι πλάγιες πλευρές του να εφάπτονται στα όρια του οδοστρώματος που έχουν 
εντοπιστεί. Άρα, αν για παράδειγμα ο υπό εξέταση δρόμος έχει πλάτος λωρίδας 3.5m, 
η συνάρτηση υπολογίζει σε πόσα pixel στην εικόνα αντιστοιχεί αυτό το πλάτος στην 
απόσταση των 60m από την κάμερα. Στη συνέχεια το πρόγραμμα εντοπίζει σε ποιο 
σημείο ακριβώς οι δύο ευθείες που έχουν εντοπιστεί, απέχουν τόσα pixel. 

Η σχέση που μετασχηματίζει αυτή την απόσταση προκύπτει, αν στις σχέσεις 
της προηγούμενης παραγράφου θεωρηθεί 𝑍 =  0, αφού η περιοχή ενδιαφέροντος 
βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους. Τα υπόλοιπα δεδομένα, είτε είναι εκ των 
προτέρων γνωστά (στοιχεία κάμερας και λεπτομέρειες τοποθέτησής της), είτε είναι 
παραμετροποιήσιμα από το πρόγραμμα (αποστάσεις και πλάτος λωρίδας). Έτσι 
υποθέτοντας επίπεδο δρόμο προκύπτει η εξής σχέση : 

 

𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍𝒔𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆  = 𝒇 ∙
𝑿

𝒀 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝝋 + 𝑭
 

 
Όπου  f   :  εστιακό μήκος φακού 

          Χ  :   πλάτος λωρίδας 

          Υ  :  επιθυμητή απόσταση από την κάμερα 

          F  :  συνάρτηση του ύψους Η της κάμερας και της απόσταση από την κάμερα 

          φ  :  γωνία εκτροπής της κάμερας 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, όντας θεωρητικά, επαληθεύτηκαν και με εργαστηριακή 
βαθμονόμηση. Έτσι, πραγματοποιώντας δοκιμαστικές μετρήσεις με το φακό που 
χρησιμοποιήθηκε και μετασχηματίζοντας γνωστές αποστάσεις από το επίπεδο του 
εδάφους στο επίπεδο της εικόνας, προέκυψε μια παραμετρική σχέση της μορφής : 

 

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒  = 𝒇(𝜀𝜋𝜄𝜃𝜐𝜇𝜂𝜏ή 𝛼𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋ό 𝜏𝜂𝜈 𝜅ά𝜇𝜀𝜌𝛼,𝜋𝜆ά𝜏𝜊𝜍 𝜆𝜔𝜌ί𝛿𝛼𝜍) 

 
με την οποία οι βάσεις της περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζονται με  μεγαλύτερη 
ακρίβεια εντός των εντοπισμένων ορίων του οδοστρώματος και στις αποστάσεις που 
ορίζει το πρότυπο. 
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5.2.3 Προέκταση ανάλυσης για υψομετρική κλίση δρόμου 

Η μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε πριν, έχει αποτέλεσμα στην περίπτωση 
που ο δρόμος είναι επίπεδος. Πιο συγκεκριμένα, σε δρόμους - ευθείες οι 
συντεταγμένες και συνεπώς και οι αποστάσεις του διαγραμμίσεων μετασχηματίζονται 
με επιτυχία από το επίπεδο του δρόμου σε αποστάσεις στο επίπεδο της εικόνας. Στην 
περίπτωση που ο δρόμος στρίβει ομαλά και με μικρή κλίση, ο μετασχηματισμός 
ισχύει μεν, αλλά με μικρές απώλειες ακρίβειας, αφού ως ένα βαθμό αλλάζει η 
προοπτική του χώρου. 

 

 
Εικόνα 5.8   Δρόμος ευθεία 

 

 
Εικόνα 5.9   Δρόμος με μικρή στροφή 

 

Έτσι στον αλγόριθμο που προτείνεται εφαρμόζεται η συνάρτηση που μετασχηματίζει 
τις αποστάσεις από το επίπεδο του δρόμου στο επίπεδο της εικόνας και κατά την 
εύρεση ευθειών και κατά τη λειτουργία σε μικρές στροφές (για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλέπε κεφάλαιο 6).  

Ο μετασχηματισμός που προτάθηκε δεν επαρκεί όταν ο δρόμος στον οποίο 
στοχεύει η κάμερα αρχίζει να εμφανίζει κλίση [21]. Η προοπτική του χώρου αλλάζει 
σε βαθμό που να επηρεάζει αρκετά τις αναλογίες των αποστάσεων. Σε ανηφορική 
κλίση το επίπεδο του δρόμου έρχεται πιο κοντά στην κάμερα. Έτσι στο οπτικό πεδίο 
βρίσκεται μεγαλύτερο κομμάτι του υπό μελέτη δρόμου, ενώ τα όρια του συγκλίνουν 
πιο απότομα στον ορίζοντα. Στην περίπτωση κατηφορικής κλίσης, η ορατότητα του 
δρόμου ελαττώνεται, ενώ τα όρια του συγκλίνουν λιγότερο απότομα από ότι σε 
επίπεδο δρόμο. 
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Εικόνα 5.10   Παρατήρηση δρόμων με κλίση 

 

Στο παραπάνω  σχήμα γίνεται αντιληπτό το πώς αλλάζουν τα δεδομένα όταν ο 
δρόμος έχει ανηφορική ή κατηφορική κλίση . Εκεί ο μετασχηματισμός γίνεται αρκετά 
πολύπλοκος. Ο τρόπος με τον οποίο συγκλίνουν στον ορίζοντα οι παράλληλες 
διαγραμμίσεις διαφοροποιείται, άρα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν αρκετοί ακόμα 
παράγοντες. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται πως ακριβώς αλλάζει η κλίση αλλά και η 
σύγκλιση των ορίων του οδοστρώματος  σε μία ανηφόρα ή κατηφόρα. 

 

 
Εικόνα 5.11   Αλλοίωση προοπτικής λόγω κλίσης του δρόμου 
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6  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η υλοποίηση του προγράμματός. Οι λεπτομέρειες 
που έχουν τεχνικό ή αλγοριθμικό ενδιαφέρον παρουσιάζονται και επεξηγούνται με τη 
βοήθεια κώδικα MATLAB, σχημάτων και παραπομπών σε βιβλιογραφικές πηγές. Η 
παρουσίαση των επιμέρους αποσπασμάτων του αλγορίθμου γίνεται με τη σειρά με 
την οποία και εφαρμόζονται. 

6.1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΗ 

Το αρχικό στάδιο του αλγορίθμου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της 
διπλωματικής, αφού γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στον αισθητήρα CCD, είναι η 
μετατροπή της εισερχόμενης εικόνας σε δυαδική, και προηγείται του 
μετασχηματισμού Radon (M/Σ Radon). Όπως εξηγείται και στην επόμενη ενότητα, ο 
Μ/Σ Radon μπορεί να εφαρμοστεί και απευθείας στην ασπρόμαυρη εισερχόμενη 
εικόνα, μιας και αυτή είναι διαβαθμισμένη σε κλίμακα αποχρώσεων του γκρι. Επειδή 
όμως σε αρκετές περιπτώσεις η διαγράμμιση του υπό μελέτη δρόμου δεν είναι 
έντονη, προτιμάται να γίνει πρώτα ένας κατωφλικός διαχωρισμός για βελτιστοποίηση 
των αποτελεσμάτων. Για κάθε εικόνα λαμπρότητας που λαμβάνεται από τον 
αισθητήρα προς επεξεργασία, κρατείται ένα αντίγραφο στη μνήμη, διότι κατά την 
επεξεργασία της αλλοιώνονται οι τιμές της. Στο τέλος της επεξεργασίας η περιοχή 
ενδιαφέροντος εξάγεται από την αρχική αυτή εικόνα λαμπρότητας. 

6.1.1 Gamma Curve 

Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών των εισερχόμενων από την κάμερα frame 
γίνεται στο στάδιο της «προεπισκόπησης». Έτσι, όταν γίνεται η στόχευση της 
κάμερας στην επιθυμητή περιοχή μετρήσεων, δηλαδή στα 60m μπροστά από το 
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όχημα, μπορεί να ρυθμιστεί το gamma curve του βίντεο με ένα slider, όπως εξηγείται 
και στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος (βλέπε κεφάλαιο 7). Επιλέγεται τέτοια 
τιμή στην καμπύλη γάμμα, ώστε τα frames που καταγράφει η κάμερα να 
αποτυπώνονται με την ευνοϊκότερη για τον αλγόριθμο επεξεργασίας μορφή. 

Κατά την αρχική επεξεργασία του βίντεο, οι τιμές της λαμπρότητας των pixel 
αντιστοιχίζονται γραμμικά στις αποχρώσεις της κλίμακας του γκρι. Έτσι γίνεται 
γραμμική απεικόνιση όλων των τιμών λαμπρότητας της εισερχόμενης εικόνας σε 
τιμές στην κλίμακα του γκρι. Ρυθμίζοντας κατάλληλα την παράμετρο για το gamma 
curve η προηγούμενη αντιστοίχηση μπορεί να γίνει μη γραμμική.  Επιλέγοντας το 
είδος της απεικόνισης, επιδιώκεται κάθε φορά να αυξηθεί η αναλογία των 
μεγαλύτερων τιμών λαμπρότητας (κόκκινο πλαίσιο σχήματος). Αυτό γίνεται γιατί 
κατά κανόνα οι διαγραμμίσεις στο δρόμο είναι λευκού χρώματος και άρα πιο έντονες 
οπτικά. Στην επόμενη γραφική διακρίνεται η αντιστοιχία luminance - grayscale. 

 
Εικόνα 6.1   Gamma Curve 

Η παράμετρος γ που ρυθμίζει το gamma curve παίρνει τιμές από 0 έως άπειρο και 
ανάλογα με την τιμή της καθορίζεται το είδος της απεικόνισης από το πεδίο της 
λαμπρότητας στο πεδίο grayscale : 

 𝟎 < 𝛾 < 1 : μη γραμμική απεικόνιση με το βάρος να δίνεται στις χαμηλές  
τιμές λαμπρότητας 

 𝜸 =  𝟏 : γραμμική απεικόνιση μεταξύ τιμών λαμπρότητας και αποχρώσεων 
της κλίμακας του γκρι 

 𝜸 >  1 : μη γραμμική απεικόνιση με το βάρος να δίνεται κυρίως στις υψηλές 
τιμές λαμπρότητας,  που είναι και το επιθυμητό 

Η σχέση που συνδέει το επί τοις εκατό (%) ποσοστό της λαμπρότητας που 
απεικονίζεται στην κλίμακα του γκρι με τιμές από 0 - 255 (8-bit εικόνα) είναι η 
ακόλουθη : 

𝑮𝒓𝒂𝒚𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆
𝟐𝟓𝟓

= �
𝑳𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆

𝟏𝟎𝟎
�
𝜸

 

 

Στο MATLAB η σχετική ρύθμιση γίνεται με την εντολή : 
   image = imadjust (incoming_frame, γ); 
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6.1.2 Thresholding 

Για την μετατροπή της εικόνας σε δυαδική χρησιμοποιείται ένα «ζωνοπερατό 
φίλτρο». Σαν ζώνη διέλευσης ορίζεται η περιοχή των τιμών των pixel που 
αντιστοιχούν σε διαγράμμιση. Τα όρια της ζώνης αυτής ρυθμίζονται κάθε φορά από 
το χειριστή του προγράμματος, ανάλογα πάντα με τις παρατηρήσεις του κατά τη 
διεξαγωγή της εκάστοτε μέτρησης. Έτσι εξάγεται ασπρόμαυρη εικόνα με τα χρώματα 
να ορίζονται ως εξής : 

- Άσπρο : τα pixel με τιμή απόχρωσης του γκρι μέσα στη ζώνη διέλευσης 
παίρνουν τη μέγιστη τιμή, δηλαδή 255 για 8-bit πληροφόρηση και 65.535 
για 16-bit, ανάλογα με την κάμερα που γίνεται η καταγραφή. 

- Μαύρο : τα pixel με τιμές εκτός της ζώνης διέλευσης παίρνουν την 
ελάχιστη τιμή 0. 

Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός γίνεται εξαιτίας της ποιότητας της διαγράμμισης του 
δρόμου. Οι υποτιθέμενα λευκές διαγραμμίσεις έχουν αποκτήσει πιο γκρι απόχρωση, 
οπότε πρέπει να επαναπροσδιοριστούν τα όρια τις ζώνης διέλευσης. Να τονιστεί ότι 
το πάνω όριο δε δύναται να πάρει τιμές μικρότερες του κάτω ορίου, αφού αυτό ορίζει 
και η έννοια του φίλτρου. Ακολουθεί ο κώδικάς όπως γράφτηκε στο MATLAB και 
επεξηγηματική εικόνα για το ζωνοπερατό φίλτρο. 

 

Κώδικας MATLAB (8-bit εικόνα) 
   image = imadjust( incoming_frame, γ ); 
   image( image<lower | image>upper ) = 0; 
   image(lower<=image & image<=upper) = 255; 
   binary_image = bwareaopen(image,45); 
 
 
 

 
Εικόνα 6.2   Ζωνοπερατό Φίλτρο 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω απόσπασμα από τον αλγόριθμο, χρησιμοποιείται και η 
συνάρτηση «bwareaopen». Αυτή εντοπίζει όλες τις ομάδες από ενωμένα pixel και 
αφαιρεί αυτές που αποτελούνται από λιγότερα pixel από το πλήθος που ορίστηκε (στο 
προηγούμενο παράδειγμα ενδεικτικά έχει οριστεί τιμή 45). Έτσι μετά την εφαρμογή 
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του ζωνοπερατού φίλτρου απορρίπτονται περιοχές που είναι αρκετά μικρές για να 
αποτελούν διαγράμμιση. Κατά την εφαρμογή της τελευταίας συνάρτησης, όσα pixel 
ανήκουν σε ομάδες που διατηρούνται παίρνουν τιμή 1, ενώ τα υπόλοιπα διατηρούν ή 
παίρνουν τιμή 0. 

 

 
Εικόνα 6.3   Συνοπτική Παρουσίαση Διαδικασίας (8-bit εικόνα) 

 

6.2 ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΑΝΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

Κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων, η κάμερα ρυθμίζεται να στοχεύει σε 
περιοχή που να επιτρέπει μετρήσεις στα 60m, με βάση και όσα υπαγορεύει το σχετικό 
πρότυπο του ΕΛΟΤ. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις έχει σαν αποτέλεσμα, ανάλογα 
και το εύρος του φακού που χρησιμοποιείται, να διακρίνονται τα φωτιστικά σώματα ή 
και ο ορίζοντας πάνω από τον υπό μελέτη δρόμο. 

Όπως εξηγήθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, κατά τη μετατροπή της 
εικόνας που προέρχεται από το βίντεο σε δυαδική, επιδιώκεται η απομόνωση των 
σημείων με έντονη φωτεινότητα (δηλαδή αυξημένης λαμπρότητας). Αυτό γίνεται 
γιατί οι υπό αναζήτηση διαγραμμίσεις είναι λευκού χρώματος και έρχονται σε έντονη 
αντίθεση με τον υπόλοιπο δρόμο. Όταν λοιπόν συμπεριλαμβάνεται και κομμάτι του 
ορίζοντα στο υπό επεξεργασία frame ή κάποιο από τα φωτιστικά του δρόμου, τότε 
δυσχεραίνεται το κομμάτι της κατωφλίωσης (Thresholding) και είναι δύσκολο να 
περιοριστεί η ζώνη διέλευσης στις κατάλληλες τιμές. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
συμβαίνει αυτό που στη βιβλιογραφία αποκαλείται «blooming effect». Πιο 



70 

 

συγκεκριμένα, οι φακοί μετρήσεων δεν μπορούν να εστιάσουν απόλυτα, με 
αποτέλεσμα όταν ένα έντονο φώς υπεισέρχεται στην περιοχή μετρήσεων, διαχέεται 
και επηρεάζει τις τιμές όλων των pixel της εικόνα.  Άρα οι τιμές που θα μετρηθούν, 
απέχουν από τις πραγματικές. 

Έτσι με τη ρύθμιση του Image Crop slider δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα 
αποκοπής σε πραγματικό χρόνο του πάνω μέρους της εικόνας μέχρι και κατά 200 
pixel. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση των έντονων πηγών φωτός, που 
μπορούν να αλλοιώσουν τις μετρήσεις, από την περιοχή ενδιαφέροντος. Παράλληλα, 
επειδή ο μετασχηματισμός radon του επόμενου σταδίου θα εφαρμοστεί σε αναλογικά 
μικρότερη εικόνα, ο αλγόριθμος γίνεται πιο γρήγορος. Με την παρακάτω εικόνα 
γίνονται κατανοητή η χρησιμότητα αυτής της ρύθμισης. 

 

 
Εικόνα 6.4   Παράδειγμα αποκοπής εικόνας   

 

Στην προηγούμενη εικόνα διακρίνεται καθαρά ότι η αποκοπή του πάνω τμήματος της 
εικόνας, όπου φαίνεται κομμάτι του ορίζοντα, οδηγεί σε πιο ακριβή αποτελέσματα 
κατά τη μετατροπή της εικόνας σε δυαδική. 
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6.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ  Μ/Σ RADON ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 
ΕΥΘΕΙΕΣ 

Η  κύρια αλγοριθμική διαδικασία του προγράμματος είναι η ανίχνευση ευθειών 
με τη χρήση του μετασχηματισμού Radon. Αυτή γίνεται αφού έχει πρώτα ρυθμιστεί η 
gamma curve, έχει βρεθεί το κατάλληλο κατώφλι για τη μετατροπή της εικόνας σε 
δυαδική και έχει αποκοπεί το πάνω τμήμα της εικόνας, αν κρίνεται σκόπιμο. 
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των σταδίων του μετασχηματισμού για τη 
λειτουργία σε ευθύ δρόμο, καθώς και εξήγηση των επιμέρους τμημάτων του. 

6.3.1 Εμπειρικά επιλεγμένες γωνίες Radon 

Το περιβάλλον του MATLAB παρέχεται με έτοιμη συνάρτηση η δυνατότητα 
να μετασχηματιστεί μία εικόνα κατά Radon.  
   radon_image = radon (binary_image); 
 

Στην παρούσα εργασία είναι εκ των προτέρων γνωστή η σχετική με το δρόμο 
θέση που κινείται το αυτοκίνητο, καθώς επίσης και η θέση πο υ τοποθετείται η 
κάμερα, όπως και ο προσανατολισμός της. Έτσι μετά από μετρήσεις, παρατηρήσεις 
και με βάση την εμπειρία του χειριστή είναι γνωστή και η σχετική θέση και ο 
προσανατολισμός των διαγραμμίσεων του δρόμου. Αυτό βοηθάει στο περιορισμό του 
εύρους των γωνιών στις οποίες θα αναζητηθούν οι ευθείες. Δηλαδή δύναται να 
επιταχυνθεί η αλγοριθμική διαδικασία ορίζοντας το πρόγραμμα να μετασχηματίσει 
κατά Radon την εικόνα σε συγκεκριμένες γωνίες. 

Η συγκεκριμένη συνάρτηση, αν δεν οριστεί το εύρος αναζήτησης, θα 
μετασχηματίσει την εικόνα στο τμήμα [0,179] με βήμα 1°. Ξεκινώντας δηλαδή από 
τον οριζόντιο άξονα κινείται ανθωρολογιακά με κέντρο περιστροφής το κέντρο της 
εικόνας και μετασχηματίζει την εικόνα κατά radon σε όλες τις γωνίες, μέχρι να κάνει 
ένα πλήρη κύκλο. Για καλύτερη κατανόηση, στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο 
τρόπος λειτουργίας της συνάρτησης radon καθώς και το πώς προέκυψε η ιδέα να 
περιοριστεί το εύρος αναζήτησης ευθειών σε συγκεκριμένα τμήματα για κάθε 
διαγράμμιση (δεξιά και αριστερή). 

 
Εικόνα 6.5   Γωνίες για Μ/Σ Radon 
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Εμπειρικά λοιπόν ορίστηκε το αρχικό εύρος αναζήτησης : 

δεξιά διαγράμμιση :  γωνίες 10°  50° 

αριστερή διαγράμμιση : γωνίες 130°    170° 
 

Κώδικας MATLAB : 
   theta = [10:50 130:170]; 
   radon_array = radon (binary_image , theta); 

6.3.2 Επεξήγηση εντοπισμού ευθειών 

Ο κατά Radon μετασχηματισμός του υπό μελέτη frame ουσιαστικά 
συνεπάγεται τη δημιουργία ενός πίνακα τιμών (radon array). Αυτός ο πίνακας έχει 
τόσες στήλες όσες οι γωνίες (theta) κατά τις οποίες προβάλλεται το υπό επεξεργασία 
frame και γραμμές ίσες περίπου με το πλήθος των pixel της διαγωνίου του. Εποπτικά 
αυτό επεξηγείται με την επόμενη εικόνα : 

 
Εικόνα 6.6   Δημιουργία πίνακα Radon 
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Προέκυψε δηλαδή ένας πίνακας με όλες τις προβολές της εικόνας στις γωνίες 
που ορίστηκαν. Από τη στιγμή που ο μετασχηματισμός Radon έγινε σε δυαδική 
εικόνα, τα pixel έχουν τιμή 0 αν είναι μαύρα ή 1 αν είναι λευκά. Άρα οι προβολές 
αυτές αποτελούν άθροισμα της τιμής των pixel που βρίσκονται σε συγκεκριμένη 
κάθετη απόσταση σε σχέση με το κέντρο της εικόνας και υπό συγκεκριμένη γωνία. 

Ο πίνακας radon χωρίζεται σε δύο υποπίνακες, έναν για κάθε διαγράμμιση, 
αφού εξετάζεται εύρος γωνιών σε δύο διαφορετικά κλειστά τμήματα [10° , 50°] και 
[130° , 170°]. Σε κάθε υποπίνακα λαμβάνει χώρα η εξής διεργασία με τη βοήθεια του 
MATLAB : 

1. Εντοπίζεται το κελί με τη μέγιστη τιμή. Αυτό είναι ένδειξη ότι το 
άθροισμα των pixel που έχουν παραμέτρους ίδιες με τη θέση του κελιού 
(γωνία και απόσταση) είναι το μέγιστο, άρα εκεί υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα για εύρεση ευθείας. 

2. Οι συντεταγμένες του κελιού που εντοπίστηκε, προσαρμόζονται στα 
δεδομένα τις αρχικής εικόνας, για να βρεθεί σε κυκλικές συντεταγμένες η 
θέση της ευθείας. 

3. Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε κατάλληλους πίνακες για μετέπειτα 
επεξεργασία στο κομμάτι του «lane tracking» και του αυτοελέγχου (βλέπε 
παρακάτω). 

 

Κώδικας MATLAB : 
   % Παραμετροποιήσιμες γωνίες αναζήτησης ευθειών 
   R1 = 10;  R2 = 50; 
   L1 = 130  L2 = 170; 
   S1 = R1;  S2 = R2; 
   S3 = L1;  S4 = L2; 
   theta = [S1:S2 S3:S4]; 
 
   % Radon μετασχηματισμός 
   radon_array = radon (binary_image , theta); 
 
   % Πίνακας με τις μέγιστες ανά στήλη τιμές του πίνακα Radon 
   megista_radon_array = max(radon_array); 
   % Χωρισμός υποπινάκων αριστερής και δεξιάς διαγράμμισης 
   maxRight = megista_radon_array(1:(S2-S1+1)); 
   maxLeft = megista_radon_array((S2-S1+2):(S2-S1+1)+(S4-S3+1)); 
 
   % Αναζήτηση μέγιστων τιμών από κάθε υποπίνακα στον αρχικό πίνακα 
   % Radon για ταυτοποίηση γωνίας και απόστασης 
   pickRight = max(maxRight); 
   [rowR colR] = find(radon_array == pickRight); 
   pickLeft = max(maxLeft); 
   [rowL colL] = find(radon_array == pickLeft); 
 
   % Αναλογικά οι γωνίες του πίνακα Radon στις 180° 
   angleRight = colR + (theta(1)-1);  
   angleLeft = (colL - (S2-S1+1)) + (theta(S2-S1+2)-1); 
 
   % Απόσταση ευθειών από το κέντρο της εικόνας 
   megethos = size(radon_array); 
   distanceRight = rowR - megethos(1)/2; 
   distanceLeft = rowL - megethos(1)/2; 
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Για κάθε πίνακα η διεργασία γίνεται ξεχωριστά, οπότε επιταχύνεται έτσι λίγο ο 
αλγόριθμος. Αφού είναι πλέον γνωστές η απόσταση των εντοπισμένων ευθειών από 
το κέντρο και η κλίση τους σε σχέση με την οριζόντιο, που περνάει από το κέντρο της 
εικόνας, παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα με έγχρωμες γραμμές επάνω στην 
αρχική εικόνα. Έτσι επιβεβαιώνεται και οπτικά η ορθότητα τους. 

 

 
Εικόνα 6.7   Αποτελέσματα Radon Μ/Σ στην αρχική εικόνα 

6.3.3 Lane tracking – περιορισμός εύρους γωνιών 

Σε μία προσπάθεια να γίνει ο αλγόριθμός πιο αποδοτικός και πιο γρήγορος, 
όσον αφορά το σωστό εντοπισμό ευθειών στα εισερχόμενα από την κάμερα frames, 
εφαρμόστηκε μια τεχνική που εντάσσεται στην κατηγορία «παρακολούθηση 
λωρίδων». Γνωρίζοντας ότι οι γεωμετρικές παράμετροι που υπεισέρχονται στο 
πρόγραμμα δε θα αλλάξουν πολύ, με κάθε frame αναπροσαρμόζεται το εύρος γωνιών 
στο οποίο θα αναζητηθούν οι ευθείες. 

Το όχημα κινείται ως επί το πλείστον στο κέντρο της υπό μελέτη λωρίδας. Η 
θέση της κάμερας σε σχέση με το έδαφος και ο προσανατολισμός της δεν αλλάζουν. 
Έτσι έχοντας γνώση της σχετικής θέσης των διαγραμμίσεων που πρόκειται να 
εντοπιστούν, συμπεραίνεται ότι τα διαδοχικά frames συσχετίζονται αρκετά μεταξύ 
τους.  Για αυτό προγραμματίστηκε ο επαναπροσδιορισμός του εύρους γωνιών στο 
οποίο θα αναζητηθεί μία ευθεία,  με βάση την τιμή του frame που έχει ήδη υποστεί 
επεξεργασία. Άρα μια γωνία θ στο frame(t) συνδέεται με τη γωνία στο frame(t-1) με 
την εξής σχέση : 

𝜽(𝒕) 𝝐 [𝜽(𝒕 − 𝟏) − 𝜟𝜽 ,𝜽(𝒕 − 𝟏) + 𝜟𝜽] 
 

όπου το Δθ προκύπτει εμπειρικά.  

Έστω ότι στο υπό επεξεργασία frame , εντοπίστηκε η δεξιά διαγράμμιση στις 
39°. Στο επόμενο frame το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να εντοπίσει τη δεξιά 
διαγράμμιση σε ένα εύρος 39° ± 𝟏𝟎°. Αυτός ο περιορισμός του εύρους κάνει το 
πρόγραμμα έως και 50% πιο γρήγορο, καθώς πρακτικά περιορίζεται την εφαρμογή 
του μετασχηματισμού στις μισές γωνίες. Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα για την 
δεξιά διαγράμμιση και το εύρος αναζήτησης της κλίσης της ευθείας. 
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Εικόνα 6.8   Παράδειγμα νέου εύρους γωνιών radon 

 

Σαν δικλείδα ασφαλείας στον προαναφερθέντα περιορισμό του εύρους 
γωνιών, ρυθμίστηκε το πρόγραμμα να επαναφέρει το εύρος στις αρχικές του 
εμπειρικές τιμές ανά 10 frames. Αυτό έγινε σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η 
διατήρηση εσφαλμένων αποτελεσμάτων. Αν δηλαδή για κάποιο λόγο γίνει λάθος 
εντοπισμός σε μία από τις δύο διαγραμμίσεις, στην ουσία μετά θα περιοριζόταν η 
αναζήτηση γύρω από μια λάθος τιμή. Μικρή υποχώρηση υπολογιστικά αν σκεφτεί 
κανείς ότι ο αλγόριθμος γίνεται πιο ακριβής και με δυνατότητα αυτοεντοπισμού και 
διόρθωσης λαθών. 

 

Κώδικας MATLAB : 
   % Παραμετροποιήσιμη γωνία αναπροσαρμογής εύρους γωνιών 
   angler = 10; 
   % Μετρητής επαναπροσδιορισμού εύρους γωνιών (σε for loop) 
   safer = safer + 1; 
 
   % Επαναφορά του εύρους γωνιών στην αρχική τιμή του ανά 10 frames 
   if rem(safer,10) == 0 
       S1=R1; S2=R2; S3=L1;  S4=L2; 
   else 
       S1 = angleRight - angler; 
       S2 = angleRight + angler; 
       S3 = angleLeft - angler; 
       S4 = angleLeft + angler; 
   end 

6.3.4  Επιβεβαίωση σωστής μέτρησης 

Ο αλγόριθμος έχει τη δυνατότητα εντοπισμού εσφαλμένων αποτελεσμάτων, 
πραγματοποιώντας συγκρίσεις ανάμεσα στις μετρήσεις κάθε frame. Ουσιαστικά κάθε 
ευθεία που εντοπίζεται δίνεται παραμετρικά από: 

- την κλίση της σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα 
- την κάθετη απόσταση της από το κέντρο της εικόνας. 

 Αυτές οι δύο παράμετροι μετά από κάθε εντοπισμό ελέγχονται και συγκρίνονται με 
συγκεκριμένες εμπειρικές τιμές, για να γίνουν αποδεκτές ή όχι.  
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Στην περίπτωση που στην εικόνα εμφανιστεί κάποια περιοχή με έντονο 
φωτισμό, είτε πρόκειται για τμήμα του ορίζοντα, είτε κάποιο από τα φωτιστικά του 
δρόμου, είτε ακόμα και αντανάκλαση από διερχόμενο όχημα, η εύρεση ευθειών με το 
μετασχηματισμό radon μπορεί να οδηγηθεί σε λάθος τιμές. Αυτό γιατί έχει αλλοιωθεί 
το αποτέλεσμα της μετατροπή της εικόνας σε δυαδική με τη διαδικασία της 
κατωφλίωσης.  

Ευθείες που εντοπίζονται και δεν είναι αποδεκτές πρέπει να υποδειχτούν στο 
χρήστη για να μη λάβει υπόψη του τις συγκεκριμένες μετρήσεις. Οι μεθοδολογίες που 
αποτελούν τον αυτοέλεγχο του ίδιου του προγράμματος είναι οι εξής : 

1. Ο κλίσεις των ευθειών που προκύπτουν από το Μ/Σ Radon και για τις δύο  
διαγραμμίσεις του υπό μελέτη δρόμου, αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς 
πίνακες. Με κάθε νέο frame γίνεται  και ένας νέος υπολογισμός γωνίας. Κάθε 
νέο αποτέλεσμα συγκρίνεται άμεσα με το μέσο όρο όλων των προηγουμένων. 
Αν ανάμεσα  στη νέα τιμή και στον υπάρχοντα μέσο όρο υπάρχει απόκλιση 
μεγαλύτερη των 10°, τότε κατά πάσα πιθανότητα η ευθεία που έχει εντοπιστεί 
δεν είναι σωστή.  

2. Ο Μ/Σ Radon εκτός από την κλίση της ευθείας που αναγνωρίζει, υπολογίζει 
και την απόσταση της από το κέντρο της εικόνας. Αν αυτή η απόσταση έχει 
τιμή που δε συνάδει με τιμές που έχουν προκύψει εμπειρικά, τότε πάλι η 
ευθεία δεν είναι σωστά εντοπισμένη.  

Αφού γίνει ο εσωτερικός έλεγχος για κάθε εντοπισμένη ευθεία, απεικονίζεται στην 
οθόνη αποτελεσμάτων με συγκεκριμένο χρώμα. Αν η ευθεία είναι αποδεκτή με βάση 
τα παραπάνω κριτήρια, τότε σχεδιάζεται με κίτρινο χρώμα, αλλιώς σχεδιάζεται με 
κόκκινο.  

Στην επόμενη εικόνα δίνονται συγκριτικά παραδείγματα σωστού και λάθος 
εντοπισμού από τον ίδιο δρόμο. Η εικόνα είναι τραβηγμένη σε ώρα με αυξημένη  
κυκλοφορία, όπου υπάρχουν έντονες αντανακλάσεις από διερχόμενα οχήματα. Το 
πρόβλημα της αλλοίωσης ξεπερνιέται με κατάλληλη αποκοπή του πάνω τμήματος της 
εικόνας. 

 
Εικόνα 6.9   Παράδειγμα απεικόνισης ευθειών μετά τον έλεγχο 

 

Οι ευθείες αυτές επηρεάζουν και την απομόνωση της περιοχής ενδιαφέροντος, άρα 
και τη μέση τιμή λαμπρότητας που εξάγεται από αυτήν. Περισσότερες λεπτομέρειες 
ακολουθούν σε επόμενη παράγραφο. 
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6.3.5 Εντοπισμός περιοχής ενδιαφέροντος 

Σε αυτό το σημείο, συνδυάζονται οι υποδείξεις του πρότυπο του ΕΛΟΤ και τα 
αποτελέσματα από την ανίχνευση των ορίων του οδοστρώματος για να απομονωθεί η 
περιοχή ενδιαφέροντος.  

Η εν λόγω περιοχή είναι ένα τραπέζιο του οποίου η κάτω βάση βρίσκεται στα 
60m από την κάμερα, έχει ύψος (δηλαδή οριζόντια απόσταση στο επίπεδο του 
δρόμου) όσο η απόσταση ανάμεσα σε δύο φωτιστικά σώματα και οι πλάγιες πλευρές 
του αποτελούνται από τις διαγραμμίσεις που έχουν εντοπιστεί. Από τη στιγμή που 
είναι γνωστή η ακριβής θέση των ορίων του οδοστρώματος, μπορεί να  προσδιοριστεί 
επακριβώς το κομμάτι της λωρίδας κυκλοφορίας στο οποίο θα γίνουν οι μετρήσεις 
λαμπρότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, στην προηγούμενη παράγραφο παρουσιάστηκε πώς μέσω 
του Μ/Σ radon, προέκυψε ακριβής γνώση της θέσης των ευθειών σε κυκλικές 
συντεταγμένες, οι οποίες εύκολα μετατρέπονται σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Οι 
δύο ευθείες που έχουν εντοπιστεί, λόγω προοπτικής, θα συγκλίνουν όσο 
απομακρύνονται από τη θέση παρατήρησης. Με βάση τα όσα αναλύθηκαν στο 
κεφάλαιο 5, αποστάσεις σημείων του πραγματικού κόσμου μετασχηματίζονται 
αναλογικά σε αποστάσεις στην υπό επεξεργασία εικόνα. Άρα το πλάτος της λωρίδας 
(το οποίο και καθορίζεται ανάλογα με τον υπό μελέτη δρόμο) στην επιθυμητή 
απόσταση των 60m αντιστοιχεί  σε συγκεκριμένο πλάτος στην εικόνα, που εισέρχεται 
από το βίντεο. Δηλαδή γίνεται αναζήτηση εκείνου του σημείου της εικόνας που οι 
δύο ευθείες που έχουν εντοπιστεί, απέχουν μεταξύ τους όσα pixels αντιστοιχούν στο 
πλάτος της λωρίδας, όπως αυτό υπολογίζεται στην επιθυμητή απόσταση. Το ίδιο 
συμβαίνει και για την πάνω βάση του τραπεζίου. Έτσι προκύπτει το επιθυμητό 
τραπέζιο.  

Το μόνο που μένει τώρα είναι να αποτυπωθεί η εν λόγω περιοχή στο βίντεο 
που εισέρχεται από την κάμερα, για να υπάρχει και εποπτική επιβεβαίωση της 
ορθότητας του αποτελέσματος. Αν ο εντοπισμός των ευθειών είναι σωστός, 
ακολουθεί σχεδιασμός τραπεζίου με κίτρινο χρώμα, αλλιώς γίνεται με κόκκινο (βλέπε 
παρακάτω εικόνα).  

 

 
Εικόνα 6.10   Απεικόνιση περιοχής ενδιαφέροντος μετά τον έλεγχο 
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Για το τέλος μένει να γίνει ο υπολογισμός του μέσου όρου της λαμπρότητας της 
εντοπισμένης περιοχής. Έτσι αρχικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών των 
ασπρόμαυρων pixel που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια 
μέσω της αναλογίας που συνδέει την κλίμακα των αποχρώσεων του γκρι με τη 
λαμπρότητα της εικόνας (από την gamma curve) υπολογίζεται ο μέσος όρος της 
λαμπρότητας.  

 

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑳𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆 =  �𝑮𝒓𝒂𝒚𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆𝜸 ∙ 𝑳𝒖𝒎𝒊𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 

 

Στην παραπάνω εξίσωση υπεισέρχεται και ένας πολλαπλασιαστικός συντελεστής 
λαμπρότητας (LumiParameter) ο οποίος προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του 
φακού που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε μέτρηση. 

 

6.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ  Μ/Σ  RADON ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 
ΣΤΡΟΦΕΣ 

Όπως περιγράφτηκε αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο, ο αλγόριθμος 
ανιχνεύει τις διαγραμμίσεις του υπό μελέτη δρόμου και περιορίζει την περιοχή 
ενδιαφέροντος (τραπέζιο στα 60m) σε δρόμους - ευθείες. Η διαδικασία της 
ανίχνευσης ευθειών με Μ/Σ radon, σε περίπτωση που ο δρόμος έχει στροφές και 
καμπυλώνει, δεν επαρκεί για την εξαγωγή σωστών αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται 
και στην επόμενη εικόνα. 

 

 
Εικόνα 6.11   Εφαρμογή απλού radon σε στροφή 

 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις που έγιναν στον κώδικα για 
ακριβέστερο εντοπισμό της θέσης των διαγραμμίσεων του υπό μελέτη δρόμου, ακόμα 
και σε στροφές. Ο χρήστης πάντα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το είδος της 
επεξεργασίας των εισερχόμενων στιγμιότυπων του δρόμου, ανάλογα πάντα με την 
ύπαρξη ή όχι στροφών. 
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6.4.1 Εφαρμογή Μ/Σ Radon σε τμηματοποιημένη εικόνα 

Η ιδέα για πιο ακριβή εντοπισμό των ορίων του οδοστρώματος ακόμα και σε 
στροφές περιστρέφεται πάλι γύρω από το Μ/Σ Radon. Έπειτα από δοκιμές σε 
διάφορες περιπτώσεις δρόμων, με μικρές κλίσεις ή και πιο απότομες στροφές, 
προτείνεται η εναλλακτική της τμηματοποίησης της εικόνας σε οριζόντιες λωρίδες. 
Σύμφωνα με αυτή, κάθε λωρίδα αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστή εικόνα και σε αυτή 
γίνεται ανίχνευση ευθειών με τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε πριν. 

Η εύρεση ευθειών σε μικρότερα τμήματα της εικόνας, κάνει εφικτή την 
παρακολούθηση της κλίσης των μικρών πλέον ευθειών που εντοπίζονται κατά μήκος 
του δρόμου. Έτσι τα όρια του οδοστρώματος προσδιορίζονται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια και είναι δυνατή η πραγματοποίηση μετρήσεων ακόμα και σε δρόμους με 
στροφές. Η τμηματοποίηση της εικόνας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους : 

 

 Ίσα τμήματα 

Αρχικά διαιρέθηκε η εικόνα σε n τμήματα ίσου ύψους (ύ𝜓𝜊𝜍 𝜏𝜇ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 =
 ύ𝜓𝜊𝜍 𝜀𝜄𝜅ό𝜈𝛼𝜍/𝑛). Σε κάθε λωρίδα εικόνας που προέκυψε, εφαρμόστηκε 
μετασχηματισμός radon με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω. Τα 
αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και παρουσιάζονται παρακάτω, για τμηματοποίηση 
στιγμιότυπου δρόμου με στροφή  σε 𝑛 = 4 τμήματα. 

 

 
Εικόνα 6.12   Παράδειγμα τμηματοποίησης σε ίσα μέρη (n = 4) 

 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα του παραδείγματος, η τμηματική αντιμετώπιση της 
εικόνας έχει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα από την αρχική προσέγγιση με Μ/Σ 
radon σε όλη την εικόνα. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή ορίστηκε να μην εμφανίζονται 
οι διαγραμμίσεις που εντοπίζονται σε εντελώς λάθος σημεία της κάθε λωρίδας. Και 
πάλι όμως παρατηρούνται απώλειες ακρίβειας κυρίως στο πάνω τμήμα της εικόνας.  
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 Αναλογικό ύψος τμημάτων 
Η έλλειψη της επιθυμητής ακρίβειας κυρίως στο πάνω τμήμα της εικόνας κατά το 

χωρισμό της σε ίσα κομμάτια είναι λογική, αφού προοπτικά η κλίση μιας στροφής 
είναι πολύ πιο απότομη όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο παρατήρησης. Αυτή η 
σκέψη οδήγησε στην ιδέα του να χωριστεί η εικόνα σε τμήματα που το ύψος τους 
είναι αντιστρόφως ανάλογο της απόστασής τους από την κάμερα.  

Πιο συγκεκριμένα έγινε δοκιμή να χωριστεί η εικόνα σε οριζόντιες λωρίδες των 
οποίων το ύψος αυξάνει από πάνω προς τα κάτω με ρυθμούς αριθμητικής προόδου. 
Έτσι για παράδειγμα, για 𝑛 =  3 προκύπτουν λωρίδες με ύψη : 

1ης  : 1 * (ύψος εικόνας / 6)  

2ης  : 2 * (ύψος εικόνας / 6) 

3ης  : 3 * (ύψος εικόνας / 6) 

Το 6 προέκυψε από τη σχέση που δίνει το πλήθος των στοιχείων μιας αριθμητικής 
προόδου με αρχική τιμή 1 και βήμα 1. 

 

𝑺𝒏 =
𝒏
𝟐
∙ [𝟐 ∙ 𝒂𝟏 + (𝒏 − 𝟏) ∙ 𝒅] ⇒ 𝑆3 =

3
2
∙ [2 ∙ 1 + (3 − 1) ∙ 1] = 6 

 

Έτσι για το ίδιο στιγμιότυπο δρόμου με πριν : 

 
Εικόνα 6.13   Παράδειγμα τμηματοποίησης σε ανόμοια μέρη 

 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα του παραδείγματος, το αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 
πολύ. Το κομμάτι του δρόμου με μεγάλη κλίση εντοπίζεται με μεγαλύτερη από πριν 
ακρίβεια. Εκείνο που μένει τώρα είναι να βρεθεί τρόπος να ενοποιηθούν τα 
αποτελέσματα από τις διάφορες λωρίδες, για να μπορεί να απομονωθεί σωστά η 
περιοχή ενδιαφέροντος που ξεκινάει από τα 60m. 
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6.4.2 Ενοποίηση αποτελεσμάτων τμηματοποίησης 

Όπως επεξηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η τμηματοποίηση της εικόνας, 
ασχέτως με ποιον από τους δύο τρόπους γίνεται και σε πόσα κομμάτια, οδηγεί στην 
εύρεση μικρών ευθειών που προσεγγίζουν την πραγματική θέση των διαγραμμίσεων 
του δρόμου. Επιδιώκεται λοιπόν να απομονωθούν κάποια σημεία σε αυτές τις ευθείες 
και να προσεγγιστούν οι πραγματικές διαγραμμίσεις με καμπύλες που προκύπτουν 
από τα σημεία αυτά. 

Αρκετές φορές οι μικρές ευθείες που εντοπίζονται κατά την τμηματοποιημένη 
επεξεργασία της εικόνας έχουν αποκλίσεις από την πραγματικότητα, κυρίως στην 
παράμετρο της απόστασης από το κέντρο της λωρίδας που εντάσσονται. Επειδή ο 
Μ/Σ radon εφαρμόζεται σε μικρή πλέον εικόνα, είναι εύκολο να εντοπιστεί μεν 
ευθεία με σωστή κλίση, αλλά λόγω του πλάτους της διαγράμμισης οι αποστάσεις των 
ευθειών που εντοπίζονται από το κέντρο μπορεί να μην είναι οι ρεαλιστικές. 
Παράδειγμα αυτού του φαινομένου παρουσιάζεται στην επόμενη εικόνα, μαζί με την 
τεχνική με την οποία προσεγγίστηκε το τελικό αποτέλεσμα. 

 

 
Εικόνα 6.14   Παράδειγμα εξομάλυνσης ευθειών 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υπό μελέτη δρόμος προσομοιώθηκε με μια γκριζωπή 
επιφάνεια με λευκές διακεκομμένες γραμμές, αντί για διαγραμμίσεις. Εκείνο που 
παρατηρείται είναι ότι ναι μεν ο αλγόριθμος έχει υπολογίσει σωστή κλίση ευθειών 
στα επιμέρους τμήματα της εικόνας (εδώ 𝑛 =  5 λωρίδες), αλλά έχει σφάλματα στη 
σωστή τους θέση σε σχέση με το κέντρο της εικόνας. Αυτό γίνεται γιατί κατά τον 
μετασχηματισμό radon στη δυαδική εικόνα, ενδέχεται σε κάποια από τα τμήματα που 
εξετάζονται η διαγράμμιση να έχει μεγαλύτερο μήκος σε συγκεκριμένες αποστάσεις, 
άρα εκεί εντοπίζεται και η πιθανότερη ευθεία. 

Η κατάσταση εξομαλύνεται με την κατάλληλη επιλογή σημείων από τις 
ευθείες. Έπειτα από δοκιμές προτείνεται η απομόνωση των κεντρικών σημείων τόσο 
για την αριστερή όσο και για τη δεξιά διαγράμμιση. Στη συνέχεια γνωρίζοντας τις 
συντεταγμένες των σημείων αυτών, θα χρησιμοποιείται η συνάρτηση «fit» του 
MATLAB για να μοντελοποιηθεί η καμπύλη του δρόμου. 
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Κώδικας MATLAB (για αριστερή διαγράμμιση) 
   % Προσέγγιση της αριστερής διαγράμμισης με πολυωνυμική 3ου βαθμού 
   % καμπύλη, με βάση τα κέντρα των επί μέρους ευθειών που έχουν 
   % εντοπιστεί 
   left_curve = fit(left_lane_data_x , left_lane_data_y ,'poly3'); 
 
   % Σχεδιασμός του αποτελέσματος 
   L = 0 : 10 : upper_left_point; 
   plot(L, left_curve(L), '--y', 'LineWidth', 2); 
 
 
Δηλαδή έχοντας σαν δεδομένα τα κεντρικά σημεία των ευθειών που προσεγγίζουν 
την αριστερή διαγράμμιση, μοντελοποιήθηκε το πραγματικό αριστερό όριο του 
οδοστρώματος με πολυωνυμική συνάρτηση (εδώ 3ου βαθμού). Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται το αποτέλεσμα σχεδιάζοντας την καμπύλη μόνο στο τμήμα της 
εικόνας , που έχει λειτουργήσει ο εντοπισμός ευθειών, δηλαδή μέχρι το σημείο που 
τερματίζει η πάνω ευθεία (upper_left_point). 

Στη γενικότερη περίπτωση της προσέγγισης των σημείων, χρησιμοποιείται 
πολυωνυμική συνάρτηση 2ου βαθμού. Αυτό γίνεται γιατί στη χειρότερη των 
περιπτώσεων, και οι πιο απαιτητικοί και απότομοι δρόμοι θα έχουν μία στροφή στο 
οπτικό πεδίο παρατήρησης και εκεί θα αναζητηθεί η περιοχή ενδιαφέροντος. Άρα με 
2ου βαθμού πολυώνυμο μπορεί να προσεγγιστεί αρκετά ικανοποιητικά γραφική με  
ένα σημείο καμπής. 

Στις εικόνες που ακολουθούν, παρουσιάζεται πώς ακριβώς εφαρμόστηκε η 
προσαρμοσμένη καμπύλη που υπολογίστηκε και για τα δύο είδη τμηματοποίησης. Οι 
επιμέρους ευθείες είναι σχεδιασμένες με κίτρινο χρώμα, ενώ οι καμπύλες που 
βασίστηκαν στα κεντρικά τους σημεία είναι με κόκκινο. Και για τις δύο περιπτώσεις 
τα αποτελέσματα είναι αρκετά  ικανοποιητικά. 

 

 
Εικόνα 6.15   Καμπύλη σε εικόνα τμηματοποιημένη σε ίσα τμήματα 
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Εικόνα 6.16   Καμπύλη σε εικόνα τμηματοποιημένη σε άνισα τμήματα 

 

Αφού πλέον έχει υπολογιστεί μια ενιαία συνάρτηση για κάθε μία από τις 
διαγραμμίσεις, μένει να απομονωθεί η περιοχή ενδιαφέροντος. Η διαδικασία είναι 
ίδια με πριν, δηλαδή από τις πραγματικές αποστάσεις στο δρόμο γίνεται 
μετασχηματισμός στις αποστάσεις σε pixel στο πεδίο της εικόνας. Βέβαια, από τη 
στιγμή που δεν γίνονται υπολογισμοί σε ευθύ δρόμο, η γεωμετρία του χώρου είναι 
πιο πολύπλοκη. Οπότε το εντοπισμένο στην εικόνα τραπέζιο δεν αντιστοιχεί με 
απόλυτη ακρίβεια στις αποστάσεις που ορίζουν τα πρότυπα, αλλά αποκλίνει κατά ένα 
μικρό ποσοστό. 

Για καλύτερη εποπτεία της κατάστασης, στην επόμενη ενότητα γίνεται 
σύγκριση όλων των τεχνικών που έχουν μέχρι τώρα αναλυθεί.  

 

6.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι μέθοδοι λοιπόν που προτείνονται για τον εντοπισμό των ορίων του 
οδοστρώματος είναι : 

• Απευθείας ανίχνευση ευθειών σε ολόκληρη την εικόνα 
• Διαχωρισμός εικόνας σε ίσα κομμάτια, ανίχνευση επιμέρους ευθειών και 

προσέγγιση με πολυώνυμο 2ου βαθμού 
• Διαχωρισμός εικόνας σε άνισα κομμάτια, ανίχνευση επιμέρους ευθειών και 

προσέγγιση με πολυώνυμο 2ου βαθμού 

 

Κάθε μέθοδος έχει αποτελέσματα των οποίων η ακρίβεια εξαρτάται από το είδος του 
υπό μελέτη δρόμου. Έτσι γίνεται σύγκριση ανάμεσα στις μεθόδους και για κάθε 
εφαρμογή επιλέγεται η πιο κατάλληλη. 
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6.5.1 Ορθότητα αποτελεσμάτων 

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται μετρήσεις σε δρόμους - ευθείες η 
πιο ακριβής, αλλά και πιο γρήγορη μέθοδος, είναι αυτή της ανίχνευσης των ορίων σε 
ολόκληρη την εικόνα. Εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν σημεία 
καμπής, οπότε με την 1η μέθοδο υπάρχει όφελος από :  

 την αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην εύρεση καθαρά ευθειών 
 την ταχύτητα με την οποία γίνονται οι υπολογισμοί χάρη στο περιορισμένο 

εύρος γωνιών, που συνεχώς αναπροσαρμόζεται προς το καλύτερο 
 την ασφάλεια που παρέχουν στην ορθότητα των αποτελεσμάτων οι 

μηχανισμοί αυτοελέγχου και υπόδειξης λανθασμένων εντοπισμών 

 

Από την άλλη, στις περιπτώσεις που ο υπό μελέτη δρόμος έχει στροφές 
υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στις δύο μεθόδους τμηματοποίησης.  Η 1η 
μέθοδος είναι σίγουρο ότι δε θα δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Με βάση τις 
δοκιμές που έγιναν και για τα δύο είδη τμηματοποίησης προέκυψε το συμπέρασμα ότι 
όταν το ύψος των τμημάτων της εικόνας είναι άνισο, το πρόγραμμα έχει τη 
δυνατότητα να προσεγγίσει μεν καλύτερα τις μεγάλες στροφές, αλλά γενικά 
υπάρχουν απώλειες στον ακριβή εντοπισμό των ορίων της λωρίδας κυκλοφορίας σε 
όλο το μήκος της εικόνας.  

 

6.5.2 Υπολογιστική δυνατότητα 

Γενικά, όταν προσεγγίζεται μια καμπύλη με οδηγό κάποια σημεία, όσα 
περισσότερα σημεία είναι γνωστά, τόσο καλύτερη μοντελοποίηση μπορεί να γίνει. Το 
όριο στο περιβάλλον του MATLAB τέθηκε σε 𝒏 =  𝟔 τμήματα, γιατί για παραπάνω 
κομμάτια οι απαιτήσεις της προσωρινής μνήμης του υπολογιστή είναι αρκετά υψηλές. 
Όταν λοιπόν η τμηματοποίηση της εικόνας γίνεται σε ίσα κομμάτια, μπορούν να 
μετασχηματιστούν κατά radon ακόμα και 6 διαφορετικές λωρίδες της εικόνας,  χωρίς 
να επιβαρύνεται η προσωρινή μνήμη (RAM) του υπολογιστή. Έτσι προσδιορίζονται 
μέχρι και 6 διαφορετικές ευθείες για κάθε διαγράμμιση, οι οποίες δίνουν αντίστοιχο 
πλήθος σημείων για να προσεγγιστεί η διαγράμμιση με πολυωνυμική συνάρτηση 2ου 
βαθμού.  

Στην άνιση όμως τμηματοποίηση της εικόνας, παράλληλη επεξεργασία τριών 
τμημάτων και παραπάνω προκαλεί υπερφόρτωση της μνήμης. Άλλωστε από ένα 
σημείο και έπειτα, το πιο πάνω τμήμα τείνει να γίνει τόσο μικρό, ώστε εκεί να μην 
είναι υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα εντοπισμού κάποιας ευθείας. Τα τρία τμήματα, 
αν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια εντοπισμού, ισοδυναμούν στην καλύτερη 
περίπτωση με τρεις ευθείες, άρα με 3 σημεία. Αυτά  τα σημεία ίσα που επαρκούν, 
γιατί το πολυώνυμο που πρόκειται να προσεγγίσει τη διαγράμμιση είναι τουλάχιστον 
2ου βαθμού. Έτσι δεν είναι ασφαλής η τμηματοποίηση μόνο σε 3 σημεία. Ακόμα 
λοιπόν και αν βελτιώνει τον εντοπισμό στροφών, η άνιση τμηματοποίηση της εικόνας 
στερεί σε ακρίβεια στον εντοπισμό των ορίων της λωρίδας. Έτσι τελικά γίνεται 
επιλογή διαχωρισμού της υπό μελέτης εικόνας σε 5 ίσως και 6 ίσα κομμάτια, ώστε η 
καμπύλη που θα τα προσεγγίσει να έχει αρκετά δεδομένα. 
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6.5.3 Συμπεράσματα σύγκρισης 

Ανάλογα με το είδος του δρόμου επιλέγεται ο κατάλληλος τρόπος 
αντιμετώπισής του. Έτσι, κατά το χειρισμό του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα 
στο χρήστη να επιλέξει στo στάδιο του εντοπισμού των ορίων του δρόμου (Lane 
Detection) και στο στάδιο απομόνωσης της περιοχής ενδιαφέροντος (ROI Detection) 
ανάμεσα σε «Straight» και «Curved» είδος λωρίδας. Οπότε και στον αλγόριθμο 
επενεργεί μία από τις δύο πρώτες μεθόδους που αναλύθηκαν στις προηγούμενες 
ενότητες (Μ/Σ radon σε ενιαία εικόνα ή σε εικόνα με ίσα τμήματα). 

6.6 ΧΡΟΝΟΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  FRAME 

Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε για τον εντοπισμό των ορίων του 
οδοστρώματος έχει σαν πρωτεύοντα στόχο να εντοπίζει με ακρίβεια την περιοχή 
ενδιαφέροντος, όπως αυτή υπαγορεύεται από το πρότυπο του ΕΛΟΤ. Μείζονος 
σημασίας όμως είναι και η αποδοτικότητα του, αφού επιδιώκεται η πραγματοποίηση 
μετρήσεων όσο πιο γρήγορα γίνεται. 

Οι απαιτήσεις που υπάρχουν για εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο 
προσαρμόζονται στις ανάγκες των μετρήσεων. Το όχημα στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός θα κινείται με μέση ταχύτητα περίπου : 

 

50
𝑘𝑚
ℎ

= 50 ∙
1.000 𝑚
3.600 𝑠

= 13,885
𝑚
𝑠

 

 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει θα καλύπτεται απόσταση περίπου 
14𝑚. Άρα για να μετρηθεί η μέση λαμπρότητα στην επιθυμητή επιφάνεια του δρόμου 
με ικανοποιητικούς ρυθμούς, πρέπει ο αλγόριθμος να υλοποιείται για κάθε frame σε 
μικρό χρονικό διάστημα. 

Για λειτουργία σε δρόμους – ευθείες, η μέθοδος του Μ/Σ Radon  σε ολόκληρη 
την εικόνα έχει μέσο χρόνο εκτέλεσης ~𝟏𝟎𝟎𝒎𝒔. Άρα, αν η κάμερα είναι ρυθμισμένη 
στα 10 fps (frames per second), τα εισερχόμενα frames μπορούν να υποστούν 
επεξεργασία για εξαγωγή αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο. 

Για αντίστοιχη λειτουργία σε στροφές, η μέθοδος του Μ/Σ Radon σε 
τμηματοποιημένη εικόνα είναι σχετικά πιο αργή. Αυτό συμβαίνει για τους εξής 
λόγους : 

i. Αντί για ένα μετασχηματισμό ανά frame, γίνονται πέντε ίσως και έξι 
ii. Το αρχικό εύρος γωνιών είναι μεγαλύτερο αφού γίνεται προσπάθεια 

εντοπισμού ευθειών με αρκετά μεγάλη κλίση 
iii. Το εύρος γωνιών δεν αναπροσαρμόζεται με κάθε frame 
iv. Από τα αποτελέσματα των Μ/Σ πρέπει να επιλεχτούν τα κεντρικά 

σημεία των ευθειών και να προσεγγιστούν με τη σχετικά χρονοβόρα 
συνάρτηση «fit» του MATLAB. 

Έτσι προκύπτει ένας μέσος χρόνος εκτέλεσης ~𝟐𝟓𝟎𝒎𝒔. Η ρύθμιση της κάμερας δε 
χρειάζεται να αλλάξει, απλά πλέον η επεξεργασία του βίντεο γίνεται με ρυθμό 4 fps. 
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Οι ανωτέρω υπολογισμοί για τον χρόνο επεξεργασίας αφορούν έναν σύγχρονο 
φορητό υπολογιστή (την περίοδο συγγραφής της παρούσας εργασίας). Σε περίπτωση 
χρησιμοποίησης ενός υπολογιστή με μεγαλύτερες δυνατότητες ή και ειδική κάρτα 
επεξεργασίας (DSP) είναι σαφές ότι οι χρόνοι υπολογισμού θα είναι συντομότεροι. 

6.7 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 
αποτελεσμάτων σε κωδικοποιημένα αρχεία διαφόρων μορφών. Πιο συγκεκριμένα 
γίνεται αποθήκευση : 

 

 Γραφημάτων από το panel αποτελεσμάτων σε μορφή  jpg 
 Στιγμιότυπων της οθόνης αποτελεσμάτων σε μορφή  jpg 
 Πίνακα αποτελεσμάτων των μετρήσεων της μέσης λαμπρότητας ανά frame σε 

αρχείο μορφής  txt 
 Επεξεργασμένου βίντεο με προσημειωμένη την περιοχή ενδιαφέροντος που 

εντοπίστηκε, εμφανή αύξοντα αριθμό frame και μετρηθείσα τιμή μέσης 
λαμπρότητας σε μορφή  avi 

 Αρχικού βίντεο σε μορφή  mat (ασυμπίεστες RAW εικόνες) 
 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω 
επεξεργασία και για αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. 
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7  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  -  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

(ΜANUAL) 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο χειρισμός του προγράμματος που 
υλοποιήθηκε για την «αναγνώριση των ορίων του οδοστρώματος σε πραγματικό 
χρόνο, κατά τη μέτρηση λαμπρότητας μέσα από κινούμενο όχημα».  
Εμπεριέχονται αναλυτικά σχήματα και φωτογραφίες για πιο ολοκληρωμένη 
κατανόηση. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί και το εγχειρίδιο χρήσης (manual) του 
προγράμματος, ενώ στο επόμενο παρουσιάζονται και πλήρη παραδείγματα 
εκτέλεσης. 

7.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και «τρέχει» με τη βοήθεια του περιβάλλοντος του 
MATLAB (έκδοση R200b). Όμως, για μεγαλύτερο εύρος εφαρμογής, έγινε και 
μετατροπή του σε εφαρμογή που λειτουργεί αυτόνομα σε λειτουργικό σύστημα 
Windows (.exe).  

Για λόγους αυτονομίας και συμβατότητας, μαζί με το πρόγραμμα διατίθεται για 
προεγκατάσταση και το MATLAB Compiler Runtime (version 7.11) . Το MCR είναι 
ένα πλήρες σετ από διαμοιραζόμενες βιβλιοθήκες που επιτρέπουν την εκτέλεση των 
αρχείων του MATLAB (M-Files), ενώ παρέχουν πλήρη λειτουργικότητα όλων των 
δυνατοτήτων του, χωρίς να είναι απαραίτητο το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. Έτσι 
δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης του προγράμματος και σε υπολογιστές που δεν έχουν 
καν εγκατεστημένο το MATLAB. Τέλος, στο χρήστη παρέχεται και ένα αρχείο 
κειμένου (.txt) με αναλυτικές οδηγίες για τη συμβατότητα και την εγκατάσταση του 
προγράμματος και του MCR. 
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7.2 ΠΡΩΤΗ  ΕΠΑΦΗ  ΜΕ  ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  (ΙNTERFACE) 

Αφού έχει προεγκατασταθεί το MCR (βλέπε προηγούμενη ενότητα) μπορεί να 
γίνει εκκίνηση του προγράμματος. Η πρώτη εντύπωση (αν όλα έχουν πάει σωστά) 
είναι αυτή  της ακόλουθης εικόνας : 

 

 
Εικόνα 7.1   Program’s Ιnterface 

 

Όπως εύκολα παρατηρείται, όλες οι υποδείξεις/επιλογές έχουν γίνει στα 
αγγλικά. Από άποψη διαρρύθμισης το πρόγραμμα έχει μια οριζόντια μπάρα (§8.4.1) 
με επιλογές, ενώ το κυρίως τμήμα του είναι χωρισμένο σε panels. Αυτό έχει γίνει για 
να διευκολύνεται ο χρήστης κατά τον χειρισμό του.  

Υπάρχουν λοιπόν τα εξής panel:   
1. Παρουσίασης Γραφημάτων και Μετρήσεων 

2. Οθόνης 

3. Προεπισκόπησης Βίντεο 

4. Εισόδου Παραμέτρων 

5. Ελέγχου Επεξεργασίας Βίντεο 

 

Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους τμημάτων γίνεται στην επόμενη ενότητα, μαζί 
με επεξήγηση των λειτουργιών του προγράμματος.  
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7.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  PANEL 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η λειτουργία και τα επιμέρους στοιχεία καθενός 
από τα panel.  Έτσι γίνεται πιο κατανοητή η χρήση τους και η συμβολή τους στην 
λειτουργικότητα του προγράμματός. 

7.3.1 Graphic Results Panel 

Πάνω αριστερά βρίσκεται το «Graphics Results» panel, δηλαδή το τμήμα 
παρουσίασης γραφημάτων και μετρήσεων.  

 
Εικόνα 7.2   Graphics Results panel 

Στο αριστερό τμήμα του panel υπάρχει η γραφική απεικόνιση των 
μετρήσεων, που  λαμβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία του βίντεο. Τα εισερχόμενα 
από την κάμερα frames, αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, δίνουν 
αποτελέσματα τα οποία και αναπαριστώνται σε γραφικές παραστάσεις. Στον 
οριζόντιο άξονα εμφανίζεται το νούμερο του υπό επεξεργασία frame, ενώ στον 
κάθετο άξονα δίνεται το αποτέλεσμα της κάθε διεργασίας. Πιθανές γραφικές που 
μπορούν να εμφανιστούν φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα : 

 
Εικόνα 7.3   Γραφικές παραστάσεις Graphic Result Panel 



90 

 

Επίσης να αναφερθεί ότι στο τμήμα των 
γραφικών παραστάσεων, ο χρήστης μπορεί με 
αριστερό κλικ να κάνει και μεγέθυνση (zoom in) 
του τμήματος που επιθυμεί, για μεγαλύτερη 
ακρίβεια παρατήρησης. Και αντίστοιχα να 
επαναφέρει τη μεγέθυνση στην αρχική της τιμή 
για καλύτερη εποπτεία του συνόλου. 

 
 

 

 

 

Εικόνα 7.4   «Zoom in»  δυνατότητα 

 

 

Αντίστοιχα, στο δεξιό τμήμα του panel συνοψίζονται σε ένα πίνακα τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων λαμπρότητας (luminance), όπως αυτά προκύπτουν 
κατά το στάδιο του «ROI Detection» (βλέπε §8.3.5).  

Κάτω δεξιά βρίσκονται επίσης και δύο πλήκτρα ελέγχου που επιτρέπουν την 
αποθήκευση των μεν γραφημάτων σε μορφή .jpg , των δε αποτελεσμάτων σε μορφή 
.txt. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει τα ονόματα των αρχείων, 
στα οποία καταγράφεται και η ημερομηνία λήψης της μέτρησης, για κατάλληλη 
ταξινόμηση, αλλά και μετέπειτα επεξεργασία. Όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση 
ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος για επιβεβαίωση. 

 

 
Εικόνα 7.5   Αποτελέσματα μετρήσεων και έλεγχος αποθήκευσης αρχείου 
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7.3.2 Screen Panel 

Πάνω δεξιά βρίσκεται το «Screen» panel,  το τμήμα δηλαδή στο  ο πο ίο 
απεικονίζεται η προεπισκόπηση του βίντεο, αλλά και τα επεξεργασμένα frames σε 
ζωντανή μετάδοση (live).  

 
Εικόνα 7.6   Screen Panel (με preview video) 

Ανάλογα με το στάδιο της επεξεργασίας (Preview Video, Binary Testing, Lane 
Detection, ROI Detection), ανανεώνεται ο τίτλος και ο αριθμός frame που 
απεικονίζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή.  

 

Image Crop slider : παρέχει τη δυνατότητα αποκοπής σε πραγματικό χρόνο του πάνω 
μέρους της εικόνας μέχρι και κατά 200 pixel. Επιλέγεται στις περιπτώσεις που 
χρειάζεται να απομακρυνθεί τμήμα του ορίζοντα ή τα φωτιστικά σώματα του δρόμου 
από το βίντεο, για να μην αλλοιώνονται οι μετρήσεις λόγω έντονης φωτεινότητας 
(blooming effect). 

 
Εικόνα 7.7   Παράδειγμα με cropped screen 
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7.3.3 Preview Video Panel 

Κάτω αριστερά βρίσκεται το «Preview Video» panel, ή αλλιώς το τμήμα με το 
οποίο ελέγχεται η προεπισκόπηση του υπό μελέτη βίντεο.  

 
Εικόνα 7.8   Preview Video panel 

Με δύο πλήκτρα ελέγχου (“Start Preview” , “Stop Preview”) ελέγχεται η εκκίνηση ή 
η διακοπή της προεπισκόπησης του βίντεο. Έτσι μπορεί να γίνει το κατάλληλο 
κεντράρισμα της συνδεδεμένης στον υπολογιστή κάμερας. Σε αυτό το σημείο μπορεί 
να ρυθμιστεί η αναλογία με την οποία οι τιμές λαμπρότητας απεικονίζονται στην 
κλίμακα των αποχρώσεων του γκρι μέσω του Gamma Curve Slider, για πιο ακριβείς 
μετρήσεις. Κάτω αριστερά απεικονίζεται η  ημερομηνία και ώρα που λειτουργείται το 
πρόγραμμα, ενώ ανά πάσα στιγμή με το Snap Button μπορεί να αποθηκευτεί 
στιγμιότυπο του Screen panel, με όνομα που επιλέγει ο χρήστης, σε jpg μορφή.  

7.3.4 Input Panel 

Ακριβώς δίπλα από το preview panel βρίσκεται το «Input» panel. Σε αυτό το 
σημείο μπορεί ο χειριστής να αλλάξει τις παραμέτρους υπολογισμού της περιοχής 
ενδιαφέροντος.  

 
           Εικόνα 7.9   Input panel 

Έτσι σε πραγματικό χρόνο να ρυθμίζονται οι εξής παράμετροι : 

- Απόσταση μέτρησης :  απόσταση αναζήτησης του τραπεζίου ενδιαφέροντος , 
αρχικά ορισμένη στα 60m  (αποδεκτή τιμή: 10m – 80m) 

- Έκταση τραπεζίου : σε τι απόσταση εκτείνεται η περιοχή ενδιαφέροντος με 
αρχική τιμή τα 10m  (αποδεκτή τιμή: 1m – 20m) 

- Πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας : το πλάτος των λωρίδων του υπό μελέτη 
δρόμου, με αρχική τιμή τα 3.6m  (αποδεκτή τιμή: 2.7m – 4.5m) 
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7.3.5 Control Acquisition Panel 

Κάτω δεξιά βρίσκεται το «Control Acquisition» panel, δηλαδή το κέντρο 
ελέγχου της επεξεργασίας του εισερχόμενου βίντεο.  

 

 
Εικόνα 7.10   Control Acquisition panel 

 

Με δύο πλήκτρα ελέγχου (“Start Acquisition” , “Stop Acquisition”) γίνεται η 
εκκίνηση και η διακοπή της επεξεργασίας των εισερχόμενων video-frames σε 
πραγματικό χρόνο.  
 

Στο επίπεδο της επιλογής του είδους της επεξεργασίας, που θα υποστούν τα 
εισερχόμενα frames υπάρχει επιλογή για : 

{ 𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 , 𝐿𝑎𝑛𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ,𝑅𝑂𝐼 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 } 
ενώ για τις δύο τελευταίες διαδικασίας επιλέγεται και ο τύπος της λωρίδας 
κυκλοφορίας : 

{ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑒 ,𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑑 𝐿𝑎𝑛𝑒 } 
ανάλογα με τον αν ο υπό μελέτη δρόμος είναι ευθεία ή περιέχει και στροφές.  

 

Κάθε φορά που γίνεται μία επιλογή, ανανεώνεται το αποτέλεσμα στην οθόνης. Οι 
τελικές επιλογές περιγράφονται στις επόμενες σελίδες ενώ στο παρακάτω διάγραμμα 
συνοψίζονται οι εναλλακτικές επεξεργασίες : 

 
Εικόνα 7.11   Διάγραμμα επιλογών επεξεργασίας 
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 Binary Testing 
Τα εισερχόμενα frames μετατρέπονται σε δυαδική εικόνα  με τη βοήθεια του 

Binary Threshold  Slider (βλέπε παρακάτω), ένα στάδιο πολύ σημαντικό για την 
απομόνωση των διαχωριστικών λωρίδων με ακρίβεια. Έτσι επιτυγχάνεται 
σωστότερος εντοπισμός των ορίων του υπό μελέτη δρόμου. Παράλληλα, η γραφική 
παράσταση στο graphic’s result panel δείχνει την ακριβή θέση του ζωνοπερατού 
φίλτρου καθώς και την gamma curve. 

 
Εικόνα 7.12   Παράδειγμα Λειτουργίας σε Binary Testing Mode 

 

Binary Threshold Sliders 
Πρόκειται για δύο slider που ελέγχουν τα όρια ενός ζωνοπερατού φίλτρου και δίνουν 
τη δυνατότητα να βελτιωθεί η ακρίβεια των μετρήσεων λαμπρότητας, επιλέγοντας τις 
αποχρώσεις του γκρι που θα αντικατασταθούν στη νέα δυαδική εικόνα με λευκό 
χρώμα (τιμή 1), ενώ οι υπόλοιπες θα εμφανίζονται μαύρες (τιμή 0). 

Η κλίμακα αποχρώσεων του gray scale εξαρτάται από τη λεπτομέρεια 
απεικόνισης του υπό επεξεργασία frame. Δηλαδή, ανάλογα με την ακρίβεια με την 
οποία η κάμερα των μετρήσεων καταγράφει πληροφορίες, υπάρχουν εικόνες με 
διαβάθμιση των αποχρώσεων του γκρι  : 

 8-bit  : από 0 (μαύρο) έως 255 (λευκό) και αρχική ζώνη διέλευση του φίλτρου 
το διάστημα [𝟏𝟐𝟎 ,𝟐𝟓𝟓] 

 16-bit : από 0 (μαύρο) έως 65535 (λευκό) και αρχική ζώνη διέλευσης του 
φίλτρου το διάστημα [𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 ,𝟔𝟑𝟓𝟑𝟓]  

 
Εικόνα 7.13   Binary Threshold για 8-bit και 16-bit εικόνα 

Στα όρια του κατωφλιού περιορίζονται οι αποχρώσεις των pixel που θα 
απεικονιστούν με λευκό χρώμα, ενώ να σημειωθεί ότι το δεξί άκρο του κατωφλιού 
δεν μπορεί να πάρει τιμή μικρότερη από το αυτή του αριστερού ορίου αυξημένου 
κατά 2, ώστε να έχει πάντα νόημα ο ορισμός του. 
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 Lane Detection 
Σε αυτό το στάδιο που ακολουθεί μετά τη σωστή ρύθμιση του δυαδικού 

κατωφλιού, γίνεται σε πραγματικό χρόνο η απεικόνιση του υπό μελέτη δρόμου, ενώ 
έχουν εντοπιστεί και υποδειχθεί οι λωρίδες κυκλοφορίας. Ανάλογα με το είδος του 
δρόμου υπάρχει επιλογή για : 

 

Straight Lane 
Με βάση την αλγοριθμική διαδικασία του κεφαλαίου 6, μετασχηματίζεται κατά radon 
όλη η εικόνα. Έχει οριστεί οι διαγραμμίσεις των ευθειών που έχουν ανιχνευθεί να 
γίνονται με κίτρινο χρώμα αν είναι ορθές, ενώ σε μια προσπάθεια αυτοελέγχου, το 
πρόγραμμα απεικονίζει τυχούσες λάθος διαγραμμίσεις με κόκκινο χρώμα. Έτσι  κάθε 
χρονική στιγμή γίνεται γνωστή η ορθότητα της ανίχνευσης, ώστε αναλόγως να γίνουν 
αποδεκτά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

Τέλος, όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα, το πρόγραμμα έχει τη 
δυνατότητα να αντιληφθεί την ύπαρξη στροφής και να την υποδείξει αναλόγως. Αυτό 
γίνεται με κατευθυντήρια βελάκια στο κέντρο της οθόνης : 

←  πράσινου χρώματος 

↑    κόκκινου χρώματος 

→  μπλε χρώματος 

Παράλληλα η γραφική παράσταση του graphic’s results panel καταγράφει τις 
στροφές κάθε frame. 

 

 
Εικόνα 7.14   Παράδειγμα Λειτουργίας σε Lane Detection Mode (Straight) 

 

Curved Lane 
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, σε δρόμους με στροφές 
προτιμάται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή τμηματοποιείται η εικόνα σε ίσα κομμάτια και 
μετασχηματίζεται το καθένα κατά radon. Τα κέντρα των ευθειών που εντοπίζονται, 
προσεγγίζονται με πολυώνυμο 2ου βαθμού και σχεδιάζονται με καμπύλες κίτρινου 
χρώματος. Παράδειγμα αποτελέσματος από προσομοίωση δρόμου με μικρή κλίση 
φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 7.15   Παράδειγμα Λειτουργίας σε Lane Detection Mode (Curved) 

 

 ROI Detection 
Σε αυτό το στάδιο, που είναι και το βασικό για την επεξεργασία, αφού έχει γίνει 

σωστά η ανίχνευση των διαγραμμίσεων και έχει περιοριστεί η περιοχή ενδιαφέροντος 
(Region of Interest) στην υπό μέτρηση λωρίδα κυκλοφορίας, με βάση τα όσα ορίζουν 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εξάγονται αποτελέσματα από τις μετρήσεις λαμπρότητας. 

 

Straight Lane 
Σε δρόμους – ευθείες προκύπτουν καλύτερα αποτελέσματα. Ο χειριστής ορίζει όποια 
στιγμή και όσες φορές θέλει τις παραμέτρους της περιοχής ενδιαφέροντος (ROI). Το 
πρόγραμμα δέχεται στο Input Panel τιμές (σε μέτρα) για απόσταση και έκταση ROI, 
καθώς και για το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας και προσαρμόζεται καταλλήλως. 
Στην αλληλουχία των επεξεργασμένων frame έχει εντοπιστεί και επισημανθεί με 
κατάλληλο τραπέζιο η περιοχή ενδιαφέροντος με κίτρινο χρώμα, ενώ με πράσινο 
χρώμα είναι εμφανείς οι μετρήσεις λαμπρότητας στην κάτω αριστερή γωνία της 
οθόνης. Αν οι διαγραμμίσεις δεν έχουν εντοπιστεί σωστά, το τραπέζιο και η μέτρηση 
έχουν κόκκινο χρώμα. Κάτω δεξιά με μπλε χρώμα εμφανίζεται και το νούμερο του 
συγκεκριμένου frame για λόγους αρχειοθέτησης. 

 

 
Εικόνα 7.16   Παράδειγμα Λειτουργίας σε ROI Detection Mode (Straight) 
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Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα, για αυτό το είδος επεξεργασίας στο graphic’s 
results panel σχεδιάζεται γραφική παράσταση που καταγράφει τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων λαμπρότητας, ενώ στον πίνακα δίπλα της δίνεται και αναλυτική 
καταγραφή των τιμών αυτών για κάθε frame. Και τις δύο μορφές αποτελεσμάτων ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσει (βλέπε §7.3.1). 

 

Curved Lane 
Αντίστοιχα σε λειτουργία για δρόμους με στροφές, περιορίζονται τις εντοπισμένες 
καμπύλες με δύο οριζόντιες γραμμές με βάση τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς 
αποστάσεων που ορίζουν τα πρότυπα. Έτσι προκύπτει η περιοχή ενδιαφέροντος της 
μορφής της παρακάτω εικόνας. 

 
Εικόνα 7.17   Παράδειγμα Λειτουργίας σε ROI Detection Mode (Curved) 

Ανάλογα πάντα με το βαθμό καμπυλότητας του δρόμου, το τραπέζιο της περιοχής 
ενδιαφέροντος ενδέχεται να αποκλίνει από τα όρια του δρόμου, με αποτέλεσμα οι 
μετρήσεις να μην είναι ρεαλιστικές. Ο μελετητής τότε θα επιλέξει αν θα συνεχίσει με 
την ίδια διεργασία ή αν θα αλλάξει πάλι με «ανίχνευση ευθειών σε ολόκληρη την 
εικόνα» 

 

 Καταγραφή Επεξεργασμένου Βίντεο 
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στο χειριστή, μέσω του πλήκτρου “R E C”, να 

αποθηκεύσει για μετέπειτα μελέτη το επεξεργασμένο βίντεο, με όνομα της αρεσκείας 
του. Η εγγραφή ξεκινάει με το πάτημα του πλήκτρου, ενώ με δεύτερο πάτημα 
σταματάει να αποθηκεύεται  το βίντεο. Όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα, στο 
πρόγραμμα αποτυπώνεται και η διάρκεια (σε sec) του καταγεγραμμένου βίντεο. 

 
Εικόνα 7.18   Έναρξη και Τερματισμός εγγραφής video 
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7.4 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται και κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες 
ελέγχου, αλλά και εντοπισμού/επισήμανσης σφαλμάτων που διαθέτει το πρόγραμμα 
και προειδοποιεί το χρήστη με ειδικά μηνύματα. 

7.4.1 Upper-Menu bar 

Η πάνω οριζόντια μπάρα δίνει κάποιες επιλογές :  

 
Εικόνα 7.19   Upper Menu bar 

 Change Camera 
Με το πάτημα του πλήκτρου «Αλλαγής Κάμερας» (“Change Camera”),  ανοίγει 

ένα παράθυρο στο οποίο ο χειριστής μπορεί να καταχωρήσει τα στοιχεία της νέας 
κάμερας, που θέλει να χρησιμοποιήσει. 

 
Εικόνα 7.20   Change Camera 

 Refresh Camera 
Με το πάτημα του πλήκτρου «Ανανέωσης Κάμερας»,  ο χειριστής μπορεί να 

ανανεώσει τις καταχωρήσεις των video object και να αδειάσει τη μνήμη. Στην ουσία 
κάνει reset των παραμέτρων του προγράμματος και ανανεώνει τη διαδικασία σε 
περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε σφάλμα. Η διαδικασία επιβεβαιώνεται με 
σχετικό μήνυμα και χαρακτηριστικό ήχο. 

 
Εικόνα 7.21   Μήνυμα επιβεβαίωσης ανανέωσης παραμέτρων 
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 Help ! 
Με το πάτημα του πλήκτρου «Βοήθειας» ανοίγει ειδικό μενού που επιτρέπει στο 

χρήστη να δει εν συντομία κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή χρήση και 
αξιοποίηση του προγράμματος, ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση στα “Credits”, 
δηλαδή τα στοιχεία των ατόμων που βρίσκονται πίσω από αυτή την υλοποίηση. 

 
Εικόνα 7.22   Help Menu και Credits 

7.4.2 Ειδοποίηση Λάθος Καταχώρησης 

Σε περίπτωση πο υ κάπο ια από  τις αλλαγές των παραμέτρων εισόδου στο 
«Input Panel» είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων (βλέπε §8.3.4), ο χειριστής 
ενημερώνεται με σχετικά μηνύματα. 

 

 
Εικόνα 7.23   Μηνύματα σφάλματος στο Input panel 
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7.4.3 Επιβεβαίωση Εξόδου από το Πρόγραμμα 

Σε περίπτωση που ο χειριστής επιλέξει να «τερματίσει» το πρόγραμμα, 
καλείται να το επιβεβαιώσει σε σχετικό μήνυμα. 

 
Εικόνα 7.24   Μήνυμα επιβεβαίωσης εξόδου από το πρόγραμμα  

7.5 ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΣΩΣΤΟ  ΧΕΙΡΙΣΜΟ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σε αυτή την ενότητα, αφού πλέον είναι γνωστές οι επιμέρους δυνατότητες του 
προγράμματος, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του τρόπου χειρισμού του. Τα 
υποσυστήματα του προγράμματος επικοινωνούν μεταξύ τους με τον τρόπο που 
φαίνεται στο παρακάτω block διάγραμμα. 

 

 
Εικόνα 7.25   Block Διάγραμμα Χειρισμού Προγράμματος 
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Όπου η συνεχείς έντονες γραμμές υποδηλώνουν υποχρεωτική σειρά λειτουργίας, ενώ 
οι λεπτές διακεκομμένες και οι  παρενθέσεις (…) προαιρετική επιλογή με πιθανές 
δυνατότητες, που δεν επηρεάζονται από παράλληλες με αυτές πορείες. 

  

Πιο αναλυτικά ισχύουν οι εξής «κανόνες» για το σωστό χειρισμό του προγράμματος : 

 

1. Με το που εκκινηθεί το πρόγραμμα μπορεί να γίνουν οι επιλογές «Change 
Camera» ή/και  «Refresh + Reset Camera». Αυτές οι επιλογές δίνονται και 
μετά τη διακοπή της προεπισκόπησης ή της επεξεργασίας του βίντεο. 

2. Η αλλαγή του «Gamma Curve» γίνεται μόνο κατά την προεπισκόπηση του 
βίντεο, αλλά όσες φορές επιθυμεί ο χρήστης. 

3. Η εκκίνηση της επεξεργασίας του βίντεο γίνεται με την επιλογή «Start 
Acquisition», είτε μετά το «Start Preview», είτε μετά το «Stop Preview» 
χωρίς καμία διαφορά. 

4. Αφού έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του βίντεο, μπορεί να εναλλαχθεί ο τύπος 
διεργασίας (Binary Testing – Lane Detection – ROI Detection) όσες φορές 
επιθυμεί ο χρήστης. 

5. Στη διεργασία του Binary Testing καλό είναι να γίνει σωστά η επιλογή του 
δυαδικού κατωφλιού ανάλογα πάντα και με τον τύπο της εικόνας (8-bit , 16-
bit), για αποφυγή σφαλμάτων. 

6. Για τα είδη επεξεργασίας Lane Detection και ROI Detection δίνεται επιλογή 
για  Curved  ή Straight Lane ανάλογα με την καμπυλότητα ή μη του δρόμου. 

7. Η έναρξη καταγραφής του βίντεο πρέπει να γίνεται με την επιλογή του 
«REC» και να ολοκληρώνεται με το ίδιο  πλήκτρο. 

8. Τα αποτελέσματα της μέτρησης λαμπρότητας μπορούν να αποθηκεύονται σε 
πίνακα με το πάτημα του «Save Table», αφού έχει γίνει τουλάχιστον μια 
φορά η διεργασία ROI Detection.  

9. Αντίθετα μπορεί να αποθηκευτεί στιγμιότυπο της οθόνης «Snap» ή/και η 
γραφική παράσταση «Save Graph» όποια χρονική στιγμή επιλέξει ο χρήστης. 

10. Η εισαγωγή των δεδομένων στο Input panel γίνεται σε όποιο στάδιο της 
επεξεργασίας επιθυμεί ο χρήστης να τα τροποποιήσει, τα αποτέλεσμα τους 
είναι όμως ορατά μόνο στο στάδιο του ROI Detection. 

11. Τέλος κατά την έξοδο από το πρόγραμμα με το πάτημα ενός εκ των 
πλήκτρων «Χ», ζητείται επιβεβαίωση από το χρήστη ότι όντως θέλει να 
τερματίσει την εφαρμογή. 
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8  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αξιολογηθεί το πρόγραμμά και η σωστή λειτουργία του μέσα 
από τη διεξαγωγή μετρήσεων σε πραγματικό δρόμο. Έτσι έγινε επιλογή κάποιων 
τμημάτων της Αττικής Οδού   και της οδού Κοκκινοπούλου, για να πραγματοποιηθούν 
κάποιες πλήρεις εκτελέσεις του αλγορίθμου. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά 
ικανοποιητικά, παρά τις όποιες δυσκολίες. Ο τεχνικός εξοπλισμός και η μεθοδολογία 
που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται 
στις επόμενες ενότητες, συνοδευόμενα από φωτογραφίες και χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα των υπό μέτρηση τμημάτων του οδοστρώματος. 

 

8.1 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία για τη 
διεξαγωγή των μετρήσεων και την τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού. 
Αναλύονται επίσης οι λόγοι επιλογής των δρόμων του παραδείγματος. 

8.1.1 Επιλογή δρόμου διεξαγωγής μετρήσεων 

Για να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του προγράμματος, 
πραγματοποιήθηκαν αρκετές μετρήσεις σε διάφορους δρόμους περιφερειακά της 
πολυτεχνειούπολης. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζονται κάποιες 
από τις τελευταίες μετρήσεις που έγιναν στην Αττική Οδό.  
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Ο συγκεκριμένος δρόμος επιλέχτηκε σαν παράδειγμα για τους εξής λόγους : 

1. Ρεαλιστικό σενάριο μετρήσεων, αφού μετρήσεις για την απόδοση του 
φωτισμού πραγματοποιούνται κυρίως στις μεγάλες οδικές αρτηρίες. 
 

2. Σχετικά νέος δρόμος που συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό 
σημαίνει ότι η ασφαλτόστρωση του έχει έντονο σκούρο χρώμα, ενώ οι 
διαγραμμίσεις έχουν πολύ καλή ποιότητα με έντονο λευκό χρώμα. Η 
αντίθεση των διαγραμμίσεων με το οδόστρωμα ευνοεί το εντοπισμό των 
ορίων της λωρίδας κυκλοφορίας. 

 
3. Πολλές λωρίδες κυκλοφορίας, που συνεπάγονται άνεση κατά την οδήγηση 

για να μην εμποδίζονται διερχόμενα οχήματα λόγω της συγκριτικά χαμηλής 
ταχύτητας του συμβατικού οχήματος μετρήσεων. 

 
4. Μεγάλος δρόμος, άρα η ύπαρξη ευθειών μεγάλου μήκους δίνει αρκετά 

ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη διαδικασία της ανίχνευσης ορίων σε 
δρόμους - ευθείες (βλέπε κεφάλαιο 6). 

 
5. Εγγύτητα στη Πολυτεχνειούπολη. Η πρόσβαση στην Αττική Οδό είναι 

εύκολη από τη σχολή, οπότε πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε δρόμο κοντά 
στο εργαστήριο φωτοτεχνίας. 

 

Για λόγους σύγκρισης, παραθέτονται και αποτελέσματα μετρήσεων από την οδό 
Κοκκινοπούλου. Έτσι γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του προγράμματος και σε έναν 
μικρότερο δρόμο. 

8.1.2 Εξοπλισμός μετρήσεων 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στις συγκεκριμένες μετρήσεις παρουσιάζεται 
παρακάτω. Με ενδεικτικές φωτογραφίες φαίνεται και ο τρόπος που τοποθετήθηκε στο 
συμβατικό όχημα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. 

 

 
Εικόνα 8.1   Εξοπλισμός μετρήσεων 
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 Φορητός υπολογιστής 
Ο υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε είχε προεγκατεστημένη την εφαρμογή που 

προτείνει η συγκεκριμένη εργασία, και τους drivers της κάμερας που 
χρησιμοποιήθηκε.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Επεξεργαστής  (CPU) : Intel Core Duo 2.1Ghz 
Εγκατεστημένη μνήμη (RAM) : 2GB 
Τύπος συστήματος : Λειτουργικό σύστημα 32-bit 
 

Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά οι μετρήσεις έγιναν χωρίς ιδιαίτερα υπολογιστικά  
προβλήματα και ο αλγόριθμος επεξεργαζόταν σε πραγματικό χρόνο 8-bit εικόνα στα 
10fps. Δοκιμές έγιναν και για 16-bit πληροφόρηση, με την απόκριση να πέφτει λίγο, 
γεγονός που αλλάζει αν χρησιμοποιηθεί υπολογιστής με μεγαλύτερη υπολογιστική 
δυνατότητα. 

 

 Κάμερα και φακοί 
Η κάμερα που χρησιμοποιήθηκε είναι ειδική για μετρήσεις λαμπρότητας, ενώ 

χρησιμοποιήθηκαν φακοί διαφόρων εστιακών μηκών. Στην παρακάτω φωτογραφία 
φαίνονται τρεις από τους φακούς. 

 

 
Εικόνα 8.2   Φακοί μετρήσεων 

 

 Τροφοδοσία με ρεύμα 
Για την τροφοδότηση του υπολογιστή και της κάμερας με ρεύμα 

χρησιμοποιήθηκαν δύο μπαταρίες και ένας DC/AC αντιστροφέας. Έτσι υπήρξε 
πολύ μεγάλη αυτονομία για τη διεξαγωγή μετρήσεων. Παράλληλα, θα μπορούσε να 
τροφοδοτηθεί και μια επιπλέον οθόνη για καλύτερη απεικόνιση και επεξεργασία των 
μετρήσεων. 
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8.1.3 Εγκατάσταση εξοπλισμού 

Αρχικά τοποθετήθηκαν οι μπαταρίες και ο αντιστροφέας στο πίσω κάθισμα 
και αφού έγιναν οι απαραίτητες συνδέσεις, τροφοδοτήθηκαν με ρεύμα τα υπόλοιπα 
μέρη του εξοπλισμού. 

 
Εικόνα 8.3   Εγκατάσταση τροφοδοσίας 

 

Στη συνέχεια στερεώθηκε σε ειδική βάση στο κέντρο του παρμπρίζ η κάμερα 
μετρήσεων. Η βάση «περιορίζει» την κάμερα για πιο σταθερή λήψη εικόνας, ενώ 
δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της στόχευσής της με προσαρμοσμένους διακόπτες.  

 
Εικόνα 8.4   Τοποθέτηση κάμερας 

 

Τέλος, συνδέθηκε η κάμερα με τον υπολογιστή που θα χειριζόταν ο συνοδηγός,  για 
την καταγραφή βίντεο και την πραγματοποίηση των μετρήσεων. 

 
Εικόνα 8.5   Σύνδεση κάμερας με υπολογιστή 
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8.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται στιγμιότυπα από επεξεργασμένο βίντεο, 
όπως αυτά καταγράφτηκαν κατά τη διεξαγωγή μετρήσεων στην Αττική Οδό. 
Συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα από τις λήψεις που έγιναν στα τμήματα που 
αριθμούνται μέσα σε αστέρι στους παρακάτω χάρτες [22].  

 
Εικόνα 8.6   Χάρτης λήψεων στην Αττική Οδό (κόμβος Κ2Μ) 

Παρουσιάζονται και κάποιες μετρήσεις που έγιναν στην οδό Κοκκινοπούλου [23] για 
αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων, συγκρίνοντας με δρόμο με όχι τόσο καλή 
ποιότητα διαγραμμίσεων και με μικρότερο μέγεθος. 

 
Εικόνα 8.7   Χάρτης λήψης στην οδό Κοκκινοπούλου 

Για κάθε λήψη παρουσιάζονται εκείνα τα frames, που κάνουν πιο κατανοητή την 
επεξεργασία του αλγορίθμου. Πιο συγκεκριμένα προβάλλονται επιλεκτικά κάποια 
από τα σημεία στα οποία υπήρξε επιτυχημένη μέτρηση, καθώς και αυτά της 
μετάβασης σε αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα και τελικά σε λάθος εντοπισμό. Με 
ανάλογο χρωματισμό του τραπεζίου υποδεικνύονται όλες αυτές οι περιπτώσεις. 
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8.2.1 Λήψη 1η  Αττική Οδός  (τμήμα Παιανία – Αεροδρόμιο) 

 
Εικόνα 8.8   Παιανία – Αεροδρόμιο (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 
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Εικόνα 8.9   Παιανία – Αεροδρόμιο (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 
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Εικόνα 8.10   Παιανία – Αεροδρόμιο (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 

 

Σε αυτή τη λήψη παρατηρούνται τα εξής :  

o Αρχικά, στα πρώτα frames η εντοπισμένη περιοχή είναι κόκκινου χρώματος, 
μέχρι να εξακριβωθεί η ορθότητα του αποτελέσματος. 

o Στη συνέχεια, αφού η περιοχή ενδιαφέροντος παρέμεινε στην ίδια σχετική 
θέση για μερικά frames, έγινε κίτρινου χρώματος. Έτσι το πρόγραμμα 
υποδεικνύει ότι έγινε σωστός εντοπισμός και προκύπτουν ορθές μετρήσεις 
λαμπρότητας 

o Τέλος, γίνεται πάλι απεικόνιση με κόκκινο χρώμα, στο σημείο που η μέτρηση 
αλλοιώθηκε. Εκεί ο φακός έχασε την εστίασή του, λόγω μεγάλης ταχύτητας 
του οχήματος. 
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8.2.2 Λήψη 3η  Αττική Οδός (στροφή εξόδου για Αεροδρόμιο) 

 

Εικόνα 8.11   Στροφή εξόδου προς αεροδρόμιο (επιλεγμένα frames) 
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Εικόνα 8.12   Στροφή εξόδου προς αεροδρόμιο (επιλεγμένα frames) 

 

 

Σε αυτή τη λήψη παρατηρούνται τα εξής :  

o Αρχικά, στα πρώτα frames η εντοπισμένη περιοχή είναι κίτρινου χρώματος, 
καθώς παρουσιάζεται τμήμα στο οποίο ο εντοπισμός έχει γίνει σωστά. 

o Στη συνέχεια, η περιοχή ενδιαφέροντος γίνεται κόκκινου χρώματος. Αυτό 
συμβαίνει γιατί πλησιάζοντας στη στροφή αλλάζουν οι κλίσεις των 
εντοπισμένων διαγραμμίσεων. Έτσι το πρόγραμμα υποδεικνύει ότι 
ενδεχομένως οι μετρήσεις να μην είναι σωστές, μιας και το εισερχόμενο 
βίντεο υπόκειται στην επεξεργασία του αλγόριθμου εντοπισμού ορίων σε 
δρόμους - ευθείες. 

o Τέλος, γίνεται πάλι απεικόνιση με κόκκινο χρώμα, στο σημείο που το όχημα 
εισέρχεται πλέον στη στροφή, όπου και ο εντοπισμός δεν είναι εφικτός. 
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8.2.3 Λήψη 3η  Αττική Οδός (τμήμα Αεροδρομίου - κάθοδος) 

 
Εικόνα 8.13   Αεροδρόμιο (κάθοδος)  (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 

 

Σε αυτή τη λήψη ο ήλιος βρίσκεται πίσω από το όχημα ενώ αυτό κινείται παράλληλα 
με το αεροδρόμιο. Έτσι παρατηρείται περίπου ό,τι και στην 1η λήψη : 

o Αρχικά, στα πρώτα frames η περιοχή εντοπίζεται λανθασμένα, εξαιτίας της 
ύπαρξης μεγάλου τμήματος του ορίζοντα στην υπό επεξεργασία εικόνα. Έτσι 
η λάθος εντοπισμένη περιοχή είναι κόκκινου χρώματος. 

o Στη συνέχεια, αφού η περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίστηκε σωστά, έγινε 
κίτρινου χρώματος. Έτσι το πρόγραμμα υποδεικνύει ότι έγινε σωστός 
εντοπισμός με ορθές μετρήσεις λαμπρότητας 

o Τέλος, γίνεται πάλι απεικόνιση με κόκκινο χρώμα, στο σημείο όπου και 
αλλοιώθηκε η μέτρηση, λόγω θόλωσης του φακού. 
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8.2.4 Λήψη 4η  Αττική Οδός (τμήμα Αεροδρομίου - άνοδος) 

 
Εικόνα 8.14   Αεροδρόμιου (άνοδος)  (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 

 

Σε αυτή τη λήψη παρατηρείται περίπου ό,τι και στην 3η λήψη, με τη διαφορά ότι οι 
συγκεκριμένες μετρήσεις γίνονται υπό πιο δύσκολες συνθήκες : 

o Ο ήλιος είναι πλέον αντικριστά από το όχημα, οπότε οι τιμές που 
καταγράφονται είναι πιο υψηλές, μιας και η κάμερα τραβάει περισσότερο 
φώς. 

o Επιπρόσθετα τα διερχόμενα οχήματα είναι πολλά και δυσχεραίνουν τον 
εντοπισμό των διαγραμμίσεων.  

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα ο σχεδιασμός της περιοχής ενδιαφέροντος να 
γίνεται με  κόκκινο χρώμα, αφού η κλίση των ευθειών που εντοπίζονται αλλάζει 
συνεχώς.  
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8.2.5 Λήψη 5η  Οδός Κοκκινοπούλου  

 
Εικόνα 8.15   Οδός Κοκκινοπούλου (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 
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Εικόνα 8.16   Οδός Κοκκινοπούλου (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 
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Εικόνα 8.17   Οδός Κοκκινοπούλου (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 
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Εικόνα 8.18   Οδός Κοκκινοπούλου (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 

 



118 

 

 

 

 
Εικόνα 8.19   Οδός Κοκκινοπούλου (επιλεγμένα συνεχόμενα frames) 

 

Η συγκεκριμένη λήψη συμπεριλήφθηκε στην παρούσα εργασία, για να καταδειχθεί η 
σωστή λειτουργία του προγράμματος και σε μικρότερους, σε σύγκριση με την Αττική 
Οδό, δρόμους. Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν μετρήσεις στο τμήμα της οδού 
Κοκκινοπούλου που περνάει μπροστά από τις νέες εστίες του Πολυτεχνείου. Έτσι 
παρατηρούνται τα εξής : 

 

o Αρχικά ο εντοπισμός της περιοχής ενδιαφέροντος είναι σωστός, για αυτό και 
το τραπέζιο σχεδιάζεται με κίτρινο χρώμα. 

o Στη συνέχεια ο δρόμος αποκτά ανηφορική κλίση. Αυτό σημαίνει ότι στα 
frames 96-100 (εικόνες 8.16, 8.17)  γίνεται αλλαγή του οπτικού πεδίου, με τον 
τρόπο που επεξηγήθηκε στην §5.2.3. Εκεί ο εντοπισμός είναι εσφαλμένος, 
αφού ο μετασχηματισμός των αποστάσεων από το επίπεδο του δρόμου στο 
επίπεδο της εικόνας δεν λαμβάνει υπόψη του την κλίση του δρόμου. Άρα είναι 
ανακριβής και το τραπέζιο σχεδιάζεται με κόκκινο χρώμα.  

o Λίγο αργότερα, όταν το όχημα κινείται και αυτό με ανηφορική κλίση, στην 
ουσία ο δρόμος θεωρείται επίπεδος, οπότε και τα αποτελέσματα είναι σωστά. 
Βέβαια, η εναλλαγή των κλίσεων στις ευθείες που έχουν εντοπιστεί, συνεχίζει 
να προκαλεί σχεδίαση του τραπεζίου με κόκκινο χρώμα, μέχρι να 
σταθεροποιηθεί σε ένα μικρότερο εύρος τιμών. 

o Τέλος, ένα διερχόμενο όχημα μπαίνει στο πεδίο των μετρήσεων και αλλοιώνει 
τελείως τα αποτελέσματα της διαδικασίας εντοπισμού. 
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8.2.6 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Οι μετρήσεις των λήψεων 1 και 5 είναι συγκεντρωμένες στους επόμενους 
πίνακες, ενώ παρουσιάζονται και οι γραφικές παραστάσεις των αποτελεσμάτων τους. 
Οι τιμές που υπολογίστηκαν αντιστοιχούν σε μέσο όρο τιμής στην κλίμακα 
αποχρώσεων του γκρι, οπότε με πολλαπλασιασμό με το συντελεστή grayscale - 
λαμπρότητας (όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο) εξάγεται η μέση 
λαμπρότητα στην εν λόγω περιοχή. Γενικά οι τιμές θα είναι πιο χαμηλές από ότι 
ορίζουν τα πρότυπα, μιας και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων είχε αρκετή συννεφιά. 

 
Πίνακας 8-1   Αποτελέσματα τμήματος Παιανίας - Αεροδρομίου 

Frame n. Result Frame n. Result 
70 206,4552 81 197,7398 
71 203,8931 82 202,4732 
72 204,1859 83 202,4456 
73 202,5593 84 203,6688 
74 181,5043 85 203,7057 
75 204,1806 86 205,3873 
76 239,6653 87 203,0543 
77 199,5163 88 201,1646 
78 196,9615 89 198,9722 
79 194,6919 90 196,4732 
80 196,2882 91 190,2736 

 
 

Πίνακας 8-2   Αποτελέσματα από την οδό Κοκκινοπούλου 

Frame n. Result Frame n. Result 
73 188,2365 98 208,2683 
74 192,9736 99 209,1469 
75 199,7301 100 172,9719 
76 200,9191 101 169,4806 
77 202,3366 102 162,5629 
78 204,429 103 160,5898 
79 206,2161 104 160,9656 
80 200,2179 105 167,3009 
89 201,6258 106 171,709 
90 195,3922 107 179,6438 
91 194,4441 108 186,435 
92 198,441 109 184,1708 
93 190,5562 110 191,3011 
94 187,4826 111 201,2455 
95 186,3098 112 195,5793 
96 181,2212 113 180,46 
97 210,0143 114 216,1767 
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Εικόνα 8.20   Γραφικές παραστάσεις αποτελεσμάτων 

 

8.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

Οι μετρήσεις που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο έγιναν κάτω 
από συνθήκες, που δεν ήταν τόσο ευνοϊκές. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της ημέρας και όχι της νύχτας.  Εκείνη την ώρα ό μως η κίνηση των 
οχημάτων ήταν αυξημένη, με αποτέλεσμα κάποια αποτελέσματα να αποκλίνουν από 
τις πραγματικές τιμές.  

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι συγκεκριμένες λήψεις έγιναν από όχημα 
κινούμενο με ταχύτητα ~𝟏𝟏𝟎𝒌𝒎/𝒉, για να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των 
διερχόμενων οχημάτων, μιας και δεν υπήρχε κατάλληλη σήμανση στο αυτοκίνητο, 
ούτε και αυτοκίνητο συνοδείας για λόγους ασφαλείας. Έτσι προτιμήθηκε η 
λειτουργία του αλγορίθμου σε δρόμους-ευθείες και επίπεδο έδαφος, για καλύτερη 
ανταπόκριση του συστήματος και πιο γρήγορη επεξεργασία.  

Τέλος να σημειωθεί, ότι οι μετρήσεις έγιναν με συμβατικό όχημα, οπότε 
ανάμεσα στην κάμερα και στο υπό μέτρηση δρόμο παρεμβαλλόταν ο ανεμοθώρακας 
(παρμπρίζ) του αυτοκινήτου. Η όποια αλλοίωση μπορεί να προκάλεσε ο τελευταίος, 
αν και μικρή, στο μέλλον θα μπορεί να αποφευχθεί, αφού η διεξαγωγή των 
μετρήσεων θα γίνεται με ειδικό όχημα με πτυσσόμενο παρμπρίζ. 
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9  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο, στο οποίο συνοψίζεται και η παρουσίαση της διπλωματικής, 
δίνονται περιληπτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Επίσης εκθέτονται και 
κάποιες ιδέες και προτάσεις για μελλοντική επέκταση της παρούσας εργασίας, αλλά 
και του προγράμματος που σχεδιάστηκε στα πλαίσια αυτής. 

9.1  ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ακολουθώντας τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ) 
αναπτύχθηκε πρόγραμμα για τον αυτόματο εντοπισμό των ορίων του οδοστρώματος. 
Ο αλγόριθμός που χρησιμοποιείται, έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίζει 
αποστάσεις από το επίπεδο του δρόμου στο επίπεδο της εικόνας, ώστε να περιοριστεί 
η περιοχή ενδιαφέροντος (στα 60m) και να πραγματοποιηθούν εκεί μετρήσεις 
λαμπρότητας. Τα παραπάνω γίνονται σε πραγματικό χρόνο από κινούμενο όχημα. 

Συνοψίζοντας, παρουσιάζονται οι τρόποι με οποίους βελτιώθηκε η υπάρχουσα 
διαδικασία για τη διεξαγωγή φωτοτεχνικών μετρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, όπως 
προκύπτει και από το κεφάλαιο 8, στο οποίο παρουσιάστηκαν παραδείγματα 
εφαρμογής του προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες, επετεύχθησαν τα εξής : 

 

 Διεξαγωγή μετρήσεων χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων 
στον υπό μελέτη δρόμο (μεγάλη ταχύτητα του οχήματος μετρήσεων). 

 Μετρήσεις χωρίς να είναι αναγκαία η σήμανση του δρόμου με «κώνους», αλλά με 
χρήση του μετασχηματισμού αποστάσεων για να εξακριβώνεται η σχετική με το 
όχημα θέση της υπό μελέτη περιοχής. 

 Λήψη συνεχόμενων στιγμιότυπων υπό τη μορφή βίντεο, και επεξεργασία σε 
πραγματικό χρόνο. 

 Αυτόματο εντοπισμό των ορίων του οδοστρώματος και της περιοχής 
ενδιαφέροντος, μέσω της διεπαφής χρήστη του προγράμματός. 
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 Πραγματοποίηση μετρήσεων μέσης λαμπρότητας σε πραγματικό χρόνο και 
παράλληλη καταγραφή των αποτελεσμάτων σε βίντεο. 

 Αποθήκευση αποτελεσμάτων για μετέπειτα επεξεργασία και για το αρχείο του 
μελετητή. 

 

Οι ιδιαιτερότητες – δυσκολίες που προέκυψαν είναι λίγες μπροστά στη συνεισφορά 
της εργασίας. Αναφορά τους γίνεται στην επόμενη ενότητα μαζί και με κάποιες 
προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του αλγορίθμου. 

9.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Με την απόκτηση ειδικού οχήματος με αποκλειστική χρήση τη διεξαγωγή 
μετρήσεων, μπορούν να ξεπεραστούν οι περισσότερες από τις δυσκολίες που 
προέκυψαν, αλλά και να αυτοματοποιηθεί η διεργασία σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. 
Παράλληλα, με αλγοριθμικές βελτιώσεις είναι εφικτό να επιταχυνθεί ο εντοπισμός 
των ορίων για ορθότερα αποτελέσματα, ακόμα και σε δρόμους με στροφές ή/και 
κλίση. 

9.2.1 Ειδικό όχημα μετρήσεων 

Στα άμεσα σχέδια του εργαστηρίου Φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π. είναι η 
απόκτηση οχήματος με μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό διεξαγωγής φωτοτεχνικών 
μετρήσεων. Στο όχημα αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα να τροφοδοτηθούν με ρεύμα 
παραπάνω από μία κάμερες, και ένα αρκετά ισχυρό υπολογιστικό σύστημα με 
τουλάχιστον δύο οθόνες, για τον έλεγχο της διαδικασίας και την απεικόνιση των 
αποτελεσμάτων.  

Επιπρόσθετα, ειδικές βάσεις θα είναι τοποθετημένες για τη στήριξη της 
κάμερας μετρήσεων, αλλά και τη δυνατότητα ελέγχου του προσανατολισμού της με 
πολύ μεγάλη ακρίβεια, για καλύτερη και πιο σταθερή στόχευση. Παράλληλα ο 
ανεμοθώρακας του οχήματος θα αποσπάται από τη θέση του, ώστε να μην 
πραγματοποιείται λήψη εικόνας μέσα από αυτόν. Έτσι οι μετρήσεις θα είναι πολύ πιο 
ρεαλιστικές. 

Εν κατακλείδι, η επεξεργασία θα είναι πολύ πιο γρήγορη χάρη στον πιο 
ισχυρό υπολογιστή, ενώ δε θα χρειάζεται συνεχής μεταφορά και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού, όπως γίνεται μέχρι τώρα με το συμβατικό όχημα. 

9.2.2 Αλγοριθμική βελτίωση 

Το πρόγραμμα που προτείνεται ναι μεν θα λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα σε πιο 
ισχυρό υπολογιστή, αλλά ο αλγόριθμός επιδέχεται βελτιώσεις για να λειτουργεί πιο 
αποδοτικά και σε δρόμους με πιο πολύπλοκη γεωμετρία. Έτσι προτείνονται οι εξής 
μελλοντικές βελτιώσεις: 

1. Παράλληλη επεξεργασία δεδομένων μέσω του Matlab (Parallel Computing). 
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γενικευτεί η λειτουργία του αλγορίθμου σε στροφές 
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(Radon Μ/Σ σε τμηματοποιημένη εικόνα), σε όλες τις περιπτώσεις δρόμων, χωρίς 
η μεγαλύτερη διάρκεια επεξεργασίας στα επιμέρους τμήματα της εικόνας να 
απασχολεί το μελετητή. 

 

2. Υλοποίηση του αλγορίθμου σε γλώσσα C και, μέσω μιας DSP κάρτας,  
επεξεργασία του εισερχόμενου βίντεο απευθείας στην κάρτα γραφικών του 
υπολογιστή. Έτσι θα επιτυγχάνεται ακόμα πιο γρήγορος εντοπισμός της περιοχής 
ενδιαφέροντος. 

 

Τέλος, για να επιτευχθεί μετασχηματισμός αποστάσεων από το επίπεδο του 
δρόμου στο επίπεδο της εικόνας για όλες τις πιθανές γεωμετρίες των υπό μελέτη 
δρόμων, θα πρέπει να δοθεί 3-D προσανατολισμός στη συνάρτηση προτείνεται για 
αυτό ακριβώς το σκοπό. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να εμπλουτιστεί η εξίσωση με 
δεδομένα από δεύτερη κάμερα, που θα είναι τοποθετημένη με λίγο διαφορετικό 
προσανατολισμό από αυτή των μετρήσεων. Έτσι θα είναι εφικτή η παρακολούθηση 
της πορείας του δρόμου σε 3-διαστάσεις, για να γίνεται σωστότερος 
μετασχηματισμός αποστάσεων ακόμα και σε ανηφόρες ή κατηφόρες, και να 
εντοπίζεται η περιοχή ενδιαφέροντος πραγματικά στα 60m από το όχημα, ασχέτως 
της πορείας του δρόμου. 
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