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Περίληψη 
 
 
Το οδόστρωμα με την πάροδο του χρόνου και υπό την επίδραση της κυκλοφορίας και των κλιματολογικών 
συνθηκών χάνει την αρχική του κατάσταση στα πλαίσια του κύκλου ζωής του. Στην περίπτωση που δεν γίνει 
κάποια επέμβαση για την συντήρηση του, υποβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρετικότητας του. Στην παρούσα μελέτη 
αναπτύσσεται μια μεθοδολογία δημιουργίας διαχρονικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει στοιχεία της 
υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης του εθνικού δικτύου. Η μεθοδολογία συλλογής πληροφορίας 
επικεντρώνεται στη χρήση επίγειων σαρωτών laser. Η ανάλυση λαμβάνει χώρα σε τρία οδικά τμήματα 
διαφορετικής λειτουργικής κατάστασης. Αξιολογείται η λειτουργικότητα του οδοστρώματος και οι πιθανότητες 
εμφάνισης υδρολίσθησης. Επιπροσθέτως, στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης πραγματοποιούνται μετρήσεις για 
την αξιολόγηση των δυνατοτήτων καταγραφής του επίγειου σαρωτή lazer συγκρίσει με μια απλή φωτογραφική 
μηχανή. Η επεξεργασία της συλλεχθείσας πληροφορίας θα οδηγήσει στην αξιολόγηση των ακριβειών 
αποτύπωσης της κάθε μεθόδου, καθώς και στην ανάδειξη της μεθοδολογίας Structure-from-Motion ως την 
ιδανικότερη λύση γρήγορης και ικανοποιητικά ακριβούς μεθόδου αποτύπωσης. 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Σάρωση, λέιζερ, οδόστρωμα, ατύχημα, λειτουργικότητα, φωτογραφική μηχανή, βάση δεδομένων, 
Structure-from-Motion. 
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The pavement, as time passes and under the effect of traffic and climatic conditions, loses its original state during 
its lifecycle. In case that no action is taken for its preservation, it degrades in the level of its Present Serviceability 
Index. In this research the development of a methodology which will allow the creation of an objective diachronic 
database is developed. It will contain elements of the present state of functionality of a country’s national road 
network. The methodology is focused on the Terrestrial Laser Scanners (TLS). The analysis includes three road 
sections of different functional state. Special care was given to the appearance of aquaplaning. More measurements 
were implemented in NTUA campus, for the recording of an accident scene using a TLS and a DSLR camera. The 
processing leads to the evaluation of the accuracy of each method. The results highlight the methodology Structure-
from-Motion as the ideal solution for quick and sufficiently accurate capturing. 
 
 
Keywords: Scanning, terrestrial, laser, pavement, functionality, DSLR camera, accident, database, Structure-
from-Motion. 
 
 
 

1. Εισαγωγή 

Το οδόστρωμα είναι ένα από τα σημαντικότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τους φορείς 
διαχείρισης του εθνικού δικτύου μιας χώρας. Η συντήρηση του αποτελεί το 50% του συνολικού 
κόστους συντήρησης της οδού. Η λειτουργικότητα του οδοστρώματος εκφράζει την ικανότητα 
του οδοστρώματος να εξυπηρετεί με ασφάλεια, άνεση και οικονομία το χρήστη, συνεπώς τον 
αφορά άμεσα η κατάσταση στην οποία βρίσκεται (Λοΐζος, 2011).  

Με την πάροδο του χρόνου και την επίδραση της κυκλοφορίας και των κλιματολογικών 
συνθηκών χάνει την αρχική του δομική αντοχή στο πλαίσιο του κύκλου ζωής του. Η διατήρηση 
του σε κατάσταση παρόμοια με αυτή που είχε κατά το χρόνο της κατασκευής του είναι 
πρακτικά αδύνατη. Έτσι, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα αρχίζουν να εμφανίζονται 
μεταβολές στην επιφανειακή υφή, στην ομαλότητα και στην αντιολισθηρότητα της οδού. Οι 
πρώτες επιφανειακές φθορές κάνουν την εμφάνιση τους, γεγονός το οποίο υποδεικνύει πως το 
οδόστρωμα έχει καταπονηθεί σημαντικά. Η εμφάνιση των διαφόρων φθορών και 
παραμορφώσεων πιθανότατα να οφείλεται σε αστοχία του ασφαλτομίγματος ή της στρώσης 
έδρασης. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητο να εντοπίζονται και να καταγράφονται άμεσα 
από εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι ώστε εν συνεχεία, να διατυπωθούν τα κατάλληλα 
προγράμματα συντήρησης και προτεραιότητας που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της 
πηγής του προβλήματος, και στην αύξηση του χρόνου ζωής της οδού.  

Η γενική μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι η 
περιοδική επισκόπηση των οδοστρωμάτων σε μια περιοχή και κατάταξη των συνθηκών τους, 
έτσι ώστε να μπορούν με κάποια λογική να καταστρωθούν τα κατάλληλα προγράμματα 
συντήρησης (Λοΐζος, 2011).  Υπό ιδανικές συνθήκες, για οποιοδήποτε τμήμα μιας οδού, δύο ή 
περισσότεροι αξιολογητές θα καταλήξουν σε όμοια συμπεράσματα. Ωστόσο, εξακολουθούν 
και υπάρχουν πολλές πτυχές κατά την αξιολόγηση οι οποίες είναι αρκετά υποκειμενικές.  

Για την αποτύπωση ενός αντικειμένου μελέτης και την παραγωγή ψηφιακών μοντέλων 
εδάφους, χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα τοπογραφικές, φωτογραμμετρικές, τηλεπισκοπικές 
μέθοδοι. Τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας αναπτύχθηκε και 
χρησιμοποιείται ευρέως και η μέθοδος αποτύπωσης με επίγειους laser σαρωτές. Η τεχνολογία 
Laser-Scanning (LS) προάγει τη γρήγορη και πολύ ποιοτική διαδικασία συλλογής δεδομένων 
μεγάλων εκτάσεων, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στους χρήστες για την ομαλή 
επεξεργασία των ογκωδών πακέτων δεδομένων. Με την επεξεργασία του νέφους σε κατάλληλο 
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λογισμικό, μπορούν να προκύψουν δισδιάστατα ή τρισδιάστατα προϊόντα όπως οριζόντιες και 
κατακόρυφες τομές του προς μελέτη αντικειμένου. 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των προϊόντων που προέρχονται από την 
αποτύπωση οδικών κόμβων και άλλων ανεξάρτητων οδικών τμημάτων με την χρήση της 
τεχνολογίας επίγειας laser σάρωσης. Μέσα από την διαδικασία της μοντελοποίησης γίνεται 
ανάλυση των γεωμετρικών στοιχείων σάρωσης και παραγωγή δισδιάστατων σχεδίων και 
τομών βάσει τον οποίων προχώρησε η επισκόπηση της κατάστασης του οδοστρώματος. 
Επιπλέον, μελετώνται οι δυνατότητες των τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών μεθόδων 
στην αποτύπωση και αναπαράσταση τροχαίων ατυχημάτων.  

Η μελέτη υφιστάμενης κατάστασης οδοστρώματος διεξάγεται σε τρία διαφορετικά οδικά 
τμήματα, το κάθε ένα με διαφορετική λειτουργική υφιστάμενη κατάσταση. Με τη βοήθεια του 
επίγειου σαρωτή αποτυπώνονται και αξιολογούνται τα συγκεκριμένα οδικά τμήματα μέσα από 
τα παραχθέντα τρισδιάστατα μοντέλα. Όλα τα παραπάνω δεδομένα συλλογής αποτέλεσαν ένα 
ολοκληρωμένο προϊόν για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας που απαιτείται προς την 
συμπλήρωση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων που θα μπορέσει εν τέλει, να διατηρήσει τον 
αντικειμενικό χαρακτήρα των αποτελεσμάτων διαχρονικά. 

Στα πλαίσια αξιολόγησης τριών διαφορετικών μεθόδων αποτύπωσης τροχαίου ατυχήματος, 
πραγματοποιήθηκαν επιπλέον μετρήσεις σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης. Συγκεκριμένα 
πραγματοποιείται αποτύπωση μιας σκηνής ατυχήματος με την χρήση επίγειου σαρωτή, 
ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού και φωτογραφικής μηχανής. Στην πρώτη περίπτωση 
σαρώθηκε η σκηνή από τρεις διαφορετικές θέσεις οργάνου και στη συνέχεια δημιουργήθηκε 
το μοντέλο επιφάνειας. Μέσω της χρήσης φωτογραφικής μηχανής, από 51 φωτογραφίες που 
λήφθηκαν, και με την βοήθεια μιας εφαρμογής διαδικτύου που υποστηρίζει την μεθοδολογία 
Structure-from-Motion, δημιουργήθηκε ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο της σκηνής. 
Πραγματοποιείται μελέτη της λειτουργίας της κάθε μεθόδου,  κι αναλύονται τόσο οι απαιτήσεις 
χρόνου όσο και οι απαιτήσεις προσωπικού (π.χ. εκπαίδευση) για την κάθε μέθοδο ξεχωριστά. 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Ο προορισμός της επιφανειακής στρώσης είναι να παρέχει μια λεία και ασφαλή επιφάνεια 
κυκλοφορίας. Η επιφάνεια πρέπει να είναι αντιολισθητική, να παρουσιάζει αντοχή σε 
ρηγμάτωση λόγω φορτίου ή άλλης αιτίας και να ανθίστανται στις μόνιμες παραμορφώσεις. Η 
επιφανειακή στρώση πρέπει να ικανοποιεί πολλές λειτουργικές και κατασκευαστικές 
απαιτήσεις. Ο τύπος της επιφάνειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φορτίο, που θα 
εξασκηθεί στο οδόστρωμα, καθώς και από τα οικονομικά δεδομένα και τα διαθέσιμα υλικά 
κατασκευής (Yodek και Witczak, 1975). 

2.1 Φθορές οδοστρώματος 

Υπάρχουν δύο είδη φθοράς. Το πρώτο, η δομική φθορά, είναι η κατάρρευση της δομής του 
οδοστρώματος ή η βλάβη μιας ή περισσότερων στρώσεων του οδοστρώματος σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε το οδόστρωμα να μην είναι σε θέση να παραλάβει τα φορτία που εξασκούνται στην 
επιφάνεια του.  Το δεύτερο είδος, η λειτουργική φθορά, μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από 
δομική φθορά, αλλά είναι τέτοια, ώστε το οδόστρωμα να μην μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να 
ταλαιπωρεί τους μετακινούμενους ή χωρίς να προκαλεί ισχυρές καταπονήσεις στο όχημα που 
το διατρέχει, λόγω της ανώμαλης επιφάνειας του (Yodek και Witczak, 1975). 
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Η υπερφόρτιση με μεγάλα μικτά φορτία, ο υψηλός βαθμός επανάληψης των φορτίων και οι 
υψηλές πιέσεις ελαστικών ενδέχεται να προκαλέσουν είτε δομική είτε λειτουργική βλάβη. 
Κλιματικές καθώς και περιβαλλοντικές συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν επιφανειακές 
ανωμαλίες και στατικές ανεπάρκειες (Huang, 1993). Τέλος, η αποσάθρωση των υλικών 
οδοστρωσίας λόγω πήξης και τήξης ή ύγρανσης και ξήρανσης συμβάλει αρνητικά στον κύκλο 
ζωής του οδοστρώματος. Οι μέθοδοι σχεδιασμού πρέπει να συνοδεύονται από αυστηρή 
επίβλεψη και έλεγχο κατασκευής για οδοστρώματα καλής ποιότητας (Yodek και Witczak, 
1975). 
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2.2 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης οδοστρώματος 

Η αξιολόγηση οδοστρώματος είναι ένα σύνολο εργασιών που αποσκοπεί στον καθορισμό των 
λειτουργικών και δομικών συνθηκών ενός τμήματος οδού, και πραγματοποιείται είτε στα 
πλαίσια συστηματικών προγραμματισμένων διενεργειών ελέγχου, είτε με αφορμή τον 
προγραμματισμό διαδικασιών εφαρμογής διορθωτικών έργων. Σε επίπεδο δικτύου, οι τακτικές 
αξιολογήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη διαφόρων μοντέλων απόδοσης 
που δίνουν προτεραιότητα στην διατήρηση ή αποκατάσταση των ικανοποιητικών λειτουργικών 
στοιχείων ενός οδικού δικτύου μέσω ορθής χρηματοδότησης. Με την αξιολόγηση οι αρμόδιοι 
φορείς μπορούν να εντοπίσουν κινδύνους και τις αιτίες που τους προκαλούν, προωθώντας με 
αυτόν τον τρόπο σωστές στρατηγικές πρόληψης και αποκατάστασης. Λεπτομερείς οδηγίες 
δίνουν πληροφορίες για εναλλακτικές τεχνικές, που αφορούν στη συντήρηση, αποκατάσταση 
ή μελέτη νέων οδοστρωμάτων, βάσει των στρατηγικών, που αποφασίστηκαν σε επίπεδο 
δικτύου. Εφαρμόζονται κοστολογικές αναλύσεις, προτείνονται εναλλακτικές λύσεις 
συντήρησης και εξετάζονται οι αιτίες εμφάνισης φθορών του οδοστρώματος χρησιμοποιώντας 
μεθοδολογίες κόστους/οφέλους (Russel et alLenz,. 2011). 

Στο εγχειρίδιο “Pavement Condition Manual” (Saraf, 1998), περιγράφεται αναλυτικά η 
διαδικασία υπολογισμού ενός δείκτη βαθμολογίας κατάστασης οδοστρώματος (δείκτης PCR). 
Η τιμή του υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των συντελεστών μείωσης για κάθε τύπο 
παρατηρούμενης καταπόνησης του οδοστρώματος. Οι συντελεστές μείωσης αποτελούν 
συνάρτηση του τύπου αστοχίας, της σοβαρότητας και της έκτασης του φαινομένου. Ο 
συντελεστής μείωσης για κάθε τύπο αστοχίας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βάρος του 
εμφανιζόμενου φαινομένου με το βάρος της κλίμακας σοβαρότητας του και το βάρος της 
κλίμακας έκτασης του. Οι συντελεστές ορίζονται βάσει των τεσσάρων ειδών οδοστρώματος 
που παρουσιάζονται και οι τύποι των φαινομένων βάσει των στοιχείων που συλλέγονται κατά 
την οπτική επιθεώρηση (Luo, 2005). 

2.3 Υδρολίσθηση 

Είναι το φαινόμενο εκείνο που παρουσιάζεται στα οχήματα ενός δρόμου, όταν μια ποσότητα 
νερού εγκλωβίζεται μεταξύ των ελαστικών του αυτοκινήτου και της επιφάνειας του 
οδοστρώματος, με συνέπεια την απώλεια πρόσφυσης και την μη ανταπόκριση του οχήματος 
στις εντολές του οδηγού, όπως αυτές της πέδησης και της επιτάχυνσης.   

Επιθυμητές αλλαγές κατεύθυνσης ή ταχύτητας ενός οχήματος επιτυγχάνονται με την βοήθεια 
της τριβής μεταξύ ελαστικών και επιφάνειας οδοστρώματος. Με την παρουσία νερού σε ένα 
ρεύμα κυκλοφορίας, η αναπτυσσόμενη τριβή μειώνεται σημαντικά. Οι αυλακώσεις που 
σχεδιάζονται στα ελαστικά από καουτσούκ, συμβάλλουν στην απομάκρυνση της επικίνδυνης 
ποσότητας νερού. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντικός βαθμός τριβής, ακόμη και υπό τέτοιες 
δυσμενείς συνθήκες (Kurtus, 2008). Ο κίνδυνος υδρολίσθησης αυξάνεται με την αύξηση του 
βάθους των λιμναζόντων νερών, καθώς επίσης και με την ευαισθησία του οχήματος στο βάθος 
του νερού. 

Η ανάπτυξη εξισώσεων και μοντέλων πρόβλεψης του πάχους συσσώρευσης υδάτων και της 
έναρξης εμφάνισης δυναμικής υδρολίσθησης στα ελαστικά, αποτελεί πεδίο έρευνας για πάνω 
από 50 χρόνια. Αναπτύσσονται δυο ειδών μεθοδολογίες, και πιο συγκεκριμένα  εκείνες που 
χρησιμοποιούν πληροφορίες από εμπειρικά δεδομένα, και εκείνες που προσπαθούν να δώσουν 
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αποτελέσματα μέσα από μαθηματική μοντελοποίηση της υδροδυναμικής ροής του 
συσσωρευμένου νερού και της αλληλεπίδρασης του με τα ελαστικά του οχήματος. Οι πιο 
ευρέως γνωστές μεθοδολογίες χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό των παραπάνω, και 
χρησιμοποιούν ως μια σημαντική παράμετρο την ένταση βροχόπτωσης στην περιοχή 
ενδιαφέροντος. 

2.43 Μέθοδοι αποτύπωσης τρισδιάστατης πληροφορίας 

Στα πλαίσια των αναγκών καταγραφής μετρητικής πληροφορίας και τεκμηρίωσης σύνθετων 
αντικειμένων, έχουν αναπτυχθεί σημαντικά οι δυνατότητες των φωτογραμμετρικών και 
τοπογραφικών μεθόδων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η 
χρήση των επίγειων σαρωτών laser και της ψηφιακής φωτογραμμετρίας έχει επιφέρει πολλές 
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι ερευνητές. Κύριος στόχος είναι η μετατροπή 
του νέφους σημείων που συλλέγεται από τον σαρωτή σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο που θα 
αναπαριστά πλήρως το αντικείμενο. Το τρισδιάστατο αυτό μοντέλο πρέπει να καλύπτει τις 
απαιτήσεις ακριβείας και ταυτόχρονα είναι εύκολα διαχειρίσιμο ώστε να είναι κατάλληλο και 
για διάδοση μέσω διαδικτύου (web GIS, Digital Libraries κτλ.). 

Αποτύπωση με τη χρήση Laser Scanner 

Ένα όργανο επίγειας σάρωσης είναι μια συσκευή η οποία επιτρέπει την ανάλυση ενός 
αντικειμένου ή του περιβάλλοντα χώρου με τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με το 
σχήμα και πιθανότατα την εμφάνιση του. Τα δεδομένα που συλλέγονται εμφανίζονται στον 
χρήση ως τριών διαστάσεων μοντέλα. Η τεχνολογία της επίγειας σάρωσης laser (terrestrial 
laser scanner) επιτρέπει την αποτύπωση, σαρώνοντας μια επιφάνεια, καταγράφοντας τις 
τρισδιάστατες συντεταγμένες των σημείων υπό τη μορφή νέφους σημείων.  

Υπάρχουν διακυμάνσεις ακρίβειας λόγω των διαφορετικών συνθηκών μεταχείρισης και 
προφύλαξης από τον χρήστη (Boehler et al.. 2003). Οι ακρίβειες που είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν στην αποτύπωση με σάρωση είναι αρκετά υψηλές. Ειδικότερα, ο προσδιορισμός 
της τρισδιάστατης θέσης μεμονωμένων σημείων γίνεται με ακρίβεια της τάξης των ±1-6mm 
για συνήθεις αποστάσεις των 50m του αντικειμένου από τον σαρωτή. Όμως, η ακρίβεια 
βελτιώνεται σημαντικά όταν ακολουθήσει επεξεργασία των δεδομένων (νέφη σημείων) και 
γίνει μοντελοποίηση επιφάνειας με τιμές που ανέρχονται στα ±2mm. 

Ως μια πολύ σημαντική εφαρμογή των επίγειων σαρωτών, αναφέρεται η διεργασία μελετών 
οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια κατάλληλα συλλεχθείσας πληροφορίας, 
γίνεται εφικτή η ποιοτική αξιολόγηση των οδικών χαρακτηριστικών σε περιοχές 
διασταυρώσεων (Jenkins, 2005). Με τα δεδομένα σάρωσης, είναι εφικτή η έρευνα πάνω στους 
παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόκληση ατυχήματος σε πολύ ικανοποιητικό 
βαθμό. Το τρισδιάστατο μοντέλο, επιτρέπει την καλύτερη δυνατή εποπτεία του περιβάλλοντα 
χώρου, καθώς επίσης και των ζημιών που μπορούν να προκληθούν σε αυτό αλλά κυρίως στο 
όχημα ή οχήματα που εμπλέκονται στο συμβάν. Με κατάλληλες σαρώσεις σε κοντινές 
αποστάσεις, είναι εφικτή ακόμη και η αποτύπωση των αποτυπωμάτων ελαστικών αυτοκινήτου 
πάνω στην άσφαλτο. 
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Τρισδιάστατη αποτύπωση με τη χρήση φωτογραφιών 

Η τρισδιάστατη αποτύπωση μέσω φωτογραφιών, γνωστή και ως μεθοδολογία Structure-from-
Motion, αποτελεί επέκταση των παραδοσιακών εφαρμογών της Φωτογραμμετρίας κι έχει 
περιγράφει ως «η πιο πλήρης, οικονομική, φορητή, ευέλικτη μεθοδολογία που έχει εφαρμοστεί 
μέχρι σήμερα» (Remondino και Hakim, 2006). Συγκρινόμενη με τις παραδοσιακές 
φωτογραμμετρικές μεθόδους, η παρούσα μεθοδολογία δεν απαιτεί την ρητή αναγνώριση της 
θέσης του κάθε στόχου σε κάθε φωτογραφία. Αντ' αυτού, οι αλγόριθμοι που εφαρμόζονται στις 
φωτογραφίες προσδιορίζουν αυτόματα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – λεπτομέρειες που μπορούν 
στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πληροφορία παραγωγής του τρισδιάστατου μοντέλου. 
Με αυτόματες διαδικασίες ενώνονται κατάλληλα όλες οι καταγραφές και παράγεται η 
τρισδιάστατη απεικόνιση. Το νέφος κοινών σημείων που εντοπίζεται από όλες τις φωτογραφίες 
είναι σε θέση να αποτυπώσει σε ικανοποιητικό βαθμό την επιφάνεια του αντικειμένου, και με 
λιγότερη ακρίβεια – με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία - την υφή του. 

Υπάρχουν αρκετά ευδιάκριτα πλεονεκτήματα στην παρούσα μεθοδολογία, όπως η απεξάρτηση 
από εξειδικευμένο και ογκώδη εξοπλισμό κατά την καταγραφή. Κρίνεται σημαντική επίσης η 
αποδέσμευση από εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας στις εργασίες γραφείου. Η 
αποτύπωση μπορεί να υλοποιηθεί πολύ εύκολα, δίχως απαιτήσεις για αυστηρό 
προγραμματισμό λήψεων. Τέλος, η μεθοδολογία δεν επιτάσσει την χρήση επαγγελματικών 
φωτογραφικών μηχανών. 

Η θεωρία πίσω από την δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων με τη βοήθεια μιας σειράς 
φωτογραφιών που λήφθηκαν από μη καλιμπραρισμένες κάμερες αγνώστων παραμέτρων, 
δημοσιεύεται και αναλύεται εκτενώς από τους Pollefeys et al. (1998). 

3. Μεθοδολογία 

Για την πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ενός οδοστρώματος, αλλά και για την 
αποτύπωση ενός ατυχήματος, κρίνεται απαραίτητη η χρήση οργάνων με δυνατότητες 
καταγραφής μεγάλου πλήθους σημείων σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Και 
στις δύο εφαρμογές, απαιτείται η επιλογή της μεθόδου με τα ακριβέστερα μετρητικά 
αποτελέσματα. 

3.1 Συλλογή τρισδιάστατης πληροφορίας μέσω σαρωτή laser 

Η παρούσα μεθοδολογία επιτάσσει διαδοχικές σαρώσεις του αντικειμένου από διαφορετικές 
θέσεις με σκοπό την αποτύπωση, όσο το δυνατό, μεγαλύτερου τμήματος της επιφάνειάς του. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, επιλέγονται οι κατάλληλες θέσεις σάρωσης με 
συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η ελάχιστη εφικτή κάλυψη του αντικειμένου από εξωγενή ή και 
ενδογενή του στοιχεία. 

Επίσης, σημαντικό κριτήριο επιλογής των στάσεων του σαρωτή είναι η ανάγκη επικάλυψης 
μεταξύ των διαδοχικών σαρώσεων. Η προϋπόθεση αυτή κρίνεται σημαντική, διότι στη 
συνέχεια θα επιτευχθεί ακριβέστερο και πληρέστερο αποτέλεσμα συνένωσης. Για την 
διασφάλιση της ακρίβειας χρησιμοποιούνται εντός του θέματος σάρωσης και ειδικοί 
ανακλαστικοί στόχοι, που αναγνωρίζονται από το λογισμικό και καταγράφονται με τη βέλτιστη 
ακρίβεια. Η τοποθέτηση των στόχων αυτών μπορεί να παραλειφθεί και η διαδικασία 
συνένωσης να πραγματοποιηθεί είτε με την υπόδειξη από το χρήστη (ταύτιση κοινών σημείων 
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στην επιφάνεια του αντικειμένου), είτε με τη χρήση σχετικών αλγορίθμων ταύτισης. Η 
παράλειψη του βήματος αυτού, μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα αποτελέσματα ως προς την 
ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος της συνένωσης, συνεπώς και των παραγόμενων 
τρισδιάστατων μοντέλων. 

Για την επίτευξη συνένωσης με την βοήθεια στόχων χρειάζονται τουλάχιστον 3 κοινά σημεία 
ανά ζεύγος. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται, ανακλαστικές σφαίρες, επίπεδοι ανακλαστικοί 
στόχοι ή λευκοί-μαύροι στόχοι, τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες, ώστε να είναι ορατοί σε όσο 
το δυνατόν περισσότερες σαρώσεις αλλά και να κατανέμονται στο μέγιστο δυνατό εύρος της 
επιφάνειας του αντικειμένου. Επιπλέον, πρέπει να κατανέμονται και στις τρεις διαστάσεις έτσι 
ώστε να μπορούν να ορίσουν τον τρισδιάστατο χώρο.  

Τέλος, πολύ σημαντική κρίνεται η απομόνωση του αντικειμένου κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. Πιθανή παρεμβολή αντικειμένων και ανθρώπων δημιουργεί θόρυβο στα τελικά 
αποτελέσματα. Η απομάκρυνση λανθασμένων σημείων σάρωσης αποτελεί μια χρονοβόρο 
διαδικασία, που μπορεί τελικά να επιβαρύνει την ακρίβεια του τελικού μοντέλου. 

3.2 Συλλογή πληροφορίας μέσω φωτογραφιών 

Με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας είναι εφικτή η λήψη μετρητικής πληροφορίας μόνο με 
την χρήση μια ψηφιακής μηχανής. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος 123D Catch της 
εταιρίας Autodeck είναι εφικτή η μετατροπή δισδιάστατων φωτογραφιών σε ένα τρισδιάστατο 
μοντέλο. Η μεθοδολογία είναι πολύ απλή και χωρίς γνωστικές απαιτήσεις. Το λογισμικό 
διατίθεται δωρεάν μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και 
ως εφαρμογή σε έξυπνο τηλέφωνο. Η παρούσα μεθοδολογία καταγραφής τρισδιάστατης 
πληροφορίας εφαρμόστηκε μόνο στη τρίτη εφαρμογή της έρευνας. 

4. Συλλογή δεδομένων 

Στις πρωταρχικές απαιτήσεις της μελέτης αξιολόγησης ενός οδοστρώματος συγκαταλέγεται η 
ανάγκη επιλογής ενός οδικού τμήματος του οποίου τα αποτελέσματα των εργασιών μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς ως μια μορφή αξιολόγησης.  Η αναγκαιότητα 
προγραμματισμού εργασιών συντήρησης εξαρτάται πάντοτε από τα αποτελέσματα σχετικών 
μελετών.  

4.1 Επιλογή οδικών τμημάτων 

Στα πλαίσια αρχικών δοκιμαστικών μετρήσεων, επιλέχθηκε να γίνουν σαρώσεις εντός της 
Πολυτεχνειούπολης, και συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα που βρίσκεται πριν τη σχολή των 
Πολιτικών Μηχανικών, και κοντά στο εργαστήριο Ηχοτεχνίας και Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
(Σχήμα 1Α). Είναι μια αρκετά κλειστή στροφή της οποίας το οδόστρωμα παρουσιάζει 
σημαντικές φθορές, και αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πολλών μορφών 
παραμορφώσεων και ρηγματώσεων. Δεύτερο δείγμα σαρώσεων αποτέλεσαν οι σαρώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στον αστικό κόμβο που βρίσκεται στην συνοικία Γουδί του δήμου 
Ζωγράφοu (Σχήμα 1Β). Ο κόμβος συνιστά τη συμβολή των οδών Κοκκινοπούλου και 
Αγήνονος. Το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα είναι έντονα διαβρωμένο, συνεπώς 
αποτελεί ένα αρκετά καλό παράδειγμα επισκόπησης της κατάστασης του οδοστρώματος, και 
αξιολόγησης των διαφόρων μεθοδολογιών χαρακτηρισμού της κατάστασης του. 
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Το φαινόμενο της υδρολίσθησης εμφανίζεται κυρίως υπό συνθήκες ανάπτυξης υψηλών 
ταχυτήτων από τους χρήστες των οχημάτων. Μια συνεχής λεπτή επιφάνεια συσσώρευσης 
υδάτων, μεταξύ του ελαστικού και του οδοστρώματος, μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει στην 
εμφάνιση του φαινομένου αυτού. Επομένως, θεωρήθηκε απαραίτητη η διενέργεια μετρήσεων 
σε ένα οδικό τμήμα του οποίου οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες ξεπερνούν τα 90χλμ/ώρα. Το 
οδικό τμήμα το οποίο επιλέχθηκε τελικά να μελετηθεί βρίσκεται στην παλαιά εθνική οδό 
Αθηνών – Χαλκίδος και πιο συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή του οικισμού Καλοχωρίου – 
Παντειχίου (Σχήμα 1Γ). Πριν την παραχώρηση του οδικού άξονα Σχηματαρίου – Χαλκίδος 
στην κυκλοφορία, το προς μελέτη οδικό τμήμα εξυπηρετούσε καθημερινά μεγάλο φόρτο 
οχημάτων όλων των κατηγοριών. Λόγω της γεωμετρίας χάραξης του δρόμου, ήταν εφικτή η 
ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων γεγονός που επιτρέπει την μελέτη εμφάνισης υδρολίσθησης σε 
ορισμένα επικίνδυνα σημεία λόγω κακής απορροής των υδάτων.  

Στα πλαίσια της τρίτης εφαρμογής, επελέγη η τοποθέτηση τριών οχημάτων σε έναν ανοιχτό 
χώρο, υπό μορφή ενός εικονικού ατυχήματος (Σχήμα 2). Οι μετρήσεις προγραμματίστηκαν να 
υλοποιηθούν στον χώρο στάθμευσης της σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, 
δυτικά του κτιρίου Λαμπαδαρίου. Για την προετοιμασία καταγραφής: 

• Τοποθετήθηκαν χαρτιά στα παράθυρα του ενός οχήματος με σκοπό την αποφυγή 
φωτογράφισης του εσωτερικού χώρου, αλλά και των περιβάλλοντος πίσω από αυτό. 

• Τοποθετήθηκαν ειδικοί στόχοι εντός της σκηνής του ατυχήματος, για την επίτευξη 
μεγαλύτερης ακρίβειας στην συνένωση των νεφών σημείων που θα ληφθούν στη 
συνέχεια με την βοήθεια επίγειου σαρωτή laser. 

• Τοποθετήθηκαν τέλος δύο σταδίες χωροστάθμησης εντός του θέματος σάρωσης – 
φωτογράφησης, με σκοπό την μελλοντική τους χρήση ως μήκη αναφοράς. 

4.2 Ίδρυση τοπικού δικτύου οριζόντιου και κατακόρυφου ελέγχου 

Η πραγματοποίηση των μετρήσεων απαιτεί την ίδρυση ενός δικτύου οριζόντιου και 
κατακόρυφου ελέγχου μέσα από τον ορισμό μιας πολυγωνικής όδευσης. Το δίκτυο αυτό 
αποφασίστηκε να είναι τοπικό, με τυχαίες συντεταγμένες Χ, Ψ στην πρώτη κορυφή και τυχαία 
γωνία διεύθυνσης στην πρώτη πλευρά. Δεν θεωρήθηκε απαραίτητη η ίδρυση πλήρως 
εξαρτημένης όδευσης, μιας και η ανεξάρτητη όδευση, μπορεί και πάλι να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις της έρευνας. Εφόσον οι μετρήσεις προγραμματίστηκαν να υλοποιηθούν σε έναν 
ανοιχτό χώρο, δεν παρουσιάστηκαν εμπόδια στην επιλογή των κορυφών της όδευσης (πχ. 
πρόβλημα ορατότητας, πρόσβασης). Συνεπώς λήφθηκε μόνο υπόψη η σωστή γεωμετρία, ώστε 
να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ακρίβεια. 

Για τις μετρήσεις των σημείων της όδευσης, αλλά και των απαραίτητων ταχυμετρικών, 
χρησιμοποιήθηκε ένας ολοκληρωμένος ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός της εταιρίας Topcon. 
Ταυτόχρονα με τις παραπάνω μετρήσεις, στοχεύθηκαν και οι ειδικοί στόχοι σάρωσης που 
τοποθετήθηκαν εντός της σάρωσης για τις ανάγκες σύνδεσης των νεφών σημείων, που θα 
καταγραφούν από τον επίγειο σαρωτή. 
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Σχήμα 1: Επιλογή οδικών τμημάτων 

 
 

Σχήμα 2: Αναπαράσταση ατυχήματος 
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4.3 Εκτέλεση σαρώσεων 

Σε δεύτερο στάδιο, ακολούθησε η εκτέλεση των απαραίτητων σαρώσεων με τη χρήση του 
επίγειου σαρωτή Scanstation 2 της εταιρίας Leica. Ο συγκεκριμένος σαρωτής κατασκευάστηκε 
το 2007 και αποτελεί ένα άρτιο όργανο επίγειας σάρωσης, καθώς διαθέτει μεγάλη ταχύτητα 
στιγμιαίας σάρωσης, σε συνδυασμό με την ακρίβεια και την ελευθερία ενός ολοκληρωμένου 
γεωδαιτικού σταθμού.  Ο χειρισμός γίνεται από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος 
συνδέεται με τον σαρωτή και μέσα από το πρόγραμμα Cyclone της Leica δίνονται όλες οι 
απαραίτητες εντολές.  

To σύστημα αναφοράς των διαδοχικών σαρώσεων επελέγη να είναι αυθαίρετο, μιας και η 
αποτύπωση αφορούσε αποκλειστικά το εκάστοτε θέμα μελέτης (σκηνή ατυχήματος – οδικό 
τμήμα). Με την βοήθεια του λογισμικού Cyclone λήφθηκαν αρχικά χαρακτηριστικές εικόνες 
της σκηνής καταγραφής, και στην συνέχεια ορίστηκε συγκεκριμένο πεδίο σάρωσης, βάσει των 
πληροφοριών των εικόνων που εμφανίζονταν κάθε φορά στην οθόνη του φορητού υπολογιστή. 

Στην τρίτη εφαρμογή, υλοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές στάσεις οργάνου, και η κάθε σάρωση 
διήρκεσε περίπου 12-15 λεπτά. Συνολικά η διαδικασία καταγραφής με την χρήση επίγειου 
σαρωτή διήρκεσε μια ώρα. Η πυκνότητα της κάθε σάρωσης ρυθμίστηκε στο 1cm, ενώ η 
απόσταση επίτευξης της δοσμένης πυκνότητας υπολογίστηκε αυτόματα κάθε φορά από το 
λογισμικό, μέσω της εντολής «Probe».  

Μετά το πέρας της καταγραφής του θέματος, ακολούθησε και η σάρωση των ανακλαστικών 
στόχων που τοποθετήθηκαν σε χαρακτηριστικές, κρίσιμες για την συνένωση των νεφών, 
θέσεις. Στις δύο πρώτες εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν επίπεδοι τετράγωνοι στόχοι. Στην 
καταγραφή τροχαίου ατυχήματος αξιοποιήθηκαν σφαιρικοί στόχοι, κατάλληλα τοποθετημένοι 
σε τρίποδα, εντός του θέματος. Η τοποθέτηση τους σε τρίποδα, και η δυνατότητα περιστροφής 
τους επέτρεψε την εύκολη και ακριβή καταγραφής τους και από τις τρεις θέσεις σάρωσης του 
οργάνου. Σε καμία θέση δεν χάθηκε η οπτική επαφή, ενώ η περιστροφή προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση επέτρεψε τη διατήρηση της χωρικής τους θέσης. 

4.4 Συλλογή φωτογραφιών 

Για την μοντελοποίηση με την βοήθεια φωτογραφιών και του λογισμικού 123D Catch της 
Autodeck, χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR, Canon EOS-1D Mark II 
με φακό 24 χιλιοστών. Πραγματοποιήθηκε λήψη φωτογραφιών κατά τις μεσημβρινές ώρες, 
όπου ο ήλιος βρισκόταν σχεδόν πάνω από το αντικείμενο καταγραφής. Με αυτό τον τρόπο 
επετεύχθη ομοιόμορφος και πλήρης φωτισμός των οχημάτων. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας καταγραφής πληροφοριών, διήρκεσε συνολικά 10 λεπτά. 

5. Δημιουργία 3D μοντέλων 

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 3D μοντέλου απαιτεί περισσότερες από μια σαρώσεις γύρω 
από το θέμα μελέτης. Ο συνδυασμός πολλών νεφών σημείων επιτυγχάνει πλήρη κάλυψη του 
αντικειμένου. Η διαδικασία συνένωσης επιτυγχάνεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος 
αναφοράς που ορίζεται και καταγράφεται στο πεδίο. Μέσω των εργαλείων του λογισμικού 
επικοινωνίας σαρωτή – υπολογιστή (Cyclone), και συγκεκριμένα της εντολής «registration», 
δημιουργείται τελικά ένα ενιαίο νέφος σημείων, σε ένα τοπικό σύστημα συντεταγμένων. 
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Και στις τρεις εφαρμογές η μοντελοποίηση έγινε με το λογισμικό Studio 10 της Geomagic. Σε 
αυτό πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή του νέφους σημείων που επελέγη από τα επεξεργασμένα 
δεδομένα συλλογής του λογισμικού Cyclone.  

Κατά τη σάρωση, μετρώνται και αποθηκεύονται πληθώρα σημείων που πολλές φορές η 
πυκνότητα τους θεωρείται μεγαλύτερη της απαραίτητης για τη δημιουργία του μοντέλου. Με 
τη βοήθεια του λογισμικού Geomagic είναι εφικτή η μείωση του θορύβου και του αριθμού των 
σημείων. Με τις εντολές «Reduce Noise» και «Uniform Sample», μειώνεται η περιττή 
πληροφορία, καθώς επίσης και το μέγεθος του αρχείου που καλείται να επεξεργαστεί επιτυχώς 
το λογισμικό. Το τελικό αποτέλεσμα για ένα από τα τρια οδικά τμήματα, εμφανίζεται στο 
Σχήμα 3Α. Όμοια λογική ακολουθήθηκε και στην περίπτωση καταγραφής τροχαίου 
ατυχήματος (Σχήμα 3Β). 

Στην τρίτη εφαρμογή είναι εμφανές ότι στα δύο από τα τρία αυτοκίνητα η μοντελοποίηση δεν 
έχει υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Παρατηρούνται πολύ σημαντικά κενά πληροφορίας 
κι αυτό οφείλεται στην ελλιπή αρχική καταγραφή πληροφορίας του αντικειμένου. Όπως 
χαρακτηριστικά φαίνεται στο τρίτο, καλύτερα καταγεγραμμένο όχημα, τα χαρτιά που 
τοποθετήθηκαν στα τζάμια του οχήματος, εμπόδισαν την έντονη ανακλαστικότητα της 
επιφάνειας, επιτυγχάνοντας εν τέλει ομαλή επιστροφή της ακτίνας πίσω στον δέκτη του 
οργάνου. 

Για τη δημιουργία ενός δεύτερου 3D μοντέλου του εικονικού ατυχήματος από τις φωτογραφίες 
που λήφθηκαν, αξιοποιήθηκε το 123DCatch της Autodeck. Η εφαρμογή λειτουργεί είτε μέσω 
διαδικτύου, είτε μέσω εφαρμογής που εγκαθίσταται σε υπολογιστή που του ορίζεται κάθε 
φορά. Προτιμήθηκε η δεύτερη δυνατότητα, μιας και η πρώτη παρουσίαζε συχνά προβλήματα 
επικοινωνίας με τον server της εταιρίας. 

Αρχικά μέσω της εντολής εισαγωγής, φορτώθηκαν όλες οι φωτογραφίες του θέματος. Εν 
συνεχεία επιλέχθηκε η αυτόματη διαμόρφωση του τρισδιάστατου μοντέλου. Επιλέχθηκε η 
παράμετρος διαμόρφωσης υψηλής ανάλυσης, μιας και η εργασία επιτάσσει ακριβή μετρητικά 
αποτελέσματα στο τελικό παραχθέν μοντέλο. Συνολικά η δημιουργία του μοντέλου διήρκεσε 
μια ώρα. Μετά το πέρας της χρονοβόρας αυτής διαδικασίας, εμφανίστηκε το μοντέλο, όπως 
αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 3Γ. Η περιττή πληροφορία του περιβάλλοντος χώρου 
απομακρύνθηκε με την βοήθεια και πάλι του λογισμικού Geomagic. 

Παρατηρώντας συνολικά το μοντέλο διαπιστώνεται, πως το λογισμικό έχει επιστρέψει ένα 
πολύ καλό αποτέλεσμα. Οι περισσότερες λεπτομέρειες των οχημάτων έχουν αποδοθεί σωστά, 
και τα κενά πληροφορίας βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο σημείο ένωσης των οχημάτων και 
στην οροφή. Οι συγκεκριμένες αστοχίες του μοντέλου ήταν αναμενόμενες, μιας και η λήψη 
των φωτογραφιών από αρκετό υψόμετρο δεν ήταν δυνατή. 
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Σχήμα 3: Τελικά τρισδιάστατα μοντέλα 

6. Υλοποίηση εφαρμογών 

Στην ενότητα αυτή παραθέτονται όλες οι εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της 
παρούσας έρευνας. Αρχικά γίνεται αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των τριών οδικών 
τμημάτων, βάσει της μεθόδου PCR. Ακολουθεί η μελέτη του φαινομένου υδρολίσθησης και η 
σύγκριση δύο μεθόδων αποτύπωσης τρισδιάστατης πληροφορίας μέσω μιας εφαρμογής 
αποτύπωσης τροχαίου ατυχήματος.  

6.1 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης οδοστρώματος 

Η μέθοδος αξιολόγησης PCR (Pavement Condition Rating) παρέχει μια μεθοδολογία ενιαίας 
αναγνώρισης και περιγραφής, χρησιμοποιώντας ως συντελεστές το είδος της καταπόνησης, την 
σοβαρότητα της αλλά και την έκταση της στο προς μελέτη οδόστρωμα. Βασίζεται στην 
άθροιση των συντελεστών καταπόνησης που παρατηρούνται και υπολογίζονται κατά τη 
διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης. Η μαθηματική έκφραση για τον υπολογισμό του PCR 
είναι: 

100 	∑      (1) 

Όπου: 
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• n = o αριθμός των παρατηρούμενων καταπονήσεων, και 
• Deduct = (βάρος καταπόνησης) x (Βάρος σοβαρότητας) x (Βάρος έκτασης) 

Από τον οδηγό έχει δημιουργηθεί μια κλίμακα, η οποία περιγράφει την κατάσταση του 
οδοστρώματος χρησιμοποιώντας τα υπολογισμένα νούμερα PCR από την παραπάνω εξίσωση. 
Η κλίμακα ξεκινάει από την τιμή 0, η οποία αντιπροσωπεύει ένα οδόστρωμα με πολλές 
καταπονήσεις στο μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου. H σοβαρότητα τους σε αυτή τη κλίμακα 
φτάνει τα υψηλότερα επίπεδα, και καταλήγει στην τιμή 100, η οποία αντιπροσωπεύει την 
βέλτιστη κατάσταση οδοστρώματος (PCEM, 2001). Για την ορθή εφαρμογή του 
συγκεκριμένου οδηγού, πρέπει η μέση ημερήσια κυκλοφορία να είναι λιγότερη από 5000 
οχήματα ανά λωρίδα.   

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία εντοπισμού και αξιολόγησης αστοχιών οδοστρώματος στα 
προς μελέτη οδικά τμήματα, υπολογίστηκε ένας τελικός δείκτης κατάστασης (PCR) από 
επιτόπιες μετρήσεις, αλλά και από μετρήσεις πάνω στο 3D μοντέλο. Ένας ενδεικτικός πίνακας 
αξιολόγησης από το οδικό τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθ.-Χαλκίδος (επιτόπιες μετρήσεις) 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 4A. Αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν όλες οι πιθανές αστοχίες που 
μπορεί να εντοπιστούν και οι οποίες αναγράφονται και περιγράφονται στο σύστημα  DRMTM 
(Σχήμα 4Β-4Γ). Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να εντοπίζονται οι αστοχίες και στις δύο 
μεθόδους αξιολόγησης, επιτυγχάνοντας έτσι τη σύγκριση τους σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Σύγκριση αποτελεσμάτων GSP Manual – Laser Scanner 

Έχοντας πλέον συμπληρώσει τον πίνακα υπολογισμού του PCR και στις δύο περιπτώσεις 
(επιτόπιες μετρήσεις – μετρήσεις στο 3D μοντέλο), διαπιστώθηκε ότι: 

• Στην περίπτωση του μοντέλου σάρωσης της Πολυτεχνειούπολης, παρατηρήθηκε 
αύξηση του συντελεστή PCR σε σχέση με αυτόν που υπολογίστηκε από τις μετρήσεις 
πεδίου.  Η αύξηση αυτή δίνει τον χαρακτηρισμό «Fair» στο οδόστρωμα,  ενώ με τις 
μετρήσεις πεδίου δόθηκε ο χαρακτηρισμός «Fair to Poor» (Σχήμα 4Δ). 

• Στην περίπτωση του μοντέλου σάρωσης του αστικού κόμβου, παρατηρήθηκε και πάλι 
αύξηση του συντελεστή PCR σε σχέση με αυτόν που υπολογίστηκε από τις μετρήσεις 
πεδίου. Αυτή τη φορά, με τις υποτιμημένες παραμορφώσεις και φθορές που 
εντοπίστηκαν στο μοντέλο, διαπιστώνεται πως το οδικό τμήμα κατατάσσεται στην 
κατηγορία «Good» από «Fair» που είχε αρχικά εκτιμηθεί στο πεδίο. 

• Τέλος, στο οδικό τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδος, παρατηρείται αύξηση του 
δείκτη PCR, από 88,2 στο 93. Το οδόστρωμα από τον χαρακτηρισμό «Good», 
κατατάσσεται στον χαρακτηρισμό «Very Good». 
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(Δ) 

Σχήμα 4: Ενδεικτικά αποτελέσματα επιτόπιων μετρήσεων 

 

 

Formatted: Greek
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6.2 Μελέτη Υδρολίσθησης στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδος 

Οι Gallaway et al. (1979) διαμόρφωσαν μια καινούρια μεθοδολογία πάνω στο φαινόμενο της 
υδρολίσθησης για λογαριασμό του Τμήματος Συγκοινωνιών της Αμερικής και πιο 
συγκεκριμένα αποτελεί τμήμα του εγχειριδίου σχεδιασμού υδραυλικών  έργων του τομέα 
μεταφορών του Τέξας.  Αρχικά χρησιμοποιούνται ως δεδομένα η ένταση βροχόπτωσης και η 
γεωμετρία του δρόμου στην εφαρμογή του παρακάτω τύπου: 

. . .

.                                 (2) 

Όπου: 

 z = 0.01485 (σταθερά) 

 L = μήκος ρεύματος ροής οδοστρώματος (m) 

 Ι = ένταση βροχόπτωσης (mm/hr) 

 S = κλίση οδοστρώματος (m/m) 

 TXD = βάθος υφής οδοστρώματος (mm)  (προτεινόμενη τιμή 0,5mm) 

Για το σκοπό της μελέτης του φαινομένου της υδρολίσθησης, απαιτείται κάθε φορά η 
δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου εδάφους του οδικού τμήματος που απασχολεί τους 
υπολογισμούς. Για την υλοποίηση του, απαιτείται τρισδιάστατη πληροφορία, η οποία στην 
παρούσα εργασία έχει συλλεχθεί από τις αποτυπώσεις του οδοστρώματος που 
πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του επίγειου σαρωτή. 

Με την βοήθεια του AutoCAD, δημιουργήθηκε το απαραίτητο υπόβαθρο και 
πραγματοποιήθηκε περεταίρω επεξεργασία του χάρτη των ισοϋψών. Αρχικά, βάσει των 
εικόνων σάρωσης, γίνεται η σχεδίαση των ορίων του οδοστρώματος αλλά και του άξονα του 
δρόμου. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται ακριβώς η περιοχή μελέτης του φαινομένου της 
υδρολίσθησης. Εν συνεχεία, σχεδιάζονται όλες οι πιθανές διαδρομές των υδάτων δεξιά και 
αριστερά του άξονα του δρόμου. Για κάθε μία από αυτές μετριέται το μήκος ροής, το οποίο 
στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στον τύπο που διαμόρφωσαν οι Gallaway et al. (1979) για τον 
υπολογισμό του βάθους συσσώρευσης υδάτων. 

Η κλίση του ρεύματος ροής υπολογίζεται κάθε φορά βάσει του σχεδίου των ισοϋψών που 
δημιουργήθηκε από το λογισμικό Cyclone. Εν συνεχεία, η παραπάνω τιμές, τοποθετούνται στο 
τύπο υπολογισμού βάθους στρώματος νερού (Σχήμα 5Α).. Στα εύκαμπτα οδοστρώματα, υψηλά 
επίπεδα τριβής και άρα μη εμφάνιση του φαινομένου της υδρολίσθησης επιτυγχάνεται όταν: 
(i) Το βάθος των συσσωρευμένων υδάτων δεν ξεπερνά τα 2.5mm (προτεινόμενη τιμή) (ii) το 
βάθος του πέλματος των ελαστικών είναι μεγαλύτερο των 5mm και (iii) η πίεση των ελαστικών 
είναι μεγαλύτερη των 138kPa. 

Η απόλυτη τιμή του μεγέθους της πρώτης παραμέτρου δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά τα 4mm 
(Gallaway et al., 1979). Επομένως, λαμβάνοντας τις δύο αυτές τιμές ως κριτήριο αξιολόγησης, 
προκύπτει πως το ρεύμα προς Χαλκίδα δεν παρουσιάζει προβλήματα υδρολίσθησης, σε 
αντίθεση με το ρεύμα προς Αθήνα, όπου σε ένα μεγάλο μέρος του εμφανίζει επικίνδυνη 
συσσώρευση υδάτων (Σχήμα 5Β). Οι περιοχές που έχουν χρωματιστεί με κίτρινη απόχρωση, 
αποτελούν τμήματα της οδού, τα οποία πιθανότατα σε ακραίες καιρικές συνθήκες να 
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εμφανίζουν συσσώρευση υδάτων. Η τιμή WFD που υπολογίστηκε για τις συγκεκριμένες 
περιοχές, προσεγγίζει την τιμή 2.5, η οποία είναι και η κρίσιμη. Ενδεικτικά, μια αύξηση 40% 
στην ένταση της βροχόπτωσης, μπορεί να επιφέρει αύξηση στο βάθος των λιμναζόντων νερών 
κατά 27%, δηλαδή κατά 0,5mm. Συνεπώς σε μια μελλοντική επανεξέταση του φαινομένου, θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συγκεκριμένα τμήματα. 

α/α Μήκος 
ευθυγραμμίας 

(m) 

Υψομετρική 
Διαφορά (m) 

Κλίση 
(%) 

Μέση κλίση  
(%) 

WFD 
(mm) 

1 2,6358 0,1 3,79  0,53 

2 2,2207 0,08 3,60  0,48 

3 2,5195 0,08 3,18  0,59 

4 1,9551 0,06 3,07  0,49 

5 3,5293 0,1 2,83  0,82 

6 4,7345 0,1 2,11  1,20 

7 6,5694 0,1 1,52  1,74 

8 4,9759 0,1 2,01  1,27 

9 5,4654 0,08 1,46  1,60 

10 4,5153 0,1 2,21  1,13 

11a 4,0228 0,1 2,49 1,71 1,34 

11b 5,3266 0,06 1,13 

12 0,8408 0,1 11,89  0,00 

13a 6,0228 0,06 1,00 1,30 1,56 

13b 3,2313 0,06 1,86 

14 14,2698 0,06 0,42  4,87 

15 5,6388 0,06 1,06  1,94 

16 7,0211 0,1 1,42  1,87 

(Α)

 

(Β) 

Σχήμα 5: Αποτελέσματα Υπολογισμών WFD 

6.3 Σύγκριση μεθόδων αποτύπωσης 3D Μοντέλου 

Μετά το πέρας της διαμόρφωσης των μοντέλων επιφάνειας από τις μετρήσεις του επίγειου 
σαρωτή και από φωτογραφίες, ακολουθεί η σύγκριση τους. Αρχικά εισάγονται και τα δύο 
μοντέλα στο λογισμικό Geomagic. Το μοντέλο του επίγειου σαρωτή είναι γεωαναφερμένο και 
με ορθές διαστάσεις. Αντίθετα το μοντέλο του 123D Catch έχει αυθαίρετη κλίμακα. Οπότε 
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χρησιμοποιώντας ως μονάδα αναφοράς το μήκος της σταδίας, διαμορφώνεται σωστά και η 
κλίμακα του δεύτερου μοντέλου. 

Χρήση CloudCompare 

Για την λήψη μετρητικής πληροφορίας σχετικά με τη σύγκριση των δύο μοντέλων, 
χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού, το CloudCompare. Η σύγκριση 
υλοποιείται κατά κύριο λόγο σε νέφη σημείων, οπότε τα δύο κατάλληλα μοντέλα εισήχθησαν 
ως νέφη. Για την υλοποίηση της σύγκρισης εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος «Cloud Distance». Με 
το παρόν εργαλείο υπολογίζονται όλες οι αποστάσεις μεταξύ των νεφών σημείων 
αυτοματοποιημένα. Τα αποτελέσματα έδειξαν: (i) Μέγιστη μετρημένη σχετική απόσταση = 
0,768m, (ii) Μέση σχετική απόσταση = 0,038m (iii) Ελάχιστη σχετική απόσταση = 0 και (iv) 
τυπική απόκλιση = 0,056m. 

Όπως διαπιστώνεται, οι αποκλίσεις είναι πολύ μικρές. Η μέση διαφορά που εντοπίστηκε 
κυμαίνεται σε αποδεκτά επίπεδα, μιας και το μοντέλο από τις φωτογραφίες σε αρκετά σημεία 
είχε μεγάλες παραμορφώσεις που είναι λογικό να επιδεινώσουν το αποτέλεσμα. 

Έλεγχος συντεταγμένων και χαρακτηριστικών μηκών 

Το μοντέλο, βάσει της διαδικασίας συνένωσης των νεφών σημείων και της τοπογραφικής 
πληροφορίας, οφείλει να αποδίδει ανάλογες συντεταγμένες με αυτές των ταχυμετρικών 
σημείων που στοχεύθηκαν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Ενδεικτικά επομένως 
στοχεύθηκαν τα πρώτα 5 σημεία και όντως διαπιστώθηκε πως υπάρχει ταύτιση 
αποτελεσμάτων. 

Εκμεταλλευόμενοι και τα 20 σημεία που μετρήθηκαν πάνω στα τρία οχήματα με τον 
ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό, υπολογίζονται οι τιμές χαρακτηριστικών μηκών. 
Αντίστοιχες μετρήσεις υλοποιούνται στη συνέχεια πάνω στο μοντέλο του 123D Catch αλλά 
και σε στην μοντελοποιημένη επιφάνεια από τον επίγειο σαρωτή. Στον Πίνακα 3 δίνεται μια 
ενδεικτική εικόνα των 8 πρώτων αποστάσεων μου μετρήθηκαν και συγκρίθηκαν. 

Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις σε ορισμένες μετρήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι η μοντελοποιημένη επιφάνεια του επίγειου σαρωτή περιέχει πολλά κενά, που δεν είναι 
εφικτό να συμπληρωθούν ορθά. 

  Formatted: Justified, Right:  -0,01 cm, Space Before:  12 pt,
After:  6 pt
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Πίνακας 2: Στοιχεία μετρήσεων Μηκών 

 

 TOTAL 
STATION 

TLS MODEL 123D MODEL 

A/A Μήκος Μήκο
ς 

Διαφορά Απόλυτη διαφορά Μήκος Διαφορά Απόλυτη 
διαφορά 

D12 0,938 0,961 0,023 0,023 0,969 0,031 0,031 
D23 1,245 1,253 0,008 0,008 1,24 -0,005 0,005 
D34 1,097 1,091 -0,006 0,006 1,107 0,010 0,01 
D45 1,179 1,193 0,014 0,014 1,15 -0,029 0,029 
D67 0,714 0,729 0,015 0,015 0,707 -0,007 0,007 
D78 1,128 1,092 -0,036 0,036 1,109 -0,019 0,019 
D89 1,218 1,348 0,130 0,13 1,216 -0,002 0,002 
D910 1,235 1,14 -0,095 0,095 1,248 0,013 0,013 

ΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

 0,041   0,0145 

ΜΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ  0,007   -0,001 
RMS = (+/-)  0,063   0,019 

 

7. Συμπεράσματα 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης οδοστρώματος μέσω τρισδιάστατων μοντέλων επιφάνειας και 
δισδιάστατων σχεδίων, απαιτεί μια σειρά εργασιών, η κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζει τις 
δικές της ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Η επιλογή του επίγειου σαρωτή laser ως όργανο για 
την αποτύπωση των προς μελέτη οδικών τμημάτων, αποτέλεσε μια πολύ ικανοποιητική σε 
ακρίβεια και ταχύτητα μέθοδο συλλογής της απαιτούμενης τρισδιάστατης πληροφορίας. Η 
τεχνολογία των τεχνικών σάρωσης σήμερα επιτρέπει την αναλυτική μοντελοποίηση και 
περιγραφή της επιφάνειας ενός οδοστρώματος, γεγονός το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης μιας αξιόπιστης και ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων. 

Το εύρος του πεδίου σάρωσης και η πυκνότητα επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον χρόνο 
συλλογής των δεδομένων. Οι διαδικασίες επισκόπησης του οδοστρώματος απαιτούν μικρούς 
χρόνους παραμονής σε κάθε τμήμα οδοστρώματος. Επομένως, για την καλύτερη δυνατή 
κάλυψη των απαιτήσεων μιας τέτοιας μελέτης, οφείλονται να γίνονται ορθές επιλογές των 
παραμέτρων σάρωσης, οι οποίες θα επιτρέπουν ικανοποιητική κάλυψη του περιβάλλοντος, 
αλλά και ταυτόχρονα μικρό χρονικό διάστημα παραμονής σε κάθε στάση. 

Κατά την επισκόπηση του οδοστρώματος με επιτόπιες μετρήσεις διαπιστώθηκε, πως απαιτείται 
αρκετή εμπειρία και γνώση για απόλυτα αντικειμενικά αποτελέσματα. Στο οδόστρωμα 
παρατηρούνται πολλών ειδών παραμορφώσεις και φθορές, των οποίων τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα είναι ανάγκη να είναι γνωστά. Μέσα από τη μελέτη διαπιστώθηκε πόσο 
απαιτητική είναι η διαδικασία οπτικής αξιολόγησης, και πόσο ακριβής οφείλει να είναι 
κάποιος, έτσι ώστε να  αποδώσει την αντικειμενική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης. Το 
περιβάλλον επεξεργασίας του μοντέλου επιφάνειας επιτρέπει την διενέργεια μετρήσεων πάνω 
σε αυτό. Ήταν εφικτός ο εντοπισμός σχεδόν όλων των φθορών και παραμορφώσεων που 
παρουσιάζονται στον πίνακα αξιολόγησης PCR.  
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Εξειδικευμένο προσωπικό, έχοντας όλα τα παραπάνω στη διάθεση του, μπορεί με εργασίες 
γραφείου να συμπληρώσει τον πίνακα PCR του συστήματος DRM, και να αποδώσει πολύ πιο 
γρήγορα την τελική βαθμολογία ποιότητας οδοστρώματος. Οι αδυναμίες του μοντέλου είναι 
γνωστές, συνεπώς ο εποπτεύων μπορεί να κρίνει εάν και εφόσον μια παρατηρούμενη φθορά 
είναι κρίσιμη, και χρήζει ανάγκης επιτόπιου ελέγχου και εργασιών συντήρησης. Η μέθοδος 
laser scanning δίνει οικονομικότερες προσεγγίσεις, αλλά υπάρχει κίνδυνος υποτίμησης 
καταστάσεων, και άρα μεγαλύτερου κόστους συντήρησης σε μελλοντική επανεξέταση. Παρ΄ 
όλα αυτά η μέθοδος που προτείνεται, μπορεί να παρουσιάσει συχνότερες και οικονομικότερες 
αποτιμήσεις της κατάστασης μιας οδού, κατά συνέπεια διαθέτει τα εργαλεία απόδοσης 
ασφαλέστερων συμπερασμάτων. 

Η αξιολόγηση του φαινομένου της υδρολίσθησης, απαιτεί στοιχεία της γεωμετρίας της οδού 
και υψομετρική πληροφορία. Εμφανίζεται κυρίως σε οδούς υψηλών ταχυτήτων, οπότε και η 
εφαρμογή της μεθόδου Gallaway, έγινε μόνο στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδος. Από τον χάρτη 
ισοϋψών, επετεύχθη η διαδικασία αξιολόγησης σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Υπολογίστηκαν 
με ακρίβεια η κλίση του οδοστρώματος και τα μήκη ροής των υδάτων που επιλέχθηκαν τυχαία 
να σχεδιαστούν ως δείγμα αξιολόγησης. Διαπιστώθηκε ποιο ρεύμα κυκλοφορίας παρουσιάζει 
πρόβλημα, και οπτικοποιήθηκε αναλόγως το παραπάνω συμπέρασμα. Τα αποτελέσματα 
μπορούν και αυτά να αποτελέσουν κομμάτι των βάσεων δεδομένων αξιολόγησης μιας οδού. 

Τέλος, ο κύριος σκοπός του τρίτου μέρους της έρευνας είναι η σύγκριση της μετρητικής 
πληροφορίας που μπορεί να ληφθεί από δυο διαφορετικές μεθόδους αποτύπωσης μιας σκηνής 
ατυχήματος (επίγειος σαρωτής laser – φωτογραφική μηχανή). Στην πρώτη περίπτωση 
σαρώθηκε η σκηνή από τρεις διαφορετικές θέσεις οργάνου και στη συνέχεια δημιουργήθηκε 
το μοντέλο επιφάνειας. Στην δεύτερη περίπτωση, μέσα από 51 φωτογραφίες, και με την 
βοήθεια μιας εφαρμογής διαδικτύου που υποστηρίζει την μεθοδολογία Structure-from-Motion, 
δημιουργήθηκε ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο της σκηνής. Διαπιστώθηκε πως: 

• Η αποτύπωση με την χρήση φωτογραφικής μηχανής επέφερε πολύ καλά μετρητικά 
αποτελέσματα. Η μέση απόκλιση (1,5cm) είναι μια πολύ ικανοποιητική τιμή για τον 
εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Αποδεικνύεται πως η καταγραφή λεπτομερειών ενός 
ατυχήματος με την χρήση αυτής και μόνο της μεθοδολογίας είναι απόλυτα εφικτή. 

• Λιγότερο χρόνο και φθηνότερο εξοπλισμό για την αποτύπωση χρειάστηκε η δεύτερη 
μέθοδος. Τα αποτελέσματα που απέδωσε την καθιστούν την βέλτιστη επιλογή 
αποτύπωσης μιας σκηνής ατυχήματος, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων. 
Ο καθένας, με τη χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου, κι ακολουθώντας τα βήματα 
ορθής καταγραφής, μπορεί να καταγράψει τα στοιχεία που επιθυμεί. Η ανάγκη χρήσης 
ακριβού εξοπλισμού κι εξειδικευμένου προσωπικού φαίνεται να απομακρύνεται. 

• Η ανακλαστικότητα των επιφανειών των οχημάτων επηρέασε σημαντικά τα 
αποτελέσματα κυρίως του επίγειου σαρωτή. Το τελικό μοντέλο περιείχε πολλά κενά 
πληροφορίας, γεγονός που έκανε πολλές φορές αποτρεπτική την μέτρηση μηκών. 
Επομένως απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των νεφών σημείων που 
συλλέγονται. Ενδεχόμενη επανάληψη των μετρήσεων για κάλυψη των κενών μπορεί να 
κριθεί πολλές φορές απαραίτητη. 
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