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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός και περιεχόμενο του παραδοτέου 

Σκοπός  του παρόντος παραδοτέου είναι η περιγραφή του λογισμικού 
απεικόνισης επαυξημένης πληροφορίας στον τρισδιάστατο χώρο που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Eco-Time Machine. Μετά από 
έρευνα και καταγραφή τεχνολογιών και αλγορίθμων επαυξημένης 

απεικόνισης σε φορητές συσκευές και γυαλιά επαυξημένης 
πραγματικότητας πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη του συστήματος 3D 
απεικόνισης σε συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας με δυνατότητα 

εντοπισμού στο χώρο χρησιμοποιώντας GPS και στοιχεία από τους 
αισθητήρες κίνησης των φορητών συσκευών καθώς και προσαρμογής 
στοιχείων φωτισμού των συνθετικών πληροφοριών με βάση το φυσικό 

φωτισμό.  

1.2 Δομή του παραδοτέου 

Το παραδοτέο αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: 

 Κεφ. 1: Εισαγωγή 

 Κεφ. 2: Παρουσιάζονται η τεχνολογία της επαυξημένης 

πραγματικότητας και η βασικές έννοιες που τη διέπουν.  

 Κεφ. 3: Περιγράφονται οι προδιαγραφές του λογισμικού που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του συστήματος επαυξημένης 

πραγματικότητας 

 Κεφ. 4: Περιγράφονται η σχεδίαση και αρχιτεκτονική του συστήματος 

επαυξημένης πραγματικότητας. 

 Κεφ. 5: Γίνεται η σύνοψη του παραδοτέου, και αναφέρονται τα 

βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτό.  

 Κεφ. 6: Παράθεση της βιβλιογραφίας. 
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2 Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας 

Ο όρος Επαυξημένη Πραγματικότητα, γνωστός ως Augmented Reality 

(AR), αναφέρεται στην τεχνολογία εκείνη, που επιτρέπει την προσθήκη 
ψηφιακών πληροφοριών, που παράγονται από έναν υπολογιστή, στον 
πραγματικό κόσμο, μέσω κατάλληλων συσκευών.  Η Επαυξημένη 

Πραγματικότητα αποτελεί μια παραλλαγή της Εικονικής 
Πραγματικότητας (VR).  Οι τεχνολογίες VR απορροφούν τον χρήστη 

πλήρως μέσα σε ένα συνθετικό  περιβάλλον χωρίς αυτός να μπορεί να 
δει τον κόσμο γύρω του. Σε αντίθεση, η AR επιτρέπει στον χρήστη να δει 
τον πραγματικό κόσμο, με εικονικά αντικείμενα να υπερτίθενται πάνω σε 

αυτόν. Έτσι η AR συμπληρώνει την πραγματικότητα, αντί να την 

αντικαθιστά [1]. 

Ένας από τους πιο κοινώς αποδεκτούς ορισμούς λέει ότι κάθε σύστημα 

AR θα πρέπει: 

1. Να συνδυάζει πραγματικό και εικονικό περιεχόμενο 

2. Να προσφέρει αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο 

3. Το εικονικό περιεχόμενο να είναι ευθυγραμμισμένο με τον 

πραγματικό κόσμο 

Η AR πολλές φορές ορίζεται χρησιμοποιώντας το συνεχές 

πραγματικότητας-εικονικότητας του Milgram, το οποίο παρουσιάζει μια 
ακολουθία από τον πραγματικό κόσμο μέχρι τον τελείως εικονικό 

(εικόνα 1) [2]. Τοποθετεί την AR στην περιοχή της μικτής 
πραγματικότητας (Mixed Reality), μεταξύ της πραγματικότητας και της 
επαυξημένης  εικονικότητας (Augmented Virtuality).  Η ελαττωμένη 

πραγματικότητα, στην οποία κάποιο περιεχόμενο αφαιρείται από την 
εικόνα του πραγματικού κόσμου (για παράδειγμα η αφαίρεση ενός 
αντικειμένου από τη σκηνή), πολλές φορές θεωρείται κομμάτι αυτής της 

ακολουθίας. 

 

Εικόνα 1 Το συνεχές πραγματικότητας - εικονικότητας του Milgram 
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2.1 Βασικές Έννοιες 

Υπάρχουν τρεις βασικές τεχνολογίες πάνω στις οποίες χτίζεται ένα 

σύστημα AR: 

2.1.1 Παρακολούθηση κίνησης (Tracking) 

Το σύστημα πρέπει να γνωρίζει την οπτική γωνία του χρήστη για να 
ανακτήσει και να προβάλει το σχετικό εικονικό περιεχόμενο. Για την 
απεικόνιση εικονικών αντικειμένων ευθυγραμμισμένα με πραγματικά 

αντικείμενα στον τρισδιάστατο χώρο πρέπει να γνωρίζουμε τη θέση και 
τον προσανατολισμό του συστήματος απεικόνισης σε σχέση με τα 
πραγματικά αντικείμενα. Ο καθορισμός των παραμέτρων θέσης και 

προσανατολισμού είναι γνωστός ως tracking. 

2.1.2 Ευθυγράμμιση (Registration) 

Το tracking είναι ένας τρόπος για την πραγματοποίηση του registration - 
την τελική ευθυγράμμιση της πραγματικής και της εικονικής 
πληροφορίας που παρουσιάζεται στο χρήστη. Η ευθυγράμμιση πρέπει 

να γίνει με ακρίβεια pixel ικανή να επιτρέπει αλληλεπίδραση ώστε να 
διατηρείται η ψευδαίσθηση ότι το εικονικό και το πραγματικό 

συνυπάρχουν. 

2.1.3 Σύστημα Απεικόνισης (Display) 

Ένα AR σύστημα πρέπει να μπορεί να προβάλει ένα μείγμα του 

πραγματικού με το εικονικό. Το σύστημα απεικόνισης θα πρέπει να 
επιτρέπει στο χρήστη να δει τον πραγματικό κόσμο με υπερτιθέμενα 

τρισδιάστατα γραφικά. Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς ανανέωσης. 

2.2 Συσκευές ΕπΠ 

Όσον αφορά στις συσκευές που χρησιμοποιούνται για AR εφαρμογές 

μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις βασικές κατηγορίες (εικόνα 1). 
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Εικόνα 2 Κατηγορίες συσκευών επαυξημένης πραγματικότητας 

Τα τελευταία χρόνια τα smartphones και τα έξυπνα γυαλιά 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε εφαρμογές ΕπΠ. Οι κινητές 

συσκευές όπως smartphones και tablet διαθέτουν όλο το απαραίτητο 
υλικό για να ενσωματώσουν ένα AR σύστημα: κάμερα για να 
καταγράψουν βίντεο του πραγματικού κόσμου, οθόνη για παρουσιάσουν 

το επαυξημένο περιβάλλον και την υπολογιστική ισχύ για να 
υπολογίσουν τον προσανατολισμό και τη θέση της κάμερας (μέσω 
οπτικής παρακολούθησης κίνησης), να παράγουν το περιεχόμενο και να 

συνδυάσουν τα εικονικά αντικείμενα με το βίντεο. Η μεγάλη διάδοση 
αυτών των συσκευών σε συνδυασμό με τα πολλά και εύχρηστα εργαλεία 

ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε μια τεράστια ποικιλία εφαρμογών τα 

τελευταία χρόνια. 

2.2.1 Τύποι φορητής επαυξημένης πραγματικότητας 

Τα smartphones και τα HMD μπορούμε να τα κατατάξουμε στην 
ευρύτερη κατηγορία της φορητής επαυξημένης πραγματικότητας καθώς 

ενσωματώνουν όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τη δημιουργία της 
κατάλληλης εμπειρίας σε ένα φορητό αυτόνομο σύστημα [3]. Όσον 
αφορά τη φορητή επαυξημένη πραγματικότητα μπορούμε να 

διακρίνουμε δύο βασικούς τύπους: 
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 Marker Based (βάσει δείκτη) 

Αποτελεί την πιο απλή μέθοδο ανίχνευσης και βασίζεται στον εντοπισμό 
ενός προκαθορισμένου σχήματος, συνήθως ένα ασπρόμαυρο πρότυπο 

(εικόνα 1.6 (α)) που είναι τυπωμένο σε ένα κομμάτι χαρτί. Μέσω 
τεχνικών επεξεργασίας εικόνας, υπολογιστικής όρασης και αναγνώρισης 
προτύπων αφού εντοπιστεί το πρότυπο ή αλλιώς δείκτης (marker), 

μπορεί να οριστεί η σχετική θέση και ο προσανατολισμός της κάμερας. 

 

Εικόνα 3 Ένας τυπικός marker 

 Markerless (χωρίς δείκτη) 

Η τεχνολογία αυτή αφορά τις εφαρμογές που δεν απαιτεί προηγούμενη 

γνώση του περιβάλλοντος του χρήστη για να προβάλει το εικονικό 
περιεχόμενο πάνω σε μια σκηνή και να το κρατήσει ευθυγραμμισμένο. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η ΕπΠ εξωτερικού χώρου στην οποία 
εντάσσεται και η εφαρμογή Eco-Time Machine και περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

2.3 ΕπΠ εξωτερικού χώρου 

Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί GPS, πυξίδα, γυροσκόπιο και άλλους 
σχετικούς αισθητήρες ή και την κάμερα για να καθορίσει τη θέση και τον 

προσανατολισμό της συσκευής και χρησιμοποιείται κυρίως σε εξωτερικά 
ή ανοιχτά περιβάλλοντα. Σε αντίθεση με τους markers το περιεχόμενο 

τοποθετείται σε σχέση με τη θέση του χρήστη. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα 
ότι τέτοια συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν οπουδήποτε κατά 
βούληση χωρίς να είναι περιορισμένα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Η 

εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας κάνει χρήση καμερών υψηλής ανάλυσης 
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και τεχνολογιών υπολογιστικής όρασης για να εξάγει πληροφορία για τον 

περιβάλλοντα χώρο. Συνήθως τέτοια συστήματα εντοπίζουν και 
ανιχνεύουν βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος όπως ακμές και επίπεδες 
επιφάνειες αλλά και πληροφορία βάθους δημιουργώντας έτσι μια 

χαρτογράφηση  του χώρου που επιτρέπει την AR εμπειρία. 

 

Εικόνα 4 Υπολογισμός πόζας  με βάση τους ενσωματωμένους αισθητήρες του 

κινητού 

2.3.1 Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης - Global Positioning 

System (GPS) 

Στην εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας Eco-Time Machine το 
GPS είναι απαραίτητο στοιχείο τόσο για την ευθυγράμμιση της εικονικής 

πληροφορίας όσο και για τη δημιουργία των περιοχών βλάστησης.  Το 
Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης , κοινώς γνωστό ως GPS είναι 

σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που παρέχει πληροφορία 
γεωγραφικής τοποθεσίας και χρόνου σε έναν δέκτη σε οποιοδήποτε 
σημείο πάνω ή κοντά στη γη όπου υπάρχει ανεμπόδιστη οπτική επαφή 

σε τέσσερις ή περισσότερους δορυφόρους [4].  

Η υπηρεσία χρονισμού εφαρμόζεται ενσωματώνοντας σε κάθε GPS 

δορυφόρο ένα ατομικό ρολόι υψηλής ακρίβειας. Οι δορυφόροι 
εκπέμπουν συνεχώς την ώρα τους στο δέκτη, ώστε να συγχρονιστούν. 

Εκτός από την πληροφορία για την ώρα του κάθε δορυφόρου, 

εκπέμπουν επίσης και την τρέχουσα θέση τους. 

Με την πληροφορία σχετικά με την ώρα που στάλθηκε το μήνυμα και 
την ταχύτητα (ταχύτητα του φωτός), είναι δυνατό να υπολογιστεί η 
απόσταση μεταξύ του δέκτη και των δορυφόρων. Γνωρίζοντας τη θέση των 

δορυφόρων, που στέλνεται στο μήνυμα και υπολογίζοντας την απόσταση 
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μεταξύ του δέκτη και του δορυφόρου, ο δέκτης GPS μπορεί να 

υπολογίσει τη θέση του. 

Η έλευση του GPS έχει επιτρέψει την ανάπτυξη εκατοντάδων εφαρμογών, 

επηρεάζοντας πολλές πτυχές της καθημερινότητας. Η GPS τεχνολογία 
βρίσκεται πλέον σε πάρα πολλές ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά 

τηλέφωνα, ρολόγια και αυτοκίνητα.  

Η ακρίβεια του GPS ορίζεται στα 3 μέτρα οριζοντίως και 5 μέτρα κάθετα 

σύμφωνα με την Αμερικάνικη Κυβέρνηση. Το σύστημα που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου βασίζεται πλήρως στις 
συντεταγμένες GPS για την ευθυγράμμιση της εικονικής με την 

πραγματική πληροφορία και πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν ότι πιθανώς θα 

υπάρχουν κάποιες αποκλείσεις λόγω ανακρίβειας των μετρήσεων. 

Τα συστήματα GPS χρησιμοποιούν το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 
(WGS84) αναφοράς ως προς το οποίο καθορίζονται θέσεις σημείων και 

αντικειμένων της φυσικής γήινης επιφάνειας. Οι πιο συνηθισμένες 
συντεταγμένες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύστημα είναι το 
γεωγραφικό πλάτος (latitude) το γεωγραφικό μήκος (longitude) και το 

υψόμετρο (elevation). Το πλάτος καθορίζει τη θέση μεταξύ βορρά-νότου 
ενός σημείου στην επιφάνεια της γης και αποτελεί μια γωνία που 

κυμαίνεται από 0° στον ισημερινό έως 90° στους πόλους.  Το μήκος 
ορίζει τη θέση μεταξύ ανατολής-δύσης και κυμαίνεται από 0° εώς ±180° 
με σημείο αναφοράς τον Μεσημβρινό που διέρχεται από το 

Αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς στην Μεγάλη Βρετανία καλούμενος 
πρώτος μεσημβρινός. Οι περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν 

χάρτες κάνουν χρήση της Μερκατορικής προβολής. Το Mapbox όπως 
και οι χάρτες Google, Bing και OpenStreetMap χρησιμοποιούν τη 

Μερκατορική Προβολή Δικτύου  (Web Mercator projection). 

Η εφαρμογή Eco-Time Machine χρησιμοποιεί το πρότυπο EPSG:3857 
[5] για να μετατρέψει τις συντεταγμένες πλάτους και μήκους σε 

συντεταγμένες επιπέδου. 

2.4 Αλληλεπίδραση με το χρήστη 

Η εμπειρία της Επαυξημένης Πραγματικότητας ολοκληρώνεται με την 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης του χρήστη με τα εικονικά αντικείμενα που 
προβάλλονται σε επιλεγμένες θέσεις. Μια βασική δυνατότητα είναι η 

ανίχνευση σημείων τομής (‘hit detection’ ή ‘pick correlation’) [6] έτσι 
ώστε ένα σύστημα ΕΠ να είναι σε θέση να αντιδράσει σε ενέργειες του 
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χρήστη. Η πρόκληση εδώ είναι όχι μόνο η ανίχνευση της τομής της 

συσκευής κατάδειξης με ένα οπτικό αντικείμενο ελέγχου (όπως γίνεται σε 
desktop εφαρμογές), αλλά και η ανίχνευση μιας ενδεχόμενης 
πολλαπλής τομής (με περισσότερα του ενός αντικείμενα που 

προβάλλονται εικονικά εκεί που επιλέγει ο χρήστης). Πρακτικά αυτό 
γίνεται με τη βοήθεια τρισδιάστατων προβολών και τεχνικών 

παρακολούθησης ακτίνας, έτσι ώστε μια εικονική ακτίνα να ξεκινάει το 
σημείο (x, y) που πάτησε ο χρήστης πάνω στην οθόνη και να επεκτείνεται 
κατά μήκος της γωνίας θέασης που έχει τη δεδομένη εκείνη στιγμή η 

εικονική σκηνή (εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5 Γραφικό παράδειγμα παρακολούθησης ακτίνας σε περιβάλλον ΕΠ 
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3 Προδιαγραφές Λογισμικού 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή των διαφόρων 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη του συστήματος 

τρισδιάστατης απεικόνισης ΕΠ.  

3.1 ARCore 

Το ARCore [7] είναι η πλατφόρμα της Google για τη δημιουργία 
εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας. Χρησιμοποιώντας διάφορους 

αισθητήρες το ARCOre επιτρέπει στο κινητό να καταλάβει τον κόσμο 
γύρω του και να αλληλεπιδράσει με την εικονική πληροφορία. Υπάρχει 
ειδική έκδοση της βιβλιοθήκης για τη μηχανή Unity3D η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη. 

Το ARCore χρησιμοποιεί τρεις βασικές ιδιότητες για να ενσωματώσει το 

εικονικό περιεχόμενο με τον πραγματικό κόσμο όπως αυτός φαίνεται 

στην κάμερα του κινητού: 

Η ανίχνευση κίνησης επιτρέπει στο τηλέφωνο να καταλάβει και να 
παρακολουθήσει τη θέση του σε σχέση με τον κόσμο. Καθώς η συσκευή 

κινείται στο χώρο, το ARCore χρησιμοποιεί μια διαδικασία που 
ονομάζεται  ταυτόχρονη τοποθέτηση και χαρτογράφηση η αλλιώς SLAM 
για να καταλάβει που είναι το κινητό σε σχέση με τον κόσμο γύρω του 

[8]. Το ARCore εντοπίζει οπτικά διακριτά χαρακτηριστικά στην 
καταγεγραμμένη εικόνα τα οποία ονομάζονται χαρακτηριστικά σημεία 

και χρησιμοποιεί αυτά τα σημεία για να υπολογίσει την αλλαγή στη 
θέση. Η οπτική πληροφορία συνδυάζεται με αδρανειακές μετρήσεις  του 
IMU της συσκευής ώστε να εκτιμήσει την πόσα (θέση και 

προσανατολισμό) της κάμερας σε σχέση με τον κόσμο κατά την πάροδο 

του χρόνου. 

Ευθυγραμμίζοντας την πόζα της εικονικής κάμερας που απεικονίζει το 
τρισδιάστατο περιεχόμενο με την πόζα της κάμερας της συσκευής τα 

εικονικά αντικείμενα απεικονίζονται από την σωστή προοπτική. Η 
εικονική πληροφορία υπερτίθεται πάνω στην εικόνα της κάμερας της 
συσκευής, δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι το τρισδιάστατο περιεχόμενο 

είναι μέρος του πραγματικού κόσμου. 

Η κατανόηση του περιβάλλοντος επιτρέπει στο κινητό να εντοπίζει το 

μέγεθος και την τοποθεσία όλων των τύπων επιφανειών: κάθετων, 

οριζόντιων και υπό γωνία όπως το έδαφος και οι τοίχοι.  
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Το ARCore συνεχώς βελτιώνει την αντίληψη του για τον περιβάλλοντα 

κόσμο εντοπίζοντας χαρακτηριστικά σημεία και επίπεδα. Συγκεκριμένα 
αναζητά ομάδες σημείων τα οποία φαίνεται να απλώνονται πάνω σε 
οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες, όπως τοίχοι, τραπέζια και δάπεδο και 

στη συνέχεια οπτικοποιεί αυτές τις επιφάνειες σαν επίπεδα. Αυτή η 
πληροφορία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να τοποθετηθεί 

εικονικό περιεχόμενο πάνω σε αυτές τις επιφάνειες. 

Τέλος η εκτίμηση του φωτισμού επιτρέπει στη συσκευή να υπολογίζει τις 

τρέχουσες συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος ώστε να φωτίσει τα 
εικονικά αντικείμενα με τον κατάλληλο τρόπο επιτυγχάνοντας έτσι πιο 

ρεαλιστική απεικόνιση. 

3.2 Mapbox 

Η Mapbox είναι μια εταιρία που παρέχει χάρτες για ιστοσελίδες και 

εφαρμογές καθώς και τη λειτουργικότητα που χρειάζονται οι 
προγραμματιστές για να τους ενσωματώσουν και να τους 
χρησιμοποιήσουν [9]. Η Mapbox έχει αναπτύξει ένα SDK για τη Unity 

επεκτείνοντας τις δυνατότητές της ώστε να χρησιμοποιεί διανυσματικούς 
χάρτες υψηλής ανάλυσης από όλο τον κόσμο. Μια πολύ σημαντική 

ιδιότητα του SDK είναι η επιλογή της κλίμακας. Σε κλίμακα κόσμου, 
μια μονάδα απόστασης της σκηνής της Unity αντιστοιχεί σε ένα μέτρο 
στον πραγματικό κόσμο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ταιριάξουμε 

συντεταγμένες GPS σε συντεταγμένες του χώρου της εφαρμογής 
διατηρώντας τις σχετικές αποστάσεις μεταξύ τους. Συνδυάζοντας το 
Mapbox με το ARCore για Unity μπορούμε να δημιουργήσουμε σκηνές 

ΕΠ με δεδομένα από πραγματικούς χάρτες σε μεγάλη κλίμακα. 

3.3 Unity3D 

Η  Unity3D είναι μια μηχανή παιχνιδιών (game engine) που 
αναπτύχθηκε από την Unity Technologies [10]. Αποτελεί μια από τις πιο 
δημοφιλείς μηχανές και χρησιμοποιείται από  περισσότερους από τρία 

εκατομμύρια  προγραμματιστές παγκοσμίως. Παρόλο που ξεκίνησε με 
σκοπό αποκλειστικά την δημιουργία παιχνιδιών πλέον χρησιμοποιείται 

και για τη δημιουργία προσομοιώσεων όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, την 
παραγωγή διαδραστικών ταινιών καθώς και για εφαρμογές εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας. Έχει τη μεγαλύτερη λίστα 

υποστηριζόμενων πλατφορμών σε σχέση με άλλες μηχανές και 
υποστηρίζει συσκευές όπως υπολογιστές με Windows, φορητές συσκευές 

iOS και Android, web browsers και το Hololens. 
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Η Unity  χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής 

και επαυξημένης πραγματικότητας καθώς επιτρέπει την προβολή 
τρισδιάστατου περιεχομένου και την πρόσβαση στην κάμερα και στους 

αισθητήρες μιας κινητής συσκευής. 

Η Unity χρησιμοποιήθηκε τόσο για τη δημιουργία του τρισδιάστατου 

γαιοδετημένου τερέν όσο και για την οπτικοποίηση του οικολογικού 

μοντέλου όπως περιγράφηκε στα Π16 και Π17.  

Στο Π16 έγινε αναφορά στα βασικά στοιχεία της Unity όπως 
GameObject, scene, prefab και scripts τα οποία χρησιμοποιούνται και 

στο παρόν παραδοτέο για να περιγράψουν την αρχιτεκτονική του. 
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4 Ανάπτυξη συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 

ροής της εικόνας 6 και περιγράφεται αναλυτικά. 

Αρχικά ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή και μέσω του κεντρικού 

μενού επιλεγεί τη λειτουργία επαυξημένης πραγματικότητας. Στη 
συνέχεια επιλέγει το σενάριο χρονικής προσομοίωσης που επιθυμεί και 

ορίζει κάποιες περιβαλλοντολογικές παραμέτρους. Με βάση αυτό 
προκύπτει η έξοδος του οικολογικού μοντέλου που πρόκειται να 
οπτικοποιηθεί. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ο χρήστης 

μεταβαίνει στην βασική σκηνή της εφαρμογής, την AR σκηνή. 

Το βασικό στοιχείο της σκηνής είναι η AR κάμερα. Μέσω αυτής γίνεται 

πρόσβαση στη φυσική κάμερα της συσκευής και προωθούνται τα καρέ 
στην εφαρμογή. Η εικόνα της rgb κάμερας απεικονίζεται στο φόντο της 

σκηνής ώστε η τρισδιάστατη πληροφορία να υπερτίθεται πάνω στον 

πραγματικό κόσμο. 

Στη συνέχεια μέσω του script LocationProvider αποκτάμε πρόσβαση 
στης τιμές gps και πυξίδας της συσκευής. Αυτές οι τιμές 
χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση του εικονικού κόσμου στη σωστή 

θέση και την περιστροφή του ώστε να ευθυγραμμιστεί η τρισδιάστατη 

πληροφορία με το περιβάλλον. 

Μέσω μετατροπής των συντεταγμένων γεωγραφικού μήκους και πλάτους 
σε μονάδες της σκηνής τα διάφορα Gameobjects τοποθετούνται στις 

σωστές θέσεις και αποστάσεις μεταξύ τους. Γνωρίζοντας το γεωγραφικό 
πλάτος και μήκος ενός σημείου η μετατροπή σε Μερκατορική προβολή 

δικτύου γίνεται μέσω των ακόλουθων σχέσεων: 

 

𝜒 =
128

𝜋
2𝑧𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙(𝜆 + 𝜋)𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 

 

𝑦 =
128

𝜋
2𝑧𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 (𝜋 − ln [tan (

𝜋

4
+

𝜑

2
)]) 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 

Όπου λ το πλάτος και φ το μήκος. 



Eco-Time Machine  Παραδοτέο Π19 

    
 

  
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

20 Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-
05225 

 

                                                                                         

  

Μέσω αυτής της μετατροπής μετατρέπουμε GPS συντεταγμένες σε 

σημεία x, y πάνω στο επίπεδο της σκηνής και τοποθετούμε τα διάφορα 

GameObjects ορίζοντας το transform component τους. 

Στη συνέχεια απεικονίζεται το τρισδιάστατο τερέν και με βάση την έξοδο 
του οικολογικού μοντέλου δημιουργούνται οι πολυγωνικές περιοχές σε 

μια ακτίνα 1.5 χιλιομέτρου από τον χρήστη. Αφού δημιουργηθούν οι 
περιοχές μέσω το συστήματος βλάστησης τοποθετούνται και τα δέντρα, 

φυτά και υπόλοιπα περιβαλλοντολογικά στοιχεία. 

Στη συνέχεια μέσω του γυροσκοπίου της συσκευής και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της εφαρμογής πραγματοποιείται η ανίχνευση κίνησης 

ώστε να διατηρούνται οι σχετικές αποστάσεις των τρισδιάστατων 

αντικείμενων καθώς ο χρήστης περιηγείται στο χώρο 

Καθώς λαμβάνονται ανανεωμένες τιμές μέσω του gps και της πυξίδας η 
αρχική ευθυγράμμιση ανανεώνεται ώστε η τρισδιάστατη πληροφορία να 

εμφανίζεται σωστά πάνω στον πραγματικό κόσμο. 
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Εικόνα 6 Η αρχιτεκτονική του συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας 
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4.1 AR Σκηνή 

Η βασική σκηνή του λογισμικού ΕπΠ είναι η AR σκηνή. Αυτή 

χρησιμοποιείται για την προβολή των τρισδιάστατων αντικειμένων πάνω 
στον πραγματικό κόσμο. Στην ιεραρχία της διακρίνουμε τα βασικά 

Gameobjects: 

 AR Camera 

 Σύστημα Τερέν 

 Σύστημα Βλάστησης 

 Σύστημα Φωτισμού 

 LocationProvider 

 Χάρτης κλίμακας κόσμου 

Η AR Camera είναι το Gameobject μέσω του οποίου γίνεται το rendering 
δηλαδή η απεικόνιση των αντικειμένων στο χρηστή. Στον πινάκα 1 

περιγράφονται κάποιες από τις βασικές παραμέτρους της κάμερας που 

ορίζουμε όταν την προσθέτουμε στη σκηνή. 

 

Εικόνα 7 Η προοπτική κάμερα της σκηνής και τα όρια του οπτικού πεδίου 

Η κάμερα τοποθετείται στο κέντρο της σκηνής στο σημείο (0,0,0) και όλα 

τα αντικείμενα τοποθετούνται σε σχέση με αυτή. Η κάμερα χρησιμοποιεί 
τη μέθοδο περικοπής οπτικού πεδίου ή αλλιώς frustum culling. 

Οποιοδήποτε αντικείμενο δεν εμπίπτει μέσα στο οπτικό πεδίο της 
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κάμερας δεν απεικονίζονται εξασφαλίζοντας έτσι οικονομία στους 

υπολογισμούς που απαιτεί κάθε καρέ της εφαρμογής (εικόνα 7). Το 
πεδίο περικοπής ορίζεται με βάση την οπτική γωνία της κάμερας και το 

κοντινό και μακρινό πεδίο περικοπής (εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8 Περιοχή οπτικής περικοπής της κάμερας 

 

Παράμετρος Λειτουργία 

Προβολή Ορίζει την ιδιότητα της κάμερας να  
προσομοιώνει την προοπτική. 

Ορίζουμε την προβολή σαν 

προοπτική  

Οπτικό πεδίο (Field of View) Η οπτική γωνία της κάμερας σε 

μοίρες στον οριζόντιο άξονα. Την 

ορίζουμε στις 60 μοίρες 

Πεδίο περικοπής Οι αποστάσεις της κάμερας στις 
οποίες σταματά και ξεκινά το 

rendering. Σαν μακρινό ορίζουμε 
το 1.5 χιλιόμετρα και σαν κοντινό 

το 0 

Φόντο Το χρώμα της επιφάνειας στο οποίο 
δεν απεικονίζει στοιχεία η κάμερα. 
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Το ορίζουμε διαφανές ώστε να 
απεικονιστεί η εικόνα του 

πραγματικού κόσμου 

 

Πίνακας 1 Παράμετροι κάμερας 

Το σύστημα Τερέν περιλαμβάνει το τρισδιάστατο πλέγμα του τερέν το 
οποίο τοποθετείται στη κατάλληλη θέση από την κάμερα και κατ’ 

επέκταση το χρήστη. 

Το σύστημα βλάστησης αναλαμβάνει την απεικόνιση των στοιχείων 

βλάστησης πάνω στο τερέν τα οποία βρίσκονται στο οπτικό πεδίο της 
κάμερα. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 7 τα στοιχεία που βρίσκονται 

εκτός οπτικού πεδίου δεν απεικονίζονται 

4.2 Registration και Tracking 

Μέσω του Script LocationProvider η εφαρμογή αποκτά πρόσβαση στους 

αισθητήρες της συσκευής όπως το GPS και η πυξίδα. Το Gameobject της 
κάμερας και κατ’ επέκταση ο χρήστης τοποθετούνται στο σημείο (0,0,0). 
Γνωρίζοντας τις συντεταγμένες της γωνίας του τρισδιάστατου τερέν το 

τοποθετούμε στη σκηνή σε σχέση με το χρήστη.  Εκτός από τη σωστή 
θέση για να ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση πρέπει να οριστεί και ο 
σωστός προσανατολισμός. Γνωρίζοντας από την πυξίδα της συσκευής τον 

πραγματικό βορά και αυτόν του τρισδιάστατου χάρτη περιστρέφουμε το 
τρισδιάστατο πλέγμα ώστε αυτά να ταυτιστούν. Όσον αφορά το ύψος, με 

βάση τον εντοπισμό του επιπέδου από την κάμερα ορίζουμε και το ύψος 
του τερέν σε σχέση με το χρήστη το όποιο είναι γύρω στο 1.5 μετρό κατά 

προσέγγιση. 

Αφού γίνουν αυτά τα βήματα έχει επιτευχθεί η αρχική ευθυγράμμιση 

του τρισδιάστατου τερέν με το πραγματικό. 

Στη συνέχεια το tracking γίνεται με βάση το ARCore. Καθώς ο χρήστης 

κινείται στο χώρο η εφαρμογή θυμάται τη σχετική θέση του χρήση σε 
σχέση με το αρχικό σημείο αναφοράς. Έτσι δημιουργείται η αίσθηση ότι 
ο χρήστης περιηγείται στο τρισδιάστατο περιβάλλον σαν αυτό να ήταν 

πραγματικό. 

Εκτός από τον αυτόματο προσανατολισμό της σκηνής υπάρχουν 

διαθέσιμες και δυο χειροκίνητες διαδικασίες ευθυγράμμισης. 
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Στην πρώτη ο χρήστης καλείται να προχωρήσει 5 βήματα εμπρός και να 

καταγράψει δυο διαφορετικά στίγματα μέσω του gps. Αυτά τα δυο 
στίγματα μετατρέπονται σε συντεταγμένες στο χώρο της σκηνής. 
Γνωρίζοντας την πραγματική θέση των σημείων στο χώρο και στον 

εικονικό χάρτη περιστρέφουμε τον χάρτη κλίμακας κόσμου ώστε αυτά τα 
σημεία να συμπίπτουν. Η μέθοδος αυτή προσφέρει αρκετά καλή 

ευθυγράμμιση με μικρή απόκλιση. 

Για τη διόρθωση της απόκλισης στον προσανατολισμό της σκηνής μέσω 

της επαφής χρηστή παρέχονται στις γωνίες της οθόνης βέλη με τα οποία 
ο χρήστης μπορεί κατά βούληση να περιστρέψει την σκηνή. Βλέποντας 
μέσω της κάμερας κάποια σημεία ενδιαφέροντος όπως η κορυφή ενός 

βουνού ο χρήστης μπορεί διαισθητικά να ευθυγραμμίσει το εικονικό 

περιεχόμενο. 

4.3 Χάρτης κλίμακας κόσμου 

Η βασική κλάση του Mapbox είναι η AbstractMap. Στην ιεραρχία της 
σκηνής χρησιμοποιείται ένα Gameobject με component AbstractMap. Η 

κλίμακά του μέσα στη σκηνή της Unity είναι ίδια με αυτή του 
πραγματικού κόσμου. Μια ιδιαίτερα χρήσιμη συνάρτηση του Mapbox 

για την AR εμπειρία είναι η GeoToWorldPosition. Αυτή μετατρέπει 
γεωγραφικές συντεταγμένες σε θέση στο χώρο του χάρτη με βάση την 
Μερκατορική προβολή. Εφόσον η κλίμακα του χάρτη είναι ίδια με τον 

πραγματικό κόσμο τότε δυο σημεία που έχουν τοποθετηθεί στο χάρτη με 
βάση τη γεωγραφική τους απόσταση θα απέχουν στη σκηνή της Unity 

απόσταση ίση με την πραγματική.  

4.4 Τρισδιάστατη Απεικόνιση 

Το σύστημα τρισδιάστατης αναπαράστασης του τερέν καθώς και του 

περιβαντολλογικού μοντέλου που περιγράφηκαν στα Π16 και Π17 
χρησιμοποιούνται σαν είσοδοι του λογισμικού επαυξημένης 

πραγματικότητας. 

Στις εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας δεν 

εμφανίζονται όλα τα ψηφιακά αντικείμενα στην οθόνη του χρήστη με την 
ίδια λεπτομέρεια και αυτό συμβαίνει για να διασωθούν πολύτιμοι πόροι 
από το σύστημα. Όταν ο χρήστης βρίσκεται πλησίον του αντικειμένου, 

τότε είναι φυσικό να απαιτεί μια προβολή του αντικειμένου σε 
μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας (Level of Detail – LOD) [11]. Όσο 
κοντινότερα πλησιάζει, τόσο αυξάνεται η ποιότητα της τρισδιάστατης 
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προβολής (συνολικός αριθμός πολυγώνων) του αντικειμένου που 

προβάλλεται πάνω στην οθόνη της φορητής συσκευής. Ο κανόνας της 
αντικατάστασης των τρισδιάστατων μοντέλων στην εφαρμογή AR του 
χρήστη ανάλογα με την απόσταση του από το πραγματικό αντικείμενο 

αναπαρίσταται σχηματικά στην εικόνα 9. 

 

Εικόνα 9 Επιλογή του καταλληλότερου επιπέδου λεπτομέρειας ανάλογα με την 

απόσταση του χρήστη από το πραγματικό αντικείμενο 

Όπως περιγράφηκε στο Π17 χρησιμοποιούμε 4 διαφορετικά επίπεδα 
λεπτομέρειας για τα δέντρα. Με βάση την απόσταση από την κάμερα και 

κατ’ επέκταση το χρήστη επιλέγουμε το μοντέλο που θα απεικονίσουμε 
για κάθε τύπο δέντρου. Για παράδειγμα για τον τύπο “Abies” 
χρησιμοποιούμε για πολύ κοντινές αποστάσεις τρισδιάστατο μοντέλο με 

325 τρίγωνα ενώ για πάνω από 50 μέτρα χρησιμοποιούμε ένα 
δισδιάστατο billboard δέντρο (εικόνα 10). Με αυτό τον τρόπο όταν ο 

χρήστης θα βρίσκεται στην περιοχή και θα αντικρίζει μια 
απομακρυσμένη πλάγια ή κορυφή η οποία καλύπτεται από πολλά 
δέντρα αυτά θα αναπαρίστανται με δισδιάστατες εικόνες χωρίς όμως ο 

ίδιος να καταλαβαίνει την απώλεια της ποιότητας εξοικονομώντας έτσι 

σημαντική υπολογιστική ισχύ. 
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Εικόνα 10 τύπος δέντρου “Abies” στο υψηλότερο (αριστερά) και χαμηλότερο 

(δεξιά) επίπεδο λεπτομέρειας   

4.5 Σύστημα Φωτισμού 

Το σύστημα εκτίμησης φωτισμού αναλύει την τρέχουσα εικόνα για 

διακριτά οπτικά στοιχεία και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τον 
φωτισμό της σκηνής. Καθώς απεικονίζουμε τα εικονικά αντικείμενα 

χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία για να τα φωτίσουμε κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες όπως και στη σκηνή στην οποία ανήκουν ώστε αυτά να 
φαίνονται πιο ρεαλιστικά και να βελτιώσουμε την εμπειρία εμβάθυνσης 

του χρήστη [12]. Μέσω της συνάρτησης εκτίμησης του χρώματος και της 
κατεύθυνσης του φωτός της πραγματικής σκηνής προσαρμόζουμε το 
αντικείμενο φωτισμού της εικονικής ώστε τα εικονικά δέντρα και κτίρια 

να δημιουργούν σκιές που συνάδουν με τα πραγματικά αντικείμενα. 

4.6 Διεπαφή Χρήστη 

Για τη μεγαλύτερη εμβάθυνση του χρήστη στην εμπειρία της 
επαυξημένης πραγματικότητας σχεδιάστηκε η κατάλληλη διεπαφή για 
την εφαρμογή. Καθώς ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή μέσω της 

αρχικής οθόνης μπορεί να επιλέξει να ξεκινήσει το εικονικό του ταξίδι 
στην ιστορία του τοπίου μέσω του κεντρικού κουμπιού. Επίσης υπάρχει 

η δυνατότητα να μεταβεί στην οθόνη ρυθμίσεων όπου μπορεί να 

παραμετροποιήσει την ποιότητα απεικόνισης (εικόνα 11). 
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Εικόνα 11 Αρχική οθόνη της εφαρμογής 

Μέσω του κεντρικού κουμπιού γίνεται η μετάβαση στην AR σκηνή και 
ανοίγει η εικόνα της κάμερας. Σε πρώτο στάδιο εμφανίζεται μόνο το 

τρισδιάστατο τερέν χωρίς λεπτομέρειες και η εικόνα της κάμερας της 
συσκευής και ο χρήστης καλείται να προβεί σε ευθυγράμμιση εφόσον 
υπάρχει απώλεια ακριβείας και ο ίδιος επιθυμεί (εικόνα 12). Με βάση 

τις τιμές που λαμβάνονται από το GPS και την πυξίδα το τερέν 
ευθυγραμμίζεται και εμφανίζεται το μήνυμα επιτυχούς ευθυγράμμισης 

στην οθόνη (εικόνα 13). 
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Εικόνα 12 Διαδικασία ευθυγράμμισης του εικονικού τερέν με το πραγματικό 

 

Εικόνα 13 Μήνυμα ολοκληρωμένης ευθυγράμμισης 
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Εικόνα 14 Μήνυμα φόρτωσης της σκηνής 

Αφού ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση και φορτωθεί η αρχική σκηνή 
εμφανίζεται πατώντας το αντίστοιχο κουμπί (εικόνα 15) στο κάτω μέρος 
της οθόνης μια χρονογραμμή (timeline) με τις διαθέσιμες χρονολογίες 

που κυμαίνονται από 1945 μέχρι το σήμερα και με βήμα δεκαετίας 

(εικόνα 16). 

 

Εικόνα 15 Κουμπί εμφάνισης χρονογραμμής 



Eco-Time Machine  Παραδοτέο Π19 

    
 

  
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

31 Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-
05225 

 

                                                                                         

  

 

Εικόνα 16 Η αναπαράσταση του τοπίου τη χρονολογία 2015 και το timeline 

επιλογής χρονικής περιόδου στο κάτω μέρος της οθόνης 

Ο χρήστης αφού επιλέξει τη χρονική περίοδο που θέλει να μεταφερθεί 
εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα αναμονής (εικόνα 14) μέχρι να 
μετατραπούν τα δεδομένα της εξόδου του οικολογικού μοντέλο σε 

περιοχές βλάστησης πάνω στο τερέν. 

Στη συνέχεια γίνεται η απεικόνιση της βλάστησης και των υπολοίπων 

περιβαλλοντικών στοιχείων και ο χρήστης είναι ελεύθερος να περιηγηθεί 

στο τοπίο κρατώντας τη συσκευή (εικόνα 17). 
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Εικόνα 17 Απεικόνιση του τοπίου τη χρονολογία 1945 
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5 Σύνοψη και συμπεράσματα 

Στο συγκεκριμένο παραδοτέο παρουσιάστηκε η ανάπτυξη του 

συστήματος απεικόνισης επαυξημένης πληροφορίας στον τρισδιάστατο 
χώρο. Μετά από μια εισαγωγή (Κεφάλαιο 1) σχετικά με το παρόν 
παραδοτέο, παρουσιάστηκε η τεχνολογία της ΕπΠ και τα βασικά 

στοιχεία που την καθορίζουν (Κεφάλαιο 2). 

Στο κεφάλαιο 3 περιγράφονται τα εργαλεία λογισμικού που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήματος ΕΠ. Αυτά είναι το 
ARCore που χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση του συστήματος, το 

Μapbox για τα δεδομένα χαρτών και τη μετατροπή των γεωγραφικών 
συντεταγμένων και η Unity3D που ενσωματώνει τα δυο προηγούμενα σε 
μια ολοκληρωμένη εφαρμογή με διεπαφή χρήστη και δυνατότητα 

προβολής τρισδιάστατου περιεχομένου στο χώρο. 

Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται αναλυτικά η αρχιτεκτονική του 
συστήματος και πως τα επιμέρους στοιχεία αλληλεπιδρούν για την 
τελική απεικόνιση της επαυξημένης πληροφορίας καθώς και η διεπαφή 

χρήστη που σχεδιάστηκε για την ομαλή πλοήγηση στην εφαρμογή. 

Συμπερασματικά η δημιουργία του λογισμικού απεικόνισης 

επαυξημένης πληροφορίας αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που 
βασίζεται στα αποτελέσματα των Π16, Π17 για την απεικόνιση του 

τρισδιάστατου περιεχομένου καθώς και την ενσωμάτωση τεχνολογιών 

ευθυγράμμισης και παρακολούθησης αυτού στον πραγματικό κόσμο. 



Eco-Time Machine  Παραδοτέο Π19 

    
 

  
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

34 Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-
05225 

 

                                                                                         

  

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

[1]  Ronald T Azuma. A Survey of Augmented Reality. ACM 

SIGGRAPH, 6(4):355–385..  

[2]  Paul Milgram and Fumio Kishino. A taxonomy of mixed reality 
visual displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and 

Systems, 77(12):1321–1329, 1994..  

[3]  Clemens Arth, Raphael Grasset, Lukas Gruber, Tobias Langlotz, 

Alessandro Mulloni, and Daniel Wagner. The history of mobile 

augmented reality. arXiv preprint arXiv:1505.01319, 2015.  

[4]  Scott Pace, Gerald Frost, Irving Lachow, David Frelinger, Donna 
Fossum, Don Wassem, and Monica Pinto. The Global Positioning 

System..  

[5]  https://spatialreference.org/ref/sr-org/7483/.  

[6]  Hughes J.F., Andries D., McGuire M. et al. (1997). Computer 
Graphics: Principles and Practice 2nd Edition in C, Foley et al, 

Addison-Wesley, 1997.  

[7]  https://developers.google.com/ar/develop.  

[8]  A. J. Davison, “Real-time simultaneous localisation and mapping 

with a single camera,” in 9th IEEE International Conference on 
Computer Vision (ICCV 2003), 14-17 October 2003, Nice, France, 

pp. 1403–1410, 2003..  

[9]  https://docs.mapbox.com/unity/maps/overview/.  

[10]  https://unity.com/.  

[11]  https://docs.unity3d.com/Manual/LevelOfDetail.html.  

[12]  https://developers.google.com/ar/develop/unity/light-



Eco-Time Machine  Παραδοτέο Π19 

    
 

  
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

35 Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-
05225 

 

                                                                                         

  

estimation/developer-guide-unity.  

 

 


