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Περίληψη 

Οι κάμερες με κυλιόμενο κλείστρο (rolling shutter) αποτελούν τον πλέον διαδεδομένο τύπο καμερών σε όλες τις 

καταναλωτικές συσκευές και όχι μόνο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων και 

tablets, οι φωτογραφικές μηχανές αναψυχής, οι action cameras και φυσικά οι κάμερες όλων των δημοφιλών 

drones. Το κυλιόμενο κλείστρο εισάγει μια σειρά από παραμορφώσεις στις λήψεις φωτογραφιών και βίντεο. Στη 

δεύτερη περίπτωση είναι γνωστό το φαινόμενο «jello effect» όπου κατά τη ροή ενός βίντεο εμφανίζονται 

κυματισμοί με συγκεκριμένη συχνότητα. Στην πρώτη περίπτωση, (φωτογραφίες) οι παραμορφώσεις εμφανίζονται 

σε αντικείμενα που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα εμπρός από τον φακό της μηχανής ή όταν φωτογραφίζονται 

αντικείμενα στατικά ενώ η φωτογραφική μηχανή κινείται με υψηλή ταχύτητα.  

Στις λήψεις με σκοπό τη φωτογραμμετρική επεξεργασία, τα αντικείμενα που φωτογραφίζονται είναι στατικά. Αυτό 

που κινείται είναι η θέση της κάμερας με σκοπό τη λήψη φωτογραφιών από διαφορετικές αποστάσεις και γωνίες. 

Εάν κατά τη λήψη των φωτογραφιών η κάμερα είναι ακίνητη τότε δεν υπάρχουν παραμορφώσεις. Εάν η κάμερα 

κινείται, τότε εισάγονται παραμορφώσεις των οποίων η έκταση και η ένταση εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης 

της κάμερας, την ταχύτητα του κλείστρου και την απόσταση της κάμερας από τα αντικείμενα. Έτσι, κατά την 

φωτογραμμετρική αποτύπωση με χρήση drones και σε λήψεις με την κάμερα εν κινήσει, εισάγονται σφάλματα που 

υποβαθμίζουν σημαντικά τη γεωμετρική ακρίβεια των 3D και 2D μοντέλων.  

Η εταιρία Pix4D, κατασκευαστής ενός από τα αξιολογότερα λογισμικά φωτογραμμετρίας παγκοσμίως, ήδη από την 

έκδοση του λογισμικού Pix4Dmapper Pro ver. 2.1 ενσωματώνει αλγόριθμο διόρθωσης των παραπάνω 

παραμορφώσεων με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της γεωμετρικής ακρίβειας των παραγόμενων μοντέλων.  

Στις επόμενες σελίδες, θα αναλυθεί τεχνικά η τεχνολογία του κυλιόμενου κλείστρου, θα δοθούν παραδείγματα των 

παραμορφώσεων και μεθοδολογία αποτροπής και τέλος, θα γίνει σύγκριση της γεωμετρικής παραμόρφωσης που 

εισάγει μια κινούμενη κάμερα με και χωρίς την εφαρμογή της διόρθωσης που επιφέρει το λογισμικό Pix4Dmapper 

Pro. 

 

Τι είναι το κυλιόμενο κλείστρο  

Κάθε σύγχρονη φωτογραφική μηχανή έχει ως 

πυρήνα ένα αισθητήριο ευαίσθητο στα φωτόνια επί 

του οποίου αποτυπώνεται ένα στιγμιότυπο του 

πραγματικού κόσμου κάθε φορά που αυτό έρχεται 

σε επαφή με το φως. Συνεπώς, κάθε φορά που το 

κλείστρο (συσκευή που εμποδίζει το φυσικό φως να 

έρθει σε επαφή με τον φωτοευαίσθητο αισθητήρα) 

ανοίγει, τα φωτόνια εισέρχονται στον αισθητήρα και 

αυτός αποτυπώνει ένα στιγμιότυπο των 

αντικειμένων εμπρός από τον φακό της μηχανής. 

Υπάρχουν δύο τεχνολογίες σχετικών 

φωτοευαίσθητων αισθητηρίων: Η τεχνολογία CMOS 

και η τεχνολογία CCD. Τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα κάθε τεχνολογίας δεν είναι 

αντικείμενο του παρόντος. Εντούτοις, κυρίως για 

λόγους κόστους και φυσικού μεγέθους, οι 

περισσότερες φωτογραφικές μηχανές και κάμερες 

στην ερασιτεχνική και ημί-επαγγελματική κατηγορία 

φέρουν αισθητήριο τύπου CMOS. Τεχνολογικά, μας 

ενδιαφέρει το κλείστρο που εξυπηρετεί την κάθε 

κατηγορία αισθητήρων. Έτσι, οι αισθητήρες τύπου 

CCD έχουν κλείστρο το οποίο κάθε φορά που ανοίγει, 

αποκαλύπτει ταυτόχρονα όλη την φωτοευαίσθητη 

επιφάνεια (Global Shutter).  Οι αισθητήρες τύπου 

CMOS συνοδεύονται από κλείστρο προοδευτικής 

σάρωσης – κυλιόμενο κλείστρο (Rolling Shutter). 

Δηλαδή, το κλείστρο σαρώνει προοδευτικά την 

επιφάνεια του CMOS αφήνοντας εκτεθειμένο στο 

φως μέρος του αισθητήρα κάθε φορά. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια μικρή χρονική διαφορά 

λήψης μέσα στο ίδιο το καρέ. Για παράδειγμα, το 

πάνω μέρος μιας φωτογραφίας είναι παλαιότερο 



από το κάτω για μερικά msec. Στην πράξη, αυτή η 

μικρή χρονική διαφορά δημιουργεί διάφορες 

παραμορφώσεις ανάλογα με: 

 Την ταχύτητα κίνησης των αντικειμένων που 

φωτογραφίζονται 

 Την ταχύτητα κίνησης της κάμερας 

 Τις προδιαγραφές κάμερας (readout time) 

 

Κυλιόμενο κλείστρο και αλλοιώσεις 

1. Ταχύτητα κίνησης αντικειμένων 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραμόρφωσης λόγω 

του κυλιόμενου κλείστρου, είναι η φωτογράφιση 

μιας κινούμενης επιφάνειας. Στην επόμενη 

φωτογραφία παρουσιάζεται ένα εξακόπτερο 

φωτογραφισμένο από το έδαφος. Η κάμερα είναι 

σταθερή αλλά οι έλικες κινούνται με μεγάλη 

ταχύτητα. Η κάμερα δεν μπορεί να καταγράψει το 

ακριβές σχήμα κάθε έλικας. 

 

Εικόνα 1. Rolling shutter με σταθερή κάμερα και 

κινούμενο αντικείμενο. 

2. Ταχύτητα κίνησης κάμερας 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση καμερών 

σε drones όπου είτε βιντεοσκοπούν είτε 

φωτογραφίζουν αντικείμενα εν κινήσει. Οι 

παρακάτω τρεις εικόνες αποτελούν τρία καρέ από 

βίντεο κατά τη λήψη του οποίου η κάμερα κινούνταν 

πλαγίως. Στο τελευταίο καρέ η κάμερα σταμάτησε να 

μετακινείται.  Το κυλιόμενο κλείστρο παράγει 

παραμόρφωση στη γεωμετρία του κτιρίου η οποία 

με το που σταματά η κάμερα ακυρώνεται. Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο είναι γνωστό και ως «jello 

effect». 

 

 

 
Εικόνα 2. Rolling shutter jello effect σε λήψη βίντεο 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά είτε μειώνοντας την ταχύτητα κίνησης της 

κάμερας είτε μειώνοντας την ταχύτητα του 

κλείστρου.  

Στην περίπτωση λήψης φωτογραφιών εν κινήσει, η 

παρακάτω εικόνα δείχνει αφαιρετικά αλλά με 

σαφήνεια τις παραμορφώσεις που υπάρχουν σε 

κάθε καρέ λήψης. 

 

Εικόνα 3. Rolling shutter με κινούμενη κάμερα (image 

by Pix4D) 

Τα παράλληλα λευκά παραλληλόγραμμα αποτελούν 

τις διαδοχικές σαρώσεις ενός καρέ. Στην πρώτη 

περίπτωση, το λογισμικό φωτογραμμετρίας θεωρεί 

ότι όλο το καρέ είχε το ίδιο κέντρο λήψης. Υπόθεση 

που είναι λάθος εφόσον η λήψη έγινε με κινούμενη 

κάμερα. Αυτή η υπόθεση παράγει γεωμετρικά 

σφάλματα τα οποία είναι ανάλογα του ύψους 

πτήσης και ταχύτητας κίνησης της κάμερας. Στη 

δεύτερη περίπτωση, το λογισμικό Pix4Dmapper Pro 

υπολογίζει για κάθε σάρωση ένα διαφορετικό κέντρο 

λήψης ώστε να διορθώσει τα σφάλματα που 

προέρχονται από το κυλιόμενο κλείστρο. Σε ακραίες 



περιπτώσεις και ανάλογα με το ύψος πτήσης και την 

ταχύτητα κίνησης οι παραμορφώσεις που μπορεί να 

υπεισέρχονται σε κάθε καρέ μπορούν και να 

ξεπεράσουν τα 3-4 μέτρα. 

  

3. Κατασκευαστικές προδιαγραφές κάμερας 

κυλιόμενου κλείστρου (readout time) 

Καθώς το καρέ αποτελείται από μια σειρά 

σαρώσεων, απαιτείται ένας ορισμένος χρόνος από 

τη στιγμή της έναρξης σάρωσης της πρώτης γραμμής 

μέχρι την ολοκλήρωση της εικόνας σε ένα ενιαίο 

αρχείο (ReadOut time). Ο χρόνος αυτός 

προσδιορίζεται εν πολλοίς από τα ηλεκτρονικά μέρη 

της κάμερας και αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα 

που επηρεάζει τη γεωμετρική ακρίβεια των 

δεδομένων. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα readout time για 

μερικές δημοφιλείς κάμερες. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ READOUT 

TIME (ms) 

DJI 

Phantom 2 74 

Phantom 3 33 

Phantom 4 33 

Inspire 1 FC330 30 

Inspire 1 FC350 33 

Inspire 1 X5 47 

3DR 3DR Solo 30 

GoPro GoRpo Hero 4 Black 30 

Πίνακας 1. Readout Time per camera (table by Pix4D) 

Με δεδομένη την πολύ υψηλή κατανάλωση 

ενέργειας που έχουν τα rotary wing (πολυκόπτερα) 

συστήματα και με στόχο τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας σε όρους κάλυψης επιφάνειας 

ανά πτήση, η μεθοδολογία που εφαρμόζει το 

λογισμικό Pix4Dmapper Pro επιτρέπει σε drones 

όπως το DJI Phantom να είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματικά ακόμη και σε ταχύτητες κοντά στη 

μέγιστη που μπορεί να αναπτύξει το drone. 

 

Μελέτη περίπτωσης 

Για τη μελέτη και επιβεβαίωση των διορθώσεων που 

επιβάλει το λογισμικό Pix4Dmapper Pro ορίστηκε μια 

μικρή περιοχή ημιαστικού περιβάλλοντος συνολικής 

έκτασης 65 στρεμμάτων πάνω από την οποία έγινε 

δοκιμαστική πτήση με τα drone DJI Matrice 100 και 

DJI Phantom 3 Professional. 

Με σκοπό την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της 

δοκιμής, επιλέχτηκαν 2 διαφορετικά πτητικά μέσα με 

2 διαφορετικές κάμερες αλλά με ίδια ανάλυση 

(12mpixel) και με ίδιο Readout time (33ms). 

Οι πτήσεις σχεδιάστηκαν στο ίδιο ύψος πάνω από το 

έδαφος ώστε να δώσουν το δυνατόν ίδια ανάλυση. 

Πιο συγκεκριμένα, το ύψος πτήσης ήταν τα 70m 

πάνω από το σημείο απογείωσης το οποίο έδωσε 

ανάλυση 3.2cm pixel size.  

Όλες οι φωτογραφικές λήψεις έγιναν με τα drones εν 

κινήσει με ταχύτητα 8 m/sec. Οι ζητούμενες 

επικαλύψεις από τα λογισμικά σχεδιασμού πτήσης 

ήταν 80% και στους δύο άξονες. 

Τέλος, τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκτέλεση των πτήσεων ήταν για τον μεν Matrice 100 

το DataMapper Inflight και για το δε Phantom 3 

Professional το Pix4D Capture. 

 

Σχετικά με το DJI Matrice 100 

Το Matrice 100 είναι ένα ιδιαίτερα ευφυές 

τετρακόπτερο κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών 

ανάλογα την εξάρτησή του. Για τις ανάγκες της 

δοκιμής, εφοδιάστηκε με την κάμερα Χ3 της DJI ίδια  

με αυτή που φέρει και το Inspire 1: 

 Sony Exmor R CMOS; 1/2.3” 

 4k Video @ 30fps 

 12Mpixel φωτογραφίες 

 FOV 94ο, 20mm, f/2.8 

 33ms Readout time 

και με σύστημα αυτόματου πιλότου με GPS. Η 

εκτέλεση πτήσης έγινε αυτόνομα με το λογισμικό 

DataMapper Inflight που υποστηρίζει το 

συγκεκριμένο προϊόν. 

 

Εικόνα 4 – DJI Matrice 100 και παρελκόμενος 

εξοπλισμός 

 

Σχετικά με το DJI Phantom 3 Professional 

Το Phantom 3 αποτελεί την πλέον εμπορική λύση της 

DJI με ικανοποιητικό χρόνο πτήσης και πολύ υψηλή 

ολοκλήρωση. Ο κατασκευαστής το εξοπλίζει με το 

σύνολο των απαιτούμενων παρελκόμενων έτσι ώστε 



να είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς επιπλέον κόστη. Η 

κάμερά του έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Sony Exmor R CMOS; 1/2.3” 

 4k Video @ 30fps 

 12Mpixel φωτογραφίες 

 FOV 94ο, 20mm, f/2.8 

 33ms Readout time 

 

Εικόνα 5 – DJI Phantom 3 Professional 

 

Μέτρηση φωτοσταθερών και σημείων 

ελέγχου   

Για τις ανάγκες της επίλυσης, μετρήθηκαν 9 σημεία 

με το γεωδαιτικό GPS  Spectra Precision SP80 και 

σημάνθηκαν κατάλληλα στο έδαφος.  Έξι από τα 

σημεία ορίστηκαν ως Control Points και τα υπόλοιπα 

τρία ως σημεία ελέγχου. Ως σύστημα αναφοράς 

συντεταγμένων ορίστηκε το ΕΓΣΑ87 και η 

συνόρθωση των υψομέτρων έγινε σύμφωνα με το 

μοντέλο EGM08.  

 

Φωτογραμμετρική Επίλυση Δεδομένων 

Α. DJI Matrice 100 

Για τη φωτογραμμετρική επίλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Pix4Dmapper Pro 

στην έκδοση 2.1.57. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο 

των φωτογραφιών επιλύθηκε δύο φορές 

χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια πέντε 

φωτοσταθερά. Κατά την πρώτη επίλυση, η κάμερα 

του Matrice 100 (Χ3, FC350) ορίστηκε ως κάμερα με 

Global Shutter.  

 
Εικόνα 6 – Pix4Dmapper Pro camera settings 

Κατά τη δεύτερη επίλυση, ρυθμίστηκε η κάμερα ως 

Linear Rolling Shutter ώστε το λογισμικό να επιβάλλει 

τις απαραίτητες διορθώσεις. Τα αποτελέσματα στα 

σημεία ελέγχου εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Rolling Shutter 

Correction 

OFF ON 

Average GSD 3.22cm 3.22cm 

No of Images 40 40 

Control Points 

Error X [m] RMS 0.0919 0.0258 

Error Y [m] RMS 0.0420 0.0226 

Error Z [m] RMS 0.0942 0.0429 

Πίνακας 2. Ακρίβειες σημείων ελέγχου με και χωρίς 

την εφαρμογή της ρύθμισης rolling shutter στο 

Pix4Dmapper Pro. DJI Matrice 100 

 

B. DJI Phantom 3 Professional 

Ακολουθώντας την ίδια ακριβώς μεθοδολογία, τα 

δεδομένα του DJI Phantom 3 Professional 

επιλύθηκαν δύο φορές. Την πρώτη φορά  με την 

κάμερα ορισμένη ως Global Shutter και την δεύτερη 

με την κάμερα ορισμένη ως Rolling Shutter. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον επόμενο 

πίνακα: 
Rolling Shutter 

Correction 

OFF ON 

Average GSD 3.12cm 3.12cm 

No of Images 42 42 

Control Points 

Error X [m] RMS 0.0359 0.0238 

Error Y [m] RMS 0.0654 0.0229 

Error Z [m] RMS 0.1256 0.0211 

Πίνακας 3. Ακρίβειες σημείων ελέγχου με και χωρίς 

την εφαρμογή της ρύθμισης rolling shutter στο 

Pix4Dmapper Pro. DJI Phantom 3 Professional 



 

Συμπεράσματα 

Ο στόχος της μελέτης ήταν να αποδείξει ότι η 

παραμόρφωση που εισάγεται με τις κάμερες 

κυλιόμενου κλείστρου είναι σημαντική και μπορεί να 

διορθωθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό με τη χρήση 

του λογισμικού της Pix4D, Mapper Pro. 

 

Εκ πρώτης, φαίνεται ότι για την ίδια περιοχή, το ίδιο 

ύψος πτήσης, τα ίδια φωτοσταθερά και σημεία 

ελέγχου, οι δυο φαινομενικά ίδιες κάμερες 

παράγουν ένα σημαντικά διαφορετικό αποτέλεσμα 

ως Global Shutter cameras. Αν και δεν είναι 

αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης, θα 

μπορούσε πιθανώς να αποδοθεί στο γεγονός ότι το 

σχέδιο πτήσης δημιουργήθηκε από διαφορετικά 

λογισμικά.  

Αυτό, γιατί το drone Matrice 100 που έφερε την DJI 

X3 camera δεν υποστηρίζεται από το λογισμικό Pix4D 

Capture. Επίσης, το λογισμικό DataMapper Inflight 

που θεωρητικά υποστηρίζει και τα δυο drones, κατά 

την πτήση του Phantom 3 δεν έβγαλε καμία 

φωτογραφία. 

Εντούτοις, μετά τη ρύθμιση των καμερών σε Rolling 

Shutter, οι αρχικές αποκλίσεις καταλήγουν πολύ 

μικρότερες. 

 

Ο συνδυασμός του λογισμικού Pix4Dmapper Pro με 

σύγχρονα μικρού κόστους drones όπως αυτά της DJI 

μπορούν να δώσουν πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα εφόσον κανείς διαλέξει να επιβάλει 

τις κατάλληλες διορθώσεις λόγω rolling shutter.  

Εναλλακτικά, θα πρέπει σε κάθε σημείο λήψης να 

ακινητοποιείται το drone ώστε η φωτογραφία να μην 

έχει παραμορφώσεις και αλλοιώσεις οι οποίες θα 

επηρεάσουν αρνητικά τη γεωμετρική ακρίβεια. 

 

Κατά τον τρόπο αυτό, αυξάνεται δραματικά η 

αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων drones σε 

όρους κάλυψης έκτασης καθώς δε χρειάζεται το 

drone να σταματά σε κάθε σημείο λήψης 

φωτογραφίας και επιπλέον, μπορεί να κινείται με 

υψηλές ταχύτητες και πάντα εντός ορίων της 

κάμερας που αυτό φέρει λαμβάνοντας υπόψη την 

τιμή Readout time. 

 

Έτσι, αντισταθμίζεται μέχρι ενός ορίου ο μικρός 

χρόνος πτήσης ενός σύγχρονου rotary wing 

συστήματος έναντι ενός fixed wing. 

 

 

  

 

 

 

Πηγές: 

1. Pix4D White Paper: Photogrammetric accuracy and modeling of rolling shutter cameras (www.pix4D.com)  

2. Society of Motion Picture and Television Engineers (www.smpte.org) 

3. www.petapixel.com  

 

Επικοινωνία  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Geosense, Φιλικής Εταιρείας 15-17, 55535 Πυλαία, 

Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 953353, 2310953350, www.geosense.gr,  info@geosense.gr. 
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