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1. Περιγραφή του προβλήματος και συμβολή της παρούσας 
εργασίας 

 

Η γεωργία ακριβείας έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών ώστε 

να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες για τροφή. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη μείωση των 

εισροών, ώστε αφενός να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειας, και 

αφετέρου να αυξηθεί η οικονομική απόδοση για τον καλλιεργητή.  

 

Σε αυτά τα πλαίσια, έχουν προκύψει διάφορες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που 

καταγράφουν παραμέτρους των καλλιεργειών σε πραγματικό ή μη χρόνο με σκοπό την 

εκτέλεση διαφοροποιημένης εφαρμογής εισροων (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων). Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τους τρόπους καταγραφής και οπτικοποίησης των 

“παραμέτρων” αυτών, να τις συγκρίνει και να προτείνει μια καινούρια υλοποίηση που θα 

μπορούσε να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Στην υλοποίηση αυτή χρησιμοποιείται 

ένα σύστημα από πολυφασματικές κάμερες τοποθετημένες πάνω σε γεωργικό ελκυστήρα. Το 

σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα να εξάγει δεδομένα για την κατάσταση του αγρού σε 

πραγματικό χρόνο με μεγάλη ακρίβεια. 
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2. Υπόβαθρο καταγραφής και οπτικοποίησης δεδομένων από 
τον αγρό 

Στην παρούσα εργασία επικεντρωθήκαμε στο δείκτη NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index), ή δείκτη κανονικοποιημένης διαφοράς βλάστησης. Ο δείκτης αυτός είναι από τους πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενους στη γεωργία για την εκτίμηση της κατάστασης θρέψης των φυτών. 

Υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.1-1. 

 

 
Εξίσωση 2.1-1: Υπολογισμός NDVI 

Ο παράγοντας NIR (near infrared) αναφέρεται στην ισχύ της εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας 

και ο παράγοντας Red στην ισχύ που αντιστοιχεί στο μήκος κύματος του ερυθρού φάσματος. 

Ο δείκτης NDVI θεωρητικά μπορεί να λάβει τιμές από -1 έως 1. Όταν όμως χρησιμοποιείται 

σε γεωργικές εφαρμογές οι τιμές κατά κανόνα κυμαίνονται από 0,2 (χώμα) – 0,8 (άριστη 

βλάστηση). 

2.1. Δεδομένα από κάμερες (spectral response καμερών) 

Οι κάμερες αποτελούν έναν από τους πιθανούς αισθητήρες για τη λήψη δεδομένων από τον 

αγρό. Παρουσιάζουν ένα σύνολο από πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους αισθητήρες: (α) 

Έχουν χαμηλό κόστος, (β) Έχουν τη δυνατότα να καλύψουν μεγάλο εύρος του αγρού, (γ) Τα 

δεδομένα τους μπορούν να αξιοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν πραγματικό χρόνο. 

Κάμερες μπορούν να τοποθετηθούν σε μη επανδρωμένα οχήματα (π.χ. drones). Είναι όμως 

εφικτό να τοποθετηθούν και επί γεωργικού ελκυστήρα, ώστε τα δεδομένα τους να 

αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής εισροών. Μάλιστα αυτή 

η λύση, η οποία και επιλέγη κατά το παρόν έργο, έχει το πλεονέκτημα σε σχέση με τη χρήση 

κάμερας σε drone, ότι δεν επηρρεάζεται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες και δεν 

απαιτείται η απασχόληση αδειοδοτημένου χειριστή, μειώνοντας έτσι το κόστος και την 

πολυπλοκότητα της εφαρμογής. 

 

Για την ορθή λήψη των δεδομένων από τον αγρό, δοκιμάστηκαν πειραματικά αρκετοί 

συνδυασμοί διαφορετικών καμερών και τρόπων τοποθέτησης. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η 

multispectral κάμερα Agrocam PRO NIR, η οποία τοποθετήθηκε πάνω από την καμπίνα του 

γεωργικού ελκυστήρα, σε 3m ύψος και με κλίση 30°, όπως φαίνεται στο σχήμα. Με αυτή την 

τοποθέτηση η καταγραφόμενη από την κάμερα έκταση ήταν ικανοποιητική  (⋍ 130 𝜇2), οι 

μετρήσεις δεν ήταν ακριβείς και σταθερές. Το κύριο πρόβλημα της μεθόδου αυτής ήταν ότι η 

Agrocam σύμφωνα με το spectral response (Σχήμα 2.1.1), που δίνεται από τον κατασκευαστή 

επιστρέφει στο ίδιο κανάλι τα φάσματα Red και Nir, και επιστρέφει ένα επιπλέον κανάλι το 

Blue. Ο δείκτης NDVI, όμως, με χρήση το μπλε φάσματος αντί για το κόκκινο έχει αρκετά μικρή 

ακρίβεια στην ανάλυση της θρέψης όπως αναφέρει η βιβλιογραφία [1], . 
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Σχήμα 2.1.1: Φασματική απόκριση της κάμερας [2] 

 

Για να υπολογιστεί το NDVI με καλύτερη ακρίβεια, χρειάζεται να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη 

ακρίβεια η ισχύς του φάσματος στην περιοχή του ερυθρού. Για το λόγο αυτό, τοποθετήθηκε 

μια rgb web κάμερα σε απόσταση 7cm από την Agrocam (η απόσταση μετρήθηκε από τα 

κέντρα των φακών) και με κλίση 30°. Η απόσταση τοποθέτησης μεταξύ των καμερών έιναι η 

μικρότερη δυνατή, 7cm λόγω των θηκών/casing των καμερών.Η web κάμερα, όπως και η 

Agrocam είχαν ανάλυση 1920x1080 (full HD) και ίδια γωνία φακού. Οι κάμερες στηρίχθηκαν 

πάνω στην οροφή του γεωργικού ελκυστήρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.1.2. 

 

 
Σχήμα 2.1.2: Ενδεικτική τοποθέτηση συστήματος πάνω σε γεωργικό ελκυστήρα 

2.2. Αρχιτεκτονική συστήματος 

Για την υλοποίηση των αλγορίθμων σε πραγματικό χρόνο αλλά και για την καταγραφή των 

δεδομένων χρειάστηκαν δύο Raspberry Pi 3 Model B, τα οποία ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους 

με καλώδιο ethernet. Κάθε Raspberry Pi 3 Model B έχει συνδεδεμένη με USB μία κάμερα. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για όλες τις μετρήσεις και τις χαρτογραφήσεις, συνδέθηκε 

στο σύστημα και συσκευή gps ώστε να συσχετίζονται οι συντεταγμένες της τρέχουσας θέσης 



 

 

 

7 

με τις μετρήσεις, με σκοπό στη συνέχεια να μπορούν να οπτικοποιούνται τα αποτελέσματα με 

χρήση προγραμμάτων GIS. Τέλος, για την υλοποίηση του λογισμικού χρειάστηκε επιπλέον να 

δημιουργηθεί και να χρησιμοποιηθεί κι ένα ταχύμετρο στον τροχό του γεωργικού ελκυστήρα, 

ώστε να υπάρχουν μετρήσεις με μεγαλύτερη χωρική ακρίβεια. Το τελικό σύστημα που 

χρησιμοποιήθηκε εμφανίζεται στο Σχήμα 2.2.1. 

 

 
Σχήμα 2.2.1: Ενδεικτικό σχήμα υλοποίησης υλικού 
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3. Ζητήματα λογισμικού 

3.1. Υπολογισμός θρέψης καλλιέργειας 

 

Από την web κάμερα χρησιμοποιήθηκε το red κανάλι το οποίο απεικονίζει το κόκκινο φάσμα 

(~ 635-700 nm), ενώ από την Agrocam επιλέχθηκε πάλι το red κανάλι, το οποίο όμως 

απεικονίζει το ένα κομμάτι του φάσματος red μαζί με το near infrared φάσμα (~ 680-1000 nm). 

Στη συνέχεια, για κάθε εικόνα υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τιμών των pixels από τα 

επιλεγμένα κανάλια για τις περιοχές ενδιαφέροντος μέσα στην εικόνα. Τέλος, έγινε ο 

υπολογισμός του δείκτη NDVI. 

 

3.2. Περικοπή και διαχωρισμός εικόνας & αντιστοίχιση εικόνων με 

πραγματικό χώρο 

 

Στο πρώτο στάδιο, για την δημιουργία και την επαλήθευση των αλγορίθμων, λήφθηκαν 

πειραματικές εικόνες από το σύστημα τοποθετημένο σε στατικό μέσο. Στην επεξεργασία των 

εικόνων αυτών, η μέτρηση της θρέψης υπολογίστηκε από ένα μικρό κομμάτι της εικόνας, 400 

x 250 pixels με κέντρο το εστιακό κέντρο του φακού. Αυτή η απόφαση πάρθηκε γιατί η εικόνα 

έχει καλύτερη ανάλυση σε σημεία κοντά στο εστιακό κέντρο του φακού και μεγαλύτερη 

παραμόρφωση στα άκρα. Επίσης, στα άκρα της εικόνας λόγω γεωμετρικών ιδιοτήτων, αλλάζει 

η κλίση με την οποία αποτυπώνονται τα φυτά στην εικόνα με αποτέλεσμα οι μετρήσεις να μην 

είναι αξιόπιστες, λόγω του φαινομένου barrel effect στις κάμερες με ευρυγώνιο φακό [3]. Το 

πείραμα αυτό είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα, όμως όταν οι κάμερες τοποθετήθηκαν στην 

οροφή του γεωργικού ελκυστήρα, λόγω της ταχύτητας που ανέπτυσσε το όχημα (γεωργικός 

ελκυστήρας) σε συνδυασμό με τη χαμηλή ταχύτητα λήψης των εικόνων από το σύστημα (λόγω 

περιορισμού της σύνδεσης), δεν υπήρχε μέτρηση θρέψης για κάθε σημείο του αγροτεμαχίου. 

Αναλυτικότερα, υπήρχαν τμήματα του αγρού τα οποία δεν απεικονίζονταν σε καμία εικόνα, 

άρα δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή δείκτη θρέψης για τα συγκεκριμένα τμήματα. Το πρόβλημα 

αυτό οφείλεται κυρίως στο μέγεθος του κομματιού της εικόνες που πέρναμε υπόψην στην 

εξαγωγή του δείκτη θρέψης (NDVI). Στην προσπάθεια να αποφύγουμε την αλλαγή του 

συστήματος σε επίπεδο υλικού (αλλαγή καμερών), δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος που 

χρησιμοποιεί για την εξαγωγή της μέτρησης μεγαλύτερο μέρος της εικόνας, ώστε να 

εκμεταλλευτούμε το μεγαλύτερο δυνατό field of view της κάμερας. Παρόλα αυτά, όπως 

εξηγήθηκε πιο πάνω, τα σημεία που βρίσκονται μακριά από το εστιακό κέντρο δεν παράγουν 

δεδομένα με μεγάλη ακρίβεια. Έτσι, αποφασίσαμε να χωρίσουμε την εικόνα σε 4 κομμάτια: το 

πρώτο κομμάτι βρίσκεται γύρω από το εστιακό κέντρο και έχει την μεγαλύτερη ακρίβεια, και 

τα υπόλοιπα κομμάτια βρίσκονται γύρω από αυτό με μικρότερη ακρίβεια. Το κάθε κομμάτι 

από αυτά συμμετέχει με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στον υπολογισμό του μέσου 

όρου. Τα 4 κομμάτια αυτά είναι τα τμήματα Α, B, C, D, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2.1.  

 



 

 

 

9 

 
Σχήμα 3.2.1: Eικόνα από τα πειράματα, χωρισμένη σε τμήματα 

 

Με σκοπό να λάβουμε μία μέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι απαραίτητο να συλλέξουμε 

παραπάνω από μία μέτρηση για κάθε τμήμα του αγρού. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να 

μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε διαδοχικές εικόνες, τα κοινά σημεία του αγρού.  

Λαμβάνοντας, λοιπόν, διαδοχικά οπτικά δείγματα σε σταθερές αποστάσεις, ανεξαρτήτως της 

ταχύτητας πορείας του οχήματος, η αναγνώριση αυτή είναι δυνατή λαμβάνοντας υπόψην τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάμερας αλλά και της ταχύτητας, όπως αναφέρεται στο 

επόμενο κεφάλαιο (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.). Πιο 

συγκεκριμένα, για να προσμετρήσουμε όλη τη δυνατή πληροφορία για κάθε κομμάτι του 

χωραφιού, αποφασίσαμε να τμηματοποιήσουμε το αγροτεμάχιο σε τμήματα ίδιου μήκους (2 

μέτρων στην πορεία του γεωργικού ελκυστήρα). 

 

Στις παρακάτω εικόνες Σχήμα 3.2.2 απεικονίζονται εικόνες από συνεχόμενα στιγμιότυπα από 

το χωράφι. Στις εικόνες αυτές, φαίνεται με υψηλή ευκρίνεια ένα τμήμα καθ’όλη την πορεία του 

γεωργικού ελκυστήρα, από την πρώτη εικόνα, που έχει αρχίσει να φαίνεται στο οπτικό πεδίο 

της κάμερας μέχρι την τελευταία, που δεν ανήκει πια σε τμήμα μετρήσιμης περιοχής. Πιο 

συγκεκριμένα, στις δύο πρώτες εικόνες το τμήμα εμπεριέχεται μόνο στο D, στην τρίτη εικόνα 

το τμήμα είναι και στα 4 διαφορετικά τμήματα υπολογισμού του NDVI, στην τέταρτη μόνο στα 

A,B,C ενώ στην τελευταία δεν εμπεριέχεται σε κανένα κομμάτι από τις μετρήσιμες περιοχές 

της εικόνας. 
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Σχήμα 3.2.2 Στιγμιότυπα από φωτογραφίες στο χωράφι 

 

Με βάση τον παρακάτω τύπο και με δεδομένα τη γωνία τοποθέτησης, ύψος τοποθέτησης και 

εύρος οπτικού πεδίου του φακού είναι δυνατόν να υπολογιστεί για κάθε pixel της εικόνας η 

ακριβής θέση στην οποία αντιστοιχεί στον αγρό με χρήση της εξίσωσης Εξίσωση 3.2-1. 

 

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 =  tan (sin−1
ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

√(ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡2 + (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 +
ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

tan(𝑙𝑒𝑛𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒 + 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒)
)2))

) ∗ 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

Εξίσωση 3.2-1: Αντιστοίχιση θέσης με pixel της εικόνας 

Συσχέτιση εικόνων 

Δεδομένου ότι για τον υπολογισμό του δείκτη θρέψης χρειάστηκαν 2 κάμερες, έπρεπε να 

βρεθεί ένας τρόπος οι εικόνες που προέρχονται από τις κάμερες να επεξεργαστούν ώστε να 

υπάρχει μεταξύ των δύο εικόνων αντιστοίχιση pixel προς pixel, ώστε να υπολογιστεί σωστά ο 

δείκτης. Είναι απαραίτητο η μία από τις δύο εικόνες να μετασχηματιστεί κατάλληλα για να είναι 

η περιοχή κάλυψής της, αντίστοιχη με την άλλη. Για να γίνει ο μετασχηματισμός μιας εικόνας, 

χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας πίνακας μετασχηματισμού. Για τη δημιουργία του πίνακα 
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αυτού χρησιμοποιήθηκε από το πρόγραμμα Matlab η συνάρτηση Image Registration, affine 

transformation. Η εφαρμογή αυτή δέχεται σαν είσοδο τις εικόνες και παράγει στην έξοδο τους 

πίνακες μετασχηματισμού. Για να γίνει όσο το δυνατόν πιο ακριβής ο μετασχηματισμός, 

δόθηκε ως είσοδος στην εφαρμογή το τμήμα των εικόνων που μετέχουν στον υπολογισμό του 

δείκτη και όχι ολόκληρες οι εικόνες. Η διαδικασία αυτή εξαγωγής του πίνακα μετασχηματισμού, 

πραγματοποιήθηκε μόνο μία φορά offline και έπειτα, θεωρήθηκε ότι ο μετασχηματισμός των 

εικόνων θα είναι πάντα ίδιος εφόσον οι κάμερες θα έχουν σταθερά γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος. (ίδια θέση τοποθέτησης, ίδια κλίση κ.ο.κ.) 

Έπειτα, γίνεται η εφαρμογή των πινάκων μετασχηματισμού σε πραγματικό χρόνο σε κάθε 

εικόνα που λαμβάνεται από την agrocam και την webcamera. Τα αποτελέσματα φαίνονται στις 

παρακάτω εικόνες Σχήμα 3.2.3, Σχήμα 3.2.4, και τέλος φαίνεται μία εικόνα με τροποποιημένα 

χρώματα σύμφωνα μόνο με το δείκτη θρέψης NDVI (Σχήμα 3.2.5). 

 

 
Σχήμα 3.2.3: Εικόνα από την Agrocam πριν και μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού 

 
Σχήμα 3.2.4: Εικόνα από την webcamera πριν και μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού 
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Σχήμα 3.2.5: Τροποποιημένη εικόνα, σύμφωνα με την τιμή NDVI του κάθε pixel, μετά τη συσχέτιση των εικόνων 

 

 

3.3. Αλγόριθμος αναγνώρισης χώματος 

Είναι σημαντικό για τον αγρότη εκτός από τον δείκτη θρέψης να γνωρίζει και άλλα 

χαρακτηριστικά της καλλιέργειας του. Το πλεονέκτημα που μας δίνει η χρήση καμερών είναι 

ότι εκτός από μια απλή εξαγωγή μέτρησης από την ισχύ συγκεκριμένων περιοχών του 

φάσματος, μπορούμε να συλλέξουμε και να αναλύσουμε πληροφορία που έχει σχέση με 

μοτίβα και σχήματα. Ο αλγόριθμος για την εξαγωγή του χώματος προέκυψε από την ανάγκη 

να υπολογιστεί η πυκνότητα φυτείας αλλά και ο δείκτης θρέψης να υπολογίζεται μόνο από την 

καλλιέργεια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη μη σχετιζόμενη οπτική πληροφορία. 

 

Η αρχή λειτουργίας του συγκεκριμένου αλγορίθμου είναι ότι το χώμα έχει χαμηλό δείκτη 

θρέψης (NDVI) σε σχέση με την υπόλοιπη φυτεία, έχει ισχυρή την καφέ απόχρωση αλλα και 

καλύπτει συνεχόμενη επιφάνεια σε σχέση με την υπόλοιπη φυτεία. Ο αλγόριθμος εφαρμόζεται 

στο κομμάτι Α της εικόνας, γιατί το χώμα στην περιοχή αυτή είναι πιο εμφανές λόγω των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών της κάμερας και του αγρού. Η υλοποίηση του αλγορίθμου είναι 

αρκετά απλή, και πιο συγκεκριμένα ακολουθεί τα εξής βήματα 

• Δημιουργεί μία μάσκα με βάση τις αποχρώσεις του καφέ χρώματος 

• Δημιουργεί μία μάσκα με βάση την τιμή του δείκτη θρέψης. 

• Έπειτα υπολογίζει την τομή των δύο αυτών μασκών και την αναθέτει σε μια καινούρια 

μάσκα 

 

Τέλος, μετά την εφαρμογή της μάσκας που ανφέρεται στο προηγούμενο βήμα,  αναγνωρίζει 

ως χώμα τις περιοχές που βρίσκονται εντός της μάσκας και που έχουν επιφάνεια μεγαλύτερο 

του 10*10 pixels 
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Αλγόριθμος Αναγνώρισης Πυκνότητας Φυτείας 

 

Γνωρίζοντας ήδη τον αριθμό των pixels που έχουν αναγνωριστεί ως χώμα, για να εξάγουμε 

μία μέτρηση για την πυκνότητα φυτείας πρέπει να αναγνωρίσουμε τα φυτά, αλλά και όλους 

τους λοιπούς εξωγενείς παράγοντες. Για να αφαιρέσουμε τους εξωγενείς παράγοντες, 

δημιουργήσαμε μία μάσκα η οποία περιέχει όλα τα pixel με NDVI χαμηλότερο του 0, η οποία 

θα αναφέρεται ως object mask. Έπειτα, επειδή όλες οι μάσκες που προαναφέρθηκαν, 

υπολογίζονται κατά κύριο λόγο με ένα στατικό threshold στα χρώματα, και λόγω του ότι όλες 

οι μετρήσεις γίνονται με διαφορετικό φωτισμό κάθε φορά άρα και τα χρώματα στις εικόνες δεν 

είναι ποτέ σταθερά, για την αναγνώριση της φυτείας εφαρμόσαμε στην εικόνα μία μάσκα 

επιλπέον, με βάση τις αποχρώσεις του πράσινου χρώματος, η οποία στο εξής θα αναφέρεται 

ως plant mask. Η προσθήκη της μάσκας αυτής έγινε για να μειώσουμε τις πιθανές false 

positive περιπτώσεις, δηλαδή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αναγνωρίζεται ως φυτό κάποιος 

εξωγενής παράγοντας ή ακόμα και χώμα. Ο υπολογισμός των pixel για την αναγνώριση της 

φυτείας έγινε με την παρακάτω σύνθεση μασκών, Εξίσωση 3.3-1. Τέλος, μετά την εφαρμογή 

της σύνθεσης των μασκών στην εικόνα, για να εκτιμηθεί η πυκνότητα φυτείας διαιρέθηκε το 

σύνολο των pixel που είναι αναγνωρισμένα ως φυτά με αυτά που είναι ως χώμα ή άλλα 

αντικείμενα. 

 

 
Εξίσωση 3.3-1: Υπολογισμός μάσκας για την αναγνώριση της πυκνότητας φυτείας 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται, η αρχική rgb εικόνα (Σχήμα 3.3.1), η μάσκα χώματος (Σχήμα 

3.3.2), η μάσκα εξωγενών παραγόντων (Σχήμα 3.3.3), και η σύνθεση των μασκών αυτών σε 

μία νέα μάσκα εφαρμοσμένη πάνω στην αρχική εικόνα (Σχήμα 3.3.4), για λόγους 

οπτικοποίησης η μάσκα έχει χρωματιστεί με κόκκινο χρώμα. 

 

 
Σχήμα 3.3.1: Εικόνα από το σύστημα 
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Σχήμα 3.3.2: Μάσκα χώματος 

 
Σχήμα 3.3.3: Μάσκα εξωγενών παραγόντων 

 

 
Σχήμα 3.3.4: Συνδυασμός όλων των μασκών 
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4. Σύγκριση συνόλου μεθόδων λήψης δεδομένων 

Για να επιβεβαιώσουμε τη σωστή λειτουργία του συστήματος που υλοποιήσαμε στην 

παρούσα εργασία, συγκρίναμε τις μετρήσεις με κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους 

καταγραφής θρέψης του αγρού. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξαμε από την ομάδα των σημειακών 

αισθητήρων τον αισθητήρα Crop Circle. Από τις δορυφορικές απεικονίσεις επελέγη ο 

δορυφόρος Sentinel, ο οποίος παρέχει δωρεάν μετρήσεις. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε το drone 

Dji Phantom 4 Pro με τις ίδιες κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση του 

συστήματος επί του γεωργικού ελκυστήρα. 

 

Αξιοποιήθηκε ένας πειραματικός αγρός με φυτεία σίτου, 10 στρεμμάτων στο Περίβλεπτο 

Μαγνησίας, Σχήμα 3.3.1, (τα τεμάχια 1 και 2a). Για τη σύγκριση των μέσων καταγραφής 

θρέψης από τον αγρό, έγιναν 3 επαναλήψεις των μετρήσεων στον πειραματικό αγρό. Κάθε 

επανάληψη, περιείχε 2 σετ μετρήσεων με διαφορά 4 ημερών, με στόχο να επιβεβαιωθεί η 

επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Οι επαναλήψεις είχαν μεταξύ τους διαφορά ενός μήνα, 

ώστε να παρακολουθείται η φυτεία κατά τη διάρκεια ανάπτυξής της. Κάθε σετ μετρήσεων 

αποτελείται από μετρήσεις 

• Δορυφόρου (Sentinel) 

• Drone 

• Crop Circle 

• Του συστήματος που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία 

 

Όλες οι μετρήσεις του σετ πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα. Για να μπορέσει να γίνει 

αντιστοίχιση όλων των μετρήσεων και να δημιουργηθούν χάρτες τοποθετήθηκαν, σε όλα τα 

συστήματα καταγραφής, εκτός του δορυφόρου, gps συστήματα. Τέλος, όλες οι μετρήσεις 

έγιναν από τις ίδιες διαδρομές εντός του αγροτεμαχίου. 

 

 
Σχήμα 3.3.1: Το συνολικό αγροτεμάχιο, από το οποίο επιλέχθηκε ένας μέρος του για τις μετρήσεις 
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Για την ακριβή σύγκριση και αξιολόγηση των μεθόδων λήψης δεδομένων χρειάζεται να 

γνωρίζουμε εκ των προτέρων την ακριβή κατάσταση των φυτών. Ο δόκιμος τρόπος για να 

επιτευχθεί αυτό, είναι με αναλύσεις φύλλων του σίτου στο εργαστήριο. Η διαδικασία αυτή 

δυστυχώς δεν ήταν πρόσφορη για τη συγκεκριμένη εργασία, καθώς είναι πολύ χρονοβόρα 

όσον αφορά τη συλλογή φύλλων αλλά και με πολύ μεγάλο κόστος. Για το λόγο αυτό, 

χρησιμοποιήσαμε το χάρτη παραγωγής του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου ώστε να 

συσχετίσουμε της μετρούμενες τιμές θρέψης με την τελική παραγωγή. 

4.1. Validation μεθόδου με χρήση καμερών 

Στη συνέχεια, κάναμε εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από το χάρτη του κάθε τμήματος. Η 

στατιστική ανάλυση έγινε στις μετρήσεις μετά την interpolation. και αφορούσε την ομοιότητα 

των χαρτών με το χάρτη παραγωγής.  

 

 

 
Σχήμα 4.1.1: Χάρτης παραγωγής του τεμαχίου 1 που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις 

 

Για την εξαγωγή των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις/εικόνες και των δύο καμερών 

(webcamera και agrocam). Ο εξαγώμενος χάρτης από τις μετρήσεις αυτές εμφανίζεται στο 

Σχήμα 4.1.2. 
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Σχήμα 4.1.2: Χάρτης από τις μετρήσεις των πολυφασματικών καμερών 

 

 
Σχήμα 4.1.3: Στατιστικά στοιχεία από τη σύγκριση των διαφόρων προσεγγίσεων 

 

Από τα στατιστικά αποτελέσματα, είναι εμφανώς διακριτό, ότι μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας 

είχε η χρήση του λογισμικού που δεν αφαιρούσε τους εξωγενής παράγοντες και το χώμα από 

την μέτρηση του δείκτη. Το αποτέλεσμα, αυτό, ήταν αναμενόμενο, αφού ο δείκτης θρέψης 

NDVI είναι δείκτης που εμπεριέχει την πυκνότητα φυτείας. Ταυτόχρονα, είναι φανερό ότι στην 

εξαγωγή δεδομένων μόνο από την Αgrocam (χωρίς χρήση RGB camera), η ακρίβεια των 

μετρήσεων σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα είναι πολύ μικρή. Σύμφωνα με τη 
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βιβλιογραφία [1], αυτό ήταν επίσης ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, αφού υπολογίζεται ο 

δείκτης Blue NDVI, ένας δείκτης με πολύ χαμηλότερη ακρίβεια σε σχέση με το NDVI, λόγω 

της μικρής διακύμανσης των τιμών  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το τελικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί έπειτα, στη 

σύγκριση των διαφορετικών μεθόδων λήψης δεδομένων από τον αγρό, θα εμπεριέχει τον 

αλγόριθμο εξαγωγής θρέψης,  χωρίς τη χρήση μάσκας χώματος και εξωγενών παραγόντων, 

και στο set up θα τοποθετούνται και οι δύο κάμερες.  

4.2.  Σύγκριση διαφορετικών μεθόδων sensing 

Παρακάτω, εμφανίζονται οι χάρτες από τις μετρήσεις του δορυφόρου Sentinel, Σχήμα 4.2.1, 

του αισθητήρα Crop Circle, Σχήμα 4.2.2 , και του συστήματος του drone, και τα στατιστικά 

τους αποτελέσματα σύμφωνα με το χάρτη παραγωγής.  

 
Σχήμα 4.2.1: Στιγμιότυπο από το δορυφόρο Sentinel 
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Σχήμα 4.2.2: Χάρτης θρέψης από τον crop circle 

Η εξαγωγή του χάρτη από τις μετρήσεις/εικόνες του drone, δεν έγινε με interpolation, καθώς 

το αγροτεμάχιο ήταν μικρής έκτασης, οι κάμερες που ήταν τοποθετημένες στο drone, είχαν 

στο οπτικό τους πεδίο όλο το τεμάχιο σε χαμηλό ύψος πτήσης για το drone, με αρκετά καλή 

ανάλυση για την εξαγωγή του δείκτη θρέψης.  

 
Σχήμα 4.2.3: Χάρτης δείκτη θρέψης από το drone 
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Σχήμα 4.2.4: Ποσοστό ομοιότητας NDVI εκτιμούμενου με διαφορετικές μεθόδους αίσθησης σε σχέση με το χάρτη 

παραγωγής 

 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα (Σχήμα 4.2.4) το ποσοστό επιτυχίας όλων των μέσων 

έχει αρκετά υψηλή ακρίβεια. Εξαίρεση είναι ο δορυφόρος Sentinel, που χαρακτηρίζεται από 

τη χαμηλή του ακρίβεια σε σχέση με τις άλλες μεθόδους λόγω της χαμηλής ανάλυσης των 

εικόνων που παρέχει. Ο αισθητήρας crop circle έχει το πρόβλημα του μικρού οπτικού πεδίου, 

σε σχέση με την περιοχή που σαρώνει σε κάθε πέρασμα ο γεωργικός ελκυστήρας. Το 

σύστημα που δημιουργήθηκε σε αυτήν την εργασία, αν και αρκετά αποτελεσματικό, δεν 

ξεπερνάει την απόδοση του drone. Το αποτέλεσμα αυτό, οφείλεται στο τρόπο επεξεργασίας 

των εικόνων. Στο σύστημα της εργασίας παράγεται μία μέτρηση για κάθε μέτρο που διαπερνά 

ο γεωργικός ελκυστήρας, σε αντίθεση με το χάρτη που έχει παραχθεί για το drone, καλύπτει 

με μεγάλη ακρίβεια όλες τις περιοχές του αγρού (κάθε pixel από το drone αντιστοιχεί σε 0.032 

𝜇2). Όμως, η χρήση drone παρουσιάζει τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν νωρίτερα.  

  



 

 

 

21 

 

5. Αποτελέσματα στην παραγωγή  

Στα πλαίσια επικύρωσης της υλοποίησης αυτής, εφαρμόστηκε διαφοροποιημένη λίπανση σε 

αγρό 80 στρεμμάτων στο Περίβλεπτο Μαγνησίας. Στο πείραμα αυτό, χρησιμοποιήθηκαν όλες 

οι μέθοδοι που αναλύθηκαν και περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 
Ο αγρός χωρίστηκε σε 7 τεμάχια, που σε κάθε τεμάχιο εφαρμόστηκαν διαφορετικές τεχνικές 

καλλιέργειας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.2.1. Οι διαφορές στις τεχνικές εστιάζουν στον τρόπο 

κατεργασίας του εδάφους, δεύτερον στις αμειψισπορές και τρίτoν στον τρόπο εφαρμογής του 

λιπάσματος. Για την ανάλυσή μας θα επικεντρωθούμε στα τεμάχια 1, 2b και 3a. 

 

 
Σχήμα 4.2.1: Επισκόπηση πειραματικού αγρού και τμηματοποίηση. Απεικονίζεται επίσης η παραγωγή που 

μετρήθηκε κατά τη συγκομιδή. 

 

Η διαφοροποιημένη λίπανση εφαρμόστηκε σε 2 τεμάχια, πιο συγκεκριμένα στα τεμάχια 1 και 

3a όπως φαίνεται στην εικόνα. Η διαφορετική παράμετρος των δύο αυτών τεμαχίων ήταν η 

προηγούμενη καλλιέργεια. Συγκεκριμένα, στο τεμάχιο 1 η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν το 

φασόλι. Είναι γνωστό ότι η καλλιέργεια ψυχανθών φυτών, όπως το φασόλι, εφοδιάζει το χώμα 

με επαρκείς ποσότητες αζώτου που μπορεί να εκμεταλλευτεί η καλλιέργεια της επόμενης 

χρονιάς. Συνεπώς, το τεμάχιο 1, σε αντίθεση με το τεμάχιο 3a είχε μειωμένες ανάγκες σε 

άζωτο. Χρησιμοποιήσαμε τα 2 αυτά τεμάχια ώς το πρώτο σημείο σύγκρισης των αλγορίθμων 

μας, με παράγοντα διαφοροποίησης την αμειψισπορά. Έπειτα, χρησιμοποιήσαμε το τεμάχιο 

2b, στο οποίο εφαρμόστηκε παραδοσιακή λίπανση και η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν 

καλαμπόκι, και πάλι το τεμάχιο 3α, ως δεύτερο σημείο σύγκρισης, με παράγοντα 

διαφοροποίησης αυτή τη φορά τη λίπανση (σταθερή/διαφοροποιημένη). 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο Πίνακας 4.2-1, που αναλύει τα τεμάχια (plot), τις προηγούμενες 

καλλιέργειες και τον τρόπο λιπανσης που ακολουθήθηκε στο καθένα. 

 

 Έκταση (ha) Προηγούμενη 

Καλλιέργεια 

Μέθοδος Λίπανσης 

Plot 1 1.31 Φασόλι Διαφορική 

Plot 2a 0.47 Φασόλι Παραδοσιακή 

Plot 2b 0.87 Καλαμπόκι Παραδοσιακή 

Plot 3a 0.86 Καλαμπόκι Διαφορική 

Plot 3b 0.47 Καλαμπόκι Μηδενική 

Plot 4 1.22 Καλαμπόκι Παραδοσιακή 

Plot 5 0.82 Καλαμπόκι Παραδοσιακή 

Πίνακας 4.2-1: Πίνακας πιλοτικών αγροτεμαχίων 

5.1. Σύστημα λογισμικού & πειραματικά αποτελέσματα 

Το τελικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα, περιείχε τους αλγορίθμους που έχουν 

αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1.1. Πιο συγκεκριμένα, το 

σύστημα:  

• Χρησιμοποιούσε σαν είσοδο τις εικόνες από τις δύο κάμερες οι οποίες ήταν 

τοποθετημένες πάνω στην καμπίνα του γεωργικού ελκυστήρα, και δεδομένα από το 

ταχύμετρο 

• Γινόταν εφαρμογή του αλγορίθμου overlay (ενότητα 3) , δηλαδή εφαρμοζόταν στις 

εικόνας ο πίνακα μετατροπής, ώστε αντίστοιχα pixels στις δύο εικόνες να αντιστοιχούν 

σε ίδια πραγματική θέση στο αγροτεμάχιο. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος 

που αντιστοιχεί κάθε εικόνα και κάθε pixel με θέση σε πραγματικό χώρο. 

• Τέλος, εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι αναγνώρισης χώματος και εξωγενών 

παραγοντων (ενότητα 3.3).  

• Τα αποτελέσματα των αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν, δόθηκαν σαν είσοδος στο 

λογισμικό της εταιρείας Augmenta, για να εφαρμοστεί διαφοροποιημένη λίπανση 
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Σχήμα 5.1.1: Απεικόνιση συστήματος λογισμικού 

 

Η συγκομιδή έγινε στις 10/6/2018 με μια θεριζοαλωνιστική μηχανή (τύπος John Deere S660i). 

Η παραγωγή μετρήθηκε με δύο τρόπους 

 

• Με ζύγιση της παραγωγής από κάθε τεμάχιο ξεχωριστά. Κατά τη συγκομιδή, η 

παραγωγή από τα τεμάχια φορτώθηκε σε ξεχωριστά φορτία και ζυγίστηκε χωριστά.  

• Από στοιχεία χαρτογράφησης της παραγωγής που λήφθηκαν από την 

θεριζοαλωνιστική μηχανή 

 

Πριν από τη συγκομιδή των κυρίως τεμαχίων, έγινε αλωνισμός της περιμετρικής έκτασης του 

αγρού με δύο περιμετρικά περάσματα της μηχανής (συνολικό πλάτος 12,5m). Αυτή η ζώνη 

δεν λήφθηκε υπόψη στην εκτίμηση της παραγωγής. 
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Σχήμα 5.1.2: Σημειακή απεικόνιση της παραγωγής όπως αποδίδεται από το λογισμικό της εταιρείας John Deere. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα αγροτεμάχια που μελετάμε φαίνεται επίσης στον 

Πίνακας 5.1-1. 

  

 

 

 N Mean Std. Dev. Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for Mean 

Min Max 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Plot 1 556 4.2588 .91367 .03875 4.1827 4.3349 .62 7.61 

Plot 

2a 

2

215 

4.3650 .99557 .06790 4.2311 4.4988 .58 7.52 

Plot 

2b 

375 2.9162 .70216 .03626 2.8449 2.9875 .46 5.45 

Plot 

3a 

373 3.1627 .72903 .03775 3.0885 3.2370 .59 5.37 

Πίνακας 5.1-1: Αποτελέσματα της One-Way Anova ανάλυσης για τις 7 μεταχειρίσεις 
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5.2. Σύγκριση 1: Τεμάχιο 1 και Τεμάχιο 2α 

Και τα 2 αυτά τεμάχια είχαν ως προηγούμενη καλλιέργεια το φασόλι το οποίο εφοδίασε το 

έδαφος με επαρκείς ποσότητες αζώτου. Στο τεμάχιο 1 εφαρμόστηκε διαφοροποιημένη 

λίπανση με μέσο όρο λιπάσματος τα 16 κιλά ανά στρέμμα όπως υπολογίστηκε μετά την 

εφαρμογή αλλά φυσικά διαφορετική κατανομή από σημείο σε σημείο, ενώ στο τεμάχιο 2α 

εφαρμόστηκε σταθερή δόση λίπανσης με 25 κιλά το στρέμμα ίδιου λιπάσματος όπως 

συμβούλεψε ο συνεργαζόμενος με τον παραγωγό γεωπόνος.  

 

Το σύστημα των καμερών μπόρεσε επιτυχώς να αναγνωρίσει την πολύ καλή κατάσταση της 

φυτείας που είχε δημιουργηθεί λόγω της αμειψισποράς με φασόλι και έδωσε εντολή να 

εφαρμοστεί λιγότερο λίπασμα σε αντίθεση με τον γεωπόνο, που έδωσε μια γενική συνταγή 

για όλα τα τεμάχια του αγρού,  χωρίς να λαμβάνει υπόψη του επιπλέον παραμέτρους. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να εξοικονομήσουμε 36% λιπάσματος ή αλλιώς 6.3 Ευρώ/στρέμμα. Από 

άποψη παραγωγής το τεμάχιο 2α πέτυχε λίγο μεγαλύτερη παραγωγή (2,5%) αλλά χωρίς αυτό 

να μπορεί να υπερκαλύψει το οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση λιπάσματος. Για μια 

ενδεικτική τιμή πώλησης σίτου 0,22 Ευρώ/ στρέμμα, το συνολικό κέρδος στο τεμάχιο 1 ήταν 

82,52 Ευρώ ενώ στο τεμάχιο 2α ήταν 78,64 Ευρώ, κατά περίπου 5% δηλαδή λιγότερο.   

5.3. Σύγκριση 2: Τεμάχιο 3α και Τεμάχιο 2β 

Και τα 2 αυτά τεμάχια είχαν ως προηγούμενη καλλιέργεια το καλαμπόκι, μια απαιτητική σε 

άζωτο καλλιέργεια. Στο τεμάχιο 3α εφαρμόστηκε διαφοροποιημένη λίπανση με μέσο όρο 

λιπάσματος τα 27 κιλά ανά στρέμμα όπως υπολογίστηκε μετά την εφαρμογή αλλά φυσικά 

διαφορετική κατανομή από σημείο σε σημείο, ενώ στο τεμάχιο 2β εφαρμόστηκε σταθερή δόση 

λίπανσης με 25 κιλά το στρέμμα ίδιου λιπάσματος όπως συμβούλεψε ο συνεργαζόμενος με 

τον παραγωγό γεωπόνος.  

 

Το σύστημα των καμερών μπόρεσε επιτυχώς να αναγνωρίσει την αυξημένη ανάγκη για άζωτο 

της  φυτείας που είχε δημιουργηθεί λόγω της αμειψισποράς με καλαμπόκι και έδωσε εντολή 

να εφαρμοστεί περισσότερο λίπασμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εφαρμοστεί 8% 

περισσότερο λίπασμα ή αλλιώς επιβάρυνση 1.5 Ευρώ/στρέμμα. Από άποψη παραγωγής το 

τεμάχιο 3α πέτυχε σαφώς μεγαλύτερη παραγωγή (8.2%) υπερκαλύπτοντας την οικονομική 

επιβάρυνση από την αυξημένη δόση εφαρμογής λιπάσματος. Για μια ενδεικτική τιμή πώλησης 

σίτου 0,22 Ευρώ/ στρέμμα, το συνολικό κέρδος στο τεμάχιο 3α ήταν 50,62 Ευρώ ενώ στο 

τεμάχιο 2β ήταν 46,74 Ευρώ, κατά περίπου 8.3% αυξημένο προς όφελος του παραγωγού.   
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6. Συμπεράσματα 

Το εγχείρημα που αναλάβαμε στο παρόν έργο αποτελεί μία καινοτόμα εφαρμογή στους 

χώρους της τηλεπισκόπησης και της γεωργίας ακριβείας. Σε πολλά σημεία των πειραματικών 

εφαρμογών, έπρεπε να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα. Μέσα από τις πειραματικές 

προσπάθειες αποδείξαμε πως η προσέγγιση λήψης δεδομένων με κάμερες μπορεί να 

αποτελέσει αξιόλογη εναλλακτική σε άλλες μεθόδους sensing που χρησιμοποιούνται σε 

εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.  

 

Σαφώς υπάρχουν σημεία στα οποία το σύστημα και οι αλγόριθμοί του μπορούν να 

βελτιστοποιηθούν, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα του. Πέραν των υπολοίπων, σημαντικό 

στοίχημα είναι η αγορά θα πρέπει να πειστεί για τα οφέλη της μεθόδου (και αντίστοιχων 

μεθόδων) αλλά και να δεχθεί πως είναι απαραίτητο να προσπεράσουμε τις πατροπαράδοτες 

μεθόδους καλλιέργειας και διαχείρισης του αγρού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα γίνει δυνατή 

η εισαγωγή εξελιγμένων εφαρμογών στον τομέα της γεωργίας και για την ελληνική 

πραγματικότητα. 

 

Παρόλο που οι αρχικοί πειραματισμοί συσχετίστηκαν κυρίως με τις καλλιέργειες σίτου, είμαστε 

αισιόδοξοι πως είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και σε άλλα είδη καλλιέργειας όπως αυτή του 

καλαμποκιού.  
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