
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ UAV SYSTEMS



Τι είναι τα Unmanned Aerial (Vehicles ή 
Systems)?
Τα UAV - UAS, πιο γνωστά ως drones, είναι αεροσκάφη με δυνατότητα λήψης
φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης με σκοπό τη χαρτογράφηση από αέρα
μεγάλων ή μικρών εκτάσεων.

Διαθέσιμα μοντέλα METRICA
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ – Fixed Wing UAVs ΠΟΛΥΚΟΠΤΕΡΑ (Tetra- or Hexa)

GEOSCAN 101

GEOSCAN 201

GEOSCAN 401

AIBOTIX X6



ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ ?

 Χρήση fixed-wing UAV
Ενδείκνυται για:
1. Κάλυψη μεγαλύτερων εκτάσεων
2. Μεγαλύτερη αυτονομία
3. Δυνατότητα πλήρους πτήσης χωρίς χειριστή

 Χρήση multicopter
1. Χαμηλό ύψος πτήσης
2. Δυνατότητα «στάσης» στον αέρα
3. Μικρότερος χώρος απογείωσης – προσγείωσης
4. Σταθερότητα στον άνεμο



ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ανάλογα την εφαρμογή)

 Ακτίνα δράσης και αυτονομία μπαταρίας (ανά πτήση)
 Ταχύτητα
 Φορτίο και αισθητήρες
 Σύνδεση σε πραγματικό χρόνο (data link)
 Αντοχή στις καιρικές συνθήκες (άνεμος)
 Ελάχιστος χρόνος μεταξύ λήψεων
 Πλήρως αυτόνομη πτήση
 Μέγιστο ύψος πτήσης



ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (συνέχεια…)

 Χώρος απογείωσης-προσγείωσης
 Μέγιστη κάλυψη
 Ευστάθεια
 Ακρίβεια στη λήψη
 Επικινδυνότητα
 Κανονισμοί – Νομοθεσία (νομικό πλαίσιο από 01/01/17)

 Λογισμικό προγραμματισμού πτήσης και λήψης εικόνων
 Λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων



ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Ελάχιστος χρόνος απογείωσης
 Συντήρηση και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
 Εκμάθηση
 Ευκολία μεταφοράς
 Τύπος κινητήρα
 Κατασκευή (ανθρακόνημα, foam, kevlar ή άλλο υλικό)



ΕΦΑΡΜΟΓΗ (αποτύπωση περιοχής 1000 στρεμμάτων)

Τοποθέτηση φωτοσταθερών με χρήση GPS στο ύπαιθρο (3 ώρες)

Χρήση UAV (για τη φωτογράφηση)
χρόνος προετοιμασίας (20 λεπτά) και πτήσης (30-40 λεπτά)

Διαδικασία γραφείου
1. Προσανατολισμός-συνένωση αεροφωτογραφιών
2. Εξαγωγή νέφους σημείων
3. Γεωαναφορά

Δημιουργία ψηφιακού υψομετρικού μοντέλου (DEM) και orthophoto



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΤΗΣΗΣ

 Παράγοντες

1.Περιοχή κάλυψης
2.Επικαλύψεις
3.Ανάγλυφο περιοχής
4.Αποφυγή εμποδίων
Επιθυμητή ακρίβεια?

 Τρία βασικά σενάρια

1.Περιοχή χωρίς ανάγλυφο
2.Περιοχή με έντονο ανάγλυφο
3.3D κτιρίου ή μνημείου



ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ (αεροπλάνου)

 Εκτόξευση με το χέρι (ελαφρού τύπου UAV) όπως Mavinci, Sensefly

 Απογείωση με καταπέλτη (βαρέου τύπου UAV) όπως Gatewing, GeoScan



Ο στόλος μας…

Geoscan 201
Κάλυψη πτήσης
Διάρκεια πτήσης
Ταχύτητα
Ύψος
Απογείωση
Προσγείωση
Κινητήρας
Camera

from 7 km2

up to 150 min
80 km/h

up to 3500 m
Καταπέλτης
Αλεξίπτωτο

electric
20 (24) Mpix

Geoscan 101
Κάλυψη πτήσης
Διάρκεια πτήσης
Ταχύτητα
Ύψος
Απογείωση
Προσγείωση
Κινητήρας
Camera

from 4 km2

up to 60 min
70 km/h

up to 3000 m
catapult

parachute
electric

20 (24) Mpix



Ο στόλος μας… συνέχεια

Geoscan 401
Κάλυψη πτήσης
Διάρκεια πτήσης
Οριζόντια ταχύτητα
Κατακόρυφη ταχύτητα
Ύψος
Χρόνος προετοιμασίας
Απογείωση/Προσγείωση
Μηχανή (κινητήρας)
Camera

0.6 km2 (2 cm/pix)
40-60 min

up to 50 km/h
up to 5 m/s

up to 500 m
5 min

3х3 m ground
electric

20 (24) Mpix



Πλεονεκτήματα Geoscan 

 Ο χρόνος εργασίας
Το GeoScan πετά σε πλαίσια 60-150 λεπτών ανάλογα το μοντέλο (101-201-401)
(πρακτικά ο ασφαλής χρόνος εργασίας 15-20% μικρότερος από τον μέγιστο
θεωρητικό της κατασκευάστριας εταιρείας)

 Η προσγείωση με αλεξίπτωτο
Το αλεξίπτωτο είναι τοποθετημένο στην κάτω πλευρά του αεροπλάνου για την
προστασία του φορτίου κατά την προσγείωση.

 Πλήρης αυτοματισμός από το σχεδιασμό της πτήσης μέχρι την εξαγωγή των
τελικών δεδομένων.

 Πλήρες πακέτο σε πολύ προσιτή τιμή.

 Χαμηλό κόστος συντήρησης.



Geoscan 101 Workflow - MetricaSupport



+7 (812) 333-84-77 info@geoscan.aerowww.geoscan.aero

UAV payload

Camera Sony Alpha 
a5000

Camera Sony DSC-RX1

Thermal camera

L1/L2 GNSS receiver

IR multispectral camera

Gyrostabilized platform 
with thermal camera

Gyrostabilized platform 
with FullHD video 
camera

Broadband data 
transmission link

Presenter
Presentation Notes
Geoscan Unmanned Aerial Systems are widely used in different fields of cartography, geodesy and geoinformatics. Large variety of payloads that can be embedded on board, together with high system performance, make UAS indispensable and efficient tool for highly specialized agricultural and forestry tasks solution. Onboard GNSS receiver provides 5 cm precision of obtained results and reduces pre-flight preparation and after-flight processing time.



Hexacopter Aibot X6 V2

LED x 6Ultrasonic
Sensors x 2

Propeller x 6
Motor x 6

Camera mount (ψηφιακές, πολυφασματικές, θερμικές)
ή

Scanner mount (<2,5kg)

GeoBox

Camera trigger

LVP Antenna

LVP 
TR + Video IN

PC connector 

Σκελετός από ανθρακόνημα

GPS GNSS receiver



Aibot X6 (Βασικά χαρακτηριστικά-οφέλη)

 Πλήρως αυτοματοποιημένη απογείωση και προσγείωση
Η απογείωση και η προσγείωση πραγματοποιούνται με το πάτημα ενός
κουμπιού.

 Εύκολη παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών πτήσης
Η πτήση παραμετροποιείται έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα στις
ανάγκες σας.

 Training mode/Geo-fence
Το Aibot X6 κατά την αυτόματη απογείωση πετάει σε «ασφαλή πτήση»
από την οποία δε μπορεί να φύγει - αυτό είναι το ελάχιστο υψόμετρο

πτήσης. Ο κίνδυνος σύγκρουσης - ατυχημάτων μειώνεται στο ελάχιστο.
Στη συνέχεια ο χειριστής μπορεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχό του



Aibot X6 (Βασικά χαρακτηριστικά-οφέλη)
συνέχεια
 Δυναμικά POI (points of interest – σημεία ενδιαφέροντος)

Δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των σημείων ενδιαφέροντος (POI –
points of interest) κατά τη διάρκεια της πτήσης.

 Βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας
Διαφορετικές fail–safe λειτουργίες: απώλεια σήματος RC (remote
control)/χαμηλή τάση της μπαταρίας.
Δυνατότητα ενεργοποίησης συστήματος πρόληψης (χαμηλή τάση
μπαταρίας και αναγνώριση απώλειας θέσης από το επίπεδο πτήσης).

 Ενσωματωμένες διασυνδέσεις για μελλοντική χρήση με νέους αισθητήρες
όπως ο πομπός RTK GNSS
Ο νέος ευέλικτος σχεδιασμός επιτρέπει την ενσωμάτωση - χρήση

διαφόρων ειδών αισθητήρων - συσκευών.



Κύριες Εφαρμογές 
Εποπτεία καλωδίων &

γραμμών μεταφοράς ηλ. 
ενέργειας

Γέφυρες, ορυχεία, 
φαράγγια, επιθεώρηση 

εργοταξίων

Εποπτεία φωτοβ/κών
συστημάτων 

(+ θερμική κάμερα)

GIS εφαρμογές, 
ορθοφωτογραφίες, 

τρισδιάστατα μοντέλα

Γραμμές παραγωγής σε 
εργοστάσια 

Γεωργία, χρήσεις γης

Καταγραφή από 
καταστροφές που έχουν 
προκληθεί από σεισμούς

Καταγραφή διαφόρων 
events (αθλητικά, 
κοινωνικά κλπ)

Πάσης φύσεως 
δυσπρόσιτα σημεία

Αποτυπώσεις και 
χαρτογραφήσεις



…Εφαρμογές 
Βιομηχανικές Εφαρμογές
Επιθεώρηση γραμμών υψηλής τάσης, 
προγραμματισμός διαδρόμων εναέριας πτήσης για 
ασφαλείς παρακολουθήσεις ή εντοπισμός hot spots 
μονάδων παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Τα UAV 
προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης, 
μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη περιβαλλοντική 
ισορροπία.

Χαρτογράφηση περιοχών εφαρμογής
Τα UAV είναι ένας απαραίτητος βοηθός σε πολλές 
εργασίες - χαρτογραφήσεις. Χάρη στα τελευταίας 
τεχνολογίας UAV χωρικά δεδομένα για 
ορθοφωτογραφίες ή μοντέλα εδάφους μπορούν να 
αποκτηθούν σε ελάχιστο χρόνο – ακόμη και χωρίς 
προηγούμενη εμπειρία ή δεξιότητες πτήσης.



AGISOFT PhotoScan

 Το Agisoft είναι ένα “stand alone” πρόγραμμα για την φωτογραμμετρική
επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων και την δημιουργία 3D χωρικών
δεδομένων για την χρήση GIS εφαρμογών, καταγραφή χρήσεων γης,
καταγραφή πολιτιστικής κληρονομιάς, παραγωγή «οπτικών εφέ» για
έμμεσες μετρήσεις αντικειμένων σε διάφορες κλίμακες

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Agisoft PhotoScan Standard Agisoft PhotoScan Professional



Agisoft PhotoScan Standard

Το Agisoft PhotoScan Standard δημιουργεί αυτόματα επαγγελματικής ποιότητας
3D μοντέλα με υφή από εικόνες. Το πρόγραμμα παρέχει εξαιρετική
ευθυγράμμιση των φωτογραφιών, χωρίς να απαιτούνται ειδικοί στόχοι ή
συγκεκριμένες συνθήκες λήψης.

Κύρια χαρακτηριστικά

 Ευθυγράμμιση φωτογραφιών
 Παραγωγή νέφους σημείων (αραιό/πυκνό)
 Παραγωγή πολυγωνικού μοντέλου
 Απεικόνιση της υφής



Agisoft PhotoScan Professional

Το Agisoft PhotoScan Pro επιτρέπει τη δημιουργία υψηλής ανάλυσης
ορθοφωτογραφιών με γεωαναφορά (ακρίβειας μεγαλύτερη των 5 cm με σημεία
ελέγχου εδάφους) και εξαιρετικής λεπτομέρειας ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου
(Digital Elevation Model - DEM) - πολυγωνικά μοντέλα με υφή.

Η πλήρως αυτοματοποιημένη ροή εργασίας επιτρέπει και σε έναν μη ειδικό να
επεξεργαστεί χιλιάδες αεροφωτογραφίες σε έναν υπολογιστή για να παράγει
φωτογραμμετρικά προϊόντα επαγγελματικού επιπέδου.



Agisoft PhotoScan Professional…συνέχεια

Κύρια Χαρακτηριστικά
 Τριγωνισμός τόσο από αεροφωτογράφιση όσο και από κοντινές λήψεις
 Παραγωγή νέφους σημείων (αραιό/πυκνό)
 Παραγωγή πολυγωνικού μοντέλου (απλό/με υφή)
 Εισαγωγή - χρήση συστήματος συντεταγμένων
 Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Αναγλύφου (DEM)
 Παραγωγή ορθοφωτογραφιών
 Γεωαναφορά χρησιμοποιώντας δεδομένα καταγραφής πτήσης και/ή GCPs
 Πολυφασματική επεξεργασία εικόνων
 4D ανακατασκευή δυναμικών σκηνών
 Υποστήριξη Python scripting



Virtual Surveyor

 Είναι πρόγραμμα επεξεργασίας και μετρητικής πληροφορίας 3D μοντέλων
 «Παραλαμβάνει» το εξαγώγιμο αρχείο του Agisoft και δημιουργεί

τρισδιάστατη απεικόνιση με όλη τη μετρητική τοπογραφική πληροφορία
 Ιδανικό για όμορφες παρουσιάσεις 3D



Οφέλη από τη χρήση του V.S.

 Εικονική μέτρηση σαν Τοπογράφος πεδίου
 Γρήγορη οπτικοποίηση
 Σχεδίαση break-lines και σημείων αναφοράς σε ένα 3D περιβάλλον
 Εκτέλεση υπολογισμών όγκων και συγκρίσεις μεταξύ διαδοχικών

καταστάσεων
 Υπολογισμός σε πραγματικό χρόνο ισοϋψών καμπύλων, κλίσεων και

κατευθύνσεων των κλίσεων
 Άμεση εξαγωγή σε CAD & GIS



Εικονική μέτρηση σαν Τοπογράφος πεδίου

 Ο Τοπογράφος στο πεδίο σαρώνει το έδαφος που θέλει να μετρήσει και
αναζητάει γραμμές και μεμονωμένα σημεία που του επιτρέπουν να
περιγράψει την τοπογραφία της περιοχής. Αυτές οι γραμμές και τα σημεία
έχουν επιλεγεί με τον σωστό τρόπο και η διαδικασία αυτή είναι πολύ
δύσκολο να αυτοματοποιηθεί. Με το Virtual Surveyor μπορείτε να
εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία σε ένα εικονικό περιβάλλον.

Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία σας και να επιλέξετε
τα σημεία και τις γραμμές που περιγράφουν καλύτερα την τοπογραφία.

Ελαχιστοποίηση του πεδίου κέρδος σε χρήμα, λιγότερα
έξοδα



Γρήγορη οπτικοποίηση και ευελιξία

 Οι ορθοφωτογραφίες και τα ψηφιακά μοντέλα υψομέτρων (DEM) που
προέρχονται από UAV είναι μεγάλα αρχεία που επιβάλλουν ειδικές
απαιτήσεις όσον αφορά το λογισμικό και το υλικό σας. To Virtual Surveyor
διαχειρίζεται το μέγεθος και την ανάλυση των αρχείων αυτών με
αποτελεσματικό τρόπο.

Άμεση και απρόσκοπτη πλοήγηση στο τρισδιάστατο μοντέλο της
περιοχής.

Χρόνος και άμεση αντίληψη της περιοχής



Διαδικασία μέτρησης όγκου σε 3 απλά 
βήματα



Ανάλυση και υπολογισμοί αποστάσεων, 
πολυγώνων & όγκων

 Το Virtual Surveyor επιτρέπει τη χρήση όλων των σημείων σε ένα μοντέλο
υψομέτρων προερχόμενο από UAV για την εκτέλεση υπολογισμών όγκων.

Οριοθέτηση της περιοχή την οποία θέλουμε να ογκομετρήσουμε με το
λογισμικό να εκτελεί ακριβείς και γρήγορους υπολογισμούς.
Μπορούμε ακόμη να υπολογίσουμε τις διαφορές όγκων μεταξύ διαδοχικών
καταστάσεων από υψομετρικά μοντέλα που αποκτήθηκαν σε διαφορετικούς
χρόνους.

Χρόνος και χρήμα



Συμπεράσματα 

Οι χρήσεις των UAV:
1. Εξυπηρετούν σκοπούς πολλαπλών εφαρμογών
2. Δίνουν πλήθος πληροφοριών και είναι μια προσιτή, πλέον, επένδυση με

μεγάλα οφέλη.
3. Συμβάλλουν στη μελέτη μεγάλων εκτάσεων γης σε περιορισμένο χρόνο και

με τη χρήση μειωμένων πόρων καθώς και στη συλλογή τεράστιου όγκου
δεδομένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή
αποτελεσμάτων οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν. Ένας μόνο χρήστης μπορεί
να φέρει εις πέρας ένα έργο που χωρίς τη χρήση UAV θα ήταν απαραίτητη η
απασχόληση μιας ομάδας επαγγελματιών που συνεπάγεται υψηλά κόστη



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!
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