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 Χαρτογράφηση / Τοπογραφία

 Επιθεώρηση
 Βιντεοσκόπηση

 Γεωργία Ακριβείας

 Έρευνα / Πανεπιστήμια

 Διάσωση

 Εκδηλώσεις / Shows

 Ταινίες/Διαφημίσεις

UAS – Εμπορικές Εφαρμογές



Γιατί?

 Οι τοπογράφοι ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησαν την τεχνολογία των UAS

 Οι κατασκευαστές των UAS ανάπτυξαν λύσεις για εξειδικευμένες ανάγκες

 Πλήρης ροή εργασίας, από τη συλλογή δεδομένων έως τη λήψη και την επεξεργασία τους

 Τα UAVs γέμισαν ένα κενό στην αγορά: 

 Εύκολη και βολική μαζική συλλογή δεδομένων σε απρόσιτες περιοχές

 Η εταιρία μας προσφέρει λύσεις οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για τοπογράφους

 Controller πτήσης, σημεία ακριβείας, format δεδομένων, διαδικασία λειτουργίας

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία



Professional

Semi-Professional



http://www.treecomp.gr/index.php/products/uav/uav-software-uas/afisoft-detail
http://www.treecomp.gr/index.php/products/uav/uav-software-uas/3dsurvey-detail
http://www.treecomp.gr/index.php/products/uav/uav-software-uas/pix4d-detail


UAS 

Αποτυπώσεις 

μεγάλης κλίμακας
Αποτυπώσεις 

μικρής κλίμακας



Αποτυπώσεις εκτάσεων μικρής κλίμακας (<300 στρέμματα)



Δυνατότητες αποτύπωσης

 Οριζόντια αποτύπωση

 Κάθετη αποτύπωση



Topcon Falcon 8



Βασικά Πλεονεκτήματα 

1. Αύξηση Παραγωγικότητας
 Ταχύτητα– γρήγορη εκτίμηση και άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα

 Δραματική βελτίωση του κόστους έναντι παραδοσιακών μεθόδων

 Αποτύπωση ενώ το έργο είναι σε λειτουργία, μειώνοντας τα έξοδα «κλεισίματος» του έργου

 Εξοικονόμηση χρημάτων – μικρότερος απαιτούμενος αριθμός ατόμων για αποτυπώσεις

2. Αύξηση ασφάλειας εργαζομένων
 Μείωση ανάγκης για ανθρώπων για εργασία σε ψηλά και επικίνδυνα σημεία



• Ασφάλεια / Αξιοπιστία => φήμη

• Παραγωγικότητα => εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος

• Ποιότητα Δεδομένων => ακρίβεια/ συνέπεια/ επαναληψιμότητα

Topcon Falcon 8

Βασικά Οφέλη

Αξιοπιστία 

Καταπληκτική Τεχνολογία 

που μπορείτε να 

εμπιστευτείτε



• Αυτόματος πιλότος TRINITY

• Ακριβής πτήση πάνω από προκαθορισμένα 
σημεία=> ακριβής επικάλυψη των εικόνων

• Αποτελεσματική Μαζική Συλλογή Δεδομένων= 
συλλέγεται ο ελάχιστος αριθμός εικόνων => 
ελαχιστοποίηση χρόνου συλλογής

Topcon Falcon 8

Βασικό Πλεονέκτημα       Παραγωγικότητα / Ποιότητα Δεδομένων



• Δυνατός Άνεμος (έως και 12 m/s)

• Το Falcon 8 δεν αποκλίνει από την αποδοτική 
τροχιά πτήσης ακόμα και σε ανέμους 12 m/s  

• Διαθέτει αντιζύγιο και σταθεροποιεί τις εικόνες

• Πετάει σε περιορισμένους χώρους

• Μπορεί να απογειωθεί / προσγειωθεί σε 
περιορισμένους χώρους

• Ιδανικό για χαρτογράφηση επικλινών εδαφών όπως 
λατομεία

Βασικό Πλεονέκτημα       Παραγωγικότητα / Ποιότητα Δεδομένων 

σε σύκγριση με τα UAV’s με φτερά

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



Εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης RGB κάμερα

• Καλύτερες GSD τιμές

Ειδικά σχεδιασμένο για τοπογράφους

• Αποτελεσματική συλλογή δεδομένων, εύκολη μεταφορά και επεξεργασία

• Τα σύνολα των δεδομένων εξάγονται στο Pix4D , στο Agisoft 

Photoscan, στο 3D Survey ή σε άλλο format

Βασικό Πλεονέκτημα Η Ποιότητα Δεδομένων είναι 

ένα ανταγωνιστικό πλεονεκτιμα 

συγκριτικά με άλλα συστήματα

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



• Προ-Πτήσης

• Έτοιμο για πτήση σε 1 λεπτό

• Βολικό (μικρό σε μέγεθος και βάρος, εύκολο στη μεταφορά)

• Δεν είναι απαραίτητη η βαθμονόμηση της κάμερας και του UAV

• Κατά τη διάρκεια της πτήσης

• Οι φωτογραφίες τραβιούνται σε προκαθορισμένα σημεία (όχι ανά χρονικά διαστήματα)

• Επικάλυψη ακριβείας=> σημαντικό για 3D modeling και φωτογραμμετρία

• Χαρτογράφηση 1000 στρεμμάτων σε 45 λεπτά με GSD 2cm, ή 350 στρέμματα σε 1 πτήση

• Μετά τη πτήση

• Ροή εργασίας => ready-to-use software: Pix4D ή Agisoft/Photoscan ή αλλά

• Βολικό => εύκολο κατέβασμα δεδομένων / ετικέτες φωτογραφιών

• Λιγότερες φωτο. => απαιτείται λιγότερη υπολογιστική ισχύ

=> γρηγορότερός υπολογισμός/δεδομένα στον ίδιο χρόνο

Βασικό Πλεονέκτημα Παραγωγικότητα & 

Ακρίβεια, κάνε περισσότερα σε 

λιγότερο χρόνοmore in less time 

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



 Σχήμα V

 Παντεταρισμένο – κανένα άλλο UAV δεν το έχει

Ποιό χαρακτηριστικό είναι μοναδικό?



 Σχήμα V

 Η κάμερα μπορεί να κοιτάζει 90º προς τα πάνω ή επίσης 90º 

προς τα κάτω

 Όχι έλικες στο οπτικό πεδίο της κάμερας

 Προνόμιο?

 Σχήμα V

 Όχι αποπροσανατολισμός πιλότου

 Προνόμιο?



 Μέγιστη σταθερότητα πτήσης λόγω του TRINITY

 Οι δυναμικοί αλγόριθμοι ελέγχου είναι 5 φορές γρηγορότεροι από 

οποιοδήποτε άλλο πολυκόπτερο

 Το GPS κρατά σταθερή τη θέση ακόμα και σε ανέμους ταχύτητας έως 

και 12 m/s στην αυτόματη λειτουργία

Ποιό χαρακτηριστικό είναι μοναδικό?

 Μπορείτε να πλησιάσετε κατασκευές περισσότερο απ’ ότι με 

οποιοδήποτε άλλο σύστημα

 Ευκολία στη πτήση και στην σταθεροποίηση των εικόνων

 Προνόμιο?



 Ανοσία στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία!

 Ασφάλεια

8 μικρές και όχι επικίνδυνες έλικες μπορούν να εγγυηθούν την 

καλύτερη απόδοση πτήσης με τη μέγιστη σταθερότητα

Ποιό χαρακτηριστικό είναι 

μοναδικό?

 Ο χρήστης έχει περισσότερη ανεξαρτησία παρά με άλλα συστήματα

 Είναι πλέον δυνατή η εναέρια επιθεώρηση ηλεκτρικών γεννητριών, 

γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, χημικά εργοστάσια (ηλεκτρόλυση) 

κλπ.

 Ασφάλεια

 Σύστημα προώθησης => ελεγχόμενη πτήση με μόνο 4 κινητήρες

 8 μικρά και όχι επικίνδυνα πτερύγια των ελίκων εγγυώνται την άριστη 

απόδοση με τη μέγιστη ασφάλεια. Οι σοβαροί τραυματισμοί είναι πολύ 

λιγότερο πιθανοί από άλλα συστήματα.

 Προνόμιο?



 Ωφέλιμο φορτίο επιθεώρησης

 Σύγχρονες, Γεωαναφερμένες Θερμικές και RGB Εικόνες

Ποιό χαρακτηριστικό είναι μοναδικό?



• Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8
Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση



• Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



• Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



• Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



• Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



• Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



• Παράδειγμα – Οριζόντια Αποτύπωση

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



Καλύτερες περιπτώσεις Επιθεώρηση Φωτοβολταϊκών

Topcon Falcon 8



Topcon Falcon 8



















Αποτυπώσεις εκτάσεων μεγάλης κλίμακας (>300 στρέμματα)



SIRIUS PRO









Βασικά Χαρακτηριστικά :

 40mp Κάμερα 

 GSD <0.5cm

 Υπόβαθρο χαρτών (3-5 ημερών)

 Δυνατότητα κυκλικών πτήσεων

 Corridor Mapping 

 Cross Mapping 

 Ενσωματωμένο RTK GNSS δέκτης

 Point Landing 




























