
Παρουσίαση τεχνικών χαρακτηριστικών ιδιοκατασκευών στα 
πλαίσια του Κανονισμού - γενικού πλαίσιου πτήσεων 

Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ.



Κριτήρια επιλογής ΣμηΕΑ για τις απαιτήσεις 

τοπογραφικών εργασιών

► Βάρος και όγκος του εξοπλισμού καθώς και η διάρκεια 
πτήσης

► Απόσταση του σταθμού εδάφους από το ΣμηΕΑ
► Ασφάλεια πτήσης βάσει των περιορισμών της νομοθεσίας 

και των ειδικών συνθηκών της επιφάνειας ενδιαφέροντος
► Καταλληλότητα του λογισμικού και των ηλεκτρονικών του 

αυτόματου πιλότου
► Η έκταση της επιφάνειας που απεικονίζεται στον 

ορθοφωτοχάρτη 
► Συμπεράσματα και κόστος κατασκευής 



Βάρος και όγκος του εξοπλισμού καθώς και η 
διάρκεια πτήσης

► Η άτρακτος του ΣμηΕΑ πρέπει να δύναται να εγκιβωτίσει τα 
συστήματα ελέγχου του αεροσκάφους, τον τοπογραφικό 
εξοπλισμό, τη μπαταρία και τα συστήματα ασφάλειας 

► Η πτέρυγα να είναι ικανή να παράγει την απαιτούμενη 
άντωση για τη πτήση και να έχει την δομική αντοχή για τη 
πίεση που δέχεται

► Τα υλικά κατασκευής να αντέχουν στις χρονικές απαιτήσεις 
των πτήσεων 



Η άτρακτος, πλήρης σε εξοπλισμό



Πτέρυγα

► Η δομική αντοχή της πτέρυγας του συγκεκριμένου UAS
είναι περίπου 76 g/ square decimeter, δηλαδή για 
πτερυγική επιφάνεια 66 square decimeter το μέγιστο 
φορτίο είναι 5, 16 Kg

► Δεδομένων των φορτίων της επιτάχυνσης της βαρύτητας 
(g) σε αναταράξεις που κυμαίνεται από -1g  ως +2g, πρέπει 
το MTOM να περιοριστεί στα 2,58 Kg



Υλικά κατασκευής

► Το speed control (ESC) να μην υπερθερμαίνεται κατά τον 
έλεγχο μετά τη προσγείωση

► Τα servo των επιφανειών ελέγχου να είναι καλής ποιότητας
► Αξιόπιστο σύστημα αυτόματου πιλότου
► Ασφαλείς ενώσεις στη καλωδίωση
► Καλή κατάσταση μπαταρίας



Απόσταση του σταθμού εδάφους από το 
ΣμηΕΑ

Η τηλεκατεύθυνση αποτελεί τον πομπό που εκπέμπει το 
ηλεκτρομαγνητικό σήμα στον δέκτη. Ο δέκτης μεταβιβάζει 
τις εντολές μέσω του αυτόματου πιλότου, στα servo και 
στο speed control (ESC). Η συχνότητα εκπομπής του δέκτη 
και του πομπού καθορίζει τη μέγιστη εμβέλεια της 
εκπομπής.
Η συχνότητα των 2,4 GHz είναι η επικρατέστερη με 

εμβέλεια που ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο και δεν είναι 
ευαίσθητη σε παρεμβολές.
Για μεγαλύτερες αποστάσεις είναι απαραίτητη η χρήση 

UHF συστημάτων. 



Απόσταση του σταθμού εδάφους από το ΣμηΕΑ

Στη μετάδοση της εικόνας από το αεροσκάφος ή εκπομπή 
γίνεται με την αντίθετη φορά. Ο πομπός βρίσκεται στο 
αεροσκάφος και ο δέκτης στο έδαφος.
Η επικρατέστερη συχνότητα εκπομπής είναι τα 5,8 Ghz. Η 

εκπομπή έχει εμβέλεια της τάξης του ενός χιλιομέτρου με 
τον ελάχιστο εξοπλισμό από Antennas.
Για μεγαλύτερες αποστάσεις χρησιμοποιούνται Antenna 

Trackers. Πρόκειται για συσκευές εντοπισμού του ΣμηΕΑ 
στη πτήση και προσανατολισμού του ηλεκτρομαγνητικού 
κύματος προς αυτό.



Απόσταση του σταθμού εδάφους από το 
ΣμηΕΑ

►Επίγεια συσκευή Antenna Tracking



Απόσταση του σταθμού εδάφους από το 
ΣμηΕΑ

►Συμβατική Antenna



Απόσταση του σταθμού εδάφους από το 
ΣμηΕΑ

► Σύστημα εκπομπής UHF



Ασφάλεια πτήσης, βάσει των περιορισμών της νομοθεσίας και 
των ειδικών συνθηκών της επιφάνειας ενδιαφέροντος

► Η χρήση OSD για συνεχή επόπτευση της πτήσης
► Χρήση ελαφρών υλικών για τη κατασκευή
► Χρήση ενός η περισσοτέρων βαλλιστικών αλεξίπτωτων 

συνδεδεμένα με τον αντίστοιχο αριθμό δεκτών  
► Χρήση περισσότερων από ένα servo στις κρίσιμες 

επιφάνειες ελέγχου
► Γνώση της κυκλοφορίας επανδρωμένων αεροσκαφών στη 

περιοχή και κατάθεση σχεδίου πτήσης 
► Γνώση της τοπικής μετεωρολογίας και των δυνατοτήτων 

του αεροσκάφους



Ασφάλεια πτήσης, βάσει των περιορισμών της νομοθεσίας και 
των ειδικών συνθηκών της επιφάνειας ενδιαφέροντος

Βαλλιστικό αλεξίπτωτο 



Καταλληλότητα του λογισμικού και των 
ηλεκτρονικών του αυτόματου πιλότου

►Το APM 2.6 βασίζεται σε open source λογισμικό 
και αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
χρήστη

►Διαθέτει λειτουργίες σχεδιασμού πτήσης για 
αεροφωτογράφιση και μπορεί να επεξεργάζεται 
αρχεία DEM για καθορισμό του υψομέτρου των 
γραμμών πτήσης και για αποφυγή σύγκρουσης με 
το ανάγλυφο του εδάφους

►Μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα ταχύτητας 
αέρα IAS από σωλήνα pitot 



Καταλληλότητα του λογισμικού και των 
ηλεκτρονικών του αυτόματου πιλότου



Καταλληλότητα του λογισμικού και των 
ηλεκτρονικών του αυτόματου πιλότου

► Τα ηλεκτρονικά ενός τυπικού συστήματος ελέγχου



Καταλληλότητα του λογισμικού και των 
ηλεκτρονικών του αυτόματου πιλότου

Το interface του λογισμικού



Καταλληλότητα του λογισμικού και των 
ηλεκτρονικών του αυτόματου πιλότου

►OSD 



Η έκταση της επιφάνειας που απεικονίζεται στον 
ορθοφωτοχάρτη

► Για επιφάνεια 0,8 τετραγωνικού χιλιομέτρου, ακτίνας 
περίπου 500 μέτρων από το σταθμό εδάφους

► Φωτομηχανή: Sony α 6000 με 20mm lens.
► Ύψος AGL 120 μ.
► Κλίμακα φωτογράφισης 1:6 000
► Μέγεθος εδαφοψηφίδας 2,4 εκ.
► RMSE 4,0 εκ. κατά την εφαρμογή του αφινικού 

μετασχηματισμού
► Ικανότητα παραγωγής ορθωφωτοχάρτη 1: 1 000 
► Σφάλμα +_4 εκ. σε σχέση με συνδυασμένα γεωδαιτικά 

δεδομένα σε πλευρές κτισμάτων και αγροτεμαχίων



Η έκταση της επιφάνειας που απεικονίζεται στον 
ορθοφωτοχάρτη

► Σχεδιασμός γραμμών πτήσης



Η έκταση της επιφάνειας που απεικονίζεται στον 
ορθοφωτοχάρτη

►Τελικό προϊόν 



Κόστος κατασκευής και συμπεράσματα

►250 ευρώ: αεροπλάνο με μπαταρία 8 000 
mah

►150 ευρώ: Τηλεκατεύθυνση 
►200 ευρώ: Αυτόματος πιλότος, σύστημα 

OSD, αντένες εκπομπής και λήψης και 
οριζόντια κάμερα

►150 ευρώ η οθόνη του σταθμού εδάφους
►ΣΥΝΟΛΟ: 750 ευρώ



Κόστος κατασκευής και συμπεράσματα
► Ελάχιστο το κόστος κατασκευής για foam αεροσκάφη και 

μεγιστοποίηση της ασφάλειας
► Εικόνες χωρίς θόρυβο από δονήσεις τις ατράκτου που δημιουργεί η 

έλικα 
► Δεν είναι απαραίτητο ο χειριστής να είναι εξοικειωμένος με τις δύσκολες 

διαδικασίες της απογείωσης και της προσγείωσης 
► Δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να ασχολείται με τον αερομοντελισμό
► Το σχέδιο πτήσης δεν απαιτεί εργασία γραφείου
► Σταδιακά είναι εφικτές μεγαλύτερης εμβέλειας και ύψους, 

φωτογραμμετρικές αποστολές, συμβατές με τη πιστοποιημένη 
κατηγορία του Κανονισμού

► Ο χρήστης εξελίσσεται σύγχρονα με την εξέλιξη του εξοπλισμού του



Ευχαριστώ για την υπομονή σας
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