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Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή Οινοφύτων
(τμήμα συνολικής εργασίας)



Στόχοι

«Δημιουργία σύγχρονου υποβάθρου για την 
εξαγωγή 3D χαρακτηριστικών για αξιοποίηση 

σε εφαρμογή Smart/Safe Cities»



Τεχνική προσέγγιση
 Ταυτόχρονη Αεροφωτογράφηση και 
πτήση LIDAR

GSD ≤ 8 cm, point desnity ≥ 10 pt/m2

 GCPs/check points, σταθμοί αναφοράς
εξαρτημένοι από το MetricaNet.

Λωρίδες πτήσης με διαφορετικό 
χρώμα – cross strip

 Παραδοτέα : 
1. Πινακίδες Point cloud RGB, 

ταξινόμηση (ASPRS - LAS)
2. Πινακίδες OrthoPhoto TIFF, 10 cm
3. QC/QA project



Άδειες Πτήσης

 ΓΕΕΘΑ

 ΥΠΑ



Διαβάθμιση υλικού

Στις εγκαταστάσεις της ΓΥΣ σύμφωνα με τις 
πάγιες διαταγές.

- Αεροφωτογραφίες: RGB => 0,0,0
- LIDAR: point cloud => erase



Workflow Lidar

 Εισαγωγή τροχιών
 Επίλυση λωρίδων
 Προσθήκη – έλεγχοι με 

GCPs/check points
 Ταξινόμηση ανάλογα 
της προδιαγραφές

 Διανομή σε αρχεία 
μορφής LAS (X,Y,Z, …, 
intensity, {RGB}, …)



Workflow A/Φ

 Αεροτριγωνισμοί
 αυτόματη συλλογή σημείων σύνδεσης (LSQ 

refinement)
 επίλυση με χρήση φωτοσταθερών/σημείων 
ελέγχου και δεδομένων GPS/INS

 self calibration 
 DTM = ground class Lidar + ενίσχυση όπου 
υπήρχε απαίτηση

 Most nadir orthophoto
 QC



Workflow σχηματικά



QC - φρεάτια

 Εξάρτηση από το σύστημα 
αναφοράς HEPOS της ΕΚΧΑ Α.Ε

 199 σημεία ελέγχου (κέντρο για 
στρογγυλά φρεάτια, γωνία για 
ορθογώνια φρεάτια)

Average dz = -0.016 m
Min dz= -0.091 m
Max dz= +0.091 m
RMS = 0.037 m
Stdev = 0.033 m



Εφαρμογές - οδοποιία 

 Γεωμετρικά στοιχεία οδού
Μηκοτομές
Διατομές
Δίκτυα
Εποπτεία



Εφαρμογές - σιδηρόδρομος 



Εφαρμογές - τεχνικά 



Εφαρμογές - Βλάστηση 

intensity/ταξινόμηση Τομή – intensity/ταξινόμηση



Εφαρμογές - Φωτισμός 



Εφαρμογές - Καλώδια 

intensity Τομή - RGB



Εφαρμογές - Φρεάτια 

Αναγνώριση 
αντικειμένων 
από 
ορθοεικόνα



Εφαρμογές – 3D Κτίρια (LOD2)



Tρελό βίντεο LAS

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

info@digitalearth.grmail@geosystems-hellas.gr


