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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Χρήση των drones στην Τοπογραφία και η
συμβολή τους στο σύγχρονο επάγγελμα του
μηχανικού

 Αποτύπωση μεγάλων περιοχών σε λιγότερο χρόνο
και με μικρότερο κόστος

 Η περίπτωση του Δήμου Κοζάνης – Σχεδιασμός
στην περιοχή του ΟΣΕ

 Το τετρακόπτερο (Quadcopter) της εταιρίας DJI 
και πιο συγκεκριμένα το DJI PHANTOM 3 
PROFESSIONAL

Presenter
Presentation Notes
Η χρήση των drone στη σύγχρονη εποχή έχει πολλά σημεία εφαρμογής. Ένα από αυτά είναι η χρήση του στην Τοπογραφία. Με τη χρήση των drone συλλέγοντας αεροφωτογραφίες από χαμηλό ύψος μπορούμε πλέον να αποτυπώσουμε μεγάλες περιοχές οικονομικά και σε μικρό χρόνο. Οι αεροφωτογραφίες που συλλέγονται είναι υψηλής ανάλυσης παρέχοντας στο μηχανικό πολλά εργαλεία στο σχεδιασμό της περιοχής. Στα πλαίσια της ερευνητικής συνδρομής στο Δήμο Κοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη βιώσιμη αστική Κινητικότητα, Χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία των drone ώστε να δούμε τη συμβολή τους στο σύγχρονο επάγγελμα του μηχανικού. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό της περιοχής που έχει επιλεχθεί προς ανάπλαση και θα μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε με ήδη υπάρχοντα υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών.



ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δήμος Κοζάνης – περιοχή του παλαιού
σιδηροδρομικού σταθμού
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Presentation Notes
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης και περιλαμβάνει της περιοχή του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, καθώς και η οδός Ολύμπου. Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε ώστε να γίνει πλήρη αποτύπωση της περιοχής για την διευκόλυνση του σχεδιασμός της ανάπλασης της περιοχής του Ο.Σ.Ε. και για την οδό Ολύμπου να γίνει ο σχεδιασμός του δικτύου ποδηλατοδρόμου και των λοιπών δράσεων. 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
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Presentation Notes
Αρχικά έπρεπε να γίνει ο σχεδιασμός των πτήσεων του drone βάση του μεγέθους της περιοχής μελέτης, του ανάγλυφου της περιοχής καθώς και της απαιτούμενης ακρίβειας του παραχθέντος προϊόντος. Για το σχεδιασμό των πτήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Google Earth, στο οποίο δίνετε η δυνατότητα να υπολογιστούν τα υψόμετρα της περιοχής προσεγγιστικά, ώστε να αποφασιστεί το ύψος των γραμμών πτήσεως. Στη συνέχεια ο τελικός σχεδιασμός των πτήσεων και ο υπολογισμός του χρόνου έγινε με το ελεύθερο λογισμικό Pix4d Capture στο οποίο έγινε χαράχθηκαν οι γραμμές πτήσεις, και το ίδιο το πρόγραμμα λειτουργεί ως αυτόματος πιλότος.



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΤΗΣΗΣ

 Ύψος πτήσης: 60μ. απο το έδαφος
 Επικάλυψη αεροφωτογραφιών: 80%
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Presentation Notes
Στην συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκαν 6 διαφορετικές πτήσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο παραπάνω εικόνα. Ο σκοπός των τόσων διαφορετικών πτήσεων είναι το γεγονός την μικρής αυτονομίας του drone, επομένως για ασφάλειας δεν φτάναμε τη διάρκεια πτήσης πάνω από τα 15 λεπτά, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να μπορεί να επιστρέψει στην αφετηρία του. Το πρόγραμμα είναι πλήρες αυτοματοποιημένο και σε συνδυασμό με τον αυτόματο πιλότο που έχει το drone η πτήση γίνεται χωρίς επιπλέον παρέμβαση από το χρήστη.Κατά το σχεδιασμό των πτήσεων τέθηκαν οι παράμετροι των πτήσεων. Παράμετροι όπως η ταχύτητα του drone, η γωνία λήψης της φωτογραφίας, η επικάλυψη μεταξύ των αεροφωτογραφιών (κατά μήκος και κατά πλάτος), παράμετροι οι οποίοι καθορίζουν και τη διάρκεια πτήσης.Στις αυτοματοποιημένες πτήσεις διαλέξαμε ύψος πτήσης τα 60 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Η επικάλυψη μεταξύ των αεροφωτογραφιών επιλέχθηκε στο 80%.Επιπλέον των φωτογραφιών αυτών έγινε και η λήψη κεκλιμένων αεροφωτογραφιών, υπό γωνία 45Ο, για να μπορούν να απεικονιστούν και τα κτίρια ως Τρισδιάστατη απεικόνιση.



ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΑ (1/2)
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Presentation Notes
Για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις αεροφωτογραφίες ώστε να παραχθεί μετρητικό αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να υλοποιηθούν στο έδαφος φωτοσταθερά σημεία (Ground Control Points G.C.P.). Τα φωτοσταθερά είναι σημεία στο έδαφος γνωστών συντεταγμένων τα οποία προσημαίνονται πριν την αεροφωτογράφιση, καθώς και χαρακτηριστικά σημεία όπως γωνίες κτισμάτων κτλ. Τα φωτοσταθερά χρησιμοποιήθηκαν στο έδαφος ήταν βαμμένα σημεία διαμέτρου 10 εκατοστών ώστε να είναι διακριτά στις αεροφωτογραφίες, και ένα περίγραμμα ώστε να είναι διακριτά από άλλα σημεία που μπορεί να δημιουργηθούν τυχαία. Τα φωτοσταθερά τα κατανέθήκαν περιμετρικά της περιοχής ενδιαφέροντος καθώς και στο εσωτερικό της περιοχής



ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΑ (2/2)
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Η μέτρηση των φωτοσταθερών έγινε με τη χρήση διπλόσυχνου GPS με χρήση Base – Rover δεκτών, ενώ για τα φωτοσταθερά που μετρήθηκαν σε κτίσματα, χρησιμοποιήθηκε Total Station.



ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 1297 φωτογραφέες ναδιρικής λήψης
 239 φωτογραφίες υπό κλίση 45ο

 Σημεία λήψης φωτογραφιών
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Presentation Notes
Στην επόμενη φάση, αφού έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των πτήσεων και έχει αποφασιστεί που θα τοποθετηθούν τα φωτοσταθερά, σειρά έχουν οι εργασίες υπαίθρου. Οι εργασίες υπαίθρου είναι η σήμανση των φωτοσταθερών, η μέτρηση τους και τελικά η φωτοληψία. Κατά τη πτήση του drone το σημείο εκκίνησης ήταν εντός της ακτίνας πτήσης, ώστε να είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ορατό το drone όσο γίνεται η πτήση. Κατά τη διάρκεια της πτήσης στη οθόνη του tablet που είναι συνδεδεμένο στο χειριστήριο φαίνεται live η πτήση. Αφού ολοκληρώθηκαν οι αυτοματοποιημένες πτήσεις, πραγματοποιήθηκαν χειροκίνητες πτήσεις περιμετρικά των κτιρίων. Οι φωτογραφίες που προέκυψαν είναι 1297 φωτογραφίες ναδιρικής λήψης, και 239 φωτογραφίες υπό κλίση 45Ο, συνολικά 1536 φωτογραφίες. Τα σημεία λήψης των αεροφωτογραφιών εμφανίζονται στην εικόνα.



ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (1/3)
 Εισαγωγή δεδομένων στο λογισμικό
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Presentation Notes
Πλέον υπάρχουν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται από την περιοχή. Το επόμενο στάδιο είναι η επίλυση των δεδομένων. Αρχικά επιλύθηκε η όδευση ώστε να προκύψουν οι συντεταγμένες των φωτοσταθερών σημείων που σημάνθηκαν στα κτίρια. Για την επίλυση του block των αεροφωτογραφιών χρησιμοποιήθηκε trial έκδοση του λογισμικού Pix4d Mapper. Οι φωτογραφίες που εισάχθηκαν έχουν γεωεντοπισμό (geolocation) από το ενσωματωμένο GPS που έχει το drone. Επομένως κατά την εισαγωγή τους στο λογισμικό τοποθετούνται στο χώρο αυτόματα.



ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2/3)
 Σήμανση φωτοσταθερών στις εικόνες

Presenter
Presentation Notes
Στη συνέχεια εισάχθηκαν στο λογισμικό οι συντεταγμένες των φωτοσταθερών, και έγινε αντιστοίχιση των φωτοσταθερών σημείων στις φωτογραφίες που εμφανίζονται. Κάθε σημείο πρέπει να αντιστοιχηθεί τουλάχιστον σε τρείς διαφορετικές φωτογραφίες. Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας περιέρχει της ευθυγράμμιση των φωτογραφιών, της εύρεση της πραγματικής τους θέσης στο χώρο και ο υπολογισμός των παραμέτρων μέσα από τον αλγόριθμο του προγράμματος, κάνοντας επίλυση του αεροτριγωνισμού και συνόρθωση μπλόκ κατά δέσμες. Μόλις έχει ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο οι φωτογραφίες έχουν τοποθετηθεί στη σωστή θέση λήψης, έχουν υπολογιστεί οι γωνίες των κεκλιμένων φωτογραφιών, και το μοντέλο έχει τοποθετηθεί σε σωστή θέση και κλίμακα. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται με μπλέ τελείες η αρχική θέση της εικόνας και με πράσινο η υπολογισμένη. Με κόκκινο φαίνονται μερικές εικόνες που δεν συνορθώθηκαν και αφαιρέθηκαν από το μοντέλο. Από τη στιγμή που έχουν τοποθετηθεί τα φωτοσταθερά, το πρόγραμμα αυτόματα κάνει και την αποκατάσταση του απόλυτου προσανατολισμού.



ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (3/3)
 Αποτέλεσμα διόρθωσης θέσης εικόνων



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

 Μέγεθος μέσης εικονοψηφίδας στο έδαφος: 2,51cm
 RMS φωτοσταθερών: 1,3cm

Presenter
Presentation Notes
Από τα αποτελέσματα της επίλυσης προκύπτει πως το μέγεθος της μέσης εικονοψηφίδας στο έδαφος είναι 2,51cm και το RMS των φωτοσταθερών είναι 1.3cm.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (1/2)
 Point Cloud
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Presentation Notes
Η 3d ανακατασκευή είναι μια υπολογιστική εντατική λειτουργία και μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την ποσότητα των φωτογραφιών και της ακρίβεια της επίλυσης που έχει επιλεχθέι. Η ποσότητα των σημείων αυτών που προέκυψαν από την κατασκευή του 3D μοντέλου είναι της τάξης των 100.000.000 σημείων. Το πρόγραμμα σε αυτό το στάδιο αφού έχει ήδη γίνει η σύνδεση των φωτογραφιών δημιουργεί pixel στο χώρο με βάση αυτά που βρίσκει στην εικόνα παράγοντας και το χρώμα του pixel. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (2/2)
 3D Mesh

Presenter
Presentation Notes
Πλέον το point cloud που έχει κατασκευαστεί είναι έτοιμο, είτε να γίνει εξαγωγή ώστε να το δουλέψουμε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα για ψηφιοποίηση είτε για την παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, είτε και στο ίδιο το πρόγραμμα να ψηφιοποιηθούν τα αποτελέσματα. Το επόμενο στάδιο είναι η παραγωγή του Ορθοφωτοχάρτη.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ D.E.M.
 Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους
 Μέγεθος εικονοψηφίδας: 12,51cm
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Για να γίνει η παραγωγή του Ορθοφωτοχάρτη θα πρέπει πρώτα να κατασκευαστεί το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους. Το Ψηφιακό Μοντέλου Επιφάνειας που προκύπτει αρχικά περιέχει και τα κτήρια που φαίνονται και τυχόν βλάστηση που εντοπίζεται στις φωτογραφίες. Για να παραχθεί όμως ο ορθοφωτοχάρτης θα πρέπει να απαλειφθεί από το Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνεις η πληροφορία αυτή, ώστε να προκύψει το Ψηφιακό Μοντέλου Εδάφους. Επομένως με τη χρήση αλγορίθμων προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα. Η ανάλυση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους είναι 5 φορές το μέγεθος της εικονοψηφίδας άρα 12,51cm στο έδαφος. Το DEM που προκύπτει σε raster μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εξαγωγή υψομετρικών σημείων και δημιουργία ισοϋψών καμπυλών με ένα πρόγραμμα σαν το global mapper.



ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ
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Presentation Notes
Στη δημιουργία του Ορθοφωτοχάρτη θα χρησιμοποιούνται μόνο οι ναδιρικές λήψεις. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το παρακάτω. Το μέγεθος του pixel του ορθοφωτοχάρτη είναι 2,51cm.



ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (1/3)
 Εξαγωγή του Ορθοφωτοχάρτη σε λογισμικό CAD
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Πλέον μπορεί να γίνει η εξαγωγή του Ορθοφωτοχάρτη σε ένα λογισμικό CAD και να ψηφιοποιηθεί η πληροφορία που χρειάζεται.



ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (2/3)
 Ψηφιοποίηση στο Raycloud
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Όμως τα αποτελέσματα του προγράμματος δεν είναι μόνο ο ορθοφωτοχάρτης. Ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει και κατευθείαν στο Point cloud. Το παράθυρο του συγκριμένου προγράμματος λέγεται RayCloud, στο οποίο αρχικά ψηφιοποιούνται πολύγωνα στο point cloud, και στη συνέχεια διορθώνονται τα σημεία του πολυγώνου πάνω στις φωτογραφίες, ώστε να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια γωνίες κτισμάτων που στον Ορθοφωτοχάρτη δεν μπορούν να αποτυπωθούν λόγω της ύπαρξης στέγης. Επιπρόσθετα μπορούμε να εξαγουμε το νέφος σημείων και να χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα διαχείρισης νεφών, όπως το open source λογισμικό cloud compare, και να γίνει εκεί η οποιαδήποτε εργασία απαιτείται.



ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (3/3)
 Ένωση δεδομένων σε περιβάλλον CAD



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Presenter
Presentation Notes
Πλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα τοπικά διαγράμματα Ρυμοτομίας και να ενσωματωθούν στην περιοχή η Ρυμοτομία για να ολοκληρωθεί η σύνταξη του διαγράμματοςΣτην εικόνα εμφανίζεται η Ρυμοτομία της περιοχής και παρατηρείτε η πλήρη εφαρμογή του και τη σωστή απεικόνιση στο χώρο.



ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ (1/2)
 Σύγκριση της αποτύπωσης με τον Ορθοφωτοχάρτη

του Κτηματολογίου
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Presentation Notes
Το υπόβαθρο χρησιμοποιήθηκε, τοποθετήθηκε πάνω στον ορθοφωτοχάρτη. Οι διαφορές που εντοπίστηκαν ήταν μεγάλες καθώς οι Ρυμοτομικές γραμμές, χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες του αρχείου δεν συμφωνούσαν με την πραγματικότητα, καθώς υπήρχε μεγάλη απόκλιση σε πολλά σημεία. Για αυτό το λόγο έγινε προσπάθεια να εφαρμοστεί εκ νέου η Ρυμοτομία της περιοχής, χρησιμοποιώντας κοινά σημεία του σήμερα με σημεία της Ρυμοτομίας. Το αποτέλεσμα είναι σωστό καθώς φαίνονται πως τα κτίσματα τα οποία προηγουμένως είχαν ψηφιοποιηθεί με ακρίβεια, πλέον συμφωνούσαν με τη Ρυμοτομία.



ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ (2/2)
 Σύγκριση Ρυμοτομίας με αποτύπωση και 

Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου
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Στο συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε να γίνει μια σύγκριση του Ορθοφωτοχάρτη που έχει δημιουργηθεί για την συγκεκριμένη εργασία με τους ορθοφωτοχάρτες του Κτηματολογίου που δημιουργηθήκαν τη χρονική περίοδο 2007-2009. Ο μεν ορθοφωτοχάρτης που δημιουργήθηκε έχει σαν μέγεθος pixel τα 2,5cm ενώ ο ορθοφωτοχάρτης του Κτηματολογίου έχει μέγεθος 30cm. Ο ορθοφωτοχάρτης που  είναι υψηλής ανάλυσης και έχει μεγάλη διακριτική ικανότητα κάνοντας πιο εύκολη την αποτύπωση περιοχής με μεγάλη ακρίβεια. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Τα drone αποτελούν ήδη αναπόσπαστο κομμάτι της
δουλειάς του Τοπογράφου Μηχανικού

 Τα drone αυξάνουν την παραγόμενη πληροφορία
 Μειώνουν το κόστος και το χρόνο της εργασίας
 Βοηθούν τον μελετητή Πολεοδόμο, τόσο με

ποσοτική, όσο και με ποιοτική πληροφορία

Presenter
Presentation Notes
Η χρήση των Drone στη σημερινή εποχή είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας μας. Στα επόμενα χρόνια η χρήση των drone θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ως εργαλείο για ένα μηχανικό τα drone αποτελούν ένα σημαντικό βοήθημα καθώς αυξάνουν την πληροφορία που μπορεί να αποτυπωθεί σε λιγότερο χρονικό διάστημα παρουσίας στο ύπαιθρο. Στο κομμάτι του πολεοδομικού σχεδιασμού θα αποτελεί εργαλείο καθώς τα τελικά προϊόντα που δίνονται με τη χρήση της φωτογραμμετρίας είναι τέτοια που αποτελούν σημαντικό εργαλείο στο σχεδιαστή καθώς πέρα από τη ποσοτική πληροφορία που μπορεί να συλλεχθεί, μπορεί να συλλεχθεί και ποιητική πληροφορία, λόγω της ύπαρξης των φωτογραφιών και ως αποτέλεσμα του RGB στα σημεία που παράγονται. Μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες κίνησης ως πληροφορίες αυθαίρετων κατασκευών.
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