
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛEΓΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 

ΒΡΑΧΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DRONE



 Αντικείμενο μελέτης
Αντικείμενο της μελέτης ήταν η αποτύπωση των γεωπλεγμάτων
προστασίας από κατολισθήσεις βράχων καθώς και των μεταλλικών
πασσάλων στήριξης (θέση πάκτωσης και στέψη) στην περιοχή
Τοπόλια του Νομού Χανίων.







 Μορφολογία περιοχής
• Πρόκειται για μια περιοχή στο κέντρο του Νομού Χανίων η οποία
χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο ανάγλυφο με σχεδόν κατακόρυφα
πρανή (Τοπολιανό φαράγγι).

• Τα ασβεστολιθικά εδάφη της, δημιουργούν συνθήκες ικανές να
προκαλέσουν κατολισθήσεις βράχων και σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι το φαράγγι το διασχίζει πρωτεύον επαρχιακή οδός με κατεύθυνση
προς την παραλία του Ελαφονησίου, καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση
οχημάτων ειδικά το καλοκαίρι που ο φόρτος είναι υψηλός.



 Εργασίες πεδίου
Λόγω του έντονου αναγλύφου απαραίτητη ήταν η ίδρυση πολλών
φωτοσταθερών (σύνολο 16 σε μήκος δρόμου 200 μ.). Για την
ένταξη των φωτοσταθερών στο ΕΓΣΑ ’87 χρησιμοποιήθηκε
συνδυασμός GPS – RTK και TOTAL STATION.

 Γιατί Drone;;
Λόγω του μικρού πλάτους του δρόμου και της κατακορυφότητας
των πρανών δεν υπήρχε οπτική επαφή με όλο το μήκος των
πλεγμάτων καθώς και των περισσότερων θέσεων πάκτωσης των
μεταλλικών πασσάλων στήριξης.

Ο μόνος τρόπος ήταν η χρήση Drone.



 Προγραμματισμός και εκτέλεση πτήσης

• Εξαιτίας του μικρού πλάτους της προβολής της ζώνης αποτύπωσης,
αλλά και των φυσικών εμποδίων κρίθηκε απαραίτητος ο χειροκίνητος
χειρισμός του Drone. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιο
αυτοματοποιημένο σχέδιο πτήσης γιατί υπήρχαν κίνδυνοι να
παραληφθεί κάποια περιοχή από την αεροφωτογράφιση ή και να
συγκρουστεί το Drone στα βράχια.

• Η διεύθυνση που κινήθηκε το Drone ήταν παράλληλη με το πρανές
που βρίσκονταν τα πλέγματα σε δύο διαφορετικά ύψη πτήσης. Η
γωνία λήψης των αεροφωτογραφιών ήταν τέτοια όπου σε κάθε
αεροφωτογραφία προσπαθούσαμε να φαίνεται τουλάχιστον ένα
φωτοσταθερό.

• Επιπλέον προσπαθήσαμε να έχουμε μεγάλη επικάλυψη μεταξύ των
αεροφωτογραφιών για να αυξήσουμε την ακρίβεια της αποτύπωσης.







 Προβλήματα κατά την αεροφωτογράφιση

• Αέρας: Εξαιτίας του ότι οι μετρήσεις έλαβαν μέρος καλοκαιρινή
περίοδο (Αύγουστος 2017) και σε συνδυασμό ότι βρισκόμασταν
εντός φαραγγιού δημιουργούνταν δίνες αέρα με αποτέλεσμα τη
δύσκολη πλοήγηση του Drone.

• Κυκλοφοριακός φόρτος: Η επαρχιακή οδός που διασχίζει το φαράγγι
είναι η μοναδική οδός που διασχίζει πολλούς οικισμούς και οδηγεί
στην (διάσημη) παραλία του Ελαφονησίου,
αλλά και η ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη λόγω σήραγγας στην
περιοχή μελέτης οδηγεί σε δημιουργία μποτιλιαρίσματος τις ώρες
αιχμής με αποτέλεσμα την απόκρυψη των φωτοσταθερών από τα
οχήματα.

Για την αντιμετώπιση των δύο παραπάνω προβλημάτων έπρεπε η πτήση να
γίνει πολύ πρωινές ώρες.



 Επεξεργασία και αποτελέσματα μετρήσεων

Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε σε συνεργασία με τον συνάδελφο Αγρ.
Τοπογράφο Μηχανικό Αραβανή Αντρέα στο φωτογραμμετρικό πρόγραμμα
λογισμικού Pix4D, όπου και δημιουργήθηκε το ψηφιακό μοντέλο εδάφους
(ισοϋψείς) καθώς και η ορθανοιγμένη αεροφωτογραφία στην οποία
εντοπίστηκαν οι θέσεις των σημείων πάκτωσης και στέψης των μεταλλικών
πασσάλων στήριξης.





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !!!
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