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Περίληψη  

Τα επαγγελματικά drones (γνωστά και ως UAVs/UAS) αποτελούν, πια, κοινό τόπο σε εφαρμογές όπως η  
τοπογραφία. Η χρήση τους σε όλο τον κόσμο εξαπλώνεται συνεχώς σε έργα και δράσεις όπως μελέτες 
σκοπιμότητας, παρακολούθηση εξέλιξης κατασκευαστικών έργων, συγκοινωνιακός σχεδιασμός, χαρτογράφηση, 

κτηματολόγιο, μέτρηση όγκων σε ορυχεία κλπ. Στη σημερινή εποχή, τα drones υποκαθιστούν όλο και περισσότερο 
παραδοσιακές τεχνικές τοπογραφικής αποτύπωσης με δέκτες GNSS. Εντούτοις, μένει να αποδειχθεί ότι μπορούν 

και παράγουν  πολύ υψηλής ακρίβειας 3D δεδομένα ικανά να υποκαταστήσουν total stations υψηλής ακρίβειας 
ιδιαιτέρως στο κατασκευαστικό κλάδο.  

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται τα μετρητικά αποτελέσματα μιας αποτύπωσης από το drone της 
senseFly, eXom. Η αποτύπωση έγινε σε κατασκευαστικό έργο με χρήση φωτοσταθερών (GCP’s). Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκαν 2 eXoms τα οποία εκτέλεσαν 2 ξεχωριστές αποστολές με σκοπό την λήψη 2D φωτογραφιών 
ανάλυσης 2mm (pixel size). Για την επεξεργασία των δεδομένων και παραγωγή 3D νέφους κάθε πτήσης χωριστά, 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της senseFly, Postflight Terra 3D. 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας κάθε πτήσης έδειξαν ότι το eXom μπορεί και παράγει 3D δεδομένα ακρίβειας 

τουλάχιστον ίσης υψηλής ακρίβειας εξοπλισμό total station που χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε κατασκευαστικά 
projects. 

Επιπλέον, η χρήση του eXom απέδωσε ένα υψηλής πυκνότητας νέφος 3D μακριά από κάθε σύγκριση με αντίστοιχα 
νέφη που προέρχονται από παραδοσιακές τεχνικές αποτύπωσης

Εισαγωγή  

Καθώς σήμερα, γενικεύεται η χρήση των drones σε 
έργα όπως αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις και GIS, 
θα ήταν μάλλον ασυνήθιστη η χρήση τους σε 

περιβάλλον κατασκευαστικών έργων όπου οι 
ζητούμενες ακρίβειες είναι πολύ υψηλές. Το eXom 

κατασκευάστηκε με σκοπό να καλύψει αυτές τις 
υψηλές απαιτήσεις στην κατασκευή και να αλλάξει 
τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Η Lehmann Géomètre SA 

(www.geomatique.ch) προσκάλεσε τη senseFly σε 
ένα κατασκευαστικό έργο ευθύνης της με σκοπό τη 

δοκιμή του συγκεκριμένου drone σε πραγματικές 
συνθήκες.  

Μια σειρά από φωτοσταθερά και σημεία ελέγχου 
σημάνθηκαν στο έδαφος και μετρήθηκαν με χρήση 

total station του κατασκευαστή.  

Λόγω της σχετικά μικρής έκταση του έργου, μια και 
μόνο πτήση ήταν αρκετή για την πλήρη κάλυψη. 
Εντούτοις, έγινε και δεύτερη πτήση με δεύτερο eXom 

με σκοπό την επαναληψιμότητα των 
αποτελεσμάτων.  

Για πρακτικούς λόγους, οι πτήσεις εκτελέστηκαν σε 
«νεκρό» χρόνο στο τέλος της βάρδιας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι συνθήκες φωτισμού να μην είναι οι 
καλύτερες δυνατές καθώς ο ήλιος ήταν χαμηλά και 
επιπλέον, παρήγαγε αρκετές και μεγάλες σκιές.  

Το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το CH1903/LV03 με 
ορθομετρικά υψόμετρα βάσει του μοντέλου 

CHGeo04  

  
Εικόνα 1 – Το κατασκευαστικό έργο.  



Το εργοτάξιο 

Το υπό μελέτη εργοτάξιο χωροθετείται στην περιοχή 
Chaillysur-Lausanne, Switzerland (Εικόνα 1). Το υπό 
κατασκευή έργο ανήκει στην Association le Foyer, 
ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για άτομα με προβλήματα 

όρασης και νοητική αναπηρία.   

Το εργοτάξιο αποτελεί ένα σύνθετο περιβάλλον με 
δέντρα υφιστάμενα κτίρια στην περίμετρό του και 
την ημέρα των πτήσεων υπήρχε ανεπτυγμένος και 

ένας γερανός.  

Σχετικά με το eXom  

Το eXom της senseFly είναι ένα ιδιαίτερα ευφυές 
τετρακόπτερο κατάλληλο για εφαρμογές 
χαρτογράφησης από μικρή απόσταση και 
βιομηχανικής επιθεώρησης. Είναι εφοδιασμένο με 
σύστημα αυτόματου πιλότου και GPS. Παρέχει 
πλήρως απαλλαγμένη από κραδασμούς 

περιστρεφόμενη κεφαλή που εξοπλίζεται με τρεις 
διαφορετικούς αισθητήρες ( φωτογραφικός 38MP, 
HD video και θερμική κάμερα). Επιπλέον, η πτήση 
του υποβοηθείται από πέντε κάμερες και πέντε 
αισθητήρες εμποδίων. Χάρις αυτών, μπορεί και 

αναγνωρίζει εμπόδια στον χώρο και τα προσεγγίζει 
με ασφάλεια παράγοντας εικόνες με μέγεθος 

ψηφίδας (pixel size) μικρότερο του χιλιοστού.  

Σε χαμηλό υψόμετρο, ή σε πτήση ανάμεσα σε 
εμπόδια ο χειρισμός γίνεται με διαδραστικό τρόπο 
με χρήση των βοηθημάτων που παρέχει το drone 

ενώ η φωτογράφηση γίνεται αυτόματα με στόχο την 
παραγωγή σωστών επικαλύψεων. Επιπλέον, η 

παρεχόμενη ασφάλεια που παρέχουν τα 
ηλεκτρονικά συστήματα, ενισχύεται από το μικρό 
βάρους του drone, της θέσης των ελίκων καθώς και 

των προστατευτικών γύρω από αυτές.  

Μεθοδολογία  

Μέτρηση φωτοσταθερών και σημείων ελέγχου   

Για τις ανάγκες τις επίλυσης, χρησιμοποιήθηκαν 

πέντε φωτοσταθερά (100-500) και σημεία ελέγχου 
(700-1100), τα οποία μοιράστηκαν σε όλη την έκταση 
του εργοταξίου (εικόνα 2) με μέγιστη υψομετρική 
διαφορά μεταξύ τους τα 1.39m.  

Οι συντεταγμένες των σημείων μετρήθηκαν με total 

station Trimble S6 2 DR 300+. Για μέγιστη ακρίβεια, 
αντί πρίσματος χρησιμοποιήθηκαν μικροί 

ανακλαστικοί στόχοι τοποθετημένοι κάθετα στο 
κέντρο κάθε χρωματιστού στόχου (εικόνα 3),  

Η ακρίβεια μέτρησης των σημείων ήταν: 2 mm 
horizontal (XY) και 2 mm vertical (Z).  

  

  

Εικόνα 2 – Θέσεις φωτοσταθερών και σημείων 
ελέγχου.   

  

  

Εικόνα 3 – Τοποθέτηση μικρών ανακλαστικών 
στόχων αντί πρισμάτων.  

  



Πτήση και ρυθμίσεις του drone  

Η λήψη των φωτογραφιών έγινε με την κάμερα του 
eXom, τοποθετημένη στην περιστρεφόμενη κεφαλή 

του eXom (TripleView head) και με ανάλυση 38MP 
πλήρως σταθεροποιημένης εικόνας. Το λογισμικό 

που ανέλαβε τον σχεδιασμό και εκτέλεση της πτήσης 
ήταν το eMotion X 1.0 της senseFly, ενώ η 
φωτογραμμετρική μετεπεξεργασία των εικόνων 

έγινε με το λογισμικό Postflight Terra 3D 4.0 
(powered by Pix4D).  

Η πτήση εκτελέστηκε στα 14μ ύψος πάνω από το 

σημείο απογείωσης (Εικόνα 4), όπου το μέσο 
παραγόμενο μέγεθος ψηφίδας ήταν 2.2mm. Ο 
χειρισμός του drone έγινε με Interactive ScreenFly 
mode, όπου το drone ελέγχεται με ειδικό 
τηλεχειρισμό συνδεδεμένο στο λογισμικό eMotionX. 
Μετά την απογείωση, το eXom ανέβηκε στα 14m και 

διατήρησε αυτό το ύψος μέχρι το πέρας της πτήσης. 
Η ταχύτητα ορίστηκε στα 0.5m/s και το κλείστρο του 

φωτογραφικού αισθητήρα ρυθμίστηκε σε μια λήψη 
ανά 5s.  

Κατά την πτήση του πρώτου eXom, η περιοχή 
καλύφθηκε από έξι γραμμές-τροχιές πτήσης πάνω 

από την περιοχή και συλλέχθηκαν συνολικά 108 
φωτογραφίες. Η πτήση του δεύτερου eXom κάλυψε 
την ίδια περιοχή σε επτά γραμμές-τροχιές πτήσης 
συλλέγοντας 133 φωτογραφίες.  

  

  

Εικόνα 4 – Η πτήση του eXom σε ύψος 14m πάνω 
από το σημείο απογείωσης.  

Η ύπαρξη του γερανού στο εργοτάξιο καθώς και των 

δέντρων και κτιρίων στην περίμετρο αποτέλεσαν μια 
πρόκληση για το eXom. Με συνεχή έλεγχο των 

ηλεκτρονικών βοηθημάτων, των καμερών καθώς και 
των αισθητήρων εμποδίων το eXom κατάφερε να 
ολοκληρώσει το σχέδιο πτήσης με ασφάλεια χωρίς 
να έρθει σε επαφή με κανένα εμπόδιο.  

Με την ολοκλήρωση των 2 διαδοχικών πτήσεων, τα 
raw (DNG format) αρχεία των φωτογραφιών 

εισήχθησαν στο λογισμικό eMotion X και μέσω του 
Flight Data Manager, μετασχηματίστηκαν αυτόματα 

σε αρχεία JPEG υψηλής ποιότητας και μικρού 
βαθμού συμπίεσης. Το αρχείο καταγραφής του κάθε 
eXom συμπλήρωσε ανά εικόνα πληροφορίες 

σχετικές με τη θέση λήψης (geotag). 

Κάθε πτήση αντιμετωπίστηκε ως ένα ενιαίο και 
πλήρες project για το λογισμικό φωτογραμμετρικής 
μετεπεξεργασίας των δεδομένων Postflight Terra 3D. 
Συνεπώς, η ίδια περιοχή «λύθηκε» 2 φορές 
παράγοντας ένα 3D νέφος σημείων κάθε φορά με 

εξωτερικές δεσμεύσεις τα πέντε φωτοσταθερά. 

Πιο συγκεκριμένα, στο περιβάλλον rayCloud Editor 
του λογισμικού, ορίστηκαν με ακρίβεια τα δέκα 
σημεία (πέντε φωτοσταθερά και πέντε σημεία 
ελέγχου). Οι στόχοι σε άσπρο-μαύρο χρώμα 
αποτέλεσαν τα φωτοσταθερά ώστε να συνορθωθεί 

το 3D νέφος (Εικόνα 5) ενώ οι στόχοι σε χρώμα 
μαύρο-κόκκινο χρησιμοποιήθηκαν για έλεγχο της 

ακρίβειας του 3D νέφους  

  

  
  

Εικόνα 5 – GCP 400, ορατό από 18 διαφορετικές 
εικόνες.  



Αποτελέσματα  

Το παραγόμενο νέφος 3D, παρουσίασε υψηλή 
ακρίβεια σε όλη την έκτασή του. Αυτό οφείλεται 
στην υψηλή ανάλυση και οξύτητα των εικόνων που 
συλλέγει το eXom καθώς και στην ποιότητα της 

επιλυτικής μηχανής του λογισμικού Postflight Terra 
3D.  

Φωτοσταθερά (GCP’s)  

Όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες, (Πίνακας 6 

& 7) το 3D νέφος «κάθεται» με πολύ μεγάλη ακρίβεια 
(RMS μικρότερο του 1mm) πάνω στα GCP. Επίσης, τα 

σφάλματα προβολής (Projection errors) είναι πολύ 
μικρά επιβεβαιώνοντας ότι τα GCP’s ορίστηκαν με 
μεγάλη ακρίβεια στο περιβάλλον rayCloud Editor του 

λογισμικού Postflight Terra 3D.  
  

GCP  Error  Projection Error 

(pixel)  
X (m)  Y (m)  Z (m)  

100  0.000  0.000  0.001  0.011  

200  0.001  -0.001  -0.001  0.066  

300  -0.000  0.001  0.001  0.047  

400  -0.001  -0.000  -0.000  0.067  

500  -0.000  -0.001  -0.000  0.010  

Mean (m)  0.000022  -0.000008 -0.000118    

Sigma (m)  0.000476  0.000812  0.000803    

RMS (m)  0.000476  0.000812  0.000811    

Πίνακας 6 –GCP πτήσης 1, όπως αναφέρονται στο 
Quality Report που παράγει το Postflight Terra 3D.  

  

GCP  Error  Projection Error 

(pixel)  
X (m)  Y (m)  Z (m)  

100  -0.000  -0.001  0.001  0.006  

200  0.001  -0.000  -0.003  0.007  

300  -0.000  0.000  0.003  0.042  

400  -0.001  0.000  -0.001  0.028  

500  0.000  0.000  0.000  0.048  

Mean (m)  -0.000039 0.000041  0.000013    

Sigma (m)  0.000415  0.000382  0.002148    

RMS (m)  0.000417  0.000384  0.002148    

Πίνακας 7 –GCP πτήσης 2, όπως αναφέρονται στο 
Quality Report που παράγει το Postflight Terra 3D.  
  

Σημεία ελέγχου 

Σχετικά με τα σημεία ελέγχου, τα αποτελέσματα ήταν 
αναμενόμενα με σφάλματα ιδιαιτέρως χαμηλά 

τηρουμένων των δεσμεύσεων της μεθόδου που 
ακολουθήθηκε.  Η πτήση από το πρώτο eXom 

(Πίνακας 8) κατάφερε ακρίβειες 2.1mm (X), 1.9mm 
(Y) και 0.1mm (Z) (RMSE). Η πτήση του δεύτερου 
eXom (Πίνακας 9) έδωσε ακρίβειες 0.8 mm (X), 

0.5mm (Y) και 4.2mm (Z).  

Οι ακρίβειες που επιτευχθήκαν οφείλονται τόσο στην 
υψηλή σχετική ακρίβεια των GCP’s όσο και στη 

άριστη επεξεργασία των δεδομένων όπως αυτή  
παράγεται από το Postflight Terra 3D. Οι εσωτερικοί 
προσανατολισμοί και η βελτιστοποίηση που 

παράγονται από το λογισμικό, ιδιαιτέρως στην 
παράμετρο εστιακό μήκος (άξονας Ζ στην παρούσα) 

και στις δυο πτήσεις είναι μόλις 6.1mm, σφάλμα 
εντός ορίων για την παρούσα εφαρμογή. Τέλος, 

ιδιαιτέρως βοήθησε και η ομαλή κατανομή των GPC 

στην περιοχή του εργοταξίου.  

 Check point  Error  Projection Error 

(pixel)  
X (m)  Y (m)  Z (m)  

700  -0.0003  -0.0007  0.0001  0.2540  

800  0.0005  -0.0028  -0.0002  0.2143  

900  0.0045  0.0030  0.0001  0.2875  

1000  0.0004  -0.0007  -0.0001  0.3272  

1100  -0.0015  0.0005  -0.0001  0.3081  

Mean (m)  0.000712  -0.000146 0.000046    

Sigma (m)  0.002007  0.001902  0.000096    

RMS (m)  0.002130  0.001908  0.000106    

Πίνακας 8 – Σημεία ελέγχου πτήσης 1, όπως 

αναφέρονται στο Quality Report, Postflight Terra 3D.  

 Check point  Error  Projection Error 

(pixel)  
X (m)  Y (m)  Z (m)  

700  0.0003  0.0002  -0.0061  0.1962  

800  0.0003  -0.0003  -0.0048  0.2103  

900  0.0011  0.0003  0.0013  0.1765  

1000  -0.0011  -0.0010  -0.0053  0.2704  

1100  -0.0010  -0.0004  -0.0003  0.3256  

Mean (m)  -0.000072 -0.000334 -0.003023   

Sigma (m)  0.000818  0.000415  0.002945    

RMS (m)  0.000821  0.000533  0.004220    

Πίνακας 9 – Σημεία ελέγχου πτήσης 2, όπως 

αναφέρονται στο Quality Report, Postflight Terra 3D.  



Συμπεράσματα 

Ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού η 

αποτύπωση που έκανε το eXom παρήγαγε 3D νέφος 
σημείων (Εικόνες 10 & 11) ακρίβειας μερικών λίγων 
χιλιοστών ανάλογη με αυτή που θα έδινε ένας 
γεωδαιτικός σταθμός (total station). 

 

Η ολοκληρωμένη λύση του eXom – drone και τα 2 
συνοδευτικά λογισμικά – αποδεικνύεται ότι μπορεί 

να υποκαταστήσει την παραδοσιακή πρακτική σε 
εφαρμογές υψηλής ακρίβειας αποτελώντας ένα 

υψηλής παραγωγικότητας εργαλείο. 

 

Με δεδομένο ότι το ύψος πτήσης και στις δυο 

πτήσεις ήταν 14m, μπορούμε κάλλιστα να 
υποθέσουμε ότι  υπάρχουν περιθώρια για επίτευξη 
μεγαλύτερων ακριβειών πετώντας χαμηλότερα. 

Τέλος, το eXom μπορεί και παράγει νέφη σημείων 

πολύ υψηλής πυκνότητας παρέχοντας επιπλέον 
πληροφορίες όπως σχήματα και υφές. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η πτήση 2 έδωσε 
περίπου 20.000.000 σημεία.  

    

    

 Project Statistics  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 10 – 3D νέφος σημείων, πτήση 1. 
 

 

Εικόνα 11 – Λεπτομέρια από το 3D νέφος όπου 

διακρίνονται στόχοι GCP & Σημείο Ελέγχου. 

 

Contact  
For more information on this project, please contact  senseFly at info@sensefly.com or call +41 21 552 04 40.  

 

Η μετάφραση και απόδοση του κειμένου έγινε από την GEOSENSE, επίσημος διανομέας προϊόντων της senseFly 

για Ελλάδα και Κύπρο. 

 

Φιλικής εταιρείας 15-17, 55535 Πυλαία, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 953353, 2310953350, www.geosense.gr 

  Flight 1   Flight 2   

Area 

covered 

(point 

cloud)  

1,186 m2  

(0.12 ha/0.29 

ac/12,766 ft2)  

1,133 m2  

(0.11 ha/0.28 

ac/12,195 ft2)  

Flight time  13 min  13 min  

Altitude  

ATO  
14 m (46 ft)  14 m (46 ft)  

Avg. GSD  
0.22 cm   

(0.09 in)  

0.22 cm   

(0.09 in)  


