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Ο Χώρος 
Σύγχρονες Αντιλήψεις για το Χώρο και το Σχεδιασμό 

Θετικισμός: Γεωμετρική/ποσοτική αντίληψη του χώρου – Ο χώρος ως 
«δοχείο» περιέχον πράγματα και διαδικασίες. Ο σχεδιασμός ως αντικειμενική 
επιστήμη. 
 
Φαινομενολογία/Ανθρωπιστική γεωγραφία: Ποιοτική αντίληψη του χώρου. 
Προτεραιότητα στην εννοιολόγηση του χώρου έχει η πρόσληψή του από τον 
άνθρωπο. Χώρος  = μαθηματική αφαίρεση, Τόπος = Νοηματοδοτημένος 
χώρος. Ουσιοκρατική αντίληψη της νοηματοδότησης βάσει πανανθρώπινων 
χαρακτηριστικών. 
 
Μαρξισμός – Φεμινισμός: Έμφαση στη διαφορετική 
πρόσληψη/νοηματοδότηση του χώρου από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. 
Κοινωνική παραγωγή του χώρου. Το πολιτικό ως εγγενές χαρακτηριστικό του 
χώρου και του σχεδιασμού.  
 
Γενική Θεωρία Συστημάτων: Η πόλη ως πολύπλοκο σύστημα. Δυναμική 
αλληλεπίδραση μεταξύ των υποσυστημάτων – μη επιθυμητός ο μερικός 
σχεδιασμός, στροφή προς τον ολικό.  



Ο Χώρος 
Σύγχρονες Αντιλήψεις για το Χώρο και το Σχεδιασμό 

 
 
 

 Εν τέλει, στροφή προς περισσότερο συμμετοχικές 
αντιλήψεις του σχεδιασμού, τουλάχιστον όσον αφορά τη 
θεωρία.  

 
 
 Η νέα τεχνολογία ως δυνατότητα συνάντησης θεωρίας 

και πράξης. Βοηθώντας στην παραγωγή νέας 
γεωγραφικής γνώσης, κάνει δυνατή την εκ νέου 
κατανόηση και τον εκ νέου οραματισμό των χωρικών 
φαινομένων.  

 



Αποτύπωση Δομημένου Χώρου με χρήση UAV 

Κεφάλαιο 2 

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
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 Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

• Η Αποτύπωση 
 

 Αποτύπωση: η τέχνη της λήψης/απόκτησης μετρήσε-
ων ή διαστάσεων (περίγραμμα, θέση, όρια, περιοχή, 
ύψος κλπ) των σχετικών θέσεων των φυσικών και 
ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της επιφάνειας της 
γης και της παρουσίασης αυτών των πληροφοριών με 
γραφικό ή αριθμητικό τρόπο. 
 

 αποτελεί το μοναδικό εργαλείο, που συνδέει μεταξύ 
τους όλα τα επιμέρους στοιχεία ενός έργου, από τη 
σύλληψη του έργου, μέχρι το σχεδιασμό, την 
κατασκευή του, αλλά και την αντοχή του στο χρόνο 



 Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

• Τα κύρια αντικείμενα μιας 
αποτύπωσης 
 

 Ο προσδιορισμός της σχετικής θέσης οποιωνδήποτε 
αντικειμένων ή σημείων της γης. 

 Ο προσδιορισμός της απόστασης και της γωνίας 
μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων. 

 Η δημιουργία ενός χάρτη ή ενός σχεδίου που θα 
παρουσιάζει μια περιοχή σε οριζόντιο επίπεδο. 

 Η ανάπτυξη μεθόδων, με σκοπό τη χρήση τους στο 
πεδίο, μέσω της σύγχρονης επιστήμης, της γνώσης 
και της τεχνολογίας. 

 Η επίλυση προβλημάτων μέτρησης με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο (Civil Engi-neering, 2017). 



 Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

• Είδη Αποτυπώσεων 
 

 Γεωδαιτικές αποτυπώσεις (Geodetic Surveys) 
 Επίπεδες αποτυπώσεις (Plane Surveys)  
 Αποτυπώσεις ελέγχου (Control Surveys)  
 Αποτύπωση ιδιοκτησιών (Property Surveys)  
 Τοπογραφικές αποτυπώσεις (Topographic Surveys)  
 Αποτυπώσεις οδοποιίας (Route Surveys)  
 Κατασκευαστικές αποτυπώσεις (Construction Surveys)  
 Εναέρια αποτύπωση ή φωτογραμμετρία (Aerial Survey 

or Photogrammetry)  
 Αποτύπωση ορίων (Boundary Survey)  
 Μεταλλευτική αποτύπωση (Mining Survey)  
 Αστρονομική αποτύπωση (Astronomical Survey)  



 Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΩΣ  
 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Φωτογραμμετρική Αποτύπωση 

1. "φωτογραφία" και «μετρητής» 
 

2. Αποτελεί μέθοδο αποτύπωσης 
 

3. Η τέχνη, η επιστήμη και η τεχνολογία της απόκτησης αξιόπιστων 
πληροφοριών σχετικά με τα φυσικά αντικείμενα και το περιβάλλον, 
μέσω διαδικασιών καταγραφής, μέτρησης και ερμηνείας αυτών 
από φωτογραφίες  
 

4. Εναέρια ή Επίγεια 



 Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΩΣ  
 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλεονεκτήματα Εναέρια Φωτογραμμετρίας 

 
1. Μόνιμη καταγραφή υφιστάμενων συνθηκών 

2. Ευκολότερη μετάδοση πληροφοριών 

3. Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων σε μικρό χρόνο 

4. Αποτύπωση δύσβατων ή απροσπέλαστων περιοχών 

5. Ελαχιστοποίηση εργασιών πεδίου 

6. Μη παρεμβατική στο πεδίο 

7. Μη αναγκαιότητα ορατότητας συνεχόμενων σημείων ελέγχου 



 Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΩΣ  
 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Μειονεκτήματα Εναέρια Φωτογραμμετρίας 

 
1. Εποχιακές συνθήκες (βλάστηση, σκιάσεις, καιρός κλπ) 

2. Συνολική ακρίβεια μετρήσεων μειωμένη 

3. Δυσκολία ταυτοποίησης χαρακτηριστικών επιφανείας 

4. Αδυναμία αναγνώρισης, μέτρησης υπόγειων χαρακτηριστικών 

5. Οτιδήποτε κρύβεται από διάφορες δομές, δεν είναι δυνατό να 
μετρηθεί 



 Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΩΣ  
 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Πλάγια Φωτοληψία (Oblique Imagery) 

 
a. Ιδανική για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων πόλεων 

b. Ο συνδυασμός με αλγορίθμους υπολογιστικής όραση αυξάνει 
σημαντικά τις δυνατότητές της 

c. Δυνατότητα εξαγωγής ιχνών κτηρίων (footprints) και προσόψεων 

d. Ευκολότερη ερμηνεία 

e. Μεταβαλλόμενη GSD 

f. Μεγαλύτερος χρόνος επεξεργασίας 



Computer Vision – Υπολογιστική Όραση 
Κεφάλαιο 3 
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COMPUTER VISION –  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ 

• Δυνατότητες 
 

 Αλγοριθμική αναπαράσταση της αίσθησης της ανθρώπινης 
όρασης 

 Αναπαράσταση/κατανόηση σκηνών 
 Ανίχνευση γεγονότων 
 Ευρετηριοποίηση 
 Αναγνώριση αντικειμένων 
 Δημιουργία 3D μοντέλων αντικειμένων 



STRUCTURE FROM MOTION (SfM)   
Δομή από κίνηση 

• Ροή εργασιών 
 

 Σύνολο αλγορίθμων computer vision 
 Χαμηλού κόστους (φωτογραμμετρική) τεχνική 
 Αυτοματοποιημένη ανίχνευση και αντιστοίχηση χαρακτηριστικών 

σημείων μεταξύ αλληλοεπικαλυπτόμενων φωτογραφιών 
 Αυτόβαθμονόμηση κάμερας (bundle adjustment) 
 Παραγωγή αραιού νέφους σημείων 
 Υπολογισμός των θέσεων λήψης και του προσανατολισμού της κάθε 

φωτογραφίας 
 Πύκνωση του νέφους με τη μέθοδο της πολλαπλής στερεοσκοπικής 

προβολής (Multi View Stereo) 
 Πολυδιάστατο τελικό αποτέλεσμα (χ, ψ, ζ, προσανατολισμός 

σημείων, χρώμα, υφή) 
 Εύκολος μετασχηματισμός σε ορθοφωτοχάρτη και DEM 



Αλγόριθμος SIFT  
(Scale Invariant Feature Transform) 

 
 

 Ανίχνευση ακραίων χωρικών καταστάσεων 
 

 Εντοπισμός Χαρακτηριστικών Σημείων 
 

 Καθορισμός προσανατολισμού 
 

 Αναλυτής βασικών σημείων 



Αλγόριθμος RANSAC  
(RANdom SAmpling Consensus) 

 
 

 Αποτελεί μια επαναληπτική μέθοδο για τον υπολογισμό 
παραμέτρων ενός μαθηματικού μοντέλου από ένα σύνολο 
δεδομένων 
 

 Χωρίζει το σύνολο των αντιστοιχιών σε inliers (αριθμός ορθών 
αντιστοιχιών) και outliers (αριθμός λανθασμένων 
αντιστοιχιών), χωρίς να είναι γνωστή η σωστή λύση  



COMPUTER VISION – SfM 
Υπολογιστική Όραση – Δομή από Κίνηση 



DRONE 

Κεφάλαιο 4 
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Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) 

Ορισμός ΣμηΕΑ 

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος + σταθμός ελέγχου, εξοπλισμός πλοήγησης, 
ραδιοζεύξης κλπ.  
 
Είτε ελεύθερα είτε προσδεμένα σε σταθερές ή κινητές βάσεις. 
 
Περιλαμβάνονται και τα τηλεχειριζόμενα αεροσκάφη, τηλεχειριζόμενα συστή-
ματα αεροσκαφών και τα αυτόνομα αεροσκάφη 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αερομοντέλα, τα ελεύθερα ή προσδεδεμένα 
μπαλόνια και τα ΣμηΕΑ στρατιωτικών ή κρατικών χρήσεων.  



Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) 

Κατηγορίες ΣμηΕΑ 

 
Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ – Πτήση με απευθείας οπτική επαφή σε ασφαλή 
απόσταση από πρόσωπα στο έδαφος, ΜΤΟΜ<25 
 
Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ – Η πτήση τους ενέχει σημαντικούς κινδύνους για 
τα πρόσωπα πάνω από τα οποία πετάνε. 
 
Πιστοποιημένη κατηγορία ΣμηΕΑ – Απαιτήσεις πτήσης ανάλογες των 
επανδρωμένων αεροσκαφών (άδεια και πιστοποίηση αξιοπλοΐας) 



Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) 

Γενικοί Κανόνες Εναέρια Κυκλοφορίας 

Κάτω από το όριο κυκλοφορίας των επανδρωμένων αεροσκαφών 
(μέγιστο ύψος 400 πόδια (120μ) πάνω από το έδαφος ή την επιφάνεια 
της θάλασσας) 
 
Πάνω από το ανώτερο όριο κυκλοφορίας των επανδρωμένων 
αεροσκαφών (460-46.000 πόδια) 
 
Εντός Προσωρινών Αποκλειστικών Περιοχών (Temporary Segregated 
AreasTSA), όπως και σε καθορισμένα ίχνη και ύψη, προσδιορισμένα 
από την ΥΠΑ. 
 
Απαγόρευση πτήσης σε απόσταση μικρότερη από 8 χλμ. από την 
περίμετρο αεροδρομίου 
 
Απαγόρευση πτήσης ΣμηΕΑ «ανοικτής» κατηγορίας επάνω από 
συγκεντρώσεις προσώπων 
 
Απαγόρευση πτήσης για μεταφορά επικίνδυνων υλικών 



Συστήματα μη Επανδρωμένων 
Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) 

Κατηγοριοποίηση για αδειοδότηση των Χειριστών 

 

UAS Pilot A, ΜΤΟΜ μέχρι 1 kg 
 
UAS Pilot B, ΜΤΟΜ από 1 kg μέχρι 4 kg 
 
UAS Pilot C, ΜΤΟΜ από 4 kg μέχρι 25 kg 
 
UAS Pilot D, ΜΤΟΜ από 25 kg μέχρι 150 kg 
 
UAS Pilot E, ΜΤΟΜ από 150 kg και άνω 



Κεφάλαιο 5 

Αποτύπωση με 
χρήση ΣμηΕΑ 
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Περιοχή Μελέτης: Ευξεινούπολη 

Free PPT Templates - Standard (4:3) 

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be adapted to any content and 
meets various market segments. With this many slides you are able to make a complete 
PowerPoint Presentation that best suit your needs.  
 

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be adapted to any content and 
meets various market segments. With this many slides you are able to make a complete 
PowerPoint Presentation that best suit your needs. 
 
This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be adapted to any content and 
meets various market segments. With this many slides you are able to make a complete 
PowerPoint Presentation that best suit your needs. 
 
This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be adapted to any content and 
meets various market segments. With this many slides you are able to make a complete 
PowerPoint Presentation that best suit your needs. 

Ευξεινούπολη Μαγνησίας. Πηγή: Google Earth 



Περιοχή Μελέτης: Ευξεινούπολη 
Χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης 

i. Ιπποδάμειο σύστημα 

ii. Δρόμοι πλάτους 12 και 16 μέτρων 

iii. Οικόπεδα 600τμ (γωνιακά) και 720τμ (μεσαία) 

iv. Ομαλή κλίση (1,70%) 

v. Εκκλησία, σχολείο, γήπεδο 

vi. Κτήρια έως δύο ορόφους 

vii. Διαφορά στην πυκνότητα δόμησης 

viii. Εμβαδόν 133,146 στρέμματα 

Απόσπασμα τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Ευξεινούπολης (1990)  
Πηγή: Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Αλμυρού 



Περιοχή Μελέτης: Ευξεινούπολη 
Μεθοδολογία 

I. Καθορισμός στόχων 

II. Έλεγχος τυχόν ιδιαιτεροτήτων περιοχής μελέτης 

III. Προσχεδιασμός πτήσης 

IV. Μετάβαση στο πεδίο, έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης και 
κατάλληλες τροποποιήσεις 

V. Εκτέλεση Πτήσης 

VI. Ποιοτικός έλεγχος συλεχθέντων δεδομένων 

VII. Συλλογή φωτοσταθερών 

VIII. Εργασίες γραφείου 

IX. Ποιοτικός έλεγχος τελικών προϊόντων 



Phantom 4 Pro 



Σχεδιασμός Πτήσης 



Σχεδιασμός Πτήσης 



Εκτέλεση Πτήσης 
Στοιχεία Πτήσεων 

 
1η πτήση: 264 x 147m, 4817m, 475 εικόνες, 17΄ 02΄΄ 
 
2η πτήση: 264 x 147m, 4571m, 472 εικόνες, 16΄ 32΄΄ 
 
3η πτήση: 523 x   73m, 4583m, 488 εικόνες,  17΄ 40΄΄ 
 
Η επικάλυψη και το ύψος πτήσης παρέμειναν σταθε-
ρά (80% και 60m) 



Φωτοσταθερά και σημεία ελέγχου 

Φωτοσταθερά και σημεία ελέγχου. Πηγή: Ζούπης Δημήτρης (φωτογραφικό αρχείο) 



Εργασίες Γραφείου 
- Επίλυση 

Αποτύπωση Δομημένου Χώρου με χρήση UAV 
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 Εργασίες Γραφείου - Επίλυση 

Εντοπισμός και εξαγωγή κοινών σημείων και βαθμονόμηση κάμερας 

 Εstimate image quality (0-1) 
 

 Εντοπισμός χαρακτηριστικών σημείων σε κάθε φωτογραφία (feature detection) 
(SIFT) 
 

 Αντιστοίχηση των χαρακτηριστικών σημείων μεταξύ των επικαλυπτόμενων 
εικόνων (feature matching) 
 

 Φιλτράρισμα για αφαίρεση τυχών μη αντιστοιχιζόμενων σημείων (RANSAC) 
 

 Ευθυγράμμιση εικόνων και υπολογισμός των τρισδιάστατων σημείων (Bundle 
Adjustment) 
 

 900.000 σημεία σε 3 ώρες από 1428 φωτογραφίες 
 



 Εργασίες Γραφείου - Επίλυση 

Εντοπισμός φωτοσταθερών και σημείων ελέγχου 

o Χειροκίνητη διαδικασία 
o Αρκετά χρονοβόρα διαδικασία (3 ώρες) 
o Επηρεάζει τη γεωαναφορά 
o 14 έως 75 προβολές (40 μ.ο.) 
o 16 φωτοσταθερά και 23 σημεία ελέγχου 

Πίνακας Σφαλμάτων γεωαναφοράς 
  x (m) y (m) z (m) Σύνολο (m) 

Φωτοσταθερά 0,041 0,029 0,045 0,067 
Σημεία Ελέγχου 0,020 0,020 0,055 0,062 



 Εργασίες Γραφείου - Επίλυση 

3Δ πυκνό νέφος σημείων (3D Dense Point Cloud)` 

o Επιλογή αποκλειστικής περιοχής ενδιαφέροντος 
o Υπολογισμός χάρτη βάθους (depth map - εικόνα που 

αντιπροσωπεύει την απόσταση από την γωνία 
παρατήρησης στα αντικείμενα της τρισδιάστατης 
σκηνής) με χρήση MVS Μεθόδου 

o Ανακατασκευή πυκνού νέφους 
o Η πιο απαιτητική διαδικασία (χρόνος-πόροι συστή-

ματος) 
o 230.000.000 σημεία σε 26 ώρες 



 Εργασίες Γραφείου - Επίλυση 

Τριγωνικό πλέγμα (mesh) 

 
o Αντλείται υψομετρική πληροφορία από το point cloud 

 
o Μέθοδος Poisson 

 
o 45.000.0000 επιφάνειες σε 12 λεπτά 



 Εργασίες Γραφείου - Επίλυση 

Ταξινόμηση 

 
o Απαραίτητη για την εξαγωγή ισοϋψών καμπυλών και 

ψηφιακού μοντέλου εδάφους 
 

o 2 κλάσεις (ground points και low points) 



 Εργασίες Γραφείου - Επίλυση 
Αποτελέσματα 

 Ομοιόμορφα σφάλματα στα φωτοσταθερά 

 Τα σημεία ελέγχου παρουσιάζουν καλύτερη ακρίβεια 

 Τα οριζόντια μήκη είναι ακριβέστατα 

 Τα κατακόρυφα μήκη παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις κατά 
περίπτωση 

 Τα υψόμετρα των σημείων κινούνται εντός της ακρίβειας της 
γεωαναφοράς (0,07m) 

 Δομικά στοιχεία εντός 1,5m δεν αποδόθηκαν 

 Σημεία λεπτομερειών δεν αποδόθηκαν 

 Ο ορθοφωταχάρτης παρουσιάζει υψηλή οριζοντιογραφική 
ακρίβεια και πολύ καλή απόδοση υφής 

 Κινούμενα αντικείμενα μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια 
χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια του τελικού μοντέλου 

 Θόρυβος (εναέρια καλώδια, στύλοι που δεν αποδίδονται 
σωστά) 



 



 



 



 



 



 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Υπολογιστική Όραση + Φωτογραμμετρία + ΣμηΕΑ Φέρνουν 

αλλαγές στις αποτυπώσεις 
 

 Η πλάγια φωτοληψία ενδείκνυται για αποτυπώσεις δομημένου 
χώρου 
 

 Εσφαλμένες αποδόσεις συγκεκριμένων αντικειμένων 
(καλωδιώσεων, στύλων κλπ) 
 

 Παραγωγή ΨΜΕδ, ισοϋψών (πρόκληση) 
 

 Σημαντική η εμπειρία του πιλότου και του σχεδιαστή 
 

 Πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων και αυξημένες ώρες 
επεξεργασίας (ανάλογα με τον εξοπλισμό γραφείου) 
 

 Ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιόδους κρίσεων 



LOGO 

Ευχαριστώ! 

Αποτύπωση Δομημένου Χώρου με χρήση UAV 

www.landsurvey.gr  
dzoupis@gmail.com 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design
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