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Περιεχόμενα
1. Τι είναι το LiDAR

2. Πως λειτουργεί / τι δεδομένα καταγράφονται 
(3D points)

3. Διαχείριση των raw point clouds data (χωρίς 
ή με) τη χρήση software

4. Τι είδους γεωχωρικά προϊόντα μπορούν να 
παραχθούν
(πχ. Σχέδια, 3D models, DTM/DEM, BIM) 

5. Διάφορες μελέτες περίπτωσης

(1)



LiDAR

Περισσότερα: 
https://www.youtube.com/watch?v=EYbhNSUnIdU

(5)

(6)

http://www.youtube.com/watch?v=EYbhNSUnIdU


LiDAR

Terrestrial Airborne Spaceborne

(2)

(3)

(4) (5)



Νέφος Σημείων (Point-cloud) (1/2)

LAS Point Data Record Format 0

Περισσότερα: http://www.asprs.org/wp-content/uploads/2019/03/LAS_1_4_r14.pdf

Dataset Info



PLY format

Νέφος Σημείων (Point-cloud) (2/2) 

Άλλα 3D point cloud formats
https://info.vercator.com/blog/what-are-the-most-common-3d-point-cloud-file-formats-and-how-to-solve-interoperability-issues



Κλάσεις που χρησιμοποιούνται στο AHN3* dataset

ΑΗΝ3 dataset 

(7)

https://downloads.pdok.nl/ahn3-downloadpage/

https://www.ahn.nl/ahn-viewer


3D Models

3D Model of Rotterdam

https://www.3drotterdam.nl/#/


Αναγνώριση καμινάδων από νέφος σημείων (point-cloud)

Καμινάδες κτιρίων, Άμστερνταμ

Καμινάδες - Επίγεια Δεδομένα
(Ground Truth data )

Κατασκευές - Πιθανές Καμινάδες
(Αλγόριθμος)    

Ταξινόμηση νέφους 
σημείων

(8) Vasileios Alexandridis, Felix Dahle, Amber Mulder, Gabriella Wiersma,Yifang Zhao



Topo- bathymetric airborne LiDAR (1/2)

Μήκος κύματος: 
532nm (διαπερνά την υδάτινη επιφάνεια)

Αδυναμίες:
Κυματισμός
Διάθλαση

Βλάστηση (π.χ. φύκια)
Αντικείμενα στο νερό (π.χ. βάρκες)

(9)
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Ταξινόμηση των σημείων σε κλάσεις με βάση τις 
ιδιότητες κάθε σημείου

Green Laser pulse; 
αλλαγή κατεύθυνσης μετά την πρόσπτωση στην 

υδάτινη επιφάνεια (refraction effect)

Green bathymetric airborne LiDAR (2/2)

(12)(11)
Green Laser pulse;  ένταση σήματος με την 

αύξηση του βάθους



Displaz (Point cloud viewer)

Chris Foster 
(source code in Github)

(+) Open Source Code 
(+) Large airborne lidar scans
(+) OpenGL shader (edit manually)

https://github.com/c42f


Softwares & Programming Languages

(12) (13)

(14) (15)

Martin Isenburg

https://rapidlasso.com/lastools/


Παραγωγή όψεων, κατόψεων και τομών κτιρίου
Μελέτη περίπτωσης ναού



Τομή στα 0 μ της κάτοψης Τομή στα 2 μ της κάτοψης

Τελικό σχέδιο 
κάτοψης



Σωστή γεωαναφορά ορθοεικόνας στο λογισμικό σχεδίασης



Βόρεια όψη ναού στο 3Δ μοντέλο

Τελικό σχέδιο βόρειας όψης



Τομή με αρχή το 
σημείο μηδενισμού 
την πόρτα της 
κύριας εισόδου / 
παράλληλη με την 
βόρεια όψη και 
βλέπει προς αυτήν

Τελικό σχέδιο τομής



https://www.youtube.com/watch?v=TdlPShmkyx0&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=TdlPShmkyx0&t=5s


Νέφη σημείων από Laser scanner

Πυκνό νέφος σημείων πλατείας και γύρω 
κτιρίων

Ενωμένο πυκνό νέφος υπόγειων σιλό



Laser scanner 
και φωτοσταθερά

3D μοντέλο μετά 
από ένωση 
υπόγειων 

σκαναρισμάτων



Ορθοεικόνες τομών σιλό



3D περιήγηση για ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικούς σκοπούς

https://www.imm.hs-karlsruhe.de/3dmodellburjassot/Adriana Yepez
Maria Cristina Gomez

https://www.imm.hs-karlsruhe.de/3dmodellburjassot/


Εφαρμογές σε αρχαιολογικούς χώρους

3D αρχαιολογικό σκάμμα (Τούμπα) 

Βασίλης Αλεξανδρίδης, Μιχάλης Ντόγας

https://docs.google.com/file/d/1mVvExBmYNlQgIn-Vo7N__jqsuK_Ovm8-/preview


Ευχαριστούμε!!!



Πηγές
1. https://www.geospatialworld.net/blogs/do-you-know-types-of-lidar/ 
2. https://www.faro.com/products/construction-bim/faro-focus/
3. https://www.swisstopo.admin.ch/en/knowledge-facts/geoinformation/lidar-data.html 
4. https://www.aeroexpo.online/prod/riegl-laser-measurement-systems-gmbh/product-184267-54929.html
5. https://www.nasa.gov/content/goddard/about-icesat-2 
6. https://leica-geosystems.com/products/laser-scanners/scanners/leica-rtc360
7. https://3d.bk.tudelft.nl/courses/backup/geo1015/2018/ 
8. https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:21422ca4-a9f9-4fe1-8b43-069432dc7748?collection=education
9. https://www.rpastech.se/LIDAR 

10. IQmulus (2019). Lidar full waveform coastal feature extraction 
11. https://www.semanticscholar.org/paper/Processing-and-performance-of-topobathymetric-lidar-Andersen-Gergely/021

b93be3b50ddcb0613e19ab62c298cbfcfee37 
12. https://rapidlasso.com/lastools/ 
13. https://www.python.org 
14. https://www.danielgm.net/cc/ 
15. https://julialang.org 
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