
Ψηφιακές αποτυπώσεις πόλεων
με Drones και κατασκευή μεγάλων

UAV σταθερής πτέρυγας



Στη σύγχρονη εποχή τα εργαλεία του μηχανικού έχουν εκσυγχρονιστεί κατά πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 
Έχουμε πλέον εισέλθει στην ψηφιακή εποχή και αναπόφευκτα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα καινούργια εργαλεία 
στις μεθόδους μας. Το laser scanning, η φωτο-γραμμετρία, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών δεν είναι κάτι το 
καινούργιο. Υπάρχουν από αρκετά χρόνια πριν (πολύ πριν καν γεννηθώ ο ίδιος). Τι είναι όμως αυτό που έχει αλλάξει τα 
τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια? 

• Αρχικά η τιμή. Κάποια χρόνια πριν η συλλογή εναέριων φωτογραφιών, οι airborne σαρωτές laser και πολλά άλλα από 
αυτά που διδαχθήκαμε στο πανεπιστήμιο είχαν ένα κόστος το οποίο τα καθιστούσε απρόσιτα στον απλό χρήστη και 
πολλές φορές απαιτούνταν ειδική εκπαίδευση. Σήμερα αυτό δεν ισχύει και πλέον οι χρήστες έχουν πληθώρα 
εργαλείων να διαλέξουν για να κάνουν τη δουλειά τους.

• Οι δυνατότητεςτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Νομίζω πως δε χρειάζεται να αναλύσω περαιτέρω, αρκεί να 
σκεφτούμε τι υπολογιστές είχαμε δεκαπέντε χρόνια πριν. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μας βοηθούν να καταφέρουμε 
να «τρέξουμε» προγράμματα με σημαντικά υψηλές απαιτήσεις μνήμης, επεξεργαστικής ισχύος και γραφικών. Εκτός 
από το processing φωτογραμμετρικών δεδομένων άλλο παράδειγμα είναι τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών 
όπου πλέον ολόκληρες πόλεις ψηφιοποιούνται και δημιουργούνται βάσεις δεδομένων γι’ αυτές με τρισδιάστατα 
γραφικά που ξεπερνούν κατά πολύ αυτά του παρελθόντος. 

• Επίσης για πολλούς άλλους λόγους οι οποίοι πιθανότατα να μου διαφεύγουν και δεν θα τους αναλύσω σε αυτό το 
άρθρο. 

Εισαγωγή



Τι εννοούμε με τον όρο «μεγάλες εκτάσεις γης»?

Αυτός ο όρος είναι καθαρά υποκειμενικός. Με βάση τα δικά μου κριτήρια μεγάλη έκταση γης θεωρείται μία έκταση από

περίπου 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα κι άνω. Για αποτυπώσεις μικρότερων εκτάσεων ένα απλό πολυκόπτερο (π.χ. phantom 4

pro DJI) πετώντας πολλαπλές αποστολές σε συνδυασμό με κατάλληλο λογισμικό και τοπογραφικά όργανα θα κάνει τη

δουλειά. Για αποτυπώσεις εκτάσεων γης της τάξης που αναφέρθηκε κι άνω οι κάμερες που πρέπει να χρησιμοποιούνται

είναι μεγαλύτερες (σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η χρήση εναέριου Lidar) και ο χρόνος πτήσης / μέγεθος του UAV θα

πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερος.



Beyond 3D modeling, machine learning and remote 

sensing.





Κατασκευή
μεγάλων UAV 
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Κατασκευή μεγάλων UAV σταθερής πτέρυγας
• Ένα από τα αντικείμενα που έχω ασχοληθεί τα τελευταία 7 χρόνια είναι η δημιουργία αυτοσχέδιων UAV στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα με σκοπό τα προαναφερόμενα. Το κόστος έρευνας κι ανάπτυξης γινόταν αποκλειστικά με δικά μου έξοδα και κόπο.

• Η σειρά των UAV αυτών ονομάζεται ORION και κατασκευάζονται εξ-ολοκλήρου από την ομάδα μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις οι οποίες δεν προορίζονται αποκλειστικά για τοπογραφικές αποτυπώσεις αλλά και για αποστολές 
επιτήρησης και έρευνας και διάσωσης (SAR). Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσω το ORION Mk5. Τη στιγμή της συγγραφής του άρθρου 
(Ιανουάριος 2021) έχουμε κατασκευάσει 2 μεγαλύτερα μοντέλα τα οποία θα παρουσιαστούν στις επόμενες εβδομάδες.



UAV design and manufacturing

Software production and Integration

ISO certification and Patent registration



1. Σχεδιασμός σε 3Δ

2. Κατασκευή

3. CFD

4. Βελτίωση σχεδίασης

5. Κατασκευή από full composite υλικά

6. Software and Hardware integration (αισθητήρες, υπολογιστικές μονάδες κτλ. και λογισμικό).

7. Δοκιμή κινητήρα στο έδαφος

8. 1η πτήση (πτητική δοκιμή - προσδιορισμός πτητικών παραμέτρων – προγραμματισμός στο GCS)

9. 2η πτήση (δοκιμή τηλεμετρίας)

10. Αυτόνομη πτήση (Οι αισθητήρες διαισθάνονται το περιβάλλον και το UAV λαμβάνει αποφάσεις όπως αποφυγή

εμποδίων, διατήρηση ταχύτητας και πορείας, λήψη αποφάσεων σε περίπτωση απώλειας σήματος του GNSS,

Διατήρηση AGL από laser sensors)

11. Simulation απώλειας σήματος

12. Τελική έκδοση (Camera integration and /or IoT sensors – αισθητήρες ρύπανσης, Θερμοκρασία κτλ.)



Κατασκευή μεγάλων UAV σταθερής πτέρυγας

UAV Εμβέλεια Κατασκευή

και χρόνος 

πτήσης

Άνοιγμα 

πτερύγων

Τύπος προώθησης

ORION 

Mk5

150+ Km Full 

composite –

4 ώρες

2,8 μέτρα Βενζινοκινητήρας 

(100 km /h cruise 

speed)

ORION 

Mk5+

150++ Km Full 

composite –

7 ώρες (10)

3,5 μέτρα Βενζινοκινητήρας 

(120 km /h cruise 

speed)



Orion Mk5



Σύγκριση (τοπογραφικές εφαρμογές)

UAV Actual χρόνος πτήσης Κάμερα Ευκολία χρήσης Κάλυψη ανά πτήση 

(τετραγωνικά χιλιόμετρα με 

3cm / GSD 80/80

κάλυψη)

Phantom 4 PRO v2.0 

(χρησιμοποιείται ενδεικτικά το 

μοντέλο αυτό για σύγκριση)

27 λεπτά 1 inch sensor 20 Megapixel 1 0.6

ORION Mk5 4 ώρες Full frame 61Megapixel ή 

μεγαλύτερη

3 70

ORION Mk5+ 7 ώρες (δυνατότητα 

αναβάθμισης στις 10)

Full frame 61Megapixel ή 

μεγαλύτερη ή Lidar

4 130



Τα ORION όπως βλέπουμε για UAV αυτού του μεγέθους (μικρά UAV) λόγω της μεγάλης εμβέλειας / αυτονομίας 

και του μικρού κόστους έχουν πλήθος εφαρμογών όπως:

• Επιτήρηση συνόρων

• Τοπογραφικές εφαρμογές (αποτυπώσεις πόλεων)

• Αποστολές Search and Rescue (SAR)

• Μεταφορές δεμάτων σε απρόσιτες περιοχές

Επιτήρηση και SAR

Στα συγκεκριμένα UAV αντί της κάμερας που χρησιμοποιείται για τοπογραφικές 

αποτυπώσεις μπορεί να προσαρμοστεί ειδική κάμερα για αποστολές επιτήρησης 

και SAR (search and rescue). Η συγκεκριμένη κάμερα έχει την ικανότητα να 

«κλειδώνει» σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος (είτε επιλέγοντας το 

σημείο πάνω στο χάρτη-με ένα κλικ- όπου απεικονίζεται η πτήση του UAV, σε 

ζωντανό χρόνο, είτε πληκτρολογώντας τις συγκεκριμένες συντεταγμένες). Η 

κάμερες που φέρουν τα ORION δουλεύουν στο οπτικό ή / και στο υπέρυθρο 

φάσμα. 



Πλεονεκτήματα σε σχέση με μικρά πολύ-κόπτερα:

1)     Σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία κι εμβέλεια. Ουσιαστικά υπάρχει ένα «μάτι» στον ουρανό για αρκετές ώρες 

που βλέπει τα πάντα σε σημαντικά μεγάλη ακτίνα δράσης.

2) Μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο = καλύτερες κάμερες = αναγνώριση από αρκετά μέτρα μακριά. Το UAV πετά ψηλότερα 

= μη ανιχνεύσιμο.

Μειονεκτήματα σε σχέση με μικρά πολύ-κόπτερα:

1. Βάρος. 

2. 2 άτομα προσωπικό (σε επιχειρήσεις άνω των 10 ωρών 4 άτομα).

3. Έμπειροι χειριστές.





Σας ευχαριστώ πολύ 

όλους


