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 VISAT Mobile Mapping System  
 

 Από ηελ θσηνγξαθία ζηα MMS  
 

ζπλνςε παξνπζηαζεο 

 Δπεμεξγαζία – Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ 
 

 Απνηειέζκαηα - Αθξίβεηεο 
 

 Δθαξκνγέο 
 

 πκπεξάζκαηα 
 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 πιινγή Γεδνκέλσλ  
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 πιινγή Γεδνκέλσλ με σπήζη θωηογπαθικήρ κάμεπαρ, αξιοποίηζη 

γςποζκοπίων, επιηασςνζιόμεηπων & μεηπηηών απόζηαζηρ  

 

 θσηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο 
 

απν ηελ θσηνγξαθηα ζηα MMS -1/3 

 Δπεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε με βάζη ηο θιλμ (εςαιζθηζία ςλικού 

και κόζηορ παπαγωγήρ) 

 

 Δθαξκνγέο: θοπείρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμων (ποιόηηηα 

οδοζηπώμαηορ, ζημαηοδόηηζη, αποηελεζμαηικόηηηα ζςνηήπηζηρ) 

 

 Υακειή αθξίβεηα πποζδιοπιζμού θέζηρ 

 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 Καηαγξαθή  

 

Απνηειέζκαηα 
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 πιινγή Γεδνκέλσλ με σπήζη κάμεπαρ (ών) video, αξιοποίηζη GPS 

 

 video απεηθνλίζεηο 
 

απν ηελ θσηνγξαθηα ζηα MMS – 2/3 

 Δπεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ενιζσύεηαι με καηάλληλη αξιοποίηζη 

λογιζμικού επεξεπγαζίαρ εικόναρ 

 

 Δθαξκνγέο ζηον ηομέα ηων μεηαθοπών 

 

 Αθξίβεηα ενηοπιζμού ηηρ ηάξηρ ηος 1m 

 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

Απνηειέζκαηα 

Καηαγξαθή 
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 mobile mapping systems (MMS) 
 

απν ηελ θσηνγξαθηα ζηα MMS – 3/3 

 Δπεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε: γεωμεηπική και πεπιγπαθική πληποθοπία 

σπηζιμοποιείηαι απ’ εςθείαρ για ανάπηςξη /ενημέπωζη βάζεων δεδομένων 

 

 Δθαξκνγέο: μεηαθοπέρ, κηημαηογπαθήζειρ, κλπ 

 

 Αθξίβεηα ενηοπιζμού <10cm 

 

 πιινγή Γεδνκέλσλ: πλήπηρ 3-D  καηαγπαθή 

 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

Απνηειέζκαηα 

Καηαγξαθή 
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ζπιινγε δεδνκελσλ – 1/2 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 8 ςεθηαθέο έγρξσκεο θάκεξεο παλνξακηθήο ιήςεο (360ν, 2048x2048 pix) 

 
 IMU (Inertial Measurement Unit) 

 
 1 ζηαζκόο GPS (Global Positioning System) L1/ L2 

 

Έιεγρνο θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ θαη 

απνζήθεπζε ησλ εηθόλσλ (frames) πνπ ζπιιέγνληαη 
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ζπιινγε δεδνκέλσλ - 2/2 

 Γηαθνξηθέο κεηξήζεηο GPS κε ρξήζε ζηαζεξνύ δέθηε ζε γλσζηέο 

ζέζεηο αλαθνξάο 

 

 H ηαρύηεηα ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα θζάζεη ηα 130km/h  

 

 3D πξνζαλαηνιηζκόο εηθόλσλ κε δηαθνξηθό εληνπηζκό GPS (DGPS), 

ππνζηεξηδόκελν από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο INS 

 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 ηξνθνδόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο θαηαγξαθήο κε ηα 

ζηνηρεία ησλ δηαδξνκώλ θαη ηηο παξακέηξνπο πινπνίεζεο 

 

 Γπλακηθή δηόξζσζε ζθαικάησλ ηεο αδξαλεηαθήο κνλάδαο κέζσ 

ζπλερνύο ηξνθνδόηεζεο δεδνκέλσλ από ην  GPS 
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Α Κ Ρ Ι Β Δ Ι Α 

Δ Ν Σ Ο Π Ι  Μ Ο Τ   

επεμεξγαζηα – δηαρείξηζε δεδνκέλσλ 1/3 

 Πξώηε Δπίιπζε  

 Γεπηεξνγελήο (αλάιπζε raw 

data θαη επεμεξγαζία) 

 Σξηηνγελήο (ζπληεηαγκέλεο 

θσην ζηαζεξώλ) 

 

 Δπεμεξγαζία GPS /IMU 

 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 Αμηνιόγεζε  

   απνηειεζκάησλ  

 
πξώηε επίιπζε 

απόιπηε αθξίβεηα  
≤10 cm ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από 
95%  
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επεμεξγαζηα – δηαρείξηζε δεδνκέλσλ 2/3 

 Δηθόλεο: εληαίν ζύλνιν ρσξίο ζπξξαθέο ή αζπλέρεηεο θαηά ηελ πινήγεζε 

ηνπ ρξήζηε (βάζε δεδνκέλσλ εηθόλσλ) 

 Δηδηθόο κνξθόηππνο απνζήθεπζεο εηθόλσλ (5.000.000 εηθόλεο ζε ρώξν ηεο 

ηάμεο ηνπ 1TB) 

 Κάζε ζεκείν πνπ ραξηνγξαθείηαη ζηνλ ρώξν κπνξεί λα απνδνζεί  από 20 

δηαθνξεηηθά ζηεξεν-δεύγε εηθόλσλ 

 

 Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο εηθόλσλ 

 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 
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επεμεξγαζηα – δηαρείξηζε δεδνκέλσλ 3/3 

 Με ηελ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ζην ρώξν, ζε πεξηβάιινλ GIS, 

θαινύληαη δπλακηθά θαη εκθαλίδνληαη απηόκαηα ζηελ νζόλε αληίζηνηρεο 

εηθόλεο (κε γεσαλαθνξά) 

 Τπέξζεζε ηπρόλ  

πθηζηάκελσλ δηαλπζκαηηθώλ  

ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηνρή 

 Φεθηνπνίεζε (3D)  

αληηθεηκέλσλ, ζεκείσλ, θιπ 

 

 

 Τπνζύζηεκα Γηαρείξηζεο εηθόλσλ 

 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 
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αθξηβεηεο 

 εξγαζίεο πςειήο πηζηόηεηαο ραξηνγξάθεζεο κέζσ επεμεξγαζηώλ 

αθξίβεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη off-line (κηθξήο θιίκαθαο θαη 

εζηηαζκέλεο ζε πξνβιεκαηηθέο πεξηπηώζεηο) 

 

 εξγαζίεο ηαρείαο απόδνζεο ηεο ηξηζδηάζηαηεο ζέζεο ησλ ζεκείσλ κε 

απιή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ 

 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 >95% αθξίβεηα ≤ 10cm 

 γηα ηελ πεξίπησζε νδηθνύ δηθηύνπ 1 έσο 2 θσην ζηαζεξά αλά 2 ΚΜ  3cm 

 απηνκαηνπνηεκέλε αλαπξνζαξκνγή ζπληεηαγκέλσλ όισλ ησλ ζεκείσλ πνπ 

έρνπλ ςεθηνπνηεζεί ζύκθσλα κε αξρηθή ή πξνεγνύκελε επίιπζε κε ηελ 

ηειηθή επίιπζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ αμηνπνίεζε ζπληεηαγκέλσλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ GCPs 



 

 

 

 

 

12 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 Οδηθό δίθηπν 

  Πινήγεζε –  

Φεθηνπνίεζε Γξακκηθώλ ηνηρείσλ 

 Γεσκεηξηθά & Πνηνηηθά ζηνηρεία 

δηθηύνπ θαη Παγίσλ  

εθαξκνγεο                                         1/5 
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εθαξκνγεο                                         2/5 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 Δξγαζίεο Κηεκαηνινγίνπ 

  βειηηζηνπνίεζε ζπιινγήο θηεκαηνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ (ειαρηζηνπνίεζε 

εξγαζηώλ πεδίνπ / θόζηνπο εξγαζηώλ απνηύπσζεο) 

Απόδνζε αληηθεηκέλσλ ζε θιίκαθα θαιύηεξε ηνπ 1:1000 

Βειηηζηνπνηεκέλε ηεθκεξίσζε αθξίβεηαο 
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εθαξκνγεο                                         3/5 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 
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εθαξκνγεο                                         4/5 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 
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εθαξκνγεο                                         5/5 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 Γίθηπα Κνηλήο Χθέιεηαο 

 

 Γηαρείξηζε Κξίζεσλ 
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ζπκπεξαζκαηα 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

 εκαληηθή πξόνδνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ραξηνγξάθεζε & απνηύπσζε ραξαθηεξηζηηθώλ 

  πνιιαπινί αηζζεηήξεο ελζσκαησκέλνη ζε νινθιεξσκέλν ζύζηεκα 

ζπιινγήο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

 Γηεπηζηεκνληθό επίηεπγκα: πινήγεζε θαη 

εληνπηζκόο, θσηνγξακκεηξία, γεσδαηζία, ςεθηαθή 

απεηθόληζε θαη ΓΠ 
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WWW.GEOAPIKONISIS.GR 

mail@geoapikonisis.gr 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΣΜ - 17&18.12.10 

επραξηζησ !!!! 

http://www.geoapikonisis.gr/

