
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ 

 

Προμήθεια ιστορικών υποβάθρων για το Δασαρχείο Κηφισίας, Ν. Αττικής 

ΠΡΟΦΙΛ 
 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
ΠΥΡΓΟΥ 
Πελάτης: Γ. Μαυρογόνατος και 
Σια ΟΕ  
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Αρχικά Δεδομένα 
Αεροφωτογραφίες ΓΥΣ  
 

Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  
 
Παραγωγή Αυτόματου 
Ψηφιακού Μοντέλου 
Εδάφους  

ImageStation Automatic Eleva-
tion  

Στερεοσκοπική Παρατήρηση 
και Επεξεργασία Δεδομένων 

ImageStation Stereo Display  

ImageStation DTM Collection  

ImageStation Feature Collection 

  
Παραγωγή Ορθοφωτογραφίας 

Geomedia OrthoPRO 

 

Διαχείριση Βάσης 
Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Geomedia Professional 
 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΡΘΟΔΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, 

ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1945 ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Η ΜΑΠ ΕΠΕ προμήθευσε την εταιρία Γ. Μαυρογόνατος και Σια ΟΕ, με Ιστορικούς 
Ορθοφωτοχάρτες, χρονολογίας 1945 και 1960, στo πλαίσιοo Έργου με το Δασαρχείο 
Κηφισιάς, του Νομού Αττικής.  
 
H παραγωγή των ιστορικών υποβάθρων παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αυτές 
σχετίζονται κατά κύριο λόγο, με την αποκατάσταση του εσωτερικού προσανατολισμού 
(π.χ. έλλειψη εικονοσημάτων, στοιχείων κάμερας), όπου απαιτείται ιδιαίτερη 
αντιμετώπιση αλλά και περεταίρω προετοιμασία της φωτογραμμετρικής διαδικασίας. 
Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα, αφορά στη γενική ποιότητα των αρχικών ιστορικών 
εικόνων, (λόγω παλαιότητας και φθοράς) και απαραίτητη κρίνεται η προσοχή στην 
επεξεργασία της βελτίωσης της ραδιομετρίας.  
 
Για τον προσανατολισμό των ιστορικών αεροφωτογραφιών, αρχικά πραγματοποιείται η 
ψηφιοποίηση των αναλογικών αεροφωτογραφιών σε επίπεδο σαρωτή με την 
κατάλληλη ανάλυση (dpi). Στην συνέχεια αποκαθίσταται η πορεία της φωτεινής ακτίνας 
μέσα στη φωτομηχανή, όπως αυτή υπήρχε κατά τη στιγμή της λήψης (εσωτερικός 
προσανατολισμός) και έπειτα με στόχευση ομόλογων σημείων και χρήση 
φωτοσταθερών ολοκληρώνεται ενιαία η συνόρθωση του φωτογραμμετρικού Block, με 
σκοπό τον υπολογισμό του εξωτερικού προσανατολισμού των εικόνων.  
 
Πλήθος φωτοσταθερών σημείων διαχρονικής εμφάνισης χρησιμοποιήθηκε για τον 
προσανατολισμό των εικόνων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σημαντικό ρόλο 
έπαιξαν και μεταγενέστερης χρονολογίας υπόβαθρα, αντίστοιχης ή και καλύτερης 
γεωμετρικής ακρίβειας. Για την ορθοδιόρθωση χρησιμοποιήθηκε Ψηφιακό Μοντέλο 
Εδάφους που έχει προκύψει φωτογραμμετρικά, με βήμα καννάβου 20m και ακρίβεια 
έως 5m, ενώ το αποτέλεσμα ελέγχθηκε γεωμετρικά με επιπλέον ανεξάρτητα 
φωτοσταθερά σημεία.  
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