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Ψηφιακή έγχρωμη αεροφωτογράφηση του συνόλου του Δήμου Κέρκυρας, 

έκτασης 606,6 km2 και διακριτικής ικανότητας 20cm 

Η αεροφωτογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτώβριου 2012, σε συνεργασία 
με την εταιρία Geomatics A.E., με χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων σχεδιασμού 
και επεξεργασίας καθώς και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό όπως την ψηφιακή 
φωτογραμμετρική μηχανή Z/I DMC, μεγάλου format. Το ειδικό αεροσκάφος που 
μετέφερε την ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή Z/I DMC είναι το δικινητήριο 
Piper Cheyenne II Turbo Prop, το πλέον κατάλληλο για τέτοιου είδους αποστολές. 
Τα στοιχεία της λήψης, αφορούν έγχρωμες ψηφιακές εικόνες 3 καναλιών (RGB), με 
μέγεθος pixel (διακριτική ικανότητα) 20cm στο έδαφος.  
 
Η πλάγια (25%) και η κατά μήκος (60%) επικάλυψη, δημιουργούν τα κατάλληλα 
στερεοσκοπικά μοντέλα για την φωτογραμμετρική επεξεργασία και την 
τρισδιάστατη παρατήρηση. Για τις ανάγκες της αεροφωτογράφησης 
παραχωρήθηκε ειδική άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Γενικό 
Επιτελείο Στρατού. Επιπλέον, ισχύουν οι περιορισμοί της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού (ΓΥΣ) βάσει των οποίων δεν επιτρέπεται η πτήση σε ζώνες που 
προσδιορίζονται από την υπηρεσία. Οι ζώνες αυτές μετά την πτήση ελέγχονται στις 
αεροφωτογραφίες (Α/Φ) και διαβαθμίζονται από αρμόδιο τμήμα της ΓΥΣ.  Η 
αεροφωτογράφηση ολοκληρώθηκε σε μία ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας 
πραγματοποιήθηκαν 781 λήψεις που κατανέμονται σε 21 λωρίδες πτήσεις.  
 
Η έκταση αεροφωτογράφησης στο σύνολό της καλύπτεται από 21 λωρίδες πτήσης 
(strips) με προσανατολισμό ΝΑ – ΒΔ και η κατεύθυνση των γραμμών πτήσης 
διατηρείται σταθερή για το σύνολο της περιοχής. Στο αρχείο αποθήκευσης των 
μετρήσεων GPS–INS που παραδίδεται στην υπηρεσία καταγράφεται πληροφορία 
σχετική με την ημερομηνία λήψης της κάθε αεροφωτογραφίας (Α/Φ) μεμονωμένα 
αλλά και πληροφορία σχετική με το υψόμετρο λήψης της κάθε Α/Φ πάνω από την 
μέση στάθμη της θάλασσας. Το υψόμετρο λήψης των εικόνων κυμαίνεται από 2391
– 2915  μέτρα περίπου. Επίσης, για τη συγκεκριμένη πτήση αεροφωτογράφησης 
παραδίδονται στην υπηρεσία τα έντυπα βαθμονόμησης της DMC φωτομηχανής που 
χρησιμοποιήθηκε (camera calibration reports). Ο συνολικός αριθμός των ωφέλιμων 
Α/Φ που λήφθηκαν είναι 781 (RGB), ραδιομετρικής ανάλυσης 8 bit.  
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