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Αναθέτουσα Αρχή: Artume S.A. 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Αρχικά Δεδομένα 
Δορυφορικές Λήψεις GeoEye-1  
Αεροφωτογράφηση UAV,pixel 
size 10cm  

 
Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Automatic Trian-
gulation, Pix4D. 
 
Παραγωγή Ορθοφωτογραφίας 

Geomedia OrthoPRO,  

pix4D 
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 Αντικείμενο των εργασιών, είναι η πλήρης οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση 
περιοχής που περιλαμβάνει το κόμβο της γέφυρας Λένορμαν και του Αρχαιολογικού Χώρου 
Ακαδημίας Πλάτωνος στο κέντρο των Αθηνών. Η περιοχή ενδιαφέροντος αφορά σε μία αστική 
περιοχή έκτασης 1230 στρεμμάτων. Στην περιοχή εντοπίζονται 600 περίπου κτίσματα με 
μέγιστο υψόμετρο από την στάθμη της θάλασσας στην κορυφή αυτών τα 73,70 μέτρα και 
ελάχιστο στην βάση τα 31,12 μέτρα. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά κορυφής και βάσης 
ανέρχεται στα 34,62 μέτρα, ενώ το υψόμετρο στη γέφυρα της Λεωφ. Κηφισού στο ύψος της 
Λεωφ. Λένορμαν είναι 53,92 μέτρα και το μέσο υψόμετρο στον αρχαιολογικό χώρο της 
Ακαδημίας Πλάτωνος είναι 36 μέτρα.  
 
Σκοπός των εργασιών, είναι η τρισδιάστατη αποτύπωση κτιρίων, κτισμάτων και κατασκευών, 
τα οποία σε συνδυασμό με την αποτύπωση των υψομέτρων εδάφους δημιουργεί ένα πλήρες 
και ακριβές τρισδιάστατο μοντέλο επιφανειών, αποτέλεσμα του οποίου είναι η δυνατότητας 
τεκμηρίωσης της ορατότητα από και προς οποιαδήποτε σημείο της περιοχής ενδιαφέροντος.  
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη το σύνολο της έκτασης, την ιδιαιτερότητα των προς αποτύπωση 
αντικειμένων με τις έντονες υψομετρικές εξάρσεις, την φύση του αναγλύφου αλλά και της 
χρήσης που γίνεται σε σχέση πάντα με τις επιθυμητές ακρίβειες, προσφέρθηκε ως βέλτιστη 
τεχνικοοικονομική προσέγγιση, η χρήση στερεοσκοπικών μοντέλων από αεροφωτογραφίες 
υψηλής ανάλυσης αρχείου και η δημιουργία σύγχρονου υποβάθρου αναφοράς από 
δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης, Η χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και της 
σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μας επέτρεψε τον συνδυασμό μετρητικών 
στερεοσκοπικών παρατηρήσεων, καλύπτοντας τις επιθυμητές ακρίβειες των τελικών 
παραδοτέων σε μία διακριτική ικανότητα των 50cm, επιτυγχάνοντας μέγιστη οικονομία σε 
κόστος και χρόνο παραγωγής σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. 
 
Για τις ανάγκες της παραγωγής μιας σύγχρονης ψηφιακής ορθοφωτογραφίας, αλλά και της 
τρισδιάστατης σχεδίασης περιγραμμάτων κτιρίων, εγκαταστάσεων, πρανών, δρόμων, 
εκσκαφών και ψηφιακού μοντέλου εδάφους, ήταν απαραίτητες οι εργασίες μέτρησης 
φωτοσταθερών, προσανατολισμού στερεομοντέλων και δορυφορικής εικόνας, 
ορθοδιόρθωσης, στερεοσκοπικής αποτύπωσης διαγραμμάτων με ακρίβειες καλύτερης των 
15cm. 
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