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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 των οικοδομικών τετραγώνων και των κτισμάτων που περιλαμβάνουν 
κατά μήκος 1km, με κέντρο την αξονοδιασταυρώση στο κόμβο της Λεωφόρου 
Λένορμαν και της Γέφυρας Κηφισού. Σε συνδυασμό με την αποτύπωση των 
υψομέτρων εδάφους δημιουργήθηκε ένα πλήρες και ακριβές τρισδιάστατο μοντέλο 
επιφανειών, αποτέλεσμα του οποίου είναι η δυνατότητα τεκμηρίωσης του 
πραγματικού αναγλύφου της περιοχής ενδιαφέροντος. Αποτέλεσμα είναι η χάραξη 
οκτώ (8) μηκοτομών κατά μήκος των οδικών αξόνων σε τρία επίπεδα βάθους 
κτισμάτων στο οικοδομικό τετράγωνο. 
 
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 UAV, υψηλής ανάλυσης (pixel 
size 10cm) και η δημιουργία σύγχρονου υποβάθρου αναφοράς από δορυφορική 
εικόνα υψηλής ανάλυσης, (φωτοληψία έτους 2013). 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, επιτυγχάνοντας μέγιστη οικονομία 
σε κόστος και χρόνο παραγωγής σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. 
 
Ειδικότερα στις περιοχές που αποδόθηκαν και τρισδιάστατα κτίρια και 
κατασκευές,  η δυνατότητα μετρήσεων δεν αφορά μόνο σημεία εδάφους αλλά και 
σημείων που βρίσκονται πάνω από αυτό (κτίρια – τεχνικές κατασκευές). Επίσης σε 
συνδυασμό με τα DTM και DSM, που χρησιμοποιήθηκαν, οι μετρήσεις αυτές 
μπορούν να πραγματοποιούνται όχι μόνο στο επίπεδο προβολής (2D Dimension), 
αλλά γενικότερα στο χώρο (3D Dimension). Το προϊόν είναι ψηφιακό σε 
μορφότυπο εικόνας (GeoTiff) έτσι ώστε η οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία του 
να είναι δυνατή στο υπάρχον περιβάλλον.  
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