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Παραγωγή δορυφορικής ορθοφωτογραφίας, προσδιορισμός πολυγώνου 
καμένης έκτασης και εντοπισμός ανθρωπογενών επεμβάσεων μετά την 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Τ ύ π ο ς  Α ι σ θ η τ ή ρ α : 
Δορυφορικός 
Όνομα Δορυφόρου: IKONOS, 
Geoeye 

Κανάλια: RGB-Nir 
Pixel size: 1m (IKONOS), 0.50m 
(Geoeye) 
Οριζοντιογραφική ακρίβεια  
≤ 2 m (IKONOS), ≤ 1 m (Geoeye)  
 

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  

Διαχείριση Βάσης 
Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Ge-

omedia Professional 
 

 
 
 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 

ΤΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. ΜΕ ΝΕΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 

 

 

Το καλοκαίρι του 2009 (21-24 Αυγούστου 2009) σε ΒΑ τμήμα του λεκανοπεδίου έλαβε 

χώρα η μεγαλύτερη πυρκαγιά της δεκαετίας για την Αττική. Ο Ο.Κ.Χ.Ε. αναθέτει στη MaP 

Ε.Π.Ε. την παραγωγή ορθοφωτογραφίας, από δορυφορική εικόνα, για τις εκτάσεις που 

επλήγησαν από την πυρκαγιά καθώς και τον προσδιορισμό του πολυγώνου της καμένης 

έκτασης. Με τον προγραμματισμό λήψης δορυφορικής εικόνας αμέσως μετά την 

κατάσβεση της φωτιάς, παρέχεται η δυνατότητα οριοθέτησης της καμένης έκτασης, με 

εφαρμογή τηλεπισκοπικής μεθόδου.  

 

Η MaP Ε.Π.Ε εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής δορυφορικής φωτογραμμε-

τρίας ολοκληρώνει τον ίδιο μήνα την παραγωγή ορθοφωτογραφίας υψηλής διακριτικής 

ικανότητας (μέγεθος εικονοψηφίδας = 1m) και οριζοντιογραφικής ακρίβειας (≤ 2m), 

στην οποία με εφαρμογή τηλεπισκοπικών μεθόδων εντοπίζεται το πολύγωνο της 

καμένης έκτασης. Τον Μάρτιο του 2010 προγραμματίζεται νέα λήψη δορυφορικής 

εικόνας Geoeye η οποία στην συνέχεια ορθοδιορθώνεται και σε επίθεση με την αρχική 

ορθοφωτογραφία (Αύγουστος 2009) εντοπίζονται οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις στην 

καμένη έκταση. 

 

Ο Ο.Κ.Χ.Ε. διαθέτοντας πλέον για την ίδια έκταση (καμένη έκταση), τα δύο υπόβαθρα 

διαφορετικής χρονολογίας είναι σε θέση να εντοπίσει με αυτόματη ή ημιαυτόματη 

διαδικασία της περιοχές εκείνες στις οποίες εντοπίζονται μεταβολές. Οι μεταβολές αυτές 

στη συνέχεια, ταξινομούνται σε ανθρωπογενείς ή μη. Με τον τρόπο αυτό εξάγεται 

πληροφορία για “ενέργειες” που έχουν λάβει χώρα στην καμένη έκταση (π.χ. 

καταπάτηση δασικής έκτασης). 
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