
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 

Σχεδιασμός και υποστήριξη μετρήσεων εικονοκέντρων και φωτοσταθερών 

σημείων, με επίγειες μετρήσεις για την Βlom Aerofilms 

ΠΡΟΦΙΛ 
 
Εργοδότης : BLOM Aerofilms ltd 
Η Blom Aerofilms, είναι ο 
μεγαλύτερος προμηθευτής 
αεροφωτογραφιών και λύσεων 
ψηφιακής χαρτογραφίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο για εφαρμογές 
έργων, περιβαλ-λοντικές μελέτες και 
συστήματα πληροφοριών γης. Η 
εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία 
στην ψηφική αεροφωτογράφηση, 
επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων, 
παραγωγή Ορθοφωτογραφιών από 
αεροφωτογραφίες και δορυφορικές 
εικόνες, ψηφιακή χαρτογράφηση και 
γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών, με πολλά εθνικά 
προγράμματα χαρτογράφησης σε 
όλο τον κόσμο και προγράμματα 
εκτέλεσης στην Ασία, την Καραϊβική 
και Ευρώπη. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Χρονοδιάγραμμα Έργου: 2μήνες 
 Περιοχή Έργου: 5.000 τετρ. χλμ.  
 Μετρήσεις 1000 επίγειων 

φωτοσταθερών σε 2μήνες  
 Ποιοτικός έλεγχος στο 100% του 

τελικού προϊόντος 
 Υποστήριξη με επίγειους 

σταθμούς αναφοράς σε είκοσι 
πτητικές ημέρες 

 Τελική συνόρθωση όλων των 
μετρήσεων σε WGS 84 και 
ΕΓΣΑ’87 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

www.getmap.gr 
www.blom.no/aerofilms/en  
www.hepos.gr 

Επίγεια υποστήριξη μετρήσεων GPS/INS και σημείων ελέγχου και 

προσανατολισμού, κατά τη διάρκεια αεροφωτοσγραφήσεων 

Η διαδικασία μέτρησης φωτοσταθερών σημείων αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους 
βασικότερους παράγοντες κατά την παραγωγή σύγχρονων γεωχωρικών δεδομένων, 
καθορίζοντας άμεσα τη γεωμετρική ακρίβεια, αλλά και την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. Η MaP Ε.Π.Ε., συνεργάσθηκε με την εταιρεία Blom Aerofilms Ltd. Και την 
υποστήριξε με επίγειες μετρήσεις τόσο των φωτοσταθερών σημείων, όσο και τον 
υπολογισμό και συνόρθωση των εικονοκέντρων των φωτοληψιών, σε σειρά 
αεροφωτογραφήσεων που η εταιρεία ολοκλήρωσε σε συμβατικές και πλάγιες λήψεις 
στον Ελλαδικό χώρο. 
 
Ο ακριβής σχεδιασμός του είδους, της θέσης και της κατανομής (οριζοντιογραφική - 
υψομετρική) των φωτοσταθερών βάσει της προδιαγεγραμμένης ακρίβειας και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε λήψης, (κάλυψη περιοχής σε μπλοκ ή corridor - 
mapping), η a priori μελέτη της μορφολογίας της περιοχής (αγροτική, δασική, αστική, 
παράκτια κτλ.)  με σκοπό τη γρηγορότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση, η άρτια 
οργάνωση των συνεργείων μέτρησης, η πολυετής πείρα σε μεθόδους σχετικού 
εντοπισμού (στατικός, κινηματικός, RTK κτλ.) καθώς και η τυποποιημένη καταγραφή των 
μετρήσεων GPS (κωδικοποίηση - περιγραφή - τεκμηρίωση με επίγειες λήψεις - 
καταχώρηση σε βάση δεδομένων), εξασφάλισαν την πραγματοποίηση των επίγειων 
μετρήσεων με ταχύτητα και ακρίβεια.  
 
Χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι στη συνόρθωση μετρήσεων με GPS 
(επίλυση βάσεων - συνόρθωση δικτύου - βαθμονόμηση δεκτών), στο μετασχηματισμό 
δεδομένων (vector - raster data) μεταξύ διαφορετικών γεωδαιτικών συστημάτων 
(WGS84, HTRS07-HEPOS, ΕΓΣΑ87 κτλ.), στην εξαγωγή ορθομετρικών υψομέτρων μέσω 
μοντέλων βαρύτητας (EGM08) και τοπικά προσδιορισμένων μοντέλων γεωειδούς, αλλά 
και στην επίλυση δεδομένων GPS-INS κατά την αεροφωτογράφιση.  
 
Συνολικά υποστηρίχθηκαν είκοσι πτητικές ημέρες, ενώ μετρήθηκαν και συνορθώθηκαν 
ενιαία 1000 φωτοσταθερά και σημεία ελέγχων. 
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