
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ  
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΗΣ 

Στερεοσκοπική απόδοση όγκου κτισμάτων για τον Δήμο Πατρέων με χρήση  
δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης GeoEye-1 

ΠΡΟΦΙΛ 
 
Η εταιρεία εφαρμογών και 
ανάπτυξης EPSILON Α.Ε., στα πλαίσια 
του ευρωπαϊκού ερευνητικού 
προγράμματος BRISIDE, ανέλαβε να 
ερευνήσει και να αναπτύξει 
μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί ε ς  π α ρ α γ ω γ ή ς 
τρισδιάστατων μοντέλων πόλεων, 
χρησιμοποιώντας δορυφορικές 
εικόνες και τα ενδιάμεσων προϊόντα 
τους. 
 
Το έργο παραγωγής των δεδομένων, 
συνδυάζει στερεοσκοπική συλλογή 
Δορυφορικών Εικόνων GeoEye, 
προσανατολισμό και επεξεργασία 
αυτών σε συνολική έκταση 35 τετρ. 
χλμ., με αποτέλεσμα τρισδιάστατα 
γραμμικά δεδομένα για τη σύνθεση 
των όγκων των κτιρίων ανά πόλη. Οι 
ακρίβειες που επιτεύχθηκαν, 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά 
ήταν καλύτερες του 1 και 1.5 μέτρου 
αντίστοιχα, ενώ ο όγκος του κάθε 
κτιρίου υπολογίστηκε ανεξάρτητα 
από blocks, συμπεριλαμβάνοντας τα 
κλιμακοστάσια. 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε 
βασίζεται σε μεθοδολογία Ψηφιακής 
Φωτογραμμετρίας, εφαρμοσμένη σε 
Δορυφορικές Εικόνες. Η καινοτόμος 
διαφορά, είναι η χρησιμοποίηση 
Δορυφορικών Εικόνων αντί 
Αεροφωτογραφιών., στην υψηλή 
ανάλυση των 50cm, δημιουργώντας 
για πρώτη φορά συγκριτικά στοιχεία 
και αποτελέσματα, έναντι των 
αεροφωτογραφήσεων. Η επιλογή 
αποδείχθηκε ως η βέλτιστη 
τεχνικοοικονομική προσέγγιση σε 
απαιτήσεις αποτυπώσεων ακρίβειας 
έως και μέτρου και κάλυψης 
περιοχών μεγάλης έκτασης, σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. 
 
Η διάρθρωση της εφαρμογής 
προσφέρει: 

 Οικονομία Χρόνου Παραγωγής 

 Ελάχιστη απαίτηση GCP’s 

 Απόδοση 1 τετρ. χλμ. ημερησίως 

 Παραγωγή OrthoPhoto (RGB) 

 Up-
d a t e s 

δεδομένων 

 Χαμηλό κόστος Παραγωγής 
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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ EPSILON S.A. 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για το έργο, βασίζεται στην Ψηφιακή Φωτογραμμε-
τρία, εφαρμοσμένη σε Δορυφορικές Εικόνες. Η καινοτόμος διαφορά, είναι η χρήση 
Δορυφορικών Εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης έναντι Αεροφωτογραφιών. Η επιλογή 
Δορυφορικού Στερεοζεύγους GeoEye-1, πολύ μεγάλης διακριτικής ικανότητας (0.50 m) 
αποτελεί το πιο εξελιγμένο εμπορικά διαθέσιμο προϊόν.  
 
Η επιλογή αποτελεί τη βέλτιστη τεχνικοοικονομική προσέγγιση σε απαιτήσεις 
αποτυπώσεων γεωμετρικής ακρίβειας έως 1 μέτρο, ενώ προσφέρεται για κάλυψη 
μεγάλων εκτάσεων, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους 
παραγωγής οφείλεται στη μεγάλη έκταση που καλύπτεται από τα στερεοζεύγη καθώς 
έτσι ελαχιστοποιούνται οι απαιτήσεις σε μέτρηση φωτοσταθερών, προσανατολισμό 
μοντέλων και των λοιπών φωτογραμμετρικών διαδικασιών (μωσαικωποίηση, έλεγχος, 
ραδιομετρική εξομάλυνση εικόνας κλπ).  
 
Τα δεδομένα GeoEye-1 είναι ιδανικά για τρισδιάστατη απόδοση (στερεοσκοπική) κτι-
ρίων σε λεπτομέρεια όγκου, δηλαδή σε κάθε κτίριο διακρίνονται και αποδίδονται 
πλήρως δώματα, όροφοι και επίπεδα στο ίδιο κτίριο που διαφέρουν σε τετραγωνικά 
μέτρα κλπ.  
 
Η εταιρεία ΜΑΠ ΕΠΕ ανέλαβε και εκτέλεσε επιτυχώς τρισδιάστατη απόδοση όλων των 
κτιριακών όγκων, για το σύνολο του οικιστικού ιστού της Πάτρας. Ο κάθε όγκος είναι σε 
διανυσματική μορφή GIS 2D με στοιχεία βάσης: Υψόμετρο Εδάφους, Υψόμετρο Όγκου, 
Ύψος Όγκου. Η συνημμένη πληροφορία μας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον χρειαστεί, της 
μετατροπής των 2D δεδομένων σε 3D διανύσματα ή 3D απεικόνιση (Volume Extrusion). 
Και οι δύο μετατροπές είναι one-step.  
Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την EPSILON ΑΕ στα πλαίσια 
ανάπτυξης ευρύτερου GIS. Τα κύρια προϊόντα των παραπάνω διαδικασιών είναι:  

 Διανυσματικοί Οικιστικοί Όγκοι με 3D πληροφορία 

 Ορθοεικόνα RGB-I 

 Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DTM) 

 Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνειας Κτιρίων (DSM).  
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