
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ 
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Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη για την περιοχή του Φαλήρου, Αττικής 

ΠΡΟΦΙΛ 
 
Όνομα: Renzo Piano Building 
Workshop 
 
H Renzo Piano Building Work-
shop (RPBW) είναι μια διεθνής 
αρχιτεκτονική εταιρεία, με 
γραφεία στο Παρίσι, τη Γένοβα 
και τη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία 
έχει την τεχνογνωσία να παρέχει 
πλήρη αρχιτεκτονικές υπηρεσίες 
σχεδιασμού, από το στάδιο του 
σχεδιασμού της κατασκευής εως 
και την επίβλεψή της. Επίσης 
κατέχει δυνατότητες που 
αφορούν τον εσωτερικό 
σχεδιασμό , τον πολεοδομικό και 
αστικό σχεδιασμό και το 
σχεδιασμό του τοπίου.  
 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
 

Αρχικά Δεδομένα 
Δορυφορική Λήψη Worldview-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Προσανατολισμός 
Image Station Automatic Trian-
gulation 
Image Station Satellite Triangu-
lation 
 
 
Π α ρ α γ ω γ ή 
Ορθοφωτογραφίας 
Image Station OrthoPRO 
 
 
Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Β ά σ η ς 
Γεωγραφικών Δεδομένων 
Geomedia Professional 

 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
www.getmap.gr 
www.intrgraph.com 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  

WORLDVIEW-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
Δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης είναι πλέον διαθέσιμες για εμπορική 
χρήση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί σταδιακά στην ευρεία χρήση εικόνων από 
δορυφορικούς αισθητήρες. Σήμερα, είναι διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες πολύ 
υψηλής ανάλυσης (μέγεθος εικονοψηφίδας 0.50m) και η χρήση τους έχει επεκταθεί σε 
μελέτες και εφαρμογές αστικού περιβάλλοντος, όπου μέχρι πρότινος η χρήση 
αεροφωτογραφίας ή επίγειας μέτρησης ήταν αναγκαία. Με την χρήση δορυφορικής 
εικόνας το κόστος μελέτης μειώνεται σημαντικά σε σχέση με την αεροφωτογράφηση ή 
την επίγεια μέτρηση. Ο δορυφόρος από τον οποίο προμηθεύτηκε η εικόνα για το έργο, 
είναι ο Worldview-2, που αποτελεί τον πρώτο πολυφασματικό δορυφόρο υψηλής 
ανάλυσης που παραδίδει 8 ζώνες του χρώματος, εκτός από την παγχρωματική ζώνη 
του.  

 

Η MaP Ε.Π.Ε. παράγει γεωγραφικά δεδομένα από δορυφορικές εικόνες διαφορετικών 
δορυφορικών αισθητήρων. Αναλαμβάνει την διαδικασία παραγγελίας και διάθεσης της 
δορυφορικής εικόνας στον πελάτη, τον προσανατολισμό της και την παραγωγή 
ορθοφωτογραφίας και ορθοφωτοχάρτη. Με το πέρας της φωτογραμμετρικής 
διαδικασίας παραδίδεται, ψηφιακά, το τελικό προϊόν σε κατάλληλο προς επεξεργασία 
τύπο αρχείου. 

 

Για το συγκεκριμένο έργο, η λήψη της δορυφορικής εικόνας έγινε κατά παραγγελία με 
βάση την περιοχή ενδιαφέροντος, συνολικής έκτασης 25 km2. Η φωτοληψία 
πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2010. Η ορθοδιόρθωση της δορυφορικής εικόνας 
επιτεύχθηκε με τη χρήση φωτοσταθερών σημείων που μετρήθηκαν επίγεια, ακρίβειας 
καλύτερης του 0.5m. Από τη διαδικασία της ορθοδιόρθωσης παρήχθη ορθοφωτοχάρτης 
με μέγεθος εικονοψηφίδας 0.5m. Για το συγκεκριμένο έργο, παραδόθηκε μωσαϊκό για 
το σύνολο της περιοχής, σε προβολικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ΄87.  
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