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ΠΡΟΦΙΛ 
 
Όνομα: The Participants in the Gulf 
of Suez Joint Site Measurement Pro-
gramme, Ehyptian Electricity Trans-
mission Company (EETC) 

 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  
 

Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέ-
λου Εδάφους και Επεξεργασία 

ImageStation Automatic Eleva-
tion  

Image Station DTMQue  

Στερεοσκοπική Παρατήρηση , 
συλλογή DTM, απόδοση 
α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν  κ α ι 
επεξεργασία 

ImageStation Stereo Display 

ImageStation DTM Collection 

ImageStation Feature Collection 
 

Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη 
και Μωσαϊκό Εικόνων 

ImageStation OrthoPro 
 

Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  β ά σ η ς 
γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  κ α ι 
προετοιμασία παραδοτέου 
προϊόντος 
Geomedia Professional 
 
 
 

Θέσεις φωτοσταθερών στη 
περιοχή ενδιαφέροντος 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
www.getmap.gr 
www.intergraph.com 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

 
Η MaP Ε.Π.Ε παράγει με φωτογραμμετρικές μεθόδους, για λογαρισμό της αιγυπτιακής 
εταιρείας Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (EETC), χαρτογραφικά δεδομένα σε 
συνεργασία με την εταιρεία Blom Aerofilms Ltd και τη βοηθεια αερομεταφερόμενου 
Lidar, προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός ενός νέου συγκροτήματος αιολικού 
πάρκου σε μια περιοχή στην Ανατολική Αίγυπτο, κοντά στις δυτικές ακτές του Κόλπου 
του Σουέζ στα βόρεια όρια της Ερυθράς Θάλασσας. 
 
Η πληροφορία που αντλείται από τα σύγχρονα χαρτογραφικά υπόβαθρα ενισχύει τον 
αναλυτικό γεωγραφικό προσδιορισμό της υποψήφιας για αιολική εγκατάσταση 
έκτασης. Τέτοια στοιχεία είναι οι ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες χρήσεις 
γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής. Η επιλογή της κατάλληλης έκτασης 
βασίζεται και στα γεωμορφολογικά στοιχεία (π.χ. κλίση εδάφους), που προκύπτουν από 
την επεξεργασία των χαρτογραφικών δεδομένων που διατίθενται. Στο παραγόμενο 
φωτογραμμετρικό προϊόν (π.χ. ορθοφωτοχάρτης) υψηλής οριζοντιογραφικής και 
υψομετρικής ακρίβειας υλοποιούνται μετρήσεις, όπως ελάχιστες αποστάσεις από ακτές 
(<1000m), εύρος κλειστών κόλπων (<1100 m), ελάχιστη απόσταση από εγκαταστάσεις 
τριτογενή τομέα κ.τ.λ. 
 
Η συνολική έκταση του έργου ήταν 111,4 τετρ. χιλιόμετρα και χωρίστηκε σε δύο 
περιοχές μια των 68,8 τετρ. χιλιομέτρων και η άλλη των 42,6 τετρ. χιλιομέτρων. 
Συνολικά και για τις δυο περιοχές πρόεκυψαν 125 αεροφωτογραφίες (pixel size 20cm). 
Για τον έλεγχο των δεδομένων Lidar και των αεροφωτογραφιών μετρήθηκαν, 18 
φωτοσταθερά σημεία. 
 
Η MaP Ε.Π.Ε. προχώρησε στην παραγωγή και στην διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων 

όπως α) Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DTM, rmsz<25cm), β) ισοϋψείς καμπύλες, γ) 

ορθοφωτογραφίες και δ) ορθοφωτοχάρτες. 
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