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Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Photogrammetric 
Manager 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  
 
Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέ-
λου Εδάφους και Επεξεργασία 

ImageStation Stereo Display 

ImageStation DTM Collection 

 

Στερεοσκοπική Παρατήρηση 
και Επεξεργασία Δεδομένων 

ImageStation Stereo Display 

ImageStation DTM Collection 

ImageStation Feature Collection 
 
Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη 
και Μωσαϊκό Εικόνων 

ImageStation OrthoPro 
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Γεωγραφιών Πληροφοριών  
Geomedia Professional 
 
 

 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
www.getmap.gr 
www.intergraph.com 
 

 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 
ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Ν. ΣΚΥΡΟΥ 

Η MaP Ε.Π.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση 

περιοχής συνολικής έκτασης 1.200 στρεμμάτων, της Νήσου Σκύρου. Το έργο 

πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της τεχνικής εταιρίας ΧΥΖ - Σ. ΚΑΤΣΩΛΗΣ και Δ. 

ΜΠΙΛΑΛΗΣ Ο.Ε.  

Η παραγωγική διαδικασία βασίστηκε σε μεθόδους ψηφιακής φωτογραμμετρίας. Οι 
αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν (GSD: 0.20m) προέρχονται 
από ψηφιακή αεροφωτογράφηση που προγραμματίστηκε για τις ανάγκες του έργου, οι 
οποίες ήταν η παραγωγή ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών και η παραγωγή ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους (DTM). Για τις ανάγκες της πτήσης διατέθηκε ειδικά εξοπλισμένο 
αεροσκάφος, με ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή εναέριων λήψεων (DMC της Inter-
graph) και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις GPS/INS. Τα δεδομένα GPS/INS 
εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακρίβεια με μικρότερο αριθμό φωτοσταθερών, γεγονός 
το οποίο συνεπάγεται επιτάχυνση των διαδικασιών παραγωγής και μείωση των 
απαιτούμενων εργασιών υπαίθρου.   
 
Στα προσανατολισμένα φωτογραμμετρικά μοντέλα πραγματοποιήθηκε η 
οριζοντιογραφική και υψομετρική απόδοση της περιοχής μελέτης. Για το σύνολο της 
περιοχής, αποδόθηκαν φωτογραμμετρικά τα πρανή (φρύδι, πόδι πρανούς), τα κτίσματα, 
το οδικό δίκτυο, η ακτογραμμή κ.α. Τα παραπάνω ψηφιοποιήθηκαν στερεοσκοπικά και 
κατηγοριοποιήθηκαν σε διακριτά θεματικά επίπεδα, όπως Ασφαλτόδρομος, 
Χωματόδρομος, Κτίσμα, Συρματόπλεγμα, Ισοϋψείς καμπύλες, ακτογραμμή, ξερολιθιά, 
μονοπάτι, ρέμα κ.ά.  
 

Εκτός από τα φωτογραμμετρικά διαγράμματα, για το σύνολο της περιοχής 

ενδιαφέροντος παραδόθηκαν 19 ορθοφωτοχάρτες, pixel size 0.2m, σε διανομή 1/1000.  

Σημαντικό πλεονέκτημα της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης, σε σύγκριση με την 

αποτύπωση με χρήση επίγειων μετρήσεων, αποτελεί η ελαχιστοποίηση του χρόνου 

παραγωγής, διατηρώντας τα απαραίτητα για το έργο επίπεδα ακρίβειας.  
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