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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Πρακτικά, η προτεινόμενη 
διαδικασία στηρίζεται στην 
προοπτική προβολή της 
παρούσας στάθμης του ύψους 
του κτηρίου, καθώς και 
χαμηλότερων στάθμεων σε 
συγκεκριμένα ύψη, στην 
ιστορική εικόνα ώστε να 
εκτιμηθεί η υπέρβαση και η 
ακρίβεια υπολογισμού της. 

Γεωμετρική 
βαθμονόμηση  μηχανής  

 
Η διαδικασία της βαθμονόμησης 
μηχανής πραγματοποιήθηκε 
μέσω του λογισμικού Fauccal 
(Fully Automatic Camera 
Calibration) το οποίο παρέχεται 
α π ό  τ ο  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο 
Φωτογραμμετρίας της σχολής 
Τοπογράφων του ΕΜΠ  
 

Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ς 
Εικόνας μέσω DLT 
 
Η επίλυση και οι αντίστοιχες 
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 
στο λογισμικό MPT (Matlab 
Phtogrammetric Toolbox) το 
οποίο έχει σχεδιαστεί από το 
εργαστήριο Φωτογραμμετρίας 
του Τμήματος Τοπογραφίας στο 
ΤΕΙ Αθήνας. Το τυπικό σφάλμα 
της μονάδας βάρους σo 
εκτιμήθηκε στο 1.1 pixel, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΟΛΎ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 
Η MaP Ε.Π.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία τον ακριβή προσδιορισμό της υπέρβασης καθ’ 
ύψος του κτηρίου Σπυρίδωνος Μπάλου, μέσω γεωμετρικής σύγκρισης του ύψους του 
καβαλάρη από την υπάρχουσας κατάστασης, με το ύψος αυτού από πανοραμική 
φωτογραφία του 1858. Εφόσον η μοναδική γεωμετρική πληροφορία που σώζεται έως 
σήμερα για την μορφή του υπό μελέτη κτηρίου πριν από τον βομβαρδισμό του 1940 
είναι μία πανοραμική φωτογραφία της πόλης, η οποία λήφθηκε το 1858 από τον 
αξιωματικό της βρετανικής φρουράς Major John Davenport Shakespear (αρχείο του 
μουσείου της Παλαιόπολης Κέρκυρας), κρίθηκε αναγκαία η εκμετάλλευση τεχνικών και 
μεθόδων από την επιστήμη της Φωτογραμμετρίας, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο 
την εξαγωγή τρισδιάστατης πληροφορίας από προοπτικές απεικονίσεις με την βέλτιστη 
δυνατή ακρίβεια 

Η βασική φωτογραμμετρική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να 
προσδιοριστεί επακριβώς η εν λόγω διαφορά ύψους του κτηρίου συνοψίζεται στα 
παρακάτω διακριτά βήματα: α. Γεωμετρική βαθμονόμηση ψηφιακής μηχανής, β.
 Τρισδιάστατη φωτογραμμετρική μοντελοποίηση/ανακατασκευή της σκηνής 
ενδιαφέροντος, που συμπεριλαμβάνει τον προσδιορισμό 3D  συντεταγμένων για 
διακριτά σημεία επί του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου, γ. Μονοεικονικός 
προσανατολισμός τμήματος της πανοραμικής εικόνας του 1858, στο οποίο εμφανίζεται 
το κτήριο Μπαλού και ικανοποιεί τις αρχές της κεντρικής προβολής, μέσω των 
φωτοσταθερών σημείων που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο βήμα (DLT – Direct 
Linear Transform), δ. Εκτίμηση της ακρίβειας προσανατολισμού της πανοραμικής 
εικόνας με υπολογισμό του μέσου τετραγωνικού σφάλματος σε επιπρόσθετα σημεία 

γνωστών συντεταγμένων (σημεία ελέγχου) , ε. Προβολή της υπάρχουσας 
κατάστασης (σημερινό ύψος) πάνω στην πανοραμική εικόνα μέσω αντίστροφης 
Φωτογραμμετρίας. Διαδοχική προβολή ευθύγραμμων τμημάτων παράλληλων προς τον 
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