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Ψηφιακή έγχρωμη αεροφωτογράφηση του συνόλου της Ν. Ζακύνθου, 

έκτασης 406 km2 και διακριτικής ικανότητας 20cm 

 
Η MaP Ε.Π.Ε., στα πλαίσια του έργου Υπηρεσίες Καταγραφής και Δημιουργίας Μητρώου 
Κτισμάτων Δήμου Ζακύνθου, εκτέλεσε αεροφωτογραφική πτήση για το Δήμο Ζακύνθου, 
συνολικής έκτασης 406 km2. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πτήσης πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την εταιρεία Geomatics ΑΕ.  

Η MaP Ε.Π.Ε. διαθέτοντας ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών, ανέλαβε τη μίσθωση κατάλληλα 
εξοπλισμένου για το σκοπό της φωτογράφησης αεροσκάφους, τύπου Piper Cheyenne II Turbo 
Prop. Το επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν ειδικά εξοπλισμένο με ψηφιακή φωτογραμμετρική 
μηχανή εναέριων λήψεων, Z/I DMC, μεγάλου format, διακριτικής ικανότητας 20cm, καθώς και με 
όλα τα απαραίτητα λογισμικά για την επιτόπια παρακολούθηση της πορείας της 
αεροφωτογράφησης. Για την επιχείρηση της αεροφωτογράφησης η MaP Ε.Π.Ε προμηθεύτηκε, 
μετά από αίτηση, την απαραίτητη άδεια πτήσης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).  

Παράλληλα με τη λήψη των εικόνων συλλέχθηκαν επιπλέον παρατηρήσεις GPS/INS για το κάθε 
εικονοκέντρο. Τα GPS/INS δεδομένα περιγράφουν τη θέση και τον προσανατολισμό της μηχανής 
τη στιγμή της λήψης και εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακρίβεια με μικρότερο αριθμό αναγκαίων 
φωτοσταθερών σημείων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται επιτάχυνση των διαδικασιών παραγωγής 
και μείωση των απαιτούμενων εργασιών υπαίθρου.  

Η πτήση πραγματοποιήθηκε καλοκαιρινό μήνα, εποχή κατά την οποία η γωνία του ήλιου και οι 
συνθήκες φωτισμού, είναι οι πλέον κατάλληλες, αν και στον Ελλαδικό χώρο, η πτητική περίοδος 
διαρκεί σχεδόν εννέα μήνες. Το έντονο ανάγλυφο που παρουσιάζει το Νησί της Ζακύνθου, κυρίως 
στο δυτικό τμήμα του, αποτέλεσε παράγοντα που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο κατά το σχεδιασμό 
της αεροφωτογράφησης.  Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα του φυσικού αναγλύφου, 
σχεδιάστηκαν κατάλληλα οι γραμμές πτήσης, ώστε να καλύπτεται ορθότερα η περιοχή μελέτης.  

Η πτήση που πραγματοποιήθηκε απέδωσε συνολικά 672 αεροφωτογραφίες, σε 14 παράλληλους 
άξονες πτήσης. Τα στοιχεία της λήψης, αφορούν έγχρωμες ψηφιακές εικόνες 4 καναλιών (RGB-
Nir), με διακριτική ικανότητα 20cm. Η πλάγια (25%) και η κατά μήκος (60%) επικάλυψη, 
δημιουργούν τα κατάλληλα στερεοσκοπικά μοντέλα για την φωτογραμμετρική επεξεργασία και 
την τρισδιάστατη παρατήρηση. 

Με το πέρας της αεροφωτογράφησης τα δεδομένα μεταφέρθηκαν σε χώρο της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού, ελέγχθηκαν και διαβαθμίστηκαν, στα σημεία των αεροφωτογραφιών που  
απεικονιζόταν πληροφορία που κατηγοριοποιούνταν ως απόρρητη από την υπηρεσία.  
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