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Αρχικά Δεδομένα 
Αεροφωτογραφίες φωτοληψίας 
1960 
 

Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  
Παραγωγή Αυτόματου 
Ψηφιακού Μοντέλου 
Εδάφους  

ImageStation Automatic Eleva-
tion  

Στερεοσκοπική Παρατήρηση 
και Επεξεργασία Δεδομένων 

ImageStation Stereo Display  

ImageStation DTM Collection  

ImageStation Feature Collection 

 Παραγωγή 
Ορθοφωτογραφίας 

Geomedia OrthoPro 

Διαχείριση Βάσης 
Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Geomedia Professional 
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Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΡΘΟΔΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1960 ΓΙΑ ΠΕΡΟΧΗ 252 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 
 

 
Οι Δασικοί Χάρτες είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο που διαθέτουμε για την 
ανάδειξη, την προστασία και τη μελλοντική διαχείριση των δασικών και χορτολιβαδικών 
εκτάσεων της χώρας μας. Πάνω στους Δασικούς Χάρτες αποτυπώνονται τα όρια των 
δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (έτσι όπως αυτά εμφανίζονται, τόσο στις 
παλαιότερες διαθέσιμες αεροφωτογραφίες - 1938, 1945 ή 1960, όσο και στις πιο 
πρόσφατες), τα πάρκα, τα άλση που βρίσκονται εντός των σχεδίων πόλεων, καθώς και 
όλες οι τελεσίδικες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για κάθε εξεταζόμενη 
περιοχή από τη Δασική Υπηρεσία.  
 
Η επεξεργασία αεροφωτογραφικών λήψεων του 1960, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα 
τεχνικά προβλήματα, αφ’ ενός λόγω της παλαιότητας των εικόνων, όσο και των 
εξωσυμβατικών παραδοχών που ο φωτογραμμέτρης έχει να αντιμετωπίσει, όπως την 
έλλειψη των στοιχείων της κάμερας, την αδυναμία εντοπισμού φωτοσταθερών και την 
πολύ κακή (όχι μόνο ραδιομετρική) ποιότητα των film που ψηφιοποιούνται. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται όχι μόνο στις προσομοιώσεις των χαρακτηριστικών της 
κάμερας, αλλά και στο χρησιμοποιούμενο ψηφιακό μοντέλο εδάφους και την ενίσχυση 
με επιπλέον σημεία ελέγχου, όπως προκύπτει από τα παραπάνω.  
 
Η MaP Ε.Π.Ε. ολοκλήρωσε και παρέδωσε ιστορικούς ορθοφωτοχάρτες για έκταση 252 
χιλιομέτρων ανάλυσης 1 m στην περιοχή του Πύργου, στα πλαίσια έργου για το 
ομώνυμο δασαρχείο, διαθέσιμης φωτοληψίας 1960. Συνολικά, σαρώθηκαν 16 
ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση (1800 dpi ) και σε ειδικό 
φωτογραμμετρικό ψηφιοποιητή. Στην συνέχεια, οι εικόνες ταξινομήθηκαν ανάλογα με 
τις περιοχές που καλύπταν η κάθε μια και έτσι προέκυψαν 8 μπλοκ, τα οποία 
αεροτριγωνίστηκαν αυτόνομα. Για την ορθοδιόρθωση χρησιμοποιήθηκε Ψηφιακό 
Μοντέλο Εδάφους που έχει παραχθεί φωτογραμμετρικά, με βήμα καννάβου 20m και 
ακρίβεια 3-5m. Το αποτέλεσμα ελέγχθηκε γεωμετρικά με ανεξάρτητα σημεία ελέγχου 
και στο τέλος πιστοποιήθηκε η οριζοντιογραφική ακρίβειά του σε σχέση με πρόσφατα 
υπόβαθρα, που στην πορεία θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των δασικών χαρτών.  

86_GETMAP-PJ-PHO-MAVRG-0126 /  
xx112011 

MaP E.Π.Ε., Υπηρεσίες & Παραγωγή Δεδομένων Γεω-Πληροφορικής, www.getmap.gr 
Λεωφ. Ποσειδώνος 42, 17675 Τηλ. +30 210 66 64 192, 48 13 232 


