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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Ψηφιακή Φωτογραμμετρική 
Μηχανή 
DMC (Intergraph) 
 

Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Automatic Trian-
gulation  
 
 

Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέ-
λου Εδάφους και Επεξεργασία 

ImageStation Automatic Eleva-
tion  

Image Station DTMQue  
 

Στερεοσκοπική Παρατήρηση 
και Επεξεργασία Δεδομένων 

ImageStation Stereo Display  

ImageStation DTM Collection  

ImageStation Feature Collection  

 

Παραγωγή 
Ορθοφωτογραφιών και 
ορθοφωτομωσαικών 

ImageStation OrthoPro 

 

Διαχείριση Βάσης 
Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Geomedia Professional 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
www.getmap.gr 
www.synarmosis.gr  

Η MΑP ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 250 km2  ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ,  ΜΕ PIXEL SIZE 

40cm 

 

Η MaP Ε.Π.Ε. παραδίδει για το τεχνικό γραφείο Α. Ντέμου, ορθοφωτογραφίες υψηλής 
ανάλυσης και ακρίβειας για περιοχή 250 στρεμμάτων στην Αντίπαρο. Οι 
ορθοφωτογραφίες προέκυψαν από έγχρωμη ψηφιακή εικόνα, προϊόν πτήσης, η οποία 
προγραμματίστηκε από τη MaP Ε.Π.Ε. 

Για την πτήση χρησιμοποιήθηκε αεροσκάφος, τύπου Piper Cheyenne II Turbo Pro, ειδικά 
εξοπλισμένο με ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή DMC, μεγάλου format διακριτικής 
ικανότητας 40cm, καθώς και με όλα τα απαραίτητα λογισμικά για την επιτόπια 
παρακολούθηση της πορείας της αεροφωτογράφησης. Tαυτόχρονα 
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις GPS/INS. Τα δεδομένα του GPS/INS εξασφαλίζουν την 
απαιτούμενη ακρίβεια, με σημαντικά μικρότερο αριθμό φωτοσταθερών γεγονός το 
οποίο συνεπάγεται επιτάχυνση των διαδικασιών παραγωγής και μείωση των 
απαιτούμενων εργασιών υπαίθρου. Για την επιχείρηση της αεροφωτογράφησης η MaP 
Ε.Π.Ε προμηθεύτηκε, μετά από αίτηση, την απαραίτητη άδεια πτήσης από την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 
 
Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η παραγωγή και παράδοση έγχρωμων 
ορθοφωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας (μέγεθος εδαφοψηφίδας = 0.25m) και 
οριζοντιογραφικής ακρίβειας < 0.50 m. Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη φωτογραμμετρική 
διαδικασία δίνεται στην ποιότητα του παραγόμενου, από τα συγκεκριμένα 
στερεοσκοπικά μοντέλα ,Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους αλλά και η διατήρηση ενιαίας 
ραδιομετρίας στο σύνολο της έκτασης.  
 
Για να αποφευχθεί η ραδιομετρική ασυνέχεια των ορθοφωτογραφιών, παρήχθη 
φωτομωσαϊκό χαμηλότερης ανάλυσης, από το οποίο αποθηκεύτηκε όλη η απαραίτητη 
πληροφορία που αφορά τη ραδιομετρία του (LUT).  
 
Επίσης, για τις ανάγκες του έργου, μετρήθηκαν με GPS, φωτοσταθερά σημεία τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν στον προσανατολισμό των αεροφωτογραφιών. Επιπλέον, παρήχθη 
αυτόματο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, το οποίο μετά από ποιοτικό έλεγχο και 
χειροκίνητη διόρθωση, χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των τελικών 
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