
 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Φωτογραμμετρική απόδοση κατά μήκος αγωγού φυσικού αερίου  
και παραγωγή ΨΜΕ και ορθοφωτογραφίας υψηλής ανάλυσης 

ΠΡΟΦΙΛ 
Όνομα: ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.  

web site: www.astrolabe.gr 
 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Αεροτριγωνισμός 
ImageStation Photogrammetric 
Manager 
ImageStation Satellite Triangula-
tion 
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 Ορθοφωτοχάρτη 
και Μωσαϊκό Εικόνων 

ImageStation OrthoPro 
 
Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  Β ά σ η ς 
Γεωγραφιών Πληροφοριών  
Geomedia Professional 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
www.getmap.gr 
www.intergraph.com 
www.astrolabe.gr 
www.ngi.gr 
www.asprofos.gr 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

H MaP Ε.Π.Ε, σε συνέχεια προηγούμενου έργου της, ολοκλήρωσε με επιτυχία την 
οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση για την αλλαγή χάραξης αγωγού φυσικού 
αερίου, στην περιοχή Βαρνάβα Αττικής, για λογαριασμό της ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.  
 
Η παραγωγική διαδικασία βασίστηκε σε μεθόδους ψηφιακής φωτογραμμετρίας. Η 
ψηφιακή αεροφωτογράφιση προγραμματίστηκε από την MaP Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με 
την Geointelligence A.E. 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 του GPS/
INS εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακρίβεια με μικρότερο αριθμό φωτοσταθερών 
γεγονός το οποίο συνεπάγεται επιτάχυνση των διαδικασιών παραγωγής και μείωση των 
απαιτούμενων εργασιών υπαίθρου.  
 
Η προς απόδοση περιοχή αφορά σε ζώνη κάλυψης 50 m εκατέρωθεν του άξονα του 
αγωγού, ενώ η συλλογή DTM αφορά σε ζώνη 200m εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού.  
Για τον προσανατολισμό των εικόνων μετρήθηκαν, με δορυφορικούς δέκτες εντοπισμού, 
81 κατάλληλα επιλεγμένα φωτοσταθερά σημεία ώστε να χρησιμοποιηθούν για τον 
προσανατολισμό των 296 εικόνων που καλύπτουν την περιοχή ενδιαφέροντος.  
 
Χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί η αδύναμη γεωμετρία του φωτογραμμετρικού 
μπλοκ, που οφείλεται στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αποτύπωσης (corridor map-
ping). Έτσι για παράδειγμα, οι μικρές επικαλύψεις των λωρίδων πτήσης (διαδοχικές 
λωρίδες που συνδέονται μόνο στα άκρα) καθιστούν τον αεροτριγωνισμό αρκετά 
απαιτητική διαδικασία που χρήζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Μετά τον υπολογισμό 
του εξωτερικού προσανατολισμού των εικόνων ακολούθησε η φωτογραμμετρική 
απόδοση όλων των οντοτήτων που εντοπίζονται στην ζώνη ενδιαφέροντος.  
 
Τελικά στη δεύτερη φάση του έργου παραδόθηκαν ακόμα 5 ορθοφωτοχάρτες, που 
αφορούσαν την επιπρόσθετη περιοχή χάραξης του αγωγού, διανομής 1:1000, 
διαστάσεων 800x600 m και Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους το οποίο συλλέχθηκε αυτόματα 
και διορθώθηκε χειροκίνητα όπου εντοπίστηκαν αστοχίες.  
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