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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ—ΚΡΗΤΗΣ 

 

Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών στη περιοχή Ρεθύμνου 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ IKONOS  
 

 
Οι Δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης είναι  χρόνια τώρα διαθέσιμες για 
εμπορική χρήση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί σταδιακά στην αντικατάσταση της 
αναλογικής μηχανής από την ψηφιακή κάμερα, αλλά και στην ευρεία χρήση εικόνων 
από δορυφορικούς αισθητήρες. Σήμερα είναι διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες πολύ 
υψηλής ανάλυσης (π.χ. μέγεθος εικονοψηφίδας = 0.50m) και η χρήση τους έχει 
επεκταθεί σε μελέτες και εφαρμογές αστικού περιβάλλοντος, όπου μέχρι πρότινος η 
χρήση αεροφωτογραφίας ή επίγειας μέτρησης ήταν αναγκαία. Με την χρήση 
δορυφορικής εικόνας το κόστος μελέτης μειώνεται σημαντικά σε σχέση με την 
αεροφωτογράφιση ή την επίγεια μέτρηση. Ο δορυφόρος από τον οποίο προμηθεύτηκαν 
οι εικόνες για το έργο είναι ο IKONOS, που αποτελεί τον το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο 
δορυφόρο υψηλής ανάλυσης. Αξίζει να σημειωθεί, πως ήταν ο πρώτος δορυφόρος που 
είναι ικανός να συλλέξει παγχρωματικές εικόνες με διακριτική ικανότητα 82 εκατοστών 
και πολυφασματικά με διακριτική ικανότητα 4 μέτρων. Χρησιμοποιώντας τις εικόνες και 
από τους δυο αισθητήρες, και με την κατάλληλη συγχώνευσή τους, δημιουργείται 
εικόνα διακριτικής ικανότητας 1 μέτρου (pan-sharpened).  
 
Η MaP Ε.Π.Ε. παράγει γεωγραφικά δεδομένα από δορυφορικές εικόνες διαφορετικών 
δορυφορικών αισθητήρων. Αναλαμβάνει την διαδικασία παραγγελίας και διάθεσης της 
δορυφορικής εικόνας στον πελάτη, τον προσανατολισμό της, την παραγωγή Ψηφιακού 
Μοντέλου Εδάφους (ΨΜΕ), ορθοφωτογραφίας και ορθοφωτοχάρτη. Με το πέρας της 
φωτογραμμετρικής διαδικασίας παραδίδεται, ψηφιακά, το τελικό προϊόν σε κατάλληλο 
προς επεξεργασία τύπο αρχείου.  
 
Για την περιοχή του Ρεθύμνου Κρήτης, η MaP Ε.Π.Ε. προσανατόλισε δορυφορικές 
εικόνες υψηλής ανάλυσης (Δορυφόρος IKONOS, με μέγεθος εικονοψηφίδας 1m) από 
την οποία παρήχθη ορθοφωτογραφία με μέγεθος εικονοψηφίδας 1m. Για το 
συγκεκριμένο έργο, παραδόθηκαν 12 πινακίδες, διανομής 1:5000, σε προβολικό 
σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ΄87 και 1 ορθοφωτομωσαϊκό, το οποίο καλύπτει το σύνολο της 
περιοχής ενδιαφέροντος.  
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