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1.7.  Γενικές βάσεις της Φωτοερµηνείας/Τηλεπισκόπησης 
Ο πρώτος θεµελιώδης χειρισµός της Φωτογραµµετρίας αλλά και της Φωτοερµηνείας/ 
Τηλεπισκόπησης, είναι η λήψη των φωτογραµµάτων/ τηλεπισκοπικών απεικονίσεων που 
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και µόνο για τους φωτογραφικούς δέκτες, µπορούν να 
θεωρηθούν ως αποτέλεσµα της λειτουργίας κάποιας µορφής προοπτικής απεικόνισης. 
 

 
Σχήµα 1 
Πραγµατικά, όπως φαίνεται και στο σχήµα 1, η φωτογραφική λήψη αποτελεί την εγγύτερη ισοδυναµία 
προοπτικής απεικόνισης ενός τµήµατος της φυσικής γήινης επιφάνειας. 
 
 
Έτσι µε προοπτικό κέντρο το µαθηµατικό σηµείο Ο΄ µπορούµε να πάρουµε πάνω στο 
επίπεδο Ε, την προοπτική απεικόνιση του εδάφους, ως το σχήµα που ολοκληρώνει το σύνολο 
των σηµείων τοµής, των προβολικών ακτίνων από τα σηµεία λεπτοµερειών του εδάφους, (ή 
του αντικειµένου/ φαινοµένου συµβάντος, που µας ενδιαφέρει, γενικότερα) προς το σηµείο 
Ο΄, µε το επίπεδο Ε. 
Με προοπτικό σηµείο τώρα, το φυσικό σηµείο Ο΄΄ (φακός της φωτοµηχανής), το διαστατό 
δηλ. σηµείο που πραγµατώνει, στη διαδικασία της φωτογράφησης, τη λειτουργία του 
(αδιάστατου) µαθηµατικού σηµείου (του προοπτικού κέντρου), µπορούµε να πάρουµε µια 



Φωτοερµηνεία  Τηλεπισκόπηση      

 45 

αρνητική εικόνα του εδάφους Α, (πάνω στο επίπεδο της φωτογραφικής πλάκας ή του φιλµ) 
και µετά από κατάλληλη φωτογραφική διεργασία, ένα θετικό φωτότυπο ή ένα διαθετικό ∆ 
όµοιο µε την αρνητική εικόνα. 
Το όριο συνεπώς της αεροφωτογράφισης (ή και της επίγειας φωτογράφησης) για προοπτικό 
κέντρο φυσικό σηµείο που τείνει προς µαθηµατικό, παρέχει το φωτόγραµµα, ιδεώδη µορφή 
φωτογραφικής προοπτικής απεικόνισης. 
Γίνεται φανερό, ότι το φυσικό σηµείο του φακού θα τείνει να γίνει µαθηµατικό µοντέλο, στο 
µέτρο που ο φακός απαλλάσσεται απ’ τα σφάλµατα του και ιδιαίτερα απ’ την διαστροφή, 
οπότε και θα συµπεριφέρεται κατά την εγγύτερη ισοδυναµία, ως µαθηµατικό προοπτικό 
κέντρο. 
Για τον δεύτερο θεµελιώδη χειρισµό της Φωτογραµµετρίας, την εκµέτρηση δηλ. κι απόδοση 
φωτογράµµατος, ή συζυγών φωτογραµµάτων είναι απαραίτητη η γνώση κι αποκατάσταση 
των στοιχείων του εσωτερικού κι εξωτερικού προσανατολισµού κατά την στιγµή της 
φωτογραµµετρικής λήψης. Των στοιχείων δηλ που επαρκούν για την πιστή ανακατασκευή 
στα κατάλληλα αποδοτικά όργανα των οπτικών δεσµών της φωτογράφησης απ’ τη µιά και 
για την αναφορά τους απ’ την άλλη µεριά, µε κατάλληλους χειρισµούς, υπό κλίµακα, στον 
απαραίτητο γεωδαιτικό έλεγχο. 
Απ’ την πλευρά της Φωτοερµηνείας, της ποιοτικής θα µπορούσαµε να πούµε έκφρασης κι 
ολοκλήρωσης των φωτογραµµετρικών δυνατοτήτων, ο δεύτερος θεµελιώδης χειρισµός, θα 
µπορούσε να µεταφρασθεί στην, µε απλές διαδικασίες και σε απλά όργανα, (τα 
στερεοσκόπια κ.λ.π.), ανακατασκευή από συζυγή φωτογράµµατα, του στερεογράµµατος της 
περιοχής ή του αντικειµένου στο κοινό τους τµήµα. 
 
1.8.  Φωτογραφικές βάσεις 
Το βασικό µέσο Φωτοερµηνείας είναι το φωτόγραµµα, που θα πρέπει να πληρεί ορισµένες 
προϋποθέσεις ακρίβειας και απαιτήσεις ποιότητας, για να είναι δυνατή κι αποτελεσµατική, η 
επιτυχηµένη µετρητική και ποιοτική του αξιοποίηση. 
Αυτές οι προϋποθέσεις κι απαιτήσεις αφορούν, (στην κύρια σηµερινή εφαρµογή της 
Φωτοερµηνείας): 
στα όργανα λήψης φωτογραµµάτων για φωτοερµηνεία (περισσότερο δηλ. στις 
φωτογραµµετρικές φωτοµηχανές εναέριων κι απόγειων τελευταία φωτολήψεων),  
στα φωτογραφικά υλικά, 
στον κατάλληλο προγραµµατισµό των ειδικών κατά περίπτωση και πεδίο εφαρµογής της 
φωτοερµηνείας φωτολήψεων, 
στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την καταλληλότητα µιας 
φωτοερµηνευτικής λήψης. 
 
Όργανα φωτολήψεων 
Η βασική αρχή του “σκοτεινού θαλάµου”, (που περιγράφτηκε για πρώτη φορά απ’ τον 
Έλληνα φυσικό και φιλόσοφο Αριστοτέλη ως “Το φως, διερχόµενο από µικρό άνοιγµα 
σκοτεινού θαλάµου, µπορεί να σχηµατίσει στην απέναντι έδρα του, τις εικόνες των 
αντικειµένων που το ανακλούν”), υλοποιεί την φωτογραφική ισοδυναµία της προοπτικής 
αντιστοίχησης µε τη βοήθεια της Φωτογραµµετρικής φωτοµηχανής, (Οπτικοµηχανικού 
συγκροτήµατος: φακού -κλείστρου - ηθµού, µέσα σε αµετάβλητο θάλαµο που συνδέεται µε 
σχετικές διατάξεις κι εξοπλισµούς). 
Οι φωτογραµµετρικές φωτοµηχανές εναέριων λήψεων χαρακτηρίζονται: 
απ’ την εστιακή απόσταση του αντικειµενικού τους φακού, f, 
απ’ τον λόγο ανοίγµατος του φακού  f/d, (όπου d η διάµετρος της κύριας εισόδου του 
φακού), 
απ’ τις διαστάσεις του φωτογραφικού υλικού που χρησιµοποιούν, 
απ’ την γωνία του εικονοπεδίου κ.λ.π. 
Γενικά όταν λέµε, φωτογραµµετρική φωτοµηχανή 152/23 εννοούµε την µηχανή µε εστιακή 
απόσταση f=152mm και διαστάσεις φωτογραφικού υλικού 23cm x 23cm. 
Όπως µέχρι τώρα έχει αναφερθεί, ο πιο σηµαντικός συντελεστής στην λήψη µιας κατά το 
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δυνατό ιδανικής φωτογραφικής κεντρικής προοπτικής εικόνας, είναι ο φωτογραµµετρικός 
φακός, που συνηθέστατα αποτελεί αριστούργηµα τεχνικής τελειότητας, γιατί στην 
κατασκευή του καταβλήθηκε η µέγιστη προσπάθεια : για να µηδενισθούν τα σφάλµατα των 
µερών που τον απαρτίζουν, 
� για την µέγιστη δυνατή οξύτητα κι ενέργεια στην φωτογραφική εικόνα, 
� για να επιτρέπει οµοιόµορφο φωτισµό του φωτογραφικού υλικού. 

Επειδή κατά την αεροφωτογράφιση, το σηµείο λήψης κινείται µε την ταχύτητα του 
αεροσκάφους που µεταφέρει τη φωτογραµµετρική φωτοµηχανή, καταβλήθηκε προσπάθεια, η 
ταχύτητα του κλείστρου να είναι τόσο µεγάλη, ώστε ο χρόνος έκθεσης του φωτογραφικού 
υλικού να είναι ελάχιστος δυνατός (π.χ. 1/100 - 1/1000 sec) 

Ακόµα, επειδή µεταξύ του σηµείου λήψης και του εδάφους, παρεµβάλλεται τη στιγµή 
της εναέριας ή απόγειας διαστηµικής φωτογράφησης, µεγάλο πάχος ατµόσφαιρας, ίσο µε το 
ύψος πτήσης του αεροσκάφους/ή της διαστηµικής πλατφόρµας, η ύπαρξη σκόνης, οµίχλης 
κ.λ.π. αιωρηµάτων, προκαλεί, λόγω της πάνω σ’ αυτά ανάκλασης και διάχυσης της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, ένα κυανίζον στρώµα φωτός, που εξασθενεί την ποσότητα 
φωτισµού η οποία προορίζεται να δηµιουργήσει το φωτογραφικό αρνητικό του εδάφους. 

Γι’ αυτό, αλλά και για να παρεµποδισθεί, ή να ελεγχθεί η διέλευση απ’ το φακό, 
ανεπιθύµητων, (ή ειδικών, κατά περίπτωση εφαρµογής), µηκών κύµατος φωτός, 
χρησιµοποιούνται οι ηθµοί (φίλτρα). 

Ο φωτογραµµετρικός εικονοθάλαµος, µε την αµετάβλητη σε εξωτερικές επιδράσεις 
κατασκευή του, εξασφαλίζει τη σταθερότητα της ισότητας της εστιακής απόστασης του 
φακού µε την σταθερά της φωτοµηχανής. 

Η φωτογραµµετρική φωτοµηχανή µε τους απαραίτητους σχετικούς εξοπλισµούς, 
τοποθετείται πάνω σε µια διάταξη τέτοια, που να εξασφαλίζει κατά το δυνατό, την 
κατακορυφότητα του άξονα λήψης (µια που το µεγαλύτερο ποσοστό φωτογραµµάτων για 
σκοπούς φωτοερµηνείας παίρνεται µε άξονα κατακόρυφο), αλλά και ανεµπόδιστο οπτικό 
πεδίο για το φακό. 

Ακολουθεί παραστατικό διάγραµµα τοµής της φωτογραµµετρικής φωτοµηχανής τη 
στιγµή της λήψης (Σχήµα 2)             

 
 
        Ś 

       
   Ś   φωτογραφικό αρνητικό 
    
       
        f  
            δάπεδο αεροσκάφους 
    

              d 
 
     H     ύψος πτήσεως 
 
 

         έδαφος 
             
   S 
 
     `       Ś x Ś  διαστάσεις φωτογραφικού υλικού 
 
     S      S x S αντίστοιχα διαστάσεις επί του εδάφους 
 
          Σχήµα 2 
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1.9.  Φωτογραφικά υλικά 
Κατά τη στιγµή της λήψης, (1/100 - 1/1000 sec συνήθως), µιας αεροφωτογραφίας, το 

φως ανακλώµενο από το προς φωτογράφηση αντικείµενο (έδαφος) διέρχεται από το φακό 
της φωτοµηχανής και προσπίπτει στο φωτογραφικό υλικό (π.χ. γυάλινη πλάκα, ή φιλµ/φύλλο 
από celluloid, επιστρωµένα µε φωτοπαθές γαλάκτωµα βρωµιούχου αργύρου πάχους µερικών 
εκατοστών του χιλιοστού). 

Οι φωτεινές ακτίνες από τα σηµεία της επιφάνειας του αντικειµένου προκαλούν µια 
φωτοχηµική αντίδραση µε την οποία ο βρωµιούχος άργυρος του φωτογαλακτώµατος 
διασπάται σε βρώµιο και µεταλλικό άργυρο και σχηµατίζεται έτσι µια λανθάνουσα 
φωτογραφική εικόνα. 

Ακολουθεί η χηµική διεργασία: της εµφάνισης, της στερέωσης και του πλυσίµατος, 
µετά την οποία τελικά δηµιουργείται η αρνητική φωτογραφική εικόνα του εδάφους που 
παρουσιάζει τις διαφορές φωτεινότητας των επιφανειών των αντικειµένων, ως διαφορές 
τόνου αµαύρωσης των µορίων του µεταλλικού αργύρου. 

Απ’ την αρνητική φωτογραφική εικόνα, (ή απ’ το αρνητικό της φωτογραφίας όπως 
συνήθως λέµε), µπορούµε µε κατάλληλη επεξεργασία να πάρουµε θετικά φωτότυπα (δηλ. 
αεροφωτογραφίες ή αεροφωτογράµµατα) που είναι και τα κύρια µέσα της Φωτοερµηνείας. 

Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι οι αεροφωτογραφίες είναι τα αρνητικά των αρνητικών 
φωτογραφικών εικόνων , κι αυτό εξηγεί και τη διαδικασία δηµιουργίας τους. 

Ανάλογα µε την ευαισθησία τους σε ορισµένων µηκών κύµατος ακτινοβολίες τα 
φωτοπαθή φωτογαλακτώµατα διακρίνονται σε παγχρωµατικά και υπέρυθρα. 

Τα παγχρωµατικά φιλµς (που είναι τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα σε 
φωτογραµµετρικές και φωτοερµηνευτικές εφαρµογές), είναι τα ασπρόµαυρα αρνητικά 
φωτογραφικά υλικά, που παρουσιάζουν περίπου το ίδιο πεδίο ευαισθησίας µ’ εκείνο του 
ανθρώπινου µατιού, (µε κάπως αυξηµένη ευαισθησία στο κόκκινο φως και µειωµένη στο 
πράσινο φως). Με τα παγχρωµατικά φιλµς χρησιµοποιούµε συνήθως, ένα ανοικτό κίτρινο 
(που απορροφά τις ανεπιθύµητες υπεριώδεις, ιώδεις και κάπως τις κυανού χρώµατος 
ακτινοβολίες) ή ένα κανονικό κίτρινο φίλτρο (που απορροφά τις υπεριώδεις, ιώδεις και τις 
περισσότερες κυανού χρώµατος ακτινοβολίες). 

Τα υπέρυθρα φιλµς, είναι ασπρόµαυρα φιλµς ευαίσθητα κυρίως στην περιοχή των 
υπερύθρων ακτινοβολιών χρώµατος κυανού και ιώδους. 

Με τα υπέρυθρα φιλµς, χρησιµοποιούνται κόκκινα, (που απορροφούν τις υπεριώδεις, 
ιώδεις και κυανού και πράσινου χρώµατος ακτινοβολίες) ή σκούρα κόκκινα φίλτρα, (που 
απορροφούν όχι µόνο τις υπεριώδεις, αλλά και το µεγαλύτερο τµήµα των ακτινοβολιών του 
ορατού φάσµατος). 

Ενώ στα παγχρωµατικά φιλµς οι διαφορές τόνου απηχούν τις διαφορές χρώµατος της 
επιφάνειας ενός ή πολλών αντικειµένων, στα υπέρυθρα φιλµς οι διαφορές τόνου σηµαίνουν 
διαφορές ανακλασιµότητας των υπέρυθρων ακτινοβολιών στην επιφάνεια ενός ή πολλών 
αντικειµένων. 

Υπάρχουν ακόµη τα έγχρωµα φιλµς και τα ψευδοχρωµατικά φιλµς. 
 

1.10.  Φωτοερµηνευτικές λήψεις 
Από τα τρία είδη φωτολήψεων, δηλαδή, 

- τις Εναέριες Φωτολήψεις 
- τις Επίγειες Φωτολήψεις 
- τις Απόγειες/∆ιαστηµικές Φωτολήψεις 
οι γενικά χρησιµοποιούµενες για τις περισσότερες φωτοερµηνευτικές εφαρµογές είναι οι 
εναέριες, δηλ. οι φωτολήψεις από αεροσκάφος µε φωτογραµµετρική φωτοµηχανή και άξονα 
λήψης κατακόρυφο, ή κεκλιµένο. Οι επίγειες φωτολήψεις χρησιµοποιούνται σε ειδικές 
περιπτώσεις, ενώ από το 1972 σηµειώνεται µια αυξανόµενη τάση χρησιµοποίησης απόγειων 
λήψεων για φωτοερµηνευτικές εφαρµογές στη διερεύνηση των φυσικών διαθεσίµων κ.λ.π. 
(LANDSAT, SPOT, SOYUZ, MOS, προγράµµατα τηλεπισκοπικών εφαρµογών). 

Αν και οι φωτοερµηνευτικές φωτογραφίσεις µε κεκλιµένο άξονα λήψης, µας δίνουν 
πιο οικείες  απόψεις του εδάφους, µια που αποτελούν την εγγύτερη ισοδυναµία µε την 
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συνηθισµένη αντίληψη του χώρου που δίνει η φυσική µας όραση, χρησιµοποιούµε κατά 
κανόνα τις φωτολήψεις µε κατακόρυφο άξονα: 
(α)  Γιατί έτσι οι γεωµετρικές σχέσεις φωτογράµµατος - εδάφους είναι απλούστερες, άρα 

οι µετρήσεις ενδιαφερόντων µεγεθών και οι µετασχηµατισµοί γίνονται ευκολότερα, 
(β)  Γιατί τα σχήµατα του εδάφους στα φωτογράµµατα ελάχιστα διαφέρουν απ’ την ορθή 

προβολή τους, άρα αναγνωρίζονται ευκολότερα, 
(γ)  Γιατί στις µε κατακόρυφο άξονα λήψης αεροφωτογραφίσεις υπάρχει µια κοινή, (έστω 

κι ενδεικτικά), κλίµακα απεικόνισης, ενώ στις κεκλιµένες, η κλίµακα ελαττώνεται µε 
ιλιγγιώδη ρυθµό, απ’ τα σηµεία τα πλησιέστερα στο σηµείο λήψης, προς τα πιο 
αποµακρυσµένα απ’ αυτό, 

(δ)  Γιατί στα φωτογράµµατα κατακορύφων αεροφωτολήψεων απεικονίζεται ανεµπόδιστα, 
η µέγιστη δυνατή επιφάνεια δοσµένου εδάφους, ενώ στις κεκλιµένες αεροφωτολήψεις, 
φυσικά εµπόδια καλύπτουν, (λόγω προοπτικής εκτροπής), και αποκρύπτουν µεγάλες 
επιφάνειες, (“το δένδρο κρύβει το δάσος”). 
Σχηµατική παράσταση των πλεονεκτηµάτων των κατακορύφων αεροφωτολήψεων 

δίνεται στα σχήµατα (3), (4), (5), και (6) που ακολουθούν: 
 
 
 

       α    ν΄    β  γ 
�             Φωτογραφικό αρνητικό 
 
f 
        L     σηµείο λήψης   
 
f 
            θετικό φωτότυπο    

         ν΄ 
      Η 
 
 
 
          
   Γ      Β  Ν    Α 

Σχήµα 3 
      
                                                ν΄= ναδίρ εικόνας : (σηµείο τοµής της κατακορύφου που περνάει 

απ’ το σηµείο λήψης µε το επίπεδο της 
εικόνας) 

     Ν = ναδίρ εδάφους 
 

Από τα όµοια τρίγωνα Lαν΄ και LAN προκύπτει η απλούστατη σχέση 
 
ΝΑ          Η            ν΄ α ⋅⋅⋅⋅ Η 

                        =   και    ΝΑ = 
ν΄ α        f                 f 

 
 
Ακόµα:   ΑΒ       ΒΓ          ΑΓ                 H 

                          =   =         = mb =    
    αβ       βγ          αγ           f 

όπου mb ο παρανοµαστής της εικονοκλίµακας 
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Kατακόρυφη Αεροφωτολήψη 
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         Σχήµα 4 

Τετράγωνο πάνω στο έδαφος 
διαστάσεων  S x S απεικονίζεται 
στο φωτόγραµµα ως τετράγωνο  

S            διαστάσεων Ś x Ś   
     
 

 
 
 

Κεκλιµένη Αεροφωτολήψη 
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Σχήµα 5 
Στο τετράγωνο διαστάσεων  
Ś x Ś  του φωτογράµµατος  
σε κεκλιµένη αεροφωτολήψη 

      ∆              απεικονίζεται το τυχόν  
σχήµα ΑΒΓ∆ του εδάφους 

    
   Β 
 

             A 
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                                                           f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        
∆r1                   ∆r2     

 
 
    

Σχήµα 6 
Είναι φανερό ότι η µη ορατή περιοχή ∆τ1 σε κατακόρυφη αεροφωτολήψη που προκύπτει από 
ένα εµπόδιο δοσµένου ύψους ∆h1 είναι εξαιρετικά µικρότερη απ’ την αντίστοιχη ∆τ2 σε 
κεκλιµένη αεροφωτολήψη (κάτω απ’ τις ίδιες συνθήκες λήψης) 

 
 
Παρά τα µειονεκτήµατα τους όµως, οι κεκλιµένες αεροφωτολήψεις εξακολουθούν να 

χρησιµοποιούνται για αναγνωριστικούς κι εποπτικούς σκοπούς, για τον έλεγχο προόδου 
έργων για την απόκτηση µιας γενικής αίσθησης της περιοχής κ.λ.π. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, η παράλληλη και συµπληρωµατική 
αξιοποίηση κατακόρυφων/κεκλιµένων αεροφωτογραφιών, αν αυτές είναι διαθέσιµες ή 
µπορούν να ληφθούν κατά τη φάση του επίγειου ελέγχου, από κατάλληλα σηµεία 
επισκόπησης της περιοχής. 

Στις κατακόρυφες αεροφωτολήψεις για φωτοερµηνεία χρησιµοποιούµε τις γνωστές 
φωτογραµµετρικές φωτοµηχανές: 
(α) µε εστιακές αποστάσεις  f=88mm, f=152 mm και  f=305 mm 

και διαστάσεις φωτογραφίας 23cm x 23 cm και  
(β) µε εστιακές αποστάσεις f= 70mm, f=115mm και f=210 mm 

και διαστάσεις φωτογραφίας 18 cm x 18 cm 
- Οι αεροφωτοµηχανές 70/18 και  88/23 λέγονται υπερευρυγώνιες γιατί το εικονοπεδίο 

τους είναι από  120g - 139g (ή µικροεστιακές). 
- Οι αεροφωτοµηχανές 115/18 και 152/23 λέγονται ευρυγώνιες γιατί το εικονοπεδίο 

τους είναι από 100g - 105g (ή µεσοεστιακές). 
- Και οι αεροφωτοµηχανές 210/18 και 305/23 λέγονται οξυγώνιες γιατί το εικονοπεδίο 

τους είναι από 60g - 70g (ή µακροεστιακές). 
Για τις συνήθεις φωτογραµµετρικές φωτοµηχανές που χρησιµοποιούµε στη 

Φωτοερµηνεία, η συγκριτική γεωµετρία λήψης δίνεται στο σχήµα 7. 
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(Επειδή ο φωτοερµηνευτής χρησιµοποιεί συνήθως θετικά φωτότυπα, µε το ΘΦ 1,2,3 
κ.λ.π. θα εννοούµε παρακάτω σ’ όλα τα σχήµατα τα θετικά φωτότυπα = θετικά 
αεροφωτογραφιών). 

 
 
             23 
               
   18             23 
    
            18             

                   L  
      f = 70 mm         L                f = 88 mm 

f = 115 mm          Θφ1     f = 152 mm         Θφ1 
        f = 305 mm      

  f = 210 mm    Θφ2        Θφ2 
                Η           
 
 
              Θφ3         Θφ3 

             

        
 
 
 
 
            S1          S1 
 

           S2            
            S2 

           S3 
            S1 
 
 
 
                         έδαφος     
 
 
 

Σχήµα 7 
 
 

Είναι φανερό ότι απ’ το αυτό ύψος πτήσης, οι µικροεστιακές φωτοµηχανές 
απεικονίζουν την µεγαλύτερη έκταση απ’ όλες τις άλλες φωτοµηχανές αναλογικά. 

Προκειµένου ν’ απεικονισθεί σε αεροφωτογραφίες µια ενδιαφέρουσα έκταση του 
εδάφους και µε δοσµένα τα πλεονεκτήµατα, για τη φωτοερµηνεία, (και φυσικά και για τη 
φωτογραµµετρία), που παρέχει η στερεοσκοπική αντίληψη του εδάφους, προγραµµατίζουµε 
κατάλληλα την κατακόρυφη αεροφωτολήψη σε επικαλυπτόµενες λωρίδες κατά µήκος 
επικαλυπτοµένων αεροφωτογραφιών. 

Πραγµατικά η κατά πλάτος επικάλυψη (επικάλυψη λωρίδων) που για λόγους 
ασφάλειας είναι q =20 - 30% εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει κενό στην αεροφωτογράφιση, 
ενώ η κατά µήκος επικάλυψη P= 60% εξασφαλίζει την δυνατότητα στερεοσκοπικής όρασης 
των αεροφωτογραµµάτων µε την βοήθεια στερεοσκοπίου. 

Έτσι η σχεδίαση σε κάτοψη της αεροφωτόληψης µιας ενδιαφέρουσας περιοχής µε 
τρεις λωρίδες των επτά αεροφωτογραφιών η κάθε µια, µε P =60% και q= 20% δίνεται στο 
σχήµα 8. (Να σηµειωθεί ο τρόπος αρίθµησης λωρίδων και φωτογραµµάτων). 
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      1·1        1·2         1·3         1·4          1·5         1·6         1·7 

 
 
 
 
 

20 %  2·7         2·6         2·5         2·4          2·3         2·2         2·1 
 
 

 
 
 

20%   3·1         3·2         3·3          3·4          3·5         3·6         3·7 
 
     S 

 
 
 

 
  60 % S                                                                       S 

  
60 % S 

 
 
 

       Σχήµα 8 
Η κατά µήκος τοµή µιάς λωρίδας αεροφωτογραφιών κατά τη στιγµή της κατακόρυφης 

αεροφωτόληψης του παραδείγµατος δίνεται στο σχήµα 9. 
 
 
 
 
     L 1·1  L 1·2  L 1·3  L 1·4  L 1·5  L 1·6  L 1·7 
                b b b          b           b            b 
                   f 
                 
 
     Θφ1·1   Θφ 1·2    Θφ 1·3 Θφ 1·4  Θφ 1·5   Θφ 1·6   Θφ 1·7 
           

                       H 
           

      
 
 
 
 
 
 
 
        S  
             p % S 
             
          Σχήµα 9 
         όπου b η απόσταση δύο κατά µήκος διαδοχικών σηµείων λήψης. 
 
Η κατά πλάτος τοµή της φωτολήψης δίνεται στο σχήµα 10 
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L 1·1  α  L 2·7        α         L 3·1 
       
 
 
           Θφ 1·1   Θφ 2·7        Θφ 3·1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     S 
 
               q % S 
 

Σχήµα 10 
             

              όπου α η απόσταση δύο διαδοχικών κατά πλάτος σηµείων λήψης. 
 

 
Aπ’ τα τυπικά σχήµατα της κατά µήκος και κατά πλάτος επικάλυψης (σχήµα 11) 

εύκολα προκύπτουν οι σχέσεις: 
 
 
          

    b              a 
        L1              L2          L1            L2 
 
 
  Θφ1    Θφ2 
      Θφ1       Θφ2 
                      

            
 
 
 
 
 
 
 

 
S                                                                    S 

 
   p % S                                                                  

        q % S 
 
 

Σχήµα 11 
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               P     q 
S = b +     S   και S = a +         S 
        100    100 
 
          P     q 

και   b = S -      S   και a = S -          S 
        100    100 
 
      P           q 

και  b = S ⋅ ( 1  -              )    και a = S ⋅ (1 -  ) 
    100         100 
 
 

οπότε το ωφέλιµο εµβαδόν του στερεοσκοπικού ζεύγους των αεροφωτογραµµάτων είναι 
 (σχήµα 12) 
 
 
 
 

        ·    b     ·             S 
 
 
 
           p% S 
 

Σχήµα 12 
 
             p        p 
    Εn  =  S ⋅        S  =                 ⋅ S2 

          100    100 
κι επειδή η ποιότητα της εικόνας δεν είναι παραδεκτή στα άκρα, µπορούµε να δεχθούµε:  
     

Εn = b ⋅ a 
Έτσι, αν η ενδιαφέρουσα έκταση στο έδαφος έχει εµβαδόν Ε, ο αριθµός των 

απαιτούµενων για την φωτοερµηνευτική λήψη αεροφωτογραφιών θα είναι: 
       

            Ε  Ε 
    n =        = 

                          Εn α ⋅ b 
 

Παράγοντες που επηρεάζουν την φωτοερµηνευτική λήψη 

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την φωτοερµηνευτική λήψη (και συνεπώς και τις 
συγκεκριµένες κάθε φορά φωτοερµηνευτικές δυνατότητες), τόσο όσον αφορά στην ποιότητα 
των φωτογραµµάτων, όσο και στη µορφή των διαφόρων χαρακτηριστικών στοιχείων που 
µπορούν ν’ αναγνωρισθούν πάνω σ’ αυτά είναι: 
♦ Η αξιοποίηση όλων των διατιθέµενων γενικών, τοπογραφικών, χαρτογραφικών, 

βιβλιογραφικών, αεροφωτογραφικών και λοιπών τηλεπισκοπικών και άλλων 
στοιχείων, προκειµένου να προσδιορισθούν οι γενικοί τύποι προτύπων και 
χαρακτηριστικών που επικρατούν, ή πρέπει  λεπτοµερέστερα να αναλυθούν. 

♦ Η εκλογή του αεροσκάφους µε το οποίο θα γίνει η αεροφωτολήψη. 
♦ Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
♦ Η εκλογή της εποχής και της ώρας λήψης. 
♦ Η θέση του ήλιου κατά τη διάρκεια της λήψης. 
♦ Η εκλογή της διεύθυνσης του άξονα πτήσης.  
♦ Η εκλογή του φωτογαλακτώµατος του φιλµ σε συνδυασµό µε τα κατάλληλα φίλτρα. 
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♦ Το ύψος πτήσης. 
♦ Η εκλογή της, ή των φωτογραµµετρικών φωτοµηχανών, ή και άλλων τηλεπισκοπικών 

δεκτών και συστηµάτων και των κατά µήκος και πλάτος επικαλύψεων. 
 

Στοιχειώδεις Μετρήσεις στη Φωτοερµηνεία 

Κλίµακα αεροφωτογραφίας 

Απλές µετρήσεις σε µια φωτογραφία και σ’ ένα ζευγάρι αεροφωτογραφιών µπορούν 
να δώσουν στον φωτοερµηνευτή µια ουσιαστική δυνατότητα ολοκλήρωσης της δουλειάς του 
σε κάθε φάση της. 

Ακόµη, παράλληλη µελέτη αεροφωτογραφιών και χαρτών της ίδιας περιοχής, (που 
ενδεχόµενα υπάρχουν) και µετρητικές παραβολές µεγεθών που απεικονίζονται, τόσο στην 
αεροφωτογραφία, όσο και στο χάρτη, µπορούν να υποβοηθήσουν σηµαντικά τη 
φωτοερµηνευτική διαδικασία. 

Θεµελιακή έννοια συνεπώς είναι η κλίµακα της αεροφωτογραφίας, που στην ιδεώδη 
περίπτωση κατακόρυφου άξονα λήψης και για έδαφος οριζόντιο κι επίπεδο, θα µπορούσε να 
γίνει εύκολα κατανοητή µε τη βοήθεια του σχήµατος 13 που περιγράφει τη γεωµετρία της 
λήψης σε κατακόρυφη τοµή. 

 
          L 
 
           f 
               
    Θφ    α   β 
         Ś 
             Η 
               
 
 
 
 
 
             

Α                             S        Β        
 

Σχήµα 13  
    

όπου: L= το σηµείο λήψης,      f = η εστιακή απόσταση 
    της φωτογραµµετρικής φωτοµηχανής,   Η = το ύψος πτήσης 
    Φφ = θετικό φωτότυπο φωτογράµµατος, 
    αβ = τοµή θετικού φωτότυπου, 

   ΑΒ = αντίστοιχη τοµή του εδάφους, 
 

Είναι φανερό ότι τα µεγέθη Α Β στο έδαφος συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα τους α β 
στο φωτόγραµµα µε απλές σχέσεις οµοιότητας. 
Πραγµατικά απ’ τα όµοια τρίγωνα Lαβ και LΑΒ έχουµε: 

 

αβ            ś              f  1 
   =      =       =         =  Mb  όπου Mb η εικονοκλίµακα 

       ΑΒ           S             H mb   (κλίµακα της αεροφωτογραφίας) 

 

                     ś⋅ H 
και    S = ś⋅ mb  S =      H = f⋅ mb 

                f 
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Παράδειγµα 
Να βρεθεί η κλίµακα των αεροφωτογραφιών που πάρθηκαν µε φωτογραµµετρική  
φωτοµηχανή 305/23 από ύψος Η = 2000m . 
Να βρεθεί ακόµα το µήκος στο έδαφος που απεικονίζεται στη διάσταση ś = 23cm της 
αεροφωτογραφίας. 
Απάντηση 

 
 1     f     0,305  1 

Είναι Mb =           =            =     = 
               mb       H     2.000            6.557 
 
    S = ś⋅ mb = 0,23 x 6.557 = 1.508m 
 
Στην συνηθισµένη πραγµατική περίπτωση κατακόρυφης αεροφωτογράφισης του 

τυχαίου εδάφους, θεωρούµε ως (ενιαία) κλίµακα αεροφωτογραφίας αυτή που αναφέρεται σ’ 
ένα οριζόντιο συµβατικό επίπεδο που περνάει απ’ το µέσο υψόµετρο του εδάφους που 
απεικονίζεται στη δοσµένη αεροφωτογραφία. 

Έτσι µε τη γνώση αυτής της συµβατικής εικονοκλίµακας, µπορούµε, µετρώντας στη 
φωτογραφία ένα µήκος που µας ενδιαφέρει, να υπολογίσουµε την περίπου αληθή τιµή του 
στο έδαφος, (όταν βέβαια το επίπεδο στο οποίο κείται παρουσιάζει µικρή κλίση). Η 
µετρητική αυτή εκτίµηση µπορεί να µας βοηθήσει σε συνδυασµό βέβαια και µ’ άλλα 
στοιχεία στην διατύπωση συµπερασµάτων ποιοτικής φύσης. 
 
Παράδειγµα 
Σε φωτόγραµµα κλίµακας 1:6.000 µετριέται η διάσταση ενός κτίσµατος που ανήκει σ’ ένα 
αγροτικό οικισµό και είναι κ΄= 5,0 mm. 
Ποιά µπορεί να είναι η πιθανή χρήση του κτίσµατος. 
Απάντηση 
Είναι φανερό ότι το αληθές µέγεθος της διάστασης του κτίσµατος είναι περίπου  
Κ = κ΄⋅ mb = 5,0mm x 6.000 = 30m 
Άρα αποκλείεται να είναι σπίτι. Ενδεχόµενα είναι αγροτική αποθήκη, εκκλησία ή κ.λ.π. 
(περισσότερα σχετικά στο κεφάλαιο της Φωτοερµηνευτικής Μεθοδολογίας). 
 
 

Φωτόγραµµα και Χάρτης 
 

Προοπτική αντιστοίχηση 

Η ύπαρξη χάρτη, ή χαρτών µιας περιοχής, για την οποία διαθέτουµε αεροφωτογραφίες 
αποτελεί βασικής σηµασίας υποστήριξη για τη δουλειά του φωτοερµηνευτή. 

Θα πρέπει εδώ να θυµίσουµε µε λίγα λόγια τη θεµελιώδη σχέση χάρτη - 
αεροφωτογραφίας. 

Όπως είναι γνωστό ο πρώτος θεµελιώδης χειρισµός της Φωτογραµµετρίας είναι η 
λήψη των φωτογραµµάτων που στην εγγύτερη µαθηµατική ισοδυναµία τους, αποτελούν 
κεντρικές προοπτικές του εδάφους. Επειδή οποιοδήποτε τεχνικό έργο για να 
προγραµµατισθεί να µελετηθεί και να κατασκευαστεί αλλά και οποιοσδήποτε σχεδιασµός 
ανάπτυξης, προϋποθέτουν κι απαιτούν την ύπαρξη αξιόπιστης µετρητικής υποδοµής 
(οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής) της ευρύτερης περιοχής στην οποία το έργο 
χωροθετείται, ή ο σχεδιασµός ανάπτυξης αναφέρεται, η κύρια τοπογραφική εφαρµογή της 
Φωτογραµµετρίας, αφορά στην µετατροπή, µε κατάλληλα όργανα και τεχνικές, των 
φωτογραµµάτων σε χάρτη οριζοντιογραφικό κι υψοµετρικό (δεύτερος θεµελιώδης χειρισµός 
της Φωτογραµµετρίας). 

Έτσι ένα φωτόγραµµα µπορεί να θεωρηθεί ως προοπτικά αντίστοιχο οµαλού επιπέδου 
εδάφους, ενώ το στερεόραµα του κοινού τµήµατος δύο επικαλυπτοµένων κατά µήκος q ≥ 
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60% φωτογραµµάτων µπορεί να θεωρηθεί, ως προοπτικά αντίστοιχο της αληθινής 
τρισδιάστατης µορφής του εδάφους. 

Η µονοεικονική λοιπόν Φωτογραµµετρία, µε βάση την προοπτική αντιστοίχηση 
επιπέδων και µε κατάλληλα (µονοεικονικά) όργανα και τεχνικές, µετατρέπει το φωτόγραµµα 
σε οριζοντιογραφική αποτύπωση του εδάφους, η δε διεικονική µε βάση την προοπτική 
αντιστοίχηση χώρων, και µε \ 

κατάλληλα φωτοαποδοτικά (διεικονικά) όργανα και τεχνικές, µετατρέπει το 
στερεόραµα σε πλήρες τοπογραφικό σχέδιο (φωτογραµµετρικό, οριζοντιογραφικό κι 
υψοµετρικό χάρτη). 

Με τις συνθήκες ποιότητας των κλασικών φωτογραµµετρικών οργάνων απόδοσης ο 
φωτογραµµετρικός χάρτης που µπορούµε να πάρουµε, µε βάση εµπειρικές εκτιµήσεις θα έχει 
κλίµακα της τάξης: 

        1 
Μκ =    όπου   

κb m c  m =         

           mκ 

και c ένας συντελεστής που ορίζεται ως c =200 
 1      1 

Άρα από φωτογράµµατα εικονοκλίµακας                    =    µπορούµε  
      mb   8.000 
να πάρουµε φωτογραµµετρικό χάρτη 
       mb   8.000 
µε  mκ = ( )2 = (  )2  = 1.600 
       c    200   1 
δηλαδή  κλίµακας  Μκ  της τάξης του       Μκ = 
               2.000 
 
Ως µεγάλες κλίµακες χαρτών θεωρούµε τις κλίµακες 1:500, 1: 1.000, 1: 2.000 
Ως µέσες κλίµακες τις  1: 5.000, 1: 10.000 και 1:20.000 
και ως µικρές τις 1:50.000, 1:100.000 και 1:200.000 κ.λ.π. 
 

Μέση Κλίµακα Αεροφωτογραφιών 
 
Όπως είναι φανερό το έδαφος παρουσιάζει ανάγλυφο, οπότε η κλίµακα της 

απεικόνισης του θα είναι διαφορετική στις εξάρσεις (µεγαλύτερη) και στις κοιλάδες 
(µικρότερη). 

∆εχόµαστε τότε ως µέση κλίµακα της αεροφωτογραφίας εκείνη που προκύπτει όταν το 
έδαφος θεωρηθεί σαν το οριζόντιο επίπεδο που περνά απ’ το µέσο υψόµετρο της περιοχής hµ. 

Τότε για ύψος πτήσης Η πάνω απ’ την επιφάνεια της θάλασσας, το ύψος πτήσης πάνω 
απ’ το επίπεδο αναφοράς που περνά απ’ το µέσο υψόµετρο θα είναι  
h = H - hµ 

οπότε θα ισχύουν οι γνωστοί τύποι 
  1  f     f 
Mb  =          =         = 
 mb  h  H - hµ 
 
S           H - hµ       ś⋅ (H-hµ) 
       =              και    S  = 
ś      f            f 
               (Η -  hµ) 
και  AB = αβ ⋅mb = αβ⋅ 
                   f 
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         Σχήµα 14 
 
Παράδειγµα 
Γίνεται αεροφωτολήψη από ύψος Η = 2.000 πάνω απ’ την επιφάνεια της θάλασσας για 
φωτογράφηση περιοχής που ορίζεται απ’ τα σηµεία    1: µε Ζ1 = 387 ,90m  2: µε Ζ2 = 
412,18m   3: µε Ζ3 = 394,52m και    4: µε Ζ4 = 371,24m µε αεροφωτοµηχανή 88/23. Ποιά 
είναι η εικονοκλίµακα, πόσο είναι το S και πόσο το αληθές µήκος 1 ενός δρόµου που το 
ανάπτυγµά του στο φωτόγραµµα µετρήθηκε και είναι 1́ = 19,45 cm 
Απάντηση 
Το µέσο υψόµετρο της περιοχής πάνω απ΄την επιφάνεια της θάλασσας είναι: 
 
        Ζ1 + Ζ2 + Ζ3 + Ζ4     387,90 +412,18 +394,52 +371,24 
hµ=    =          = 391,46m 
        4     4 
 
Οπότε h= Η - hµ= 2000- 391,46 =1608,54m 
 
            1             f     0,088      1  
Μb =      =        =         = 
           mb         H- hµ  1.608,54 18.278 
 
S =ś ⋅ mb = 0,23 x 18.278 =  4.204m 
και 1= 1́  mb = 0,1945 x 18.278 = 3.555m 
 
Εκτροπές λόγω αναγλύφου 

Στην ιδεώδη περίπτωση οριζοντίου εδάφους µηδενικού αναγλύφου και για αυστηρά 
κατακόρυφη λήψη, το φωτόγραµµα µπορεί να θεωρηθεί οριζοντιογραφικός χάρτης του 
εδάφους κλίµακας. 

             1           f 
Μκ  = Μb  =   =  

            mb           h 
 

Τότε κάθε σηµείο Γ στο οριζόντιο έδαφος θα έχει ως ορθή προβολή του πάνω στον 
οριζοντιογραφικό φωτογραφικό χάρτη κλίµακας 1/ mb το σηµείο γ, δηλ. την απεικόνιση του 
Γ στο φωτόγραµµα. Η ύπαρξη όµως και της πιο µικρής υψοµετρικής διαφοράς π.χ. ∆h, 

 
            L 
 
              f 
       
           Θφ       α      β 
                       
               h 
   

           
                           H 

 
 
 
 
          •          •          
        A      B 

  hµ 
   
• 
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προκαλεί εκτροπή της απεικόνισης του σηµείου απ’ την αληθινή χαρτογραφική (στο 
φωτόγραµµα) θέση του. 
Π.χ το σηµείο Α στο έδαφος µε υψοµετρική διαφορά ∆h απ’ το οριζόντιο επίπεδο µέσου 
υψοµέτρου, θα όφειλε ν’ απεικονίζεται στο φωτογραφικό χάρτη στο α΄(προοπτική 
απεικόνιση της ορθής προβολής Α΄του Α στο οριζόντιο επίπεδο). 

Στην πραγµατικότητα όµως απεικονίζεται στη θέση α΄΄ (που απέχει απ’ την αληθινή 
α΄κατά την ακτινική απ’ το ναδίρ εικόνας απόσταση δr = α΄΄α΄της εκτροπής) αντιστοιχεί δε 
σε σηµείο Α΄΄ κατά την ακτινική απ’ το Ναδίρ εδάφους απόσταση Α΄΄Α΄ = ∆r. 

Τα µεγέθη ∆r και δr συνδέονται µεταξύ τους και µε το ∆h µε τις απλές σχέσεις που 
προκύπτουν απ’ τα όµοια τρίγωνα Lα΄΄ν΄και Α΄΄Α΄και από τα όµοια τρίγωνα Lα΄΄α΄και 
LΑ΄΄Α΄. 
Πραγµατικά είναι: 
          
           ν΄α΄΄         f  ν ΄α΄΄ ⋅⋅⋅⋅ ∆h 

      =           και  ∆r = 
  ∆r           ∆h          f 
        r ∆h 

όποτε          ∆r = 
         f          (1)   (όπου ν΄α΄΄ = r = ακτινική απόσταση του  

    εικονοσηµείου απ’ το Ναδίρ εικόνας) 
Αλλά ακόµα είναι: 

∆r          h           δr ⋅⋅⋅⋅ h        
    =         και   ∆r =           (2) 
        δr            f               f       
        

r ⋅⋅⋅⋅ ∆h         δr ⋅⋅⋅⋅ h     
οπότε  ∆r =   = 
     f                      f                    
r ⋅ ∆h = δr ⋅ h               
      δr ⋅ h               r ⋅ ∆h     
και συνεπώς  ∆h =     (3)  και   δr =              (4)               
         r       h        

    
 
      L 
 
                        f 

              α"  α'          

          ν΄       Θφ 
 
       δr        h 
    

     A     
      
          ∆h             Γ 

              Α"    Α' 
    ∆r       Σχήµα 15 

 
Η σχέση (3) δίνει τη δυνατότητα απλού υπολογισµού κατακορύφων αποστάσεων από 
µετρήσεις σ’ ένα φωτόγραµµα, οι δε σχέσεις (4) κι (1) ειδικολογούν τις επιδράσεις του 
αναγλύφου, στο µέγεθος των εκτροπών που προκαλεί κάθε φορά, σε εικονοσηµεία: 
(α) µε διαφορετική απόσταση (ακτινική) απ’ το ναδίρ εικόνας, 
(β) σε λήψεις µε διαφορετική αεροφωτοµηχανή, 
(γ) σε λήψεις από διαφορετικά ύψη πτήσεων, 
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(Να γίνει σχετική διερεύνηση και να διατυπωθούν τα σχετικά πορίσµατα µε µορφή τεχνικής 
έκθεσης). 
 
Παράδειγµα υπολογισµού κατακόρυφης απόστασης από µετρήσεις σε µια εικόνα 
(επίδραση αναγλύφου). 
    
   L 
 
 
  Θφ             
                α"     r     
                 δτ   α'  
      h          0́≡ ν΄ 
  A                 
 
 
 
 
 

        Α"  A' 
 

Σχήµα 16 
 
Στο οριζόντιο επίπεδο µέσου υψοµέτρου της περιοχής που απεικονίζεται σε µια 

αεροφωτογραφία βασίζεται κατακόρυφη καµινάδα εργοστασίου ΑΑ΄που απεικονίζεται στο 
φωτόγραµµα σαν α΄΄α΄= 3mm (αεροφωτοµηχανή 305/23, ύψος πτήσης 800m πάνω απ’ το 
οριζόντιο επίπεδο µέσου υψοµέτρου). Τα α΄΄ απέχει απ΄το ναδίρ εικόνας ν΄απόσταση r = 
9,012cm. Να υπολογισθεί το ύψος της καµινάδας. 
 
Απάντηση   δr⋅ h            
Εφαρµόζοντας τον τύπο (3) ∆h =  για τα δεδοµένα του προβλήµατος έχουµε 
        r 
         3mm x 800mm      
∆h =           = 26,63 m 
 90,12 mm 
 

Eδώ θα πρέπει να τονισθεί η χρησιµότητα του υπολογισµού κατακόρυφων 
αποστάσεων από τον Αγρ. Τοπ. Μηχανικό, ή τον Μηχανικό γενικότερα, γιατί χωρίς κανένα 
εργαλείο και µε µια µόνο φωτογραφία κατάλληλης κλίµακας, θα µπορεί να εκτιµά ύψη 
δένδρων, κτισµάτων κ.λ.π. ώστε να µπορεί ν’ αποκτά πληρέστερη εικόνα για τις συνθήκες 
(ορατότητας κ.λ.π.) που επικρατούν στην περιοχή που ενδιαφέρει. 

 
Υπολογισµός κατακόρυφων αποστάσεων από µετρήσεις σε µια εικόνα µε τη µέθοδο των 
σκιών  

Κατά τη στιγµή της λήψης ενός φωτογράµµατος, η γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων 
του ήλιου είναι η ίδια και όπως είναι φανερό, υπάρχει µια απλή αναλογία κατακόρυφων 
αποστάσεων αντικειµένων και των αντίστοιχων σκιών τους σ’ όλη την έκταση της περιοχής 
που καλύπτει η αεροφωτογραφία. 

Έτσι σε έδαφος ενιαίας κλίσης και σύµφωνα µε το σχήµα 17, (στην οριακή περίπτωση 
που το έδαφος είναι οριζόντιο επίπεδο) θα ισχύει  

 
∆h1        ∆h2        ∆h3 

                       =          =           (α) 
 Σ1           Σ2          Σ3 
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             ∆h1       ∆h2 
                 ∆h3 

 

 
Σ1                Σ2      Σ3 

 

Σχήµα 17 
 

Όπου ∆h1, ∆h2, ∆h3, τα ύψη των κατακόρυφων στελεχών και Σ1, Σ2, Σ3 οι αντίστοιχες 
απεικονίσεις τους στο φωτόγραµµα συνδέονται µε τη σχέση: 

Σ1= σ1 ⋅ mb  Σ2 = σ2 ⋅ mb  Σ3 = σ3 ⋅ mb 

όπου mb ο παρανοµαστής της εικονοκλίµακας και σ1, σ2, σ3, οι απεικονίσεις των σκιών στο 
φωτόγραµµα. 
Άρα οι σχέσεις (α) µε την κατάλληλη αντικατάσταση γίνονται 
  ∆h1    ∆h2       ∆h3 
            =  =      (β) 
             σ1mb σ2 mb      σ3 mb 

 

και στη συνέχεια    ∆h1 ∆h2 ∆h3 
           =         =  (γ) 
    σ1  σ2  σ3  
 

Έτσι αν γνωρίζουµε (ή αν µπορούµε µε κάποιο τρόπο να µετρήσουµε στο ύπαιθρο) 
την σκιά που ρίχνει στο έδαφος αντικείµενο γνωστού υψοµέτρου, µπορούµε να 
υπολογίσουµε τα ύψη  άλλων αντικειµένων µε βάση το µέγεθος των απεικονίσεων των 
σκιών τους στο φωτόγραµµα. 
 
Παράδειγµα 

∆ένδρο ύψους ∆h1 = 35m ρίχνει στο έδαφος Σ1 = 15m και συναπεικονίζεται σε 
φωτόγραµµα που πάρθηκε από ύψος πτήσης  h= 1000m και µε φωτοµηχανή 152/23, µε 
πύργο της Ε.Ρ.Τ. που ρίχνει σκιά Σ2 στο έδαφος. Η απεικόνιση της σκιάς του πύργου στο 
φωτόγραµµα µετριέται και είναι σ2 = 3,5mm. Να υπολογισθεί το ύψος του πύργου. 
 
Aπάντηση 

∆h1  ∆h2     ∆h1       ∆h2                        h          1000 
είναι         =              και  =     Αλλά    Σ1 = σ1  mb = σ1⋅⋅⋅⋅          =  σ1 ⋅ 
 Σ1 Σ2      σ1        σ2                    f          0,152 
 
   0,152    0,152m 
και συνεπώς  σ1 = Σ1 ⋅   = 15m ⋅    = 2,28mm 
   1000    1000m 
 
     35m            ∆h2                35 x 3,50 
    =               και      ∆h2 =          = 53,72m 
 2, 28mm       3,5mm                    2,28 
 
Άρα το ύψος του πύργου της Ε.Ρ.Τ. είναι ∆h2 = 53,72m. 
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Γεωµετρία στερεοράµατος αεροφωτογραµµάτων 
 
Υπολογισµός κατακορύφων αποστάσεων από µετρήσεις σε ζευγάρι αεροφωτογραφιών 

Στην τυπική περίπτωση δύο επικαλυπτοµένων κατά p ≥ 60% φωτογραµµάτων, 
θεµελιώδης έννοια, για την αντίληψη του βάθους και για τον υπολογισµό κατακορύφων 
αποστάσεων από µετρήσεις πάνω σ’ αυτά, είναι η απόλυτη παράλλαξη ενός σηµείου και η 
διαφορά παραλλάξεων δύο σηµείων που απεικονίζονται στο κοινό τµήµα τους. 

 
 

 
    L1       L2 
     f 
      Θφ1     O'            O"    Θφ2 
       α1'   α"                     α"   α1' 

 
     h          

 
         
       Α 
              

             ∆h 
    
                   L1'   Α1"  Α'   Α1'        L2' 

Σχήµα 18 
 
Απ’ το σχήµα 18 που παριστάνει σε προβολή πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο που 

περνάει από δύο διαδοχικά σηµεία λήψης L1 και L2, την γεωµετρία της απεικόνισης 
κατακορύφου στελέχους ΑΑ΄, γίνονται αποτελεσµατικά κατανοητές τόσο οι έννοιες, της 
παράλλαξης και της διαφοράς παραλλάξεων όσο και η σχέση τους µε το ∆h του ΑΑ΄. 

(Στην περίπτωση που εξετάζουµε, ο πόδας του κατακόρυφου στελέχους κείται στο 
οριζόντιο επίπεδο αναφοράς). 

Το σηµείο Α (η κορυφή του κατακόρυφου στελέχους) λέµε ότι έχει παράλλαξη ΠΑ 
(απόλυτη στερεοσκοπική παράλλαξη, ή Χ παράλλαξη, παράλλαξη δηλ. κατά την κατεύθυνση 
του άξονα, πτήσης) και την ορίζουµε ΠΑ = Ο΄α΄+ Ο΄΄α΄΄ (1), ή µ’ άλλα λόγια, ως το 
άθροισµα των προβολών στον άξονα πτήσης, των αποστάσεων των συζυγών

∗, 
εικονοσηµείων του Α στα δύο φωτογράµµατα, από τα αντίστοιχα εικονοκέντρα τους. 

Έτσι το σηµείο Α΄(βάση του κατακόρυφου στελέχους) έχει απόλυτη παράλλαξη ΠΑ΄ 

όπου ΠΑ΄ = Ο΄α1΄+ Ο΄΄α1΄΄  (2)  
Η απόλυτη παράλλαξη µετριέται πάντα παράλληλα προς την κατεύθυνση πτήσης. 
Παραλληλίζοντας τη λήψη δύο κατά µήκος επικαλυπτοµένων αεροφωτογραφιών που 

απεικονίζουν το κατακόρυφο στέλεχος ΑΑ΄, µε τη διαδικασία όρασης του, εναλλακτικά µε 
το αριστερό µάτι (L1) και µετά µε το δεξί (L2), (οπότε έχουµε την αίσθηση της µετακίνησης 
(εκτροπής) του από µια θέση σε µια άλλη), θα µπορούσαµε να πούµε ότι παράλλαξη γενικά 
είναι η φαινόµενη µετατόπιση ενός αντικειµένου που προκαλείται απ’ την αλλαγή του 
σηµείου παρατήρησής του. 

Είναι γνωστό ότι αυτή η έννοια της παράλλαξης αποτελεί τη βάση για τη 
στερεοσκοπική όραση, (του ύψους δηλ. του κατακόρυφου στελέχους ΑΑ΄π.χ.) οφείλεται στη 
διαφορά των µετατοπίσεων των απεικονίσεων του σε δύο διαδοχικές αεροφωτογραφίες. 

Η διαφορά δηλ. παραλλάξεως των Α και Α΄, µ’ άλλα λόγια, η διαφορά των απολύτων 
παραλλάξεων των δύο σηµείων Α και Α΄( της κορυφής  της βάσης του κατακόρυφου 
στελέχους) θα συσχετισθεί µε την κατακόρυφη απόσταση ∆h  = ΑΑ΄ 

Από τα όµοια τρίγωνα ΑΑ1΄΄Α1΄  και ΑL2L1     έχουµε 

                                                           
∗ συζυγή εικονοσηµεία του Α θεωρούνται οι απεικονίσεις του Α στο κοινό τµήµα δύο 
επικαλυπτοµένων κατά µήκος αεροφωτογραµµάτων αντίστοιχα 
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A1΄΄Α΄1    ∆h 
           =    και    Α1΄΄Α1΄ ⋅h - Α1΄΄Α1΄ ⋅ ∆h= L1 L2 ⋅ ∆h 
L1L2 h - ∆h 
           A1΄΄Α1΄⋅ h    Α1΄΄Α1΄ 

και      ∆h =    ή  ∆h = h (           )      (3) 
        L1L2 + A1΄΄Α1΄           L1L2 + Α1΄΄Α1΄ 
 
Αλλά από όµοια τρίγωνα L1Ο΄α1΄    και   L1L1΄A΄ 
και τα όµοια τρίγωνα      L2Ο΄΄α1΄΄          L2L2΄A΄ 
                   h                  h 
έχουµε αντίστοιχα   L1΄Α΄= 0́ α1΄ ⋅  L2΄A΄ = Ο΄΄ α1΄΄⋅ 
                                                          f      f 
 
          h   h                      
οπότε   L1΄L2΄ = (Ο΄α1΄+ Ο΄΄α1΄΄) ⋅⋅⋅⋅              =  ΠΑ΄ ⋅⋅⋅⋅             ( σύµφωνα µε την (2)) 
         f                 f 
Επίσης είναι φανερό ότι οι αποστάσεις Α΄΄1Α΄και Α΄Α΄1 στο έδαφος, σχετίζονται µε τις αντίστοιχες 
τους α1΄΄α΄΄ και α΄1α΄στις συζυγείς αεροφωτογραφίες µε το λόγο της κλίµακας τους. 
         

    h 
Είναι δηλαδή  Α1΄΄Α΄= α1΄΄α΄΄ ⋅ 
        f 
     h 
  A΄Α1΄ = α1΄α΄ ⋅ 
     f     h 
oπότε Α1΄΄Α1΄ = Α1΄΄Α΄+ Α΄Α1΄ = (α1΄΄α΄΄ + α1΄α΄) ⋅  
           f 
 
Aλλά το µέγεθος (α΄΄1α΄΄ +α΄1α΄) δεν είναι τίποτε άλλο από τη διαφορά των απόλυτων παραλλάξεων 
ΠΑ και ΠΑ΄των σηµείων Α και Α΄, γιατί αφαιρώντας απ’ την (1) τη (2) κατά µέλη έχουµε: 
 ΠΑ - ΠΑ΄= Ο΄α΄+ Ο΄΄α΄΄ - Ο΄α1΄ - Ο΄΄α1΄΄ = 
   = (Ο΄α΄- Ο΄α1΄) + (Ο΄΄α΄΄ -Ο΄΄α1΄΄) = 
   = α1΄α΄ + α1΄΄α΄΄ = dp 
                 
              
Έτσι η (3) γίνεται             h 

        dp ⋅       
                    f 

                ∆h = h   
                (ΠΑ΄ ⋅    h   + dp ⋅   h   ) 
        f    f   
     

      dp 
και  ∆h  = h ⋅ 

   ΠΑ΄ + dp (4) 
 

 
Χωρίς βλάβη της ακρίβειας και µε την προϋπόθεση, ότι η φωτογράφηση είναι 

κατακόρυφη, ότι οι αεροφωτογραφίες πάρθηκαν απ’ το ίδιο ύψος πτήσης κι ότι το έδαφος 
που φωτογραφίζουµε είναι οµαλό κι επίπεδο, µπορούµε ν’ αντικαταστήσουµε στον 
παρανοµαστή της (4) την τιµή της απόλυτης παράλλαξης, της βάσης Α΄του κατακόρυφου 
στελέχους µε την κατά προσέγγιση τιµή της απόστασης των δύο διαδοχικών κύριων 
εικονοσηµείων του στερεοσκοπικού ζευγαριού δηλαδή µε την φωτοβάση bεικ (photo base) 
(απόσταση δύο διαδοχικών σηµείων λήψης στην κλίµακα της αεροφωτογράφισης). 
                  

         dp 
Έτσι η 4 γίνεται                 ∆h =   h ⋅        
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           bεικ + dp   (5) 
 
 
οπότε µε την µέτρηση της διαφοράς παραλλάξεων βάσης και κορυφής dp οποιουδήποτε 
κατακόρυφου αντικειµένου που απεικονίζεται σ’ ένα ζευγάρι αεροφωτογραφιών, είµαστε, 
(µε βάση τον τύπο (5)), σε θέση να λογαριάσουµε το ύψος του ∆h. 
 
 
Παράδειγµα 

Σε στερεοζεύγος που πάρθηκε από ύψος  h =1.500m µετρήθηκε η διαφορά 
παραλλάξεων της βάσης και της κορυφής κωδωνοστασίου και βρέθηκε 1,12mm , και η 
απόσταση των δύο εικονοκέντρων που βρέθηκε  bεικ = 92mm. Να  υπολογισθεί το ύψος του 
κωδωνοστασίου. 
Απάντηση 
 
 

        dp  1.500 x 1,12 
 Είναι  ∆h = h ⋅       =              = 18,04m 
                  bεικ + dp   92 + 1,12 
 
Άρα το ύψος του κωδωνοστασίου είναι ∆h = 81,04m 
Σηµείωση: Πολλές φορές, για περιπτώσεις που το dp είναι πολύ µικρό και οι πράξεις γίνονται µε 
ακρίβεια κανόνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο απλουστευµένος τύπος             dp 
              ∆h =   h    
                   b εικ 

         1.500 x 1,12             
Στο παραπάνω παράδειγµα το ∆h υπολογίζεται       ∆h =        = 18,26m 
          92  
   
       

1.11. Πλατφόρµες λήψης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων  
Μια απ’ τις βασικότερες κι ουσιαστικότερες δυνατότητες της Φωτοερµηνευτικής και 

Τηλεπισκοπικής Μεθοδολογίας, απ’ τα πρώτα χρόνια των παραδοσιακών εφαρµογών της, 
(συµβατικές αεροφωτογραφίες), µέχρι τις σηµερινές σύνθετες εφαρµογές των πολύπλοκων 
και συνδυασµένων τηλεπισκοπικών συστηµάτων διαφόρων τύπων απεικονίσεων, ήταν και 
είναι η ταυτόχρονη και / ή επαναληπτική απεικόνιση, κάτω απ’ τις ίδιες κάθε φορά, ή και 
διαφορετικές συνθήκες, µιας απειρίας ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών, για µια 
εξαιρετικά εκτεταµένη (ανάλογα µε την κλίµακα λήψης) περιοχή της φυσικής γήινης 
επιφάνειας. 

Η δυνατότητα αυτή υλοποιήθηκε  κι υλοποιείται, φανερά, σε συνάρτηση και 
παράλληλα µε τη βελτίωση, εξέλιξη κι ανάπτυξη των ιπταµένων µέσων, που 
χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται ως πλατφόρµες λήψης των τηλεπισκοπικών 
απεικονίσεων. 

Σ’ αυτή λοιπόν τη θέση, θα αναφερθούµε ιδιαίτερα στην αλληλεπίδραση της εξέλιξης 
των ιπτάµενων αυτών µέσων, στην πιο πέρα ανάπτυξη των τηλεπισκοπικών εφαρµογών. 

Πλατφόρµες λήψης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων είναι: τα Μπαλόνια (Ελεύθερα, 
Αυτοκινούµενα κι Ελεγχόµενης θέσης), τα Ελικόπτερα, Πηδαλιουχούµενα Αερόστατα, τα 
Ανεµοπλάνα, Ειδικά (µη συµβατικά, µη επανδρώµενα) αεροσκάφη, τηλεκατευθυνόµενες 
πλατφόρµες, τα Συµβατικά Αεροσκάφη και τέλος ∆ιαστηµικές Πλατφόρµες∗ (Προγράµµατα 
Nimbus, Tiros, ERTS/LANDSAT, A.T.S., NOAA, ITOS, Mariner, Viking, Pioneer, 
Mercury, Apollo, Gemmini, Skylab, Soyuz, Meteor, SPOT, MOS κ.λ.π.) 

 
                                                           
∗ ∆ες ∆ηµ. Ρόκου : “ Φυσικά ∆ιαθέσιµα και Ολοκληρωµένες Αποδόσεις” Εκδ. Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη 1981 και 1985 
∗∗ “Manual of Remote Sensing”, της A.S. Photogrammetry A.S.P., 1975 
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1. Μπαλόνια 
1.1  Ελεύθερα Μπαλόνια         

Τα ελεύθερα µπαλόνια χρησιµοποιήθηκαν µέχρι το 1950 ευκαιριακά   και µόνο. 
Μόλις το 1950 έγινε το πρώτο πείραµα για συστηµατική εφαρµογή Τηλεπισκοπικών 

Τεχνικών και το 1972 έγινε δυνατή η λήψη τηλεπισκοπικών απεικονίσεων από ύψος 49km. 
Συνήθως τα ελεύθερα µπαλόνια χρησιµοποιούνται χωρίς πλήρωµα κι οι βασικοί 

περιορισµοί που τίθενται στη λειτουργία τους αφορούν φυσικά, στις επικρατούµενες κάθε 
φορά µετεωρολογικές συνθήκες. 

Η επίδραση ισχυρών ανέµων π.χ., βάζει µέχρι και απαγορευτικούς περιορισµούς, στην 
οποιαδήποτε τηλεπισκοπική τους χρησιµότητα. 

Σε συνθήκες όµως νηνεµίας, η σταθερότητα τους διαµορφώνει ιδεώδεις, από άποψη, 
έλλειψης κραδασµών, κατακορυφότητας λήψης κ.λ.π. προϋποθέσεις. 

Για να εκτιµήσουµε τώρα ενδεικτικά, το κόστος  ενός µπαλονιού, από πολυαιθυλένιο, 
(χωρίς τις δαπάνες πλήρωσης του µε ήλιο, µεταφοράς, εργατικών κ.λ.π.), θα πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι ένα ελεύθερο µπαλόνι 10.000m3 σε τιµές του 1974 κόστιζε 74.000 δρχ. 
ενώ ένα µπαλόνι όγκου 1.000.000m3 κόστιζε 1.850.000 δρχ. 
 
1.2.  Αυτοκινούµενα Μπαλόνια   

Βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Aviation Week and Space Technology (1973 ) ∗∗, το 1972 

πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία πειραµατική λειτουργία αυτοκινούµενου µπαλονιού όγκου 
20.200m3 για τρεις ώρες, µέχρι ένα ύψος 18.300m. Στο βαθµό που η δυνατότητα 
τηλεκατεύθυνσης κι ελέγχου, του επιτρέπει την λήψη απεικονίσεων πάνω από µια δοσµένη 
ενδιαφέρουσα περιοχή, (µε φανερούς τους περιορισµούς από πνέοντες ισχυρούς ανέµους 
κ.λ.π.), το αυτοκινούµενο µπαλόνι µπορεί να αποτελέσει, αξιόλογης σηµασίας πλατφόρµα 
τηλεπισκοπικών εφαρµογών. 
 
1.3  Μπαλόνια ελεγχόµενης θέσης   

Είναι  µπαλόνια που δένονται πάνω από συγκεκριµένες  ενδιαφέρουσες περιοχές και 
παίρνουν τηλεπισκοπικές απεικονίσεις κατάλληλες για εφαρµογές π.χ. στην Αρχαιολογία, 
στην αποτύπωση της προόδου τεχνικών έργων κ.λ.π. 

Χρησιµοποιούν συνήθως ελαφρές, αλλά αξιόπιστες φωτογραφικές µηχανές 
(Hasselblad, Linhof, Graflex κ.λ.π.), έχουν όγκο µέχρι 20m3, βάρος από 1,4 - 2,8 kgr και 
φωτογραφίζουν από ύψη 10 - 610m. 

Σφαιρικά µπαλόνια ελεγχόµενης θέσης λειτουργούν σε συνθήκες σχετικής νηνεµίας 
(ταχύτητα ανέµου µέχρι 10km/h). 

 
2. Ελικόπτερα 

Χρησιµοποιούνται για φωτοερµηνευτικές - τηλεπισκοπικές εφαρµογές που απαιτούν 
την διατύπωση άµεσων συµπερασµάτων φωτοαναγνώρισης και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
που η λήψη τηλεπισκοπικών απεικονίσεων µε αεροσκάφη, αποτελεί περίπλοκη ως 
εξαιρετικά δύσκολη, ή αδύνατη διαδικασία. 

Ακόµα ελικόπτερα όπως π.χ. το Bell Model 47G -3B1 χρησιµοποιούνται σε ειδικές 
εφαρµογές (π.χ. απ’ τη ∆ασική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α., για λήψη 
µε IR σαρωτή, υπέρυθρων απεικονίσεων κι εντοπισµό µικρών εστιών πυρκαϊών). 

 
3. Πηδαλιουχούµενα Αερόστατα  Goodyear - Ανεµοπλάνα 

Ελαφρά σκάφη µε 2 εξακύλινδρους κινητήρες 210 ΗΡ, µε δυνατότητα λήψης από 
µέγιστο ύψος 2.290m (συνήθως 300 -910m ) µε ταχύτητα από 55 - 80 km/h, µέγεθος: 58,5m 
µήκος, 15m πλάτος και 18m ύψος και όγκος 5.800m3 (τύπος Columbia). 

Έχουν βάρος, άδεια 4.100kg και µέγιστο 5.600kgr και δυνατότητα να µεταφέρουν 6 
επιβάτες και πιλότο, σε απόσταση 805km µε αυτοδυναµία καυσίµων και για διάρκεια πτήσης 
20 ωρών. 
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Συνήθης τηλεπισκοπικός εξοπλισµός των πηδαλιουχούµενων αερόστατων, είναι 
κάµερες και φωτοµηχανές κι η κύρια εφαρµογή τους, αφορά σε απεικονίσεις γεγονότων και 
συµβάντων µε ειδησεογραφικό, εποπτικό, περιγραφικό, παρά αναλυτικό-επιστηµονοτεχνικό 
χαρακτήρα. 

Ανεµόπλανα σαν το Schweizer Sailplane SG S 2- 32, έχουν µέγιστο βάρος 610kg , 
ταχύτητα από 77 - 225 km/h και δυνατότητα µεταφοράς πιλότου και δύο επιβατών. 

Μπορούν να µεταφέρουν µόνο ελαφρούς τηλεπισκοπικούς δέκτες. 
 

4. Αεροσκάφη Τηλεπισκοπικών Λήψεων 
Στους πίνακες που ακολουθούν, επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση των βασικών 

χαρακτηριστικών και στοιχείων, ενδεικτικών τύπων σε λειτουργία αεροσκαφών 
τηλεπισκοπικών λήψεων, µε κύριες πηγές πληροφοριών, το “ Manual of Remote Sensing της 
American Society of Photogrammetry” (1975), υλικό απ’ την εµπειρία τεχνικής πράξης του 
συγγραφέα, και στοιχεία απ’ τον Οργανισµό Ανάπτυξης της Αεροδιαστηµικής 
Τηλεπισκόπησης της Γαλλίας (GDTA). 

Μια ειδικότερη αναφορά στις οµάδες αεροσκαφών τηλεπισκοπικών λήψεων: (α) από 
ύψη µέχρι 9km, (β) από ύψη µέχρι 15km και (γ) από ύψη µεγαλύτερα από 15km, 
συσχετίζονται οι συγκεκριµένες δυνατότητες κάθε τύπου αεροσκάφους, (σε όρους: 
ταχύτητας, ανωτάτου και συνήθους ύψους λειτουργίας, εύρους πτήσης µε αυτοδυναµία 
καυσίµων, ή και ανεφοδιασµό στον αέρα, κ.λ.π.), µε τα όρια των τηλεπισκοπικών τους 
δυνατοτήτων, που εξαρτώνται απ’ το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο τηλεπισκοπικών 
δεκτών/συστηµάτων και τ’ αποτελέσµατα της πειραµατικής ή συστηµατικής πρακτικής 
εφαρµογής των διαφόρων τύπων τηλεπισκοπικών συστηµάτων. 

Για τους απλούστερους τύπους αεροσκαφών, δίνονται στον πίνακα I κι ενδεικτικά 
µεγέθη κόστους σε τιµές 1970 για την Ελλάδα κι ο ενδιαφερόµενος σπουδαστής µπορεί να τα 
συµπληρώσει µε δικά του στοιχεία, κι ακόµη να εκτιµήσει κάτω από ποιές προϋποθέσεις 
είναι, στις συγκεκριµένες σήµερα συνθήκες, δυνατή, οικονοµικά σκόπιµη και εφικτή, η 
αυτοδυναµία ενός φορέα στον τοµέα των τηλεπισκοπικών λήψεων. 

Το σηµαντικότατο αρχικό κόστος επένδυσης για απόκτηση του καταλληλότερου 
συστήµατος Αεροσκάφους - Τηλεπισκοπικών ∆εκτών από µια χώρα, απαιτεί υπεύθυνη και 
διεξοδική ανάλυση, κι απόφαση, που θα συνεκτιµά τις συγκεκριµένες ανάγκες της, τις 
ιδιοµορφίες της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής της πραγµατικότητας και των τάσεων 
µεταβολών τους κι ακόµη τα οικονοµικά της διαθέσιµα, σε σχέση και µε το λειτουργικό 
κόστος και τις δυνατότητες ολόπλευρης και συστηµατικής αξιοποίησης των τηλεπισκοπικών 
απεικονίσεων που θα µπορεί να παίρνει. 

Το τι συµβαίνει σήµερα στην Ελλάδα, όπου µόνη η δυνατότητα λήψης παγχρωµατικών 
αεροφωτογραφιών, εξαντλεί τα περιθώρια αυτοδύναµης τηλεπισκοπικής τεχνολογίας 
λήψεων (και µάλιστα µόνο απ’ τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού), αποτελεί ένα σηµαντικό 
θέµα για ειδική διερεύνηση απ’ τους ενδιαφερόµενους σπουδαστές. 

 
Τύποι αεροσκαφών τηλεπισκοπικών λήψεων (Daedalus Ent. Inc) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΥΨΗ µέχρι 9 km 

 
1. ΤΥΠΟΣ:  Cessna 180 Skywagon        

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :   5.940m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  93 - 260 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  1120 - 1920 km 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  180 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   Συνδυασµός τυπικών R.S. 
        συστηµάτων 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 1970  :  40.000 $ 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΒΑΡΟΣ  :  1968/1270 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ / ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  :  1/230 hp 

 
2.  ΤΥΠΟΣ : Cessna 337, 
        Turboprop Super 
        Skymaster 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  8930m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  113 - 305 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  1900 - 2500 km 
ΦΟΡΤΙΟR.S.∆ΕΚΤΩΝ   :  165 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  1RC8, 1 M.S. σύστηµα 
         1 RS - 310 IRSc (R.S. Inc.) 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 1970  :  90.000 $ 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΒΑΡΟΣ  :  1965/2000 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ / ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  :  2/turboprop 

 
3. ΤΥΠΟΣ : Beechcraft A36 
      Bonanza 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  4.870m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  120 - 315 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  1290 - 1430 km 
ΦΟΡΤΙΟ R. S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  360 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R. S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   Τυπικά R.S. συστήµατα+   

    Μαγνητόµετρο (U.S.G.S.) 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΒΑΡΟΣ  :  1968/1630 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ / ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  :  1/285 hp 
 
4.  ΤΥΠΟΣ: Beechcraft B80 Queen Air 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  8.170m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  360 km/h (max) 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  2.500 km (max) 
ΦΟΡΤΙΟ R. S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  820 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R. S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   Συνδυασµοί τυπικών R.S.  

συστηµάτων 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΒΑΡΟΣ  :  1972 ( τύπος RS99)/ 4000kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ / ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  :  2/380 hp 
 
5.  ΤΥΠΟΣ: Grumman OV - I Mohawk 

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  7.620m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (OV - 1A) :  110 - 490 km/h  
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   (OV - 1A)  :  2.260 km  
ΦΟΡΤΙΟ R. S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  2250 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R. S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   SLAR, T. IR. Sc. 
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230 mm cam. 1.M. S. 
σύστηµα (U.S.G.S) 

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΒΑΡΟΣ  :  1971 / 6820kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ / ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  :  2/1160 hp 
 
6. ΤΥΠΟΣ: FAIRCHILD HILLER P0RTER 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  7.700m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  280 km/h  (max) 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  970 -1600 km  
ΦΟΡΤΙΟ R. S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  910 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R. S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   πλήρες ραδιοτηλεπικοινωνιακό 
       σύστηµα 3Φµηχανές Ρ -2 και  

      συστήµατα για νυχτερινή 
φωτογράφηση (στρατ. Εφαρµ.) 

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΒΑΡΟΣ  :  -  / 2200kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ / ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ  :  1/ turbine eng. 
 
7.  ΤΥΠΟΣ :Aero - commander 680 FL 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  8.700m 
ΣΥΝΗΘΕΣ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  7.000m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  250 -280 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  2100 - 2400km (6-8 ώρες) 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  300 kgr (max) 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   Συνδυασµός 2 R.S. Συστηµάτων 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΒΑΡΟΣ  :  Μέχρι σήµερα/ 2800 3855 kgr 
 
8.  TYΠOΣ: Dornier Skyservant 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  7680m (∆ικινητήριο) 
       2620m(Μονοκινητήριο) 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ    :  272 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  1600km (2525 km µε  

πρόθετα καύσιµα) 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   2 φωτοµηχανές, ή συνδυασµοί R.S.  

συστηµάτων (οπή στο δάπεδο του 
αεροπλάνου 0,53 x 1,70m) 

ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗ    :  2/ 380 hp 
 
9. ΤΥΠΟΣ : HUREL DUBOIS HD - 34 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  7.000m 
ΣΥΝΗΘΕΣ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  6.000m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  200 - 280 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  3.600 km (15 -20 ώρες) 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  1.500 kgr (max) 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  Συνδυασµός 2 R.S. Συστηµάτων 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΒΑΡΟΣ  :  Μέχρι σήµερα/12.300 - 18.600 kgr 

 
 
Πέρα απ’ τους παραπάνω (ή και άλλους) τύπους αεροσκαφών τηλεπισκοπικών  λήψεων από ύψη 

µέχρι 9.000m θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ και πάλι η δυνατότητα αξιοποίησης των ελικοπτέρων, για 
κατακόρυφες αλλά και για κεκλιµένες τηλεπισκοπικές λήψεις. 

Ένας ενδεικτικός τύπος ελικοπτέρου κατάλληλου για προγράµµατα τηλεπισκοπικών λήψεων που 
χρησιµοποιείται εκτεταµένα απ’ το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Γαλλίας (I.G.N.) είναι το 
ALOUETTE 3 µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 
 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  4.000m 
ΣΥΝΗΘΕΣ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  10m - 4.000m 
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ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  :  0- 195 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  630kgr (3 ώρες και 50́ ) 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ  :  450kgr (max)  
ΤΥΠΙΚΟΣ RΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  1 Τηλεπισκοπικό Σύστηµα 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΒΑΡΟΣ :  Μέχρι σήµερα / 1.150 - 2.260kgr 
 
Mε φανερό το µειονέκτηµα των κραδασµών, (που καθιστούν πρακτικά αδύνατη τη 

χρήση του για φωτογραµµετρικές εφαρµογές), το ελικόπτερο, για την φωτοερµηνεία και την 
τηλεπισκόπηση είναι εξαιρετικά χρήσιµο, τόσο για την αµεσότητα της δυνατότητας 
αξιοποίησής του, όσο και για τις επαναληπτικές/σταθερές όπου χρειάζεται, (ταχύτητα 0), ή 
από διαφορετικά ύψη πτήσης λήψεις, τις ταυτόχρονα κατακόρυφες αλλά και κεκλιµένες 
τηλεπισκοπικές απεικονίσεις που µπορεί να πάρει, µε την ίδια, ή διαφορετικές, αλλά και 
πολυφασµατικές µηχανές κ.λ.π. 

Έτσι το ελικόπτερο θα µπορούσε να θεωρηθεί (ιδανικά), ως µια πλατφόρµα 
ολοκληρωµένης αξιοποίησης των περισσοτέρων δυνατοτήτων της φωτοερµηνευτικής - 
τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας, (για περιορισµένες, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πειραµατικές 
και τοπικές εφαρµογές). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II  

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΥΨΗ 9 ΜΕΧΡΙ 15km 

 
1.  ΤΥΠΟΣ: MYSTERE 20 (IGN Air  
 Survey Version) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  13.700m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  800 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ (µε ρεζέρβα καυσίµων) :  4.250 (1.600)km 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  700kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R. S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    Σύστηµα 2 Φωτογραµµετρικών 

Φωτοµηχανών (εφαρµ.I.G.N) 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :  Μέχρι σήµερα IGN/  

 7.350 - 12.800 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  C.F. 700 
(ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12.600m)  :   turbofan 
 
2. ΤΥΠΟΣ: ROCKWELL STANDARD JET 
   COMMANDER 1121 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  13.700m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  160 -805 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  2695 km 
ΦΟΡΤΙΟ R. S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  725 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R. S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   Συνδυασµός R.S. Συστηµάτων 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :   Το 1967 οι ΗΠΑ πήραν τα 

δικαιώµατα παραγωγής    
(από την Israel, Aircrafts 
Industries)/ 7640 kgr 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  2 / turboprop 
 
3. ΤΥΠΟΣ:GATES LEARJET 24  

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  13.700m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  155 -885 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  2.400 km 
ΦΟΡΤΙΟ R. S.∆ΕΚΤΩΝ   :  800 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R. S.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    (Με το µοντέλο 23 απ’ το 

Πανεπιστήµιο RICE:  
Ιπτάµενο IR τηλεσκ. για  
φωτ. άστρων) 

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :  1966/ 5900 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  2/ C turbine eng. 
 
4. ΤΥΠΟΣ: LOCKHEED NP 34 ORION 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  9.100m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  280 - 610 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  3.700 - 3.900 km 
ΦΟΡΤΙΟ R. S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  9.000 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  Συνδυασµοί R.S. 

συστηµάτων KA62, 
MB (4) RC8, IR Scanner, 
IR Rad. spect., NASA  

 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :  - / 51.400kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  4/ turbo 
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5. ΤΥΠΟΣ: B17 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  10.000m 
ΣΥΝΗΘΕΣ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  8.500m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  250 - 380 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  4.000 km (11/15 ώρες) 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   Συνδυασµός 6 R.S.  

Συστηµάτων (max) 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :  Μέχρι σήµερα IGN /  

15.500 - 27.000 kgr 
 
6.  ΤΥΠΟΣ: DOUGLAS SKYWARRIOR  
        RA - 3B 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  13.720m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  270 - 1020 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  4650 km (5 ώρες + 15 µε ανεφοδ. 
       στον αέρα) 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  9.000 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  ∆υνατότητες για 16 R.S. δέκτες 

Συνδ. IR+ Radar, 12 Φωτογραµµ. 
       Φωτοµ. f= 45 - 910 mm 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :  Μέχρι το 1967/ 19.800 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  2/jet 
     
7.  ΤΥΠΟΣ: LOCKHEED NC130B (RC 130) 
      Earth Resources Aircraft  
  (NASA 929) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  10.700m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  590 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  4000 km (9 ώρες) 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  9.230 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  ∆υνατότητες για 4 RC8,  

SLAR  κ.λ.π.(NASA) 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :  - / 61.400 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  4/ turbo prop.  
    
8.  ΤΥΠΟΣ: BOEING RC 135A 
                  Stratolifter (4, µόνο για 

    R.S. εφαρµογές) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  9100 - 13700m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  855 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  7400 km 
ΦΟΡΤΙΟ ∆ΕΚΤΩΝ   :  10.000 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  Σύστηµα A.N. USQ28 

SHIRAN φωτογραµµ. 
φωτ. πανοραµικές κ.λ.π. 
συστήµατα RS δεκτών 

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :   Μέχρι το 1972 για 
R.S. εφαρµογές /125.000 kgr 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  Turbo jet Engines   
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9.  ΤΥΠΟΣ: E - SYSTEMS L 450 F  
     Reconnaissance Aircraft 
    (∆υνατότητα πτήσης  
        και χωρίς πιλότο ) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  13.700 -15.300m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  170 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  9700 km 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  160 - 320 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   Συνδυασµοί R.S.συστηµάτων 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :  / 2140 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  ΕιδικήTurboprop Eng.  
   
 
10. ΤΥΠΟΣ: SUPER KING - AIR 200 T 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 
ΣΥΝΗΘΕΣ ΥΨΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :   9.000m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :   460 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :   3.100 km (10 ώρες και 20 λεπτά)  
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  450 kgr (max) 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  Συνδυασµός 2 R.S. Συστηµάτων 
 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΒΑΡΟΣ  :  Μέχρι  σήµερα /3.600 kgr - 

 6.350 kgr 
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ΠΙΝΑΚΑΣ III 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΥΨΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ15km 

    
1. ΤΥΠΟΣ: NORTH AMERICAN  

     ROCKWELL x 15 

     (3 συνολικά) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  108000m (NASA 22.8.63) 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  6620 km/h (27.6.62) 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  Συνολική δυνατότητα του σκάφους 
       σε πτήση 24 ώρες 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  590 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  KC -1 (152 mm) 
        K S25 (610 mm) 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΒΑΡΟΣ  :  1959 /23140 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  Ειδικοί κινητήρες 
 
2. ΤΥΠΟΣ:GENERAL DYNAMICS 

     MARTIN WB 57F 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  18900m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  145 -740 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  5320 km 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   :  2160 kgr 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  Doppler, Radar, M.S.S., IR. Sc., 
        T.V. Sc. κ.λ.π. 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΒΑΡΟΣ  :  1972/28600 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  4/turbofan turbojet 
 
3. ΤΥΠΟΣ: MC DONNELL DOUGLAS  

      RF-4C 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  15.200m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  2.240 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  3.700 km 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   : 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :   Οπτικοί I.R. και ηλεκτρονικοί 

σαρωτές για µέρα και νύχτα, 
SLAR 

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΒΑΡΟΣ  :  - /24.800 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  Ειδικοί κινητήρες 
 
4.  ΤΥΠΟΣ: LOCKHEED U -2 

      (υψηλής σταθερότητας) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  21.300m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  798 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  3.550 km (5ώρες) 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   : 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  Συστήµατα φωτοµηχανών µέχρι 

f= 610 mm M.S.S. πανοραµική Φ. κ.λ.π. 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΒΑΡΟΣ  :  1971/7850 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  Ειδικοί κινητήρες 
 

 



Φωτοερµηνεία  Τηλεπισκόπηση      

 74 

5. ΤΥΠΟΣ: LOCKHEED SR71 (YF -12) 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  24.400m 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ   :  3.340 km/h 
ΕΥΡΟΣ ΠΤΗΣΗΣ   :  3.220 km (Με ανεφοδιασµό στον 

αέρα µπορεί να καλύψει όλη τη γη) 
ΦΟΡΤΙΟ R.S. ∆ΕΚΤΩΝ   : 
ΤΥΠΙΚΟΣ R.S. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  :  Συνδυασµός R.S. Συστηµάτων 
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΒΑΡΟΣ  :  -/76.500 kgr 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ    :  2/turbo jets 
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1.12.  Απλά όργανα φωτοερµηνείας 
Βασικά όργανα για την παρατήρηση, αναγνώριση κι αξιοποίηση του πλούτου των 

πληροφοριών που περιέχουν τα φωτογράµµατα (και γενικότερα οι φωτογραφικές µορφές των 
απεικονίσεων (imagery) που προκύπτουν, µε τη χρησιµοποίηση, άλλων τηλεπισκοπικών 
τεχνικών), είναι πρώτα απ’ όλα το ανθρώπινο µάτι (που παράλληλα αποτελεί και 
αυτοδύναµο τηλεπισκοπικό δέκτη), ο µεγεθυντικός φακός, το στερεοσκόπιο τσέπης και το 
κατοπτρικό στερεοσκόπιο µε παραλλακτική ράβδο. 

Άλλα όργανα όπου ενδεικτικά αναφέρονται εδώ είναι: 
τα πρισµατικά στερεοσκόπια, διάφοροι τύποι κατοπτρικών στερεοσκοπίων ειδικών 

εφαρµογών όπως π.χ. το στερεοσκόπιο λωρίδων, µερικά απ’ τα απλά αποδοτικά όργανα της 
Φωτογραµµετρίας, το Interpretoscope , το Zoom Stereoscope κ.λ.π. 

Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Φωτοερµηνείας και της Τηλεπισκόπησης 
σηµαδεύονται αποφασιστικά από τις ραγδαίες εξελίξεις που σηµειώνονται, κυρίως από τη 
δεκαετία του ΄60, στον Τοµέα της Πληροφορικής και ειδικότερα από τη δεκαετία του ΄80 
στην ανάπτυξη των προσωπικών συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  (PC/AT και ΧΤ). 

Έτσι οι τηλεπισκοπικές απεικονίσεις των πολυφασµατικών τηλεπισκοπικών δεκτών, 
φωτογραφικών και µη, που χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται κυρίως κατά τη 
δεκαετία του ΄70 και µετά στα προγράµµατα: δορυφορικής τηλεπισκόπησης, 
παρακολούθησης και διερεύνησης των φυσικών κι ανθρωπίνων διαθέσιµων του πλανήτη 
µας, µπορούν πια στην ψηφιακή µορφή τους ν’ αποτελέσουν και αντικείµενο αυτόµατης 
ψηφιακής επεξεργασίας σε ειδικά σχετικά συστήµατα. 

Τα συστήµατα αυτά Ψηφιακής Επαξεργασίας Εικόνων, (Digital Image Processing), θα 
τα εξετάσουµε σε άλλη θέση. 
 
Στερεοσκόπιο τσέπης 

 Το στερεοσκόπιο τσέπης µπορεί να περιγραφεί απλά ως σύστηµα φακών που απέχουν 
µεταξύ τους απόσταση ίση, (ή ρυθµιζόµενη σύµφωνα), µε την οφθαλµική βάση, πάνω σε 
έλασµα που στηρίζεται σε αρθρωτά (πτυσσόµενα) στελέχη κατά τους άξονες ββ και γγ, ώστε 
όταν δεν χρησιµοποιείται, να µπορεί να τοποθετείται σε µικρή θήκη και να µεταφέρεται 
εύκολα στην τσέπη του φωτοερµηνευτή. 
 
 

Σχήµα 19 
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Βασική αρχή του στερεοσκοπίου είναι ο εξαναγκασµός κάθε µατιού, ανεξάρτητα, να 
παρατηρεί κατακόρυφα κάτω του, µέσα απ’ τον αντίστοιχο φακό του (και κατά διεύθυνση 
παράλληλη κάθε φορά προς την κατεύθυνση πτήσης), συζυγείς περιοχές στο κοινό τµήµα 
δύο επικαλυπτοµένων αεροφωτογραφιών, στην αντίστοιχη αεροφωτογραφία. Έτσι ο 
παρατηρητής αποκτά την τρισδιάστατη αντίληψη, (το στερεόραµα), του κοινού τµήµατος 
δύο διαδοχικών επικαλυπτοµένων κατά 60% συνήθως, αεροφωτογραφιών, σε δύο διαδοχικές 
φάσεις, µια που η απόσταση των συζυγών (οµολόγων) σηµείων πρέπει να είναι ίση µε την 
οφθαλµική βάση, (απόσταση διαχωρισµού), που αντικειµενικά είναι περίπου το µισό του 
µήκους (στην κατεύθυνση του άξονα πτήσης) του κοινού τµήµατος της επικάλυψης του 
στερεοσκοπικού ζευγαριού των αεροφωτογραφιών. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι ενώ στη φυσική όραση οι οπτικές ακτίνες προς το κάθε 
σηµείο τέµνονται, στην τεχνητή στερεοσκοπική όραση οι οπτικές ακτίνες είναι περίπου 
παράλληλες. 

 
Πλεονεκτήµατα του στερεοσκοπίου τσέπης 

Το στερεοσκόπιο τσέπης είναι φθηνό, ανθεκτικό, µεταφέρεται και χρησιµοποιείται 
εύκολα στο γραφείο και στο ύπαιθρο και βρίσκεται πλατιά διαδεδοµένο στο εµπόριο. Έτσι ο 
κάθε µηχανικός αλλά κι ο κάθε σπουδαστής ακόµα, µπορεί να τ’ αποκτήσει και ν’ 
αξιοποιήσει, µε βάση τη φωτοερµηνευτική µεθοδολογία τις δυνατότητες του, στην 
καθηµερινή του δουλειά, σ’ ένα ευρύτατο φάσµα επιστηµονοτεχνικών και 
οικονοµικοκοινωνικών εφαρµογών. 

Ακόµα, τα περισσότερα στερεοσκόπια τσέπης, πέρα απ’ την τρισδιάστατη αντίληψη 
του χώρου που παρέχουν, διαθέτουν και µεγεθυντική ικανότητα, συνήθως από 2Χ έως 3Χ, 
που διευκολύνει σηµαντικά την αναγνώριση λεπτοµερειών. 
 
Μειονεκτήµατα του στερεοσκοπίου τσέπης 

Λόγω της φθηνής κατασκευής τους, οι φακοί δεν είναι απαλλαγµένοι εντελώς απ’ τη 
δυσµενή επίδραση της διαστροφής (distortion) τους, µε όλες τις απ’ αυτό συνέπειες. 

Επειδή οι τυπικές διαστάσεις των αεροφωτογραφιών είναι 18cm x 18cm, ή 23cm x 
23cm και η οφθαλµική βάση (απόσταση των κέντρων των φακών του στερεοσκοπίου) ίση µε 
την απαραίτητη απόσταση διαχωρισµού, δηλ. περίπου 6,5cm, κι επειδή το µήκος p=60%. S, 
της επικάλυψης, είναι για αεροφωτογραφίες 18 x 18: 11cm και για αεροφωτογραφίες 23 x 23 
=14cm, γίνεται φανερό όπως λέχθηκε και προηγουµένως, ότι µε το στερεοσκόπιο δεν 
µπορούµε ν’ αποκτήσουµε ταυτόχρονα το στερεόραµα ολόκληρης της επικάλυψης, αλλά σε 
δύο δόσεις, κατά τις οποίες, πρώτα το αριστερό φωτόγραµµα θα καλύπτει ένα τµήµα του 
δεξιού, οπότε βλέπουµε στερεοσκοπικά το µισό του κοινού τµήµατος της επικάλυψης, ενώ, 
στη συνέχεια, το δεξιό φωτόγραµµα θα καλύπτει ένα τµήµα του αριστερού οπότε θα 
βλέπουµε στερεοσκοπικά το άλλο µισό του κοινού τµήµατος της κατά µήκος επικάλυψης 
των αεροφωτογραφιών. 

Επειδή το ύψος των αρθρωτών στελεχών που στηρίζουν το σύστηµα των φακών του 
στερεοσκοπίου τσέπης είναι µικρό, όπως µικρές είναι γενικότερα όλες οι διαστάσεις του, 
δυσχεραίνεται σηµαντικά η δυνατότητα χρησιµοποίησης µολυβιού, τόσο για σηµειώσεις στις 
αεροφωτογραφίες, όσο  και για σχεδιάσεις-παραστάσεις περιοχών συγκεκριµένων ποιοτικών 
πληροφοριών. 

Τέλος, επειδή η κατά µήκος επικάλυψη συνήθως ποικίλει, για να επιτευχθεί η 
στερεοσκοπική αντίληψη ορισµένων περιοχών της , απαιτείται η αναδίπλωση, ή το σήκωµα 
µιας απ’ τις δυο αεροφωτογραφίες, γεγονός που δυσχεραίνει τη φωτοερµηνευτική δουλειά.  

Παρά όµως αυτά τα µειονεκτήµατα, τα στερεοσκόπια τσέπης χρησιµοποιούνται 
ευρύτατα και η συµβολή τους στις εφαρµογές, στην εξάσκηση και στην εκπαίδευση είναι 
τεράστιας σηµασίας για την υπόθεση της Φωτοερµηνείας και τη συµβολή της στους 
πολυδιάστατους τοµείς ευθύνης και δραστηριότητας των επιστηµόνων και µηχανικών που 
ασχολούνται µε την παρατήρηση, µελέτη, αξιολόγηση και παρακολούθηση της φυσικής και 
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της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µιας περιοχής και την συγκρότηση της 
απαραίτητης υποδοµής ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών για Σχεδιασµούς Ανάπτυξης. 

 
Χρησιµοποίηση του Στερεοσκοπίου τσέπης 

Η  αποκατάσταση του  στερεοράµατος  δύο  επικαλυπτοµένων, κατά p% Ś (όπου  
p% Ś≥ 60/100 Ś) αεροφωτογραµµάτων, επιτυγχάνεται εµπειρικά µε στροφές και 
µικροκινήσεις τους κάτω απ’ το στερεοσκόπιο, εφ’ όσον τα οµόλογα σηµεία π.χ. Α΄, Α΄΄ - 
Β΄, Β΄΄ κ.λ.π. (σχήµα 20) του τµήµατος που παρατηρούµε, βρίσκονται σε απόσταση ίση µε 
την απόσταση διαχωρισµού. 

 
 (Η ευθεία που συνδέει τα κέντρα των φακών του στερεοσκοπίου πρέπει να είναι κάθε φορά περίπου 
παράλληλη µε τον άξονα πτήσης) 
 

Σχήµα 20 (α,β) 
 
 
Παρά την απλότητα της παραπάνω εµπειρικής µεθόδου, για λόγους άσκησης, αλλά κι 

επιβεβαίωση της δυνατότητας στερεοσκοπικής αντίληψης, παραθέτουµε ένα σχολαστικό 
τρόπο χρησιµοποίησης του στερεοσκοπίου τσέπης για στερεοσκοπική παρατήρηση 
ολόκληρης της επικάλυψης δύο συζυγών αεροφωτογραφιών. 

Η διαδικασία εικονογραφείται στο σχήµα 20 (γ,δ). 
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Σχήµα 20 (γ,δ) 

 
(α) Αναγνωρίζουµε πάνω σε κάθε  µια απ’ τις συζυγείς (επικαλυπτόµενες κατά 60% περίπου) 
αεροφωτογραφίες, το οµόλογο (συζυγές) του εκονοκέντρου της άλλης και χαράσσουµε µε 
αχνή γραµµή τις ευθείες που τα ενώνουν µε τα εικονοκέντρα των αεροφωτογραφιών 
αντίστοιχα. (Είναι φανερό ότι αυτά τα ευθύγραµµα τµήµατα ορίζουν πάνω στις 
αεροφωτογραφίες το αντίστοιχο τµήµα του άξονα πτήσης µεταξύ των δύο διαδοχικών 
σηµείων λήψης των συζυγών αεροφωτογραφιών). 
(β) Για να δούµε το αριστερό µισό της επικάλυψης στερεοσκοπικά, τοποθετούµε το δεξιό 
φωτόγραµµα πάνω στο αριστερό µε τέτοιο τρόπο ώστε τα συζυγή τµήµατα του άξονα πτήσης 
να γίνουν συγγραµµικά. 
(γ) Μετακινούµε το δεξιό φωτόγραµµα κατά τη διεύθυνση της πτήσης µέχρι τη στιγµή που 
δύο συζυγή (οµόλογα) σηµεία, βρεθούν κάτω απ’ το παράλληλο µε τη διεύθυνση της πτήσης 
στερεοσκόπιο, σ’ απόσταση ίση µε την απόσταση διαχωρισµού. (Τη στιγµή δηλ. που το 
αριστερό µάτι βλέπει το σηµείο Χ΄στην αριστερή φωτογραφία και το δεξιό, το οµόλογο του 
Χ΄΄ στη δεξιά). 
(δ) Μετακινώντας τώρα το στερεοσκόπιο παράλληλα προς τον άξονα πτήσης, µπορούµε ν’ 
αποκτήσουµε κατά λωρίδες στερεοσκοπική αντίληψη για το αριστερό µισό της επικάλυψης 
των δύο συζυγών αεροφωτογραφιών. 
(ε) Για να δούµε τώρα, το δεξιό µισό της επικάλυψης, στερεοσκοπικά, τοποθετούµε το 
αριστερό φωτόγραµµα πάνω στο δεξιό, µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα συζυγή τµήµατα στην 
εικόνα του άξονα πτήσης να γίνουν συγγραµµικά. 
(στ) Μετακινούµε το αριστερό φωτόγραµµα πάνω στην διεύθυνση άξονα πτήσης, αλλά µε 
αντίθετη φορά, (προς τ’ αριστερά δηλ.), µέχρι τη στιγµή που δύο συζυγή (οµόλογα) σηµεία, 
βρεθούν κάτω απ’ το παράλληλο µε τον άξονα πτήσης στερεοσκόπιο, σ’ απόσταση ίση µε 
την απόσταση διαχωρισµού (τη στιγµή δηλ. που τ’ αριστερό µάτι βλέπει το σηµείο Ψ΄στην 
αριστερή φωτογραφία και το δεξιό, το οµολογό του Ψ΄΄ στη δεξιά). 
(ζ) Μετακινώντας τώρα το στερεοσκόπιο παράλληλα προς τον άξονα πτήσης, µπορούµε ν’ 
αποκτήσουµε κατά λωρίδες στερεοσκοπική αντίληψη για το δεξιό µισό της επικάλυψης των 
δύο συζυγών αεροφωτογραφιών. 

 
Κατοπτρικό Στερεοσκόπιο 

 Το κατοπτρικό στερεοσκόπιο βασίζεται στην αρχή του στερεοσκοπίου του 
HELMHOLTZ, κατά την οποία, οι οπτικές ακτίνες, µε διαδοχικές ανακλάσεις σε σύστηµα 
κατόπτρων, (ή πρισµάτων και κατόπτρων), οδεύουν τελικά και πάλι παράλληλα, (όπως και 
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στα στερεοσκόπια τσέπης), αλλά προς οµόλογα σηµεία στο στερεοζεύγος που απέχουν 
απόσταση διαχωρισµού 21 -26cm, έτσι που ν’ αποκτούµε στερεοσκοπική αντίληψη 
ολόκληρης της επικάλυψης δύο συζυγών αεροφωτογραφιών  18cm x 18cm και του 
µεγαλύτερου τµήµατος της επικάλυψης δύο συζυγών αεροφωτογραφιών 23cm x 23cm. 

Η γενική µορφή ενός κατοπτρκού στερεοσκοπίου περιγράφεται στο σχήµα 21. 
 

 
 
 

      Όπου     Α1 Α2: προσοφθάλµιο σύστηµα 
       Π1 Π2: σύστηµα κατόπτρων  

ή πρισµάτων 
       Κ1 Κ2: κάτοπτρα 
       ΑΘΦ  :αριστερό θετικό φωτότυπο 
       ∆ΘΦ  :δεξιό θετικό φωτότυπο 

 
Σχήµα 21 

 
Στο σχήµα 22 περιγράφεται, η αρχή του WILD ST4 κατοπτρικού στερεοσκοπίου, 

(σύµφωνα µε την αρχή του HELMHOLTZ). 
Σε τοµή φαίνεται η πορεία των οµολόγων ακτίνων α΄, α΄΄, β΄, β΄΄, γ΄, γ΄΄. 
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Κ1, Κ2, Κ3, Κ4: κάτοπτρα 

       β: βάση προσοφθάλµιου συστήµατος 
             (προσαρµοζόµενη στην οφθαλµική 
              βάση του παρατηρητή) 
       δ: απόσταση διαχωρισµού 
       Α΄,Α΄΄ : συζυγή εικονοσηµεία 
       ΑΘΦ: αριστερό θετικό φωτότυπο 
       ∆ΘΦ: δεξιό θετικό φωτότυπο 
 
 
         Σχήµα 22 
 
 
Στην αγορά, διατίθενται πολλοί τύποι κατοπτρικών στερεοσκοπίων διαφόρων 

εργοστασίων (WILD, ZEISS JENA, CARL ZEISS, FAIRCHILD, OMI, VARIMEX, 
KEUFFEL και ESSER κ.λ.π.), µε κοινές βασικές ιδιότητες, αλλά και µε διάφορες, πολλές 
φορές βελτιωτικές ευρηµατικές διατάξεις το καθένα. 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά 
αντιπροσωπευτικών τύπων κατοπτρικών στερεοσκοπίων. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά WILD ST4 ZEISS N-2 

Ρύθµιση προσοφθάλµιου συστήµατος 5,6 - 7,4 cm Ναι 

Απόσταση διαχωρισµού 25 cm 21 cm 

∆ιαστάσεις στερεοράµατος 18 cm x 18cm 19 cm x 23 cm 

Σύζευξη Μεγεθυντικών Προσοφθάλµιων 

Συστηµάτων 

3x (7 cm) 

8 x (2,6 cm) 

3x (6 cm) 

6 x (3,3 cm) 

Παραλλακτική Ράβδος Ναι Ναι 

 
 
Παραλλακτική Ράβδος 

Οι περισσότεροι τύποι κατοπτρικών στερεοσκοπίων συνοδεύονται από παραλλακτικές 
ράβδους, απλές µετρητικές διατάξεις για τον υπολογισµό των διαφορών παραλλάξεων και 
στη συνέχεια προσδιορισµό υψών κατακορύφων στελεχών, ή υψοµετρικών διαφορών 
σηµείων που ενδιαφέρουν. Το σχήµα 23 περιγράφει ένα αντιπροσωπευτικό τύπο 
παραλλακτικής ράβδου. 

 

 
Σχήµα 23 

 
 

α1 και α2: γυάλινες πλάκες µε ενδείξεις σηµείων αναφοράς (στιγµή - κυκλίσκος - σταυρός) 
β        : κοχλίας για πρόχειρη τοποθέτηση του σηµείου αναφοράς της πλάκας α1 

γ        : τύµπανο αναγνώσεων µηκών σε χιλιοστά 
δ        : τύµπανο µικροµετρικών αναγνώσεων σε εκατοστά του χιλιοστού 
Με βάση τώρα το σχήµα 24, µπορούµε να καταλάβουµε την λειτουργία της παραλλακτικής 
ράβδου. 
 
 
 

 

        Α'           Α"    
     B'        
                 Β" 
                01'      02"                01"       02'  
         
    

          
 
Σχήµα 24 
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Ξέρουµε ότι η διαφορά παραλλάξεων δύο σηµείων Α και Β που ζητάµε την 

υψοµετρική τους διαφορά είναι dp = dp1 =dp2 . 
Αλλά από το σχήµα 24, dp = Β΄Β΄΄ -  Α΄Α΄΄. Η παραλλακτική ράβδος µας βοηθά στη 

µέτρηση των µηκών Β΄Β΄΄ και Α΄Α΄΄ σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία. 
Με το ένα σηµείο αναφοράς της γυάλινης πλάκας α1 ορίζουµε το σηµείο Β΄, και µε το 

αντίστοιχο του στην πλάκα α2 (µετακινώντας τον κοχλία του µικροµέτρου δ) ορίζουµε το 
συζυγές του Β΄΄, έτσι ώστε κατά την στερεοσκοπική αντίληψη της επικάλυψης η µάρκα 
(σηµείο αναφοράς) να βρίσκεται σ’ επαφή µε το σηµείο Β του στερεοράµατος. 

Η ανάγνωση τώρα του µήκους Β΄Β΄΄ γίνεται σε εκατοστά του χιλιοστού (Χιλιοστά απ’ 
το τύµπανο αναγνώσεων γ, κι εκτίµηση εκατοστού του χιλιοστού απ’ το τύµπανο 
αναγνώσεων του µικροµέτρου δ). 

Όµοια µετράται το µήκος Α΄Α΄΄ οπότε dp= Β΄Β΄΄- ΑΆ΄΄ και η υψοµετρική διαφορά ∆h 
των Α,Β  υπολογίζεται εύκολα απ’ τον γνωστό τύπο  

         dp 
  ∆h = h ⋅ 
                 bεικ + dp 
 

Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα Κατοπτρικών Στερεοσκοπίων 
Η αύξηση της απόστασης διαχωρισµού, από 6cm (στερεοσκόπια τσέπης) σε 21 ως 

26cm (κατοπτρικά στερεοσκόπια), συνεπάγεται τα δύο θεµελιώδη πλεονεκτήµατα των 
κατοπτρικών στερεοσκοπίων δηλ: 
α)  την ουσιαστική αύξηση των διαστάσεων του στερεοράµατος που αποκτάται µε την 

χρήση τους, (που φυσικά διευκολύνει τη φωτοερµηνευτική εργασία, µια που την ίδια 
στιγµή µπορούµε νάχουµε στερεοσκοπική αντίληψη της ευρύτερης δυνατής περιοχής 
που απεικονίζεται σ’ ενα στερεοσκοπικό ζευγάρι αεροφωτογραφιών και να 
παρατηρούµε αποτελεσµατικότερα στη γενική τους διάταξη, τα αντικείµενα, τις 
χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες και τα φαινόµενα του χώρου που µας ενδιαφέρουν). 

β)  την αύξηση της απόστασης προσοφθάλµιου συστήµατος - στερεοζεύγους, (που 
διευκολύνει αντικειµενικά την άνετη σηµείωση πάνω στις φωτογραφίες, όλων των 
λεπτοµερειών, ειδικολογήσεων και εµφανίσεων που ενδιαφέρουν). 
Άλλο πλεονέκτηµα των κατοπτρικών στερεοσκοπίων είναι η δυνατότητα µεγέθυνσης 

του στερεοράµατος που παρέχουν µε  τη χρήση κατάλληλων προσοφθαλµίων συστηµάτων 
που ενισχύουν τις δυνατότητες παρατήρησης κι αναγνώρισης, (κύρια η µεγέθυνση 3x), του 
φωτοερµηνευτή και διευκολύνουν την επιλογή φωτοσταθερών σηµείων και την ανάλυση  
λεπτοµερειών, (κύρια η µεγέθυνση 8x). 

Ακόµα η παραλλακτική ράβδος που διατίθεται µε τους περισσότερους τύπους 
κατοπτρικών στερεοσκοπίων, είναι φανερό ότι υποβοηθά σηµαντικά την φωτοερµηνευτική 
δουλειά, στις περιπτώσεις που η γνώση υψοµετρικών διαφορών έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, 
(σε συνδυασµό φυσικά και µε άλλα στοιχεία), στην αναγνώριση συγκεκριµένων 
λεπτοµερειών ή κανόνων που διέπουν τις µορφές και τα πρότυπα των αντικειµένων (π.χ. ύψη 
αραβοσίτου, αµπελιών, οπωροφόρων, λαχανικών κ.λ.π.). 

Προφανή µειονεκτήµατα των κατοπτρικών στερεοσκοπίων, (φυσικές συνέπειες των 
παραπάνω πλεονεκτηµάτων), είναι το αυξηµένο κόστος διάθεσης τους, οι µεγαλύτερες 
διαστάσεις τους, το πολυπλοκότερο και ευαισθητότερο της κατασκευής του κ.λ.π., που 
συντελούν τόσο στην δαπανηρότερη σε σχέση µε τα στερεοσκόπια τσέπης απόκτησής τους 
απ’ τους Μηχανικούς, όσο και στη δύσκολη χρησιµοποίησή τους στο ύπαιθρο. 

Ακόµα, θα πρέπει να σηµειωθεί η κάποια απώλεια φωτισµού λόγω του µεγάλου 
µήκους που διατρέχουν οι οπτικές ακτίνες κατά την παρατήρηση του στερεοράµατος, κι ότι 
τα κατοπτρικά στερεοσκόπια, απαιτούν προσεκτική χρήση, συντήρηση και προφύλαξη απ’ 
τη σκόνη και την υγρασία. 
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Χρησιµοποίηση του Κατοπτρικού Στερεοσκοπίου 
Ο χειρισµός του στερεοζεύγους κάτω από το κατοπτρικό στερεοσκόπιο για 

αποκατάσταση της τρισδιάστατης αντίληψης του χώρου που απεικονίζεται στο 
επικαλυπτόµενο τµήµα δύο αεροφωτογραφιών, είναι όµοιος µε τον χειρισµό του κάτω από 
στερεοσκόπιο φακών (τσέπης), µε µόνη διαφορά, την απόσταση διαχωρισµού οµολόγων 
σηµείων, που είναι (σταθερή βέβαια για κάθε τύπο κατοπτρικού στερεοσκοπίου), της τάξης  
των 21 -26cm. 

Μπορούµε λοιπόν µε µικροκινήσεις του στερεοζεύγους, (που το έχουµε ήδη 
τοποθετήσει στην περίπου απόσταση  διαχωρισµού του συγκεκριµένου κατοπτρικού 
στερεοσκοπίου, ν’ αποκτήσουµε εµπειρικά κι εύκολα το στερεόραµα. 

Για φωτοερµηνευτική δουλειά όµως ακριβείας, για την οποία θ’ απαιτηθούν και 
µετρήσεις µε παραλλακτική ράβδο για υπολογισµό υψοµετρικών διαφορών σηµείων, ή 
αντικειµένων που µας ενδιαφέρουν, προκρίνεται ο παρακάτω τρόπος χειρισµού των 
αεροφωτογραφιών. 
1. Εξασφαλίζουµε την αποφυγή ψευδοστερεοσκοπικού φαινοµένου, (όπου οι βαθιές 

γραµµές φαίνονται σαν κορυφές και τ’ αντίστροφο), µε την τοποθέτηση των 
αεροφωτογραφιών µε τέτοια διάταξη ώστε το αριστερό µάτι να βλέπει την αριστερή 
αεροφωτογραφία και το δεξιό την δεξιά. 

  (Σε άλλη θέση θα δούµε ότι το ψευδοστερεόραµα είναι χρήσιµο σε συγκεκριµένες 
φωτοερµηνευτικές εφαρµογές, π.χ. στην γεωµορφολογία, στην υδρολογία κ.λ.π.) 

2. Βρίσκοµε σε κάθε αεροφωτογραφία το κύριο εικονοσηµείο - εικονοκέντρο της, ως 
τοµή των ευθυγράµµων τµηµάτων που ορίζονται απ’ τα απέναντι εικονοσήµατά της 
(fiducial marks). 
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3. Βρίσκουµε σε κάθε αεροφωτογραφία του στερεοζεύγους το οµόλογο του 
εικονοκέντρου της άλλης, (είτε µε συσχετισµό προς τα ευδιάκριτα σηµεία της 
γειτονιάς του εικονοκέντρου, ή µε πρόχειρη αποκατάσταση εµπειρικά τοπικού 
στερεοσκοπικού φαινοµένου και σηµείωµα πάνω στη φωτογραφία του οµόλογου 
σηµείου, στη θέση εκείνη, που θα ταυτίζεται, στην τρισδιάστατη αντίληψη της 
περιοχής µε το συζυγές του). 
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4. Χαράζουµε πάνω στο σχεδιαστήριο και σε απόσταση 18 -20cm απ’ την πλησιέστερη 
σε µας ακµή του, µια ευθεία, που δηλώνει την εικόνα του άξονα πτήσης της 
αεροφωτολήψης και φέρουµε δύο κάθετες ευθείες σ’ αυτή, στα σηµεία Ο1

α και Ο1
δ, σε 

απόσταση ίση µε την απόσταση διαχωρισµού του συγκεκριµένου κατοπτρικού 
στερεοσκοπίου.  
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5. Με µια καρφίτσα που περνάει απ’ το Ο1΄ αρθρώνουµε την αριστερή αεροφωτογραφία 
στο Ο1

α και την στρέφουµε έτσι ώστε η Ο1΄Ο2΄΄ να κείται πάνω στην Ο1
α Ο1

δ. Σ’ αυτή 
τη θέση στερεώνουµε την αριστερή φωτογραφία. 

6. Εξασφαλίζουµε ότι η δεξιά αεροφωτογραφία βρίσκεται στην απόσταση διαχωρισµού, 
(π.χ. το Ο1΄΄ να συµπίπτει µε το Ο1

δ, ή δύο οποιαδήποτε συζυγή σηµεία του 
στερεοζεύγους που θεωρούµε ότι κείνται στο µέσο επίπεδο αναφοράς της περιοχής 
που απεικονίζεται στις αεροφωτογραφίες, ν’ απέχουν την απόσταση διαχωρισµού), κι 
ότι η Ο1΄΄ Ο2΄κείται πάνω στην Ο1

α Ο1
δ και στερεώνουµε και τη δεύτερη (δεξιά) 

αεροφωτογραφία.  
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7.  Πάνω στις έτσι διευθετηµένες αεροφωτογραφίες τοποθετείται το κατοπτρικό 
στερεοσκόπιο µε την ευθεία που συνδέει τα κέντρα των φακών του προσοφθάλµιου 
συστήµατος παράλληλα (και στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο) µε την εικόνα του άξονα 
πτήσης. Ο Φωτοερµηνευτής είναι έτοιµος πια να αξιοποιήσει µε την παρατήρησή του 
και µε βάση τη φωτοερµηνευτική µεθοδολογία, τις αρχές της λογικής και τα 
φωτοερµηνευτικά κλειδιά, τον πλούτο των ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών 
που περιέχει το στερεόραµα, που µε την παραπάνω διαδικασία απέκτησε. 

 


