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Large  Scale Orthophotos (LSO25)

Πανελλαδική κάλυψη ορθοεικόνων 25- cm- GSD

Το πιο ακριβές ως σήμερα ενιαίο υπόβαθρο 

Μελέτες Κτηματογράφησης (πόλεις, χωριά και μη αστικές 
περιοχές)

Τεχνικά Έργα, Έρευνα, Χωροταξικός σχεδιασμός, Real 
Estate

Τα νέα βασικά ενιαία υπόβαθρα LSO25
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Large Scale Orthos (LSO25)
3 συμβάσεις ~132.000 km2 / Νοέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2017

LSO25 – πληροφορίες για το έργο (1)

Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013».

Τρεις κυρίως συμβάσεις ~ €3.0 M

Ολοκλήρωση πτήσεων: 11/2015

Ολοκλήρωση παραγωγής ORTHO/DEM: 2/2016

Πλήρης απορρόφησης κοινοτικής χρηματοδότησης

Σύμβαση εξωτερικού ελέγχου QC-LSO25 (2-9/2016) ~ €160.0 Κ
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Large Scale Orthophotos (LSO25)
3 συμβάσεις ~132.000 km2 / Νοέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2017

LSO25 – κύρια χαρακτηριστικά

Ορθοεικόνες

Εικονοστοιχείο (GSD) 0.25 m

Ραδιομετρική Ανάλυση True Color (24 bit),
NIR

Μορφότυπος JPEG2000 + .j2w
Διαστάσεις 2000 m X 1500 m
Πλήθος Πινακίδων 48051

Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (Ορθομετρικά 
Υψόμετρα

Εικονοστοιχείο (GSD) 2.00 m
Περιμετρική κάλυψη 300 m

Μορφότυπος GeoTiff Floating 
Point Grid

Διαστάσεις 2300 m X 1800 m
Πλήθος Πινακίδων 48051
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Σύστημα Αναφοράς/ Προβολή

HTRS07 GGRS87 

• Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 
(ΕΓΣΑ87)

• Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή (ΤΜ87)
• Υλοποίηση ΕΓΣΑ87 με μετρήσεις στο 

σύστημα HEPOS
• Μοντέλο Μετασχηματισμού 

HTRS07ΕΓΣΑ87
• Υψόμετρα αφετηριών Κρατικού 

Χωροσταθμικού Δικτύου
• Ορθομετρικά υψόμετρα (μοντέλο 

γεωειδούς)
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VLSO (20 cm GSD, μεγάλες πόλεις, True Ortho, 2007-2009)

• επεξεργασία true ortho, απαλοιφή εκτροπής λόγω ανάγλυφου 

• διευκόλυνση του εντοπισμού ορίων σε μεγάλες πόλεις/ εσωτερικά, ψηλά 
κτίρια

• σημαντικά υψηλότερου κόστους προϊόντα (πρωτεύουσες Νομών). 

• Υλοποίηση ITRF2000, διαφορές με ETRF89

• για κτηματογράφηση: μετασχηματισμός σε δεύτερη φάση στο ΕΓΣΑ87

LSO (50 cm GSD, πλήρης κάλυψη, 2007-2009)

• Υλοποίηση ITRF2000+ ETRF89

Παλαιότερα υπόβαθρα της ΕΚΧΑ ΑΕ
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VLSO (0.20m) και LSO25 (0.25m)
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LSO (0.50m) και LSO25 (0.25m)



9Οκτώβριος 2017

Παραμεθόριες περιοχές:
επιχειρησιακοί περιορισμοί

Παραμεθόριες περιοχές Β. Ελλάδας: Δορυφορικές εικόνες WorldView 2/3 και 

GeoEye-1

0,50 m στο ναδίρ

Προϊόντα δορυφορικών λήψεων μετά το τέλος του 2014

~3400 km2

Αδειοδοτικό μοντέλο- ελεύθερη πρόσβαση- νομικός έλεγχος, upgrade βασικής άδειας

Ορθοεικόνες εντός 2016 – μελέτες κτηματογράφησης



10Οκτώβριος 2017

Παραμεθόριες περιοχές:
Παραγωγή ορθοεικόνων

BRD-IM: Παραγωγή ορθοεικόνων από τις δορυφορικές 
WorldView II

Oκτ- Δεκ 2016

GEOTIFF, 4-band

Μέγεθος εικονοστοιχείου 0,50 μ

Γεωμ. Ακρίβεια RMSExy= 1,41 μ

Διανομή 1:5000
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Έλεγχοι πληρότητας LSO25
• Τμηματικές υποβολές παραδοτέων

• Ορθοεικόνες, DEM: πλήρης, αυτοματοποιημένος (Python scripts, ArcGIS)

• Αεροφωτογραφίες: δεν υφίσταται διανομή, μη αυτοματοποιημένος, πλήρης

• κριτήριο αποδοχής: κάλυψη της προβλεπόμενης έκτασης
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Διασφάλιση ποιότητας υποβάθρων LSO25

Τρείς βασικές θεματικές κατηγορίες:
1. Επίγειοι έλεγχοι γεωμετρικής ακρίβειας
2. Έλεγχοι διασφάλισης οπτικής ποιότητας
3. Έλεγχοι τήρησης ραδιομετρικών 
προδιαγραφών
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Έλεγχοι και διασφάλιση ποιότητας LSO25

ΕΚΧΑ ΑΕ/ΤΕΔΠΕ
 Πληρότητα παραδοτέων
(Αυτοματοποιημένη διαδικασία)

 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι QAR 
 Γεωμετρικοί έλεγχοι

Σύμβαση Ελέγχου: “QC-LSO25”

Δύο ομάδες με αντικείμενα:

Γεωμετρικοί έλεγχοι 

•Οριοζοντιογραφική ακρίβεια

•Υψομετρική ακρίβεια (DEM)

Ποιότητα εικόνας

•Οπτικοί έλεγχοι

•Ραδιομετρικοί έλεγχοι 
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Έλεγχοι γεωμετρικής ακρίβειας– LSO25

QC_LSO25: 2500 σημεία ελέγχου
ΕΚΧΑ ΑΕ: 2200 σημεία ελέγχου

 Οικισμοί, τεχνικά έργα, οδικά δίκτυα
 Ορισμών περιοχών από ΕΚΧΑ ΑΕ (buffer

200m)
 Παρατηρήσεις Fast Static & RTK GPS

(HEPOS) 

• Έλεγχοι Οριζοντιογραφικής Ακρίβειας 
(orthos)

• Έλεγχοι Υψομετρικής Ακρίβειας (DEM)
 Μη αυτοματοποιημένη διαδικασία

Σημεία QC-LSO25, Δειγματοληψία
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Βάση δεδομένων ΕΚΧΑ ΑΕ (παλαιότεροι 
έλεγχοι)
•1700 σημεία είχαν μετρηθεί ήδη στο 
HEPOS, κατέστησαν άμεσα αξιοποιήσιμα
•500 είχαν μετρηθεί σε άλλη υλοποίηση 
του ΙΤRF2000, συμβατή με τα έργα VLSO
και LSO, αλλά με σημαντικές και μη 
συστηματικές αποκλίσεις σε σχέση με την 
προβολή του HEPOS
Επανεπίλυση από την ΕΚΧΑ ΑΕ του συνόλου των 
σημείων (Trimble Business Center v.2.0), 
αξιοποίηση αποθηκευμένων rinex και σύνδεση 
με ιστορικά δεδομένα παρατηρήσεων 
πραγματικών σταθμών αναφοράς του HEPOS της 
ίδιας περιόδου (2008-2009)

αναγνώριση και αξιοποίηση 
άνω του 85% των σημείων 

στα νέα υπόβαθρα

Έλεγχοι γεωμετρικής ακρίβειας– LSO25

ΣΗΜΕΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ 

8% ΤΩΝ 
ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ
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Χωρικοί έλεγχοι- οριζοντιογραφική ακρίβεια
ορθοεικόνων

• Εντοπισμός συστηματικών 
σφαλμάτων

• Τοπικά σφάλματα DEM
• Διορθώσεις όλων των σημείων 

με DR>0.35 m

Όρια συμμόρφωσης: 
RMSEx, RMSEy <= 0.25 m

RMSExy <= 0.35 m
Απόλυτη ακρίβεια <= RMSExy*1.73m = 

0.60m (2σ)

• σύγκριση των συντεταγμένων σαφώς 
αναγνωρίσιμων σημείων στις εικόνες με τις 
συντεταγμένες των ίδιων σημείων στο πεδίο

RMSExy = 0.18 m
Απόλυτη ακρίβεια = 0.31m
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Χωρικοί έλεγχοι- υψομετρική ακρίβεια DEM

Όρια συμμόρφωσης: 
RMSEz<= 0.70 m

Απόλυτη ακρίβεια<= RMSEz*1.73m = 
1.37m (2σ)

• τα ορθομετρικά υψόμετρα των σημείων 
επίγειων ελέγχων συγκρίνονται με τις 
τιμές υψομέτρου του DEM στις ίδιες 
θέσεις

• αυτοματοποιημένος έλεγχος (ArcGIS)

RMSEZ = 0.38 m
Απόλυτη ακρίβεια = 0.74m

• Διορθώθηκαν όλες οι περιπτώσεις με 
υψομετρικές αποκλίσεις άνω των 0,70 μ 
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Έλεγχοι γεωμετρικής ακρίβειας– καταγραφή και 
τεκμηρίωση
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Οπτικοί έλεγχοι ορθοεικόνων
QC-LSO25   Πλήρης, μη αυτοματοποιημένος έλεγχος

Χιόνι, αλλοιώσεις ορθοαναγωγής

• Ποιοτικά, γεωμετρικά, ραδιομετρικά 
στοιχεία     
Γενική εμφάνιση της εικόνας 

• Εντοπισμός τοπικών/γραμμικών 
ατελειών

• Εντοπισμός παραγόντων «απόκρυψης» 
<5% ανά πινακίδα και το 0,5% του 
συνόλου της περιοχής (χιόνι, σύννεφα, 
σκόνη, πλημμύρες κα)

• Οπτική προσαρμογή διαβαθμισμένων 
εικόνων

Σκιές σύννεφων

Καπνός

Οπτικοί έλεγχοι ορθοεικόνων



20Οκτώβριος 2017

Οπτικοί έλεγχοι ορθοεικόνων

• ραδιομετρικές αποκλίσεις 
(σύνθεση φωτομωσαϊκών 
<70 τιμών τόνου ανά 
κανάλι)

• ελέγχθηκαν όλες οι 
περιπτώσεις με διαφορές 
στη συρραφή άνω των 30 
τόνων

• ραδιομετρικές 
ανομοιομορφίες λόγω 
ενώσεων μεταξύ blocks, 
διαφορετικών συμβάσεων 
και διαφορετικών εποχών 
λήψεων

Ένωση συμβάσεων

Συρραφή, μη αποδεκτή ραδιομετρική και γεωμετρική 
απόκλιση

Οπτικοί έλεγχοι ορθοεικόνων
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Οπτικοί έλεγχοι ορθοεικόνων

γεωμετρική απόκλιση (συρραφή)

αλλοιώσεις αναγωγής

• Ασυνέχειες γεωμετρικού χαρακτήρα 
κατά μήκος γραμμών συρραφής/ 
γειτονικές πινακίδες, πχ σε 
δρόμους, με όριο απόκλισης τα 3 
pixel

• Δεν επιτρέπονται ασυνέχειες σε 
κτίρια

• Αλλοιώσεις λόγω ορθοαναγωγής 
(πολλαπλά, «τραβηγμένα», 
«χυμένα» είδωλα)

Αποστολή παρατηρήσεων στους παραγωγούς:
- διορθώσεις, αιτιολογήσεις

Καταγραφή σε λίστες και .shp

διπλό είδωλο

Οπτικοί έλεγχοι ορθοεικόνων
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Οπτικοί έλεγχοι DEM
Γενική ποιότητα/ εμφάνιση

•δεν επιτρέπονται κενά και 
ασυνέχειες, εκτός από την 
περίπτωση διαβαθμισμένων 
πολυγώνων 
•Εντοπισμός μοτίβων (patterns) 
που δεν σχετίζονται με το φυσικό 
έδαφος
•Εντοπισμός απότομων 
υψομετρικών αιχμών (spikes) και 
βυθίσεων (holes) που δεν 
οφείλονται στα απεικονιζόμενα 
αντικείμενα 
•Στο τμήμα των επικαλύψεων 
μεταξύ γειτονικών DEM, οι τιμές 
κοινών εικονοστοιχείων δεν 
επιτρέπεται να διαφέρουν πάνω 
από 0,70 μ 

pattern

Οπτικοί έλεγχοι DEM
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Έλεγχος ραδιομετρίας ορθοεικόνων

QC-LSO25   Πλήρης, αυτοματοποιημένος έλεγχος• R, G, B, NIR, ραδιομετρική 
ανάλυση 8-bit, τήρηση 256 
επιπέδων τιμών)

• για τις ορθοεικόνες:
- με πλήρη κάλυψη
- χωρίς διαβαθμισμένες περιοχές
- κάτω του 10% έκταση υδάτινων 

επιφανειών, ή για το χερσαίο τμήμα 
σε αντίθετη περίπτωση,

τήρηση προδιαγραφών κορεσμού/ 
φωτεινότητας:

• εύρος 230 τιμών. 
• 0% για την τιμή 0 και 0,5% για 

την τιμή 255 (λευκό
• μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις 

ακολουθούν ανά κανάλι κανονική 
κατανομή 

• καταγραφή σε λίστες Excel, 
διορθώσεις

Ραδιομετρικοί έλεγχοι 
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Έλεγχος ραδιομετρίας ορθοεικόνων

QC-LSO25   Πλήρης, αυτοματοποιημένος έλεγχος

• Νέες ραδιομετρικές
διορθώσεις κατά τη 
διαδικασία ενοποίησης και 
διάθεσης των orthos online

• Διαφορετικές εποχές λήψεων
• Διαβαθμισμένες πινακίδες
• Συνενώσεις ευρύτερων 

περιοχών/ συνολική 
χρωματική ποιότητα

Ραδιομετρικοί έλεγχοι 
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Έλεγχοι πληρότητας και ποιότητας μεταδεδομένων

• Παραγωγή δεδομένων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις  του Ν. 3882/2010 περί 
«Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών 
Πληροφοριών»

• Για όλα τα παραδοτέα του έργου 
(ενδιάμεσα και τελικά) δημιουργήθηκαν 
αρχεία μεταδεδομένων κατά το πρότυπο 
INSPIRE.

Ορθοεικόνες , DEM:
•Έλεγχος συμβατότητας (δειγματοληπτικά)
•Α/Φ: παραγωγή χωρίς συμβατότητα
•Editor: περιορισμένες λειτουργικότητες

(http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/)

INSPIRE metadata editor



26Οκτώβριος 2017

Συμπεράσματα

 για το σύνολο των δεδομένων ικανοποιήθηκαν τα κριτήρια συμμόρφωσης 
που πηγάζουν από τις προδιαγραφές του έργου, καθιστώντας τα 
υπόβαθρα LSO25 ένα πολύ ποιοτικό και ακριβές χαρτογραφικό προϊόν

 πρότερος ακριβής ορισμός όλων των διαδικασιών ελέγχων και των 
αυτοματοποιημένων τρόπων καταγραφής των σχετικών αποτελεσμάτων, 
χωρίς ελλείψεις ή πλεονασμούς 

 έλαβε χώρα μια πολύ στενή συνεργασία της ΕΚΧΑ ΑΕ με τους παραγωγούς 
και και με τον ανάδοχο ελέγχου. Ο τριπλός αυτός συντονισμός ήταν 
ιδιαίτερα κρίσιμος στη φάση της εξαγωγής των αποτελεσμάτων ελέγχου, 
της τεκμηριωμένης κοινοποίησης στους παραγωγούς, της έγκαιρης 
εφαρμογής των απαραίτητων διορθώσεων και, εν συνεχεία, επανελέγχων
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dchrisaf@ktimatologio.gr

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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