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Η συµβολή της Τηλεπισκόπησης στην παρατήρηση,
παρακολούθηση και προστασία του Περιβάλλοντος
1993
1.

Εισαγωγή

Μιλώντας σήµερα για το Περιβάλλον πρέπει να αφήσουµε κατά µέρος τις µερικές,
αποσπασµατικές και εν πολλοίς, (παρά τις σχετικές καλές προθέσεις), παραπλανητικές γραφικές
θεωρήσεις του, οι οποίες σκόπιµα ή µη παραλείπουν τις ιστορικές, κοινωνικές, οικονοµικές,
πολιτισµικές, αναπτυξιακές και πολιτικές συνθήκες µέσα στις οποίες και από τις οποίες αυτό
καταλυτικά καθορίζεται.
Έτσι, µια ειδυλλιακή εικόνα ενός επίγειου παράδεισου κάποιου ηλιόλουστου καταπράσινου
νησιού στον Ειρηνικό Ωκεανό, µε απέραντες αµµουδιές, κατακάθαρη γαλάζια θάλασσα και
ευτυχισµένους κατοίκους, (που αποτελούσε στο παρελθόν δραπέτευση στο όνειρο για εκατοµµύρια
καταπιεσµένους εργαζοµένους και ανέργους σ' όλον τον κόσµο), προϋπέθετε την συνειδητή ή
ασυνείδητη άγνοια και/ή αγνόηση:
των συνεπειών από µια σειρά πιθανές φυσικές καταστροφές (τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων,
καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές και πληµµύρες, σεισµοί κλπ.),
των πολυδιάστατων συνεπειών από µια σειρά πιθανές τεχνητές καταστροφές, (από το
γειτνιάζον πεδίο πυρηνικών δοκιµών κάποιας µεγάλης δύναµης, από το παλιάς τεχνολογίας
και µη ασφαλές εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας µιας γειτονικής αναπτυγµένης βιοµηχανικά
χώρας, από την προσάραξη στους γύρω ύφαλους ή και αρκετά µακρύτερα ενός τεράστιου
δεξαµενόπλοιου µεταφοράς πετρελαίου το οποίο µε τα ωκεάνια ρεύµατα και τους πνέοντες
ανέµους θα µπορούσε να καλύψει µε πίσσα όλες τις αµµουδιές κλπ.),
των αναπόδραστων βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα συνεπειών και στο περιβάλλον του
νησιού, από τις πολυσχιδείς επιχειρηµατικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες αλλά και από
το µοντέλο ζωής, παραγωγής και κατανάλωσης εκατοντάδων εκατοµµυρίων κατοίκων της
γης, πολλές χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά, (οι οποίες συµβάλλουν στην ελάττωση του
στρώµατος του όζοντος, στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και τις ραγδαίες και ανεξέλεγκτες
πλέον κλιµατικές µεταβολές σε πλανητικό επίπεδο, στην καταστροφή των τροπικών δασών,
στην υποβάθµιση των εδαφών, την διάβρωση και την ερηµοποίηση κλπ.)
των συνεπειών από µια ενδεχοµένως βάναυση και χωρίς όρια µετατροπή του "ονείρου" σε
πράξη, (µε την µονοκαλλιέργεια της άµεσης και συνολικής µαζικής του τουριστικής
αξιοποίησης),
των συνεπειών µε άλλα λόγια, "εξωτικών" (µε την έννοια των εξωτερικών), άσχετων (από
πρώτη/µερική/επιπόλαια άποψη) και "µακρινών" παραγόντων, (αλλά και διαδικασιών,
δραστηριοτήτων και διεργασιών), οι οποίοι εντούτοις έχουν πλέον, (και αυτό γίνεται µέρα µε
την ηµέρα όλο και πιο φανερό και αντιληπτό), πλανητική εµβέλεια και επιπτώσεις.
Η προσφυγή σ' αυτό το κοινότοπο σήµερα παράδειγµα γίνεται για να τεκµηριωθεί στην
λιγότερη δυνατή έκταση κειµένου η πασίδηλη πλέον παραδοχή, ότι όπου παρακάτω αναφερόµαστε
στο Περιβάλλον το εννοούµε ως:
(α) την αδιάσπαστη ενότητα της κάθε φορά δυναµικά µεταβαλλόµενης ισορροπίας της φυσικής
και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας σε µια περιοχή/περιφέρεια, όπως αυτή
πολυδιάστατα επηρεάζεται από εσωτερικά και εξωτερικά αίτια,
(β) το σύνολο του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος, που συµπεριλαµβάνει τις σχέσεις,
τις αλληλεξαρτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και του κοινωνικοοικονοµικού
χώρου καθώς επίσης και τις αναπόδραστες µεταβολές τους δια µέσου του χρόνου και
ταυτόχρονα ως
(γ) την στιγµιαία κατάσταση της µαχητικής συνύπαρξής του µε την αναπτυξιακή διαδικασία στις
συγκεκριµένες συνθήκες και σχέσεις: των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίµων στην περιοχή
και στον κόσµο και ακόµη των µοντέλων, των στόχων και των αξιών της παραγωγής, της
παιδείας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της πολιτικής και του πολιτισµού, (Ρόκος, 1981,
1988, 1992).
Με βάση τα παραπάνω ένα αξιόπιστο εργαλείο ολοκληρωµένης, διεπιστηµονικής
προσέγγισης των προβληµάτων του Περιβάλλοντος έχει αποδειχθεί ότι είναι η Φωτοερµηνεία 128
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Τηλεπισκόπηση και οι Φωτοερµηνευτικές και Τηλεπισκοπικές µέθοδοι και τεχνικές (Ρόκος 1968,
1972, 1976, 1981, 1988, Rokos 1988, Curran 1986, C.N.E.S. 1978).

2.

Βασικές έννοιες της Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης και λέξεις κλειδιά

Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing), είναι η επιστήµη και τεχνική, που ασχολείται µε τις αρχές,
τις µεθόδους και τα όργανα, µε τα οποία επιτυγχάνεται από µακριά, η συλλογή, επεξεργασία και η
ανάλυση, πλήθους ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών, για τη γη, τους ωκεανούς, την
ατµόσφαιρα και το περιβάλλον γενικότερα, αλλά και για οποιοδήποτε αντικείµενο, φαινόµενο,
γεγονός και συµβάν, ή και για οποιαδήποτε διαδικασία µεταβολής τους. (Ρόκος, Φωτοερµηνεία Τηλεπισκόπηση, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1988).
Φωτοερµηνεία είναι η µεθοδολογία απόκτησης πληροφοριών από φωτογράµµατα ή
στερεοράµατα. Αναπτύχθηκε παράλληλα µε τη Φωτογραµµετρία, και αποτελεί την πρώτη και πλέον
οικεία στον άνθρωπο εφαρµογή της Τηλεπισκόπησης, στο βαθµό, που τα φωτογράµµατα και τα
στερεοράµατα που χρησιµοποιεί, συνιστούν ένα αναλογικό οπτικοµηχανικό και φωτοχηµικό
ισοδύναµο µε την ευαισθησία του µατιού στο ορατό φως, την οπτική αντίληψη και την διόφθαλµη
όραση. (Ρόκος, όπου παραπάνω)*.
Φωτογραµµετρία είναι η επιστήµη και τεχνική που ασχολείται µε τις αρχές τις µεθόδους και
τα όργανα µε τα οποία επιτυγχάνεται η λήψη, η εκµέτρηση και η απόδοση, φωτογραµµάτων
αντικειµένων ή συµβάντων (Σώκος, Φωτοτοπογραφία - Αθήνα 1962).
Φωτόγραµµα είναι η για σκοπό µετρητικής και ποιοτικής απόδοσης ειδικά παρµένη
φωτογραµµετρική εικόνα, η οποία κατά την εγγύτερη ισοδυναµία αποτελεί την διδιάστατη
προοπτική απεικόνιση ενός αντικειµένου, ενός φαινοµένου, ή συµβάντος, αλλά και της
συγκεκριµένης φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µιας περιοχής και των
αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων τους*.
Στερεόραµα είναι η τρισδιάστατη εικόνα την οποία µας παρέχουν δύο συζυγή φωτογράµµατα
κατά το επικαλυπτόµενο τµήµα τους, όταν ιδωθούν κατάλληλα διευθετηµένα κάτω από ένα απλό,
κατοπτρικό ή πρισµατικό στερεοσκόπιο, ή κατάλληλα προσανατολισµένα σ' ένα διεικονικό
φωτογραµµετρικό αποδοτικό όργανο*.
Τηλεπισκοπικές απεικονίσεις είναι οι διαφόρων τύπων και µορφών καταγραφές της φυσικής
και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας και του περιβάλλοντος, όπως αυτές προκύπτουν σε
αναλογική ή ψηφιακή µορφή απ' τους αντίστοιχους τηλεπισκοπικούς δέκτες*.
Φωτοτοπογραφία είναι η κυριότερη εφαρµογή της Φωτογραµµετρίας, η οποία ασχολείται µε
τη λήψη, την εκµέτρηση και την απόδοση σε ακριβείς χάρτες ή διαγράµµατα, στερεοζευγών
φωτογραµµάτων τµηµάτων της φυσικής γήινης επιφάνειας, που πάρθηκαν, είτε επίγεια,
(Γεωφωτοτοπογραφία), ή εναέρια (Αεροφωτοτοπογραφία)*.
Αναλυτικότερα τώρα και από την σκοπιά της επιστήµης της κυβερνητικής:
θα µπορούσαµε να πούµε ότι Τηλεπισκόπηση είναι, η επιστήµη και τεχνική µε την οποία, τόσο ο
άνθρωπος, (και οι ζώντες οργανισµοί γενικότερα), όσο και οι µηχανές, (φωτογραφικές µηχανές,
τηλεπισκοπικοί δέκτες, συστήµατα και συνδυασµοί τηλεπισκοπικών δεκτών και συστηµάτων
αυτόµατης/ψηφιακής επεξεργασίας τηλεπισκοπικών απεικονίσεων), µπορούν:
α)
να επικοινωνήσουν από µακριά µε τον εξωτερικό κόσµο του φυσικού και του δοµηµένου
(built) περιβάλλοντος, αλλά και µε συγκεκριµένα επί µέρους αντικείµενα, φαινόµενα,
γεγονότα και συµβάντα, να τα αισθανθούν, να τα παρατηρήσουν συστηµατικά, να διακρίνουν,
να ανιχνεύσουν, να αναγνωρίσουν, να µετρήσουν, να καταγράψουν, αλλά και να
παρακολουθήσουν (monitoring), τις µεταβολές/διαφοροποιήσεις των δοµικών και
λειτουργικών, φυσικών, χηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους στο
χώρο και στο χρόνο,
β)
να συλλέξουν έτσι, ή/και ν'αποκαλύψουν µια απειρία ποιοτικών και µετρητικών
πληροφοριών, τόσο για τη συγκεκριµένη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική
πραγµατικότητα και τις αλληλεπιδράσεις τους, όσο και για τις τάσεις µεταβολών τους δια
µέσου του χρόνου,
γ)
να επεξεργασθούν στη συνέχεια και να συσχετίσουν νοητικά/υπολογιστικά, µε κατάλληλο
τρόπο, και µε βάση την επιστηµονική µεθοδολογία, τις πληροφορίες αυτές και να καταλήξουν
σε εκτιµήσεις, σε αξιολογήσεις και σε χρήσιµα συµπεράσµατα γενικότερα, για µια σειρά
εφαρµογών, σε επιµέρους επιστηµονοτεχνικές περιοχές, ή και σε Ολοκληρωµένες Αποδόσεις,
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δ)

3.

(Integrated Surveys) των φυσικών και των ανθρωπίνων διαθεσίµων (Natural and Human
Resources) µιας χώρας/περιφέρειας, οι οποίες αποτελούν την πολυτιµότερη υποδοµή για κάθε
σχεδιασµό Ανάπτυξης.
να σχεδιάσουν και να πραγµατοποιήσουν κατάλληλα και αντίστοιχα, συγκεκριµένες
αναδράσεις (feed back), σε συγκεκριµένες φάσεις των παραπάνω διαδικασιών αλλά και σε
συγκεκριµένα επίπεδα αναφοράς, ώστε να αυξάνεται έτσι προοπτικά και να βελτιστοποιείται
η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η πληρότητα και η ολοκλήρωση των εκτιµήσεων και των
απαντήσεων στα συγκεκριµένα επιµέρους προβλήµατα*.

Η Φωτοερµηνευτική - Τηλεπισκοπική Μεθοδολογία και η συµβολή της στην
αντιµετώπιση των προβληµάτων του Περιβάλλοντος

Η Φωτοερµηνευτική - Τηλεπισκοπική Μεθοδολογία, τώρα, θα µπορούσαµε να
υποστηρίξουµε, ότι έχει ως πυρήνα της την οργανική σύνθεση του "αισθητού" µε το "λογικό", µε
βάση την επιστηµονική µεθοδολογία, και έτσι ώστε να είµαστε σε θέση πάντα µε διαλεχτικό τρόπο,
να προσεγγίζουµε το διαλεχτικό χαρακτήρα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας, αλλά και των αλληλεπιδράσεων, των αλληλεξαρτήσεων και των µεταβολών τους
δια µέσου του χρόνου.
Συνεπώς θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε την Τηλεπισκοπική Μεθοδολογία, ως την αναγκαία
ολοκλήρωση της "εµπειρίας", της "λογικής" και της επιστηµονικής γνώσης στην διαδικασία
διερεύνησης των προβληµάτων του εξωτερικού κόσµου, (του περιβάλλοντος γενικότερα) και αυτό
γιατί:
(α) Ούτε µόνο ο "εµπειρισµός", στη µονοδιάστατη αντίληψη του δόγµατος ότι "η πείρα των
αισθήσεων αποτελεί την µοναδική πηγή της γνώσης".
(β) Ούτε µόνο ο "ορθολογισµός", στην εξίσου µονοδιάστατη αντίληψη, ότι "η λογική είναι η
µοναδική πηγή της γνώσης", έξω και πέρα απ' τις αµοιβαίες σχέσεις, εξαρτήσεις και
αλληλεπιδράσεις των πραγµάτων, αλλά και
(γ) Ούτε µόνη η επιστηµονική γνώση, σε ένα, ή περισσότερα επιστηµονοτεχνικά πεδία, αρκούν
για να ενεργοποιήσουν στο σύνολο τους και στο µέγιστο βαθµό, τις αντικειµενικές
δυνατότητες του Ανθρώπου, τόσο ως αυτοδύναµου, (αναλογικά), τηλεπισκοπικού, (λόγω
όρασης, αφής κλπ.) δέκτη/συστήµατος, όσο και ως σχεδιαστή και εφαρµοστή της
τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας, (µε την αξιοποίηση των κατάλληλων κάθε φορά µηχανών,
τηλεπισκοπικών συστηµάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών), στην προσπάθειά του να
συλλάβει και να εκτιµήσει τη σηµασία της αντικειµενικής πραγµατικότητας η οποία τον
περιβάλλει και µε την οποία, πολυδιάστατα συναλλάσσεται και αλληλεπιδρά, σε φυσικό,
τεχνικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο*.
Περισσότερα:
(α) για τις προϋποθέσεις και την υποδοµή στήριξης της Φωτοερµηνευτικής - Τηλεπισκοπικής
µεθοδολογίας,
(β) για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του ανθρώπου ως φωτοερµηνευτή,
(γ) για τα δοµικά στοιχεία βελτιστοποίησης της Φωτοερµηνευτικής - Τηλεπισκοπικής
µεθοδολογίας και
(δ) για τα βήµατα της τεχνικής της προσέγγισης,
µπορεί να βρει ο ενδιαφερόµενος µελετητής στο βιβλίο Φωτοερµηνεία - Τηλεπισκόπηση (Ρόκος
1988 και υπό νέα έκδοση, 1993).

3.1. Έµβια και τεχνητά συστήµατα φωτοερµηνείας και τηλεπισκόπησης του
Περιβάλλοντος
Κάθε άνθρωπος τη στιγµή κατά την οποία παρατηρεί είτε το περιβάλλον του ή µια
ερασιτεχνική αναµνηστική φωτογραφία ενός τοπίου, ενός αντικειµένου ή ενός συµβάντος, αξιοποιεί
σ' εµβρυακό επίπεδο στοιχεία της φωτοερµηνευτικής µεθοδολογίας, στο βαθµό που αναγνωρίζει
αµέσως γνωστές µορφές, που διακρίνει συγκεκριµένα αντικείµενα, που αναπλάθει στη µνήµη του ή
συνάγει από κάποια στοιχεία τον τόπο και τον χρόνο της λήψης της και που ολοκληρώνει το
αντικείµενο της πρώτης του αντίληψης µε µια σειρά από λεπτοµερέστερες αναλυτικές προσεγγίσεις
και εκτιµήσεις µε βάση τη στοιχειώδη νοητική επεξεργασία της λογικής.
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Το ανώτερο δυνατό αυτό έµβιο σύστηµα φωτοερµηνείας και τηλεπισκόπησης του
περιβάλλοντος στηρίζει τη λειτουργία του στο επίπεδο "αίσθησης" τουλάχιστον του εξωτερικού του
κόσµου µέσω της όρασης, στην ευαισθητοποίηση των οφθαλµών του στην ανακλώµενη από το
περιβάλλον του ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, στην περιοχή του ορατού φωτός (µε µήκη κύµατος
λ=0,4-0,7µm).
Ένα τεχνητό τώρα σύστηµα φωτοερµηνείας και τηλεπισκόπησης του περιβάλλοντος θα
µπορούσε θεωρητικά (και µπορεί σήµερα στην πράξη µε την ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας),
να ευαισθητοποιείται και πέρα απ' την περιοχή του ορατού φωτός:
(α) στην περιοχή του υπεριώδους φωτός (µε µήκη κύµατος λ=0,3-0,4µm),
(β) στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου (µε µήκη κύµατος λ=0,7-1,3µm),
(γ) στην περιοχή του µέσου υπέρυθρου (µε µήκη κύµατος λ=1,3-3,0µm),
(δ) στην περιοχή του θερµικού υπέρυθρου (µε µήκη κύµατος λ=3,0-14,0µm) και
(ε) στην περιοχή της µικροκυµατικής ακτινοβολίας (µε µήκη κύµατος λ=5-500mm),
δίνοντας τη δυνατότητα οπτικής παρατήρησης των αντίστοιχων τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στο
οπτικό τµήµα του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από 0,3-15,0µm.
Η δοµή και λειτουργία ενός τεχνητού συστήµατος φωτοερµηνείας και τηλεπισκόπησης
παρουσιάζεται στα σχήµατα 1,2,3 που ακολουθούν:

1.

α.
β.
γ.
δ.

(ΦΥΣΙΚΗ + ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)
ή
(ΦΥΣΙΚΟ + ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)
ή
(ΦΥΣΙΚΟΣ + ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
ή
(ΑΝΑΠΤΥΞΗ + ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)
Σχήµα 1
ΤΕΧΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ (Φωτογραφική και
Πολυφασµατική Φωτογραφική Μηχανή), ΨΗΦΙΑΚΩΝ (Ραδιοµετρητής και Πολυφασµατικός Σαρωτής). ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (Η.Μ.Α.) (Σχήµα 1)
Συγκροτείται από τα παρακάτω στοιχεία:
Από την φυσική πηγή της ΗΜΑ τον Ήλιο. (1)
Από την αλληλεπίδραση της εκπεµπόµενης απ' αυτόν ΗΜΑ στο µονοπάτι µετάδοσής της προς την στόχο (3) της Φυσικής Γήινης
Επιφάνειας και της αντίστοιχα ανακλώµενης απ' αυτή ΗΜΑ, µε την Ατµόσφαιρα (2).
Από την αλληλεπίδραση της εκπεµπόµενης από την πηγή (1) Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας (µετά την αλληλεπίδρασή της µε
την ατµόσφαιρα), µε την Φυσική Γήινη Επιφάνεια (Φ.Γ.Ε.) (3).
Από τον παθητικό τηλεπισκοπικό δέκτη/σύστηµα (4) ο οποίος ευαισθητοποιείται από την ανακλώµενη από την Φυσική Γήινη
Επιφάνεια Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία (µετά την αλληλεπίδραση της µε την ατµόσφαιρα) και την καταγράφει σε αναλογική
µορφή (φωτογραφική µηχανή) ή σε ψηφιακή µορφή (ραδιοµετρητής, σαρωτής), σε αντίστοιχες τηλεπικοπικές απεικονίσεις.
Τα µήκη κύµατος της ανακλώµενης ακτινοβολίας τα οποία ευαισθητοποιούν τον τηλεπισκοπικό δέκτη/σύστηµα είναι λ=0,33,0µm.
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Σχήµα 2
ΤΕΧΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ (ΘΕΡΜΙΚΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (Σχήµα 2)
Συγκροτείται από τα παρακάτω στοιχεία:
α.
Από την Φ.Γ.Ε. ως πηγή (3) εκπεµπόµενης θερµικής ακτινοβολίας (η οποία είτε έχει απορροφηθεί από τον ήλιο, ή προέρχεται
από φυσικές, χηµικές και βιολογικές διεργασίες του εσωτερικού και/ή της επιφάνειας της γης καθώς και από τις συνέπειες των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων), στα µήκη κύµατος λ=3,0-14,0µm.
β.
Από την αλληλεπίδραση της εκπεµπόµενης από την Φυσική Γήινη Επιφάνεια θερµικής ακτινοβολίας µε την Ατµόσφαιρα (2) στο
µονοπάτι µετάδοσής της προς τον τηλεπισκοπικό δέκτη/σύστηµα (4) ο οποίος ευαισθητοποιείται από την εκπεµπόµενη από την
Φ.Γ.Ε. Θερµική Ακτινοβολία και την καταγράφει.
γ.
Από τον τηλεπισκοπικό δέκτη/σύστηµα (4) ο οποίος ευαισθητοποιείται από την εκπεµπόµενη από την Φ.Γ.Ε. θερµική
ακτινοβολία (µετά την αλληλεπίδρασή της µε την Ατµόσφαιρα).
Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι ένας τηλεπισκοπικός δέκτης/σύστηµα (πολυφασµατικός σαρωτής) µπορεί να ευαισθητοποιείται
ταυτόχρονα στην ανακλώµενη και την εκπεµπόµενη από την Φυσική Γήινη Επιφάνεια Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία, (Συνδυασµός των
Σχηµάτων 1 και 2), την οποία και µπορεί να καταγράφει σε διακριτές χαρακτηριστικές ζώνες συγκεκριµένων διαστηµάτων µήκους
κύµατος µέσω των αντίστοιχων καναλιών του. (π.χ. Ο Θεµατικός Χαρτογράφος ΤΜ του δορυφορικού τηλεπισκοπικού προγράµµατος των
ΗΠΑ LANDSAT καταγράφει την ΗΜΑ σε τρεις περιοχές του ορατού φωτός, µια του εγγύς υπέρυθρου, δύο του µέσου υπέρυθρου και
µια του θερµικού).
2.

Σχήµα 3
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΣΑΣ (BACK SCATTERED)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (Σχήµα 3)
Συγκροτείται από τα παρακάτω στοιχεία:
α.
Από µια τεχνητή πηγή εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (π.χ. µικροκυµατικό ραντάρ πλευρικής σάρωσης - Side
Looking Airborne Radar) (1) και τον αντίστοιχο τηλεπισκοπικό δέκτη/σύστηµα υποδοχής και καταγραφής της επιστρέφουσας
ακτινοβολίας, (µετά την αλληλεπίδρασή της µε την ατµόσφαιρα) (4).
β.
Από την αλληλεπίδραση της εκπεµπόµενης Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας µε την Ατµόσφαιρα (2) στο µονοπάτι µετάδοσής
της κατά την διαδικασία τόσο της εκποµπής από την πηγή (1) όσο και της επιστροφής του σήµατος στον δέκτη (4) στο ενιαίο
σύστηµα (1)+(4).
γ.
Από την αλληλεπίδραση της εκπεµπόµενης Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας µε την Φυσική Γήινη Επιφάνεια (3).
Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι ένας τυπικός ενεργητικός δέκτης/σύστηµα εκποµπής ραδιοκυµάτων στα µήκη κύµατος λ=0,8cm100,0cm λειτουργεί ανεξάρτητα από το φως και τις καιρικές συνθήκες.
3.
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3.2

Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία. (ΗΜΑ). Η σηµασία της στην φωτοερµηνεία και
την τηλεπισκόπηση του Περιβάλλοντος

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κάθε τηλεπισκοπική απεικόνιση της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µιας συγκεκριµένης περιοχής, την οποία µπορούµε να
παρατηρήσουµε, να µελετήσουµε και γενικότερα να αναλύσουµε, πρακτικά έχει προκύψει µε την
κατάλληλη καταγραφή ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών που µεταφέρονται µέσω της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, µετά την αλληλεπίδραση της µε την Ατµόσφαιρα και την Φυσική
Γήινη Επιφάνεια.
Η δυνατότητα του ανθρώπου να "βλέπει" αυτές τις απεικονίσεις και συνεπώς το θεµέλιο της
φωτοερµηνευτικής τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας (φτµ) για τον επιστήµονα φωτοερµηνευτή, (ο
οποίος µέσω των διαδικασιών της φτµ µπορεί να προσεγγίσει τις πληροφορίες τους και να τις
αναλύσει κάτω απ' την επιστηµονική οπτική της ειδικότητάς του), οφείλεται στο ότι τα µάτια του
είναι ευαίσθητα στο (πολύ µικρό) πεδίο του ορατού τµήµατος του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας µε µήκη κύµατος λ=0,4µm - 0,7µm.
Κρίνεται σκόπιµο στη θέση αυτή να δώσουµε συνοπτικά τα βασικά στοιχεία τα σχετικά µε
την ΗΜΑ µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναδειχθεί η σηµασία της στην φωτοερµηνεία και
τηλεπισκόπηση του περιβάλλοντος, τόσο από τους ειδικούς επιστήµονες και µηχανικούς για ειδικές
εφαρµογές, όσο και από διεπιστηµονικές οµάδες για την έρευνα των πολυδιάστατων προβληµάτων
της ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος.
Στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, η ενέργεια µεταφέρεται µε τη διάδοση (propagation)
διαταραχών (disturbances) στο ηλεκτρικό (Ε) και το µαγνητικό (Μ) πεδίο, τα οποία είναι πάντα
κάθετα µεταξύ τους σε κάθε χρονική στιγµή και ποικίλουν στη φάση τους, στη µορφή κίνησης του
κύµατος κάθετης στη διεύθυνση της µετάδοσης του (Open University, Remote Sensing, Course
book, London, 1989).

Σχήµα 4
Στο σχήµα 4: Ε είναι διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου και Μ η διεύθυνση του µαγνητικού πεδίου σ' ένα σηµείο τη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία κινείται κατά την διεύθυνση του άξονα z και τα κάθε στιγµή µεγέθη του ηλεκτρικού και του
µαγνητικού πεδίου φαίνονται στα επίπεδα xz και ψz αντίστοιχα.
Από την εγκύκλια φυσική µας γνωρίζουµε ότι:
τα κύµατα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ταξιδεύουν κατά τη διεύθυνση του άξονα z µε την ταχύτητα του φωτός
c~=3.108
m.sec-1 (στο κενό)
το διάστηµα µεταξύ διαδοχικών κορυφών τους (είτε στο ηλεκτρικό ή στο µαγνητικό πεδίο) είναι το µήκος κύµατος λ (σχήµα 4)
και ότι
ο αριθµός των κορυφών τους (είτε στο ηλεκτρικό ή στο µαγνητικό πεδίο) που διέρχονται από ένα σηµείο ανά δευτερόλεπτο είναι
η συχνότητα v.

Ισχύει συνεπώς η σχέση:
c = λ . v (1)
Από την κβαντική θεωρία τώρα, γνωρίζουµε ότι για ορισµένα φαινόµενα είναι καλύτερα να
θεωρήσουµε το φως και γενικότερα την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, ότι συνίστανται από ένα
ρεύµα σωµατιδίων, των "quanta" ή φωτονίων κατά τον Max Planck και όχι κάτω απ' την οπτική της
κυµατικής.
Ένα φωτόνιο εκφράζει την ελάχιστη ποσότητα ενέργειας Ε που υπάρχει ή εκπέµπεται µε τη
µορφή της ηλεκτροµαγνητικής ακgτινοβολίας.
Ισχύει η σχέση:
c=h.v
(2)
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όπου h είναι η σταθερά του Planck (h=6,6.10-34Js) και συνεπώς µε βάση την (1) η (2) µπορεί
να γραφεί:
Ε = h . c/λ
(3)
Το εύρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, του πεδίου µ' άλλα λόγια της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µπορεί να ορισθεί,
(α) σε όρους µήκους κύµατος λ:
από µήκη κύµατος λ ~ 10-6 µm (ακτίνες γ)
µέχρι µήκη κύµατος λ ~ 109 µm (πολύ µεγάλου µήκους ραδιοκύµατα)
(β) σε όρους συχνότητας v:
από v ~ 1022 ΜHz (ακτίνες γ)
µέχρι v ~ 102
ΜHz (πολύ µεγάλου µήκους ραδιοκύµατα, π.χ. Ζώνη P µε v=1000300ΜHz)
(γ) σε όρους επιµέρους πεδίων της ΗΜΑ, µε ειδικά χαρακτηριστικά σε:
πεδίο ακτίνων γ (γ rays)
πεδίο ακτίνων x (x rays)
πεδίο υπεριώδους ακτινοβολίας (ultraviolet)
πεδίο ορατού φωτός (visible light)
πεδίο υπέρυθρης ακτινοβολίας (infrared)
πεδίο µικροκυµάτων (microwaves)
πεδίο ραδιοκυµάτων (radiowaves)
σύµφωνα µε την συνήθη συµβατική σχετική ονοµατολογία της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Στο σχήµα 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αντιστοιχίες των πεδίων αυτών µε τα µήκη
κύµατος, τις συχνότητές τους και τις µονάδες µήκους στις οποίες εκφράζονται τα λ κάθε πεδίου.

Σχήµα 5: Ονοµασία και κατά προσέγγιση εύρος επιµέρους πεδίων της ΗΜΑ.
Από το συνολικό πεδίο του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας η φωτοερµηνεία και η τηλεπισκόπηση αξιοποιούν
κυρίως την περιοχή µε µήκη κύµατος:
100nm < λ < 1m
για την καταγραφή "από µακριά" και την ανάλυση πληροφοριών για την φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα και το
Περιβάλλον γενικότερα.
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Στο σχήµα 6 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η περιοχή αυτή µε την διεθνή σχετική
συµβατική ονοµατολογία και τις ειδικότερες σχέσεις και αναφορές των επί µέρους τµηµάτων της.

όπου:

3.3

1 υπεριώδες
2 ορατό φως
3 ανακλώµενο υπέρυθρο
4 θερµικό υπέρυθρο
5 µέσο υπέρυθρο
6 µακρό υπέρυθρο

Σχήµα 6: (Πηγή: OPEN UNIVERSITY: Remote Sensing, 1989)
7 µικροκύµατα
8 ραδιοκύµατα
9 ζώνη Κ (radar)
10 πολύ εγγύς υπέρυθρο
11 βραχέως µήκος κύµατος υπέρυθρο
12 εγγύς υπέρυθρο
13 φωτογραφικό υπεριώδες
14 φωτογραφικό υπέρυθρο

Βασικές έννοιες, µεγέθη και µονάδες µέτρησης της ΗΜΑ. Λέξεις κλειδιά.

Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, όπως είδαµε ήδη αποτελεί την υλική βάση της
Φωτοερµηνείας-Τηλεπισκόπησης, στο βαθµό που η συχνότητα ανίχνευσης, καταγραφής και
µέτρησης της µορφής αυτής ενέργειας, (φυσικής ή τεχνητής) η οποία εγκαταλείπει (ανακλώµενη ή
εκπεµπόµενη από) µια ενδιαφέρουσα επιφάνεια/περιοχή, προσδιορίζει και το µέγεθος, την ακρίβεια
και την πληρότητα των πληροφοριών που µπορούµε από µακριά ν' αποκτήσουµε γι' αυτή
προσεγγίζοντας και µελετώντας κατάλληλα βασικές φυσικές, χηµικές και βιολογικές ιδιότητές της
καθώς και τα "ίχνη" των πολυδιάστατων παρεµβάσεων του ανθρώπου στη γη και τα εδάφη, στη
βλάστηση, στα νερά και το δοµηµένο περιβάλλον.
Ροή Ακτινοβολίας (Radiant flux): Είναι η ενέργεια που προσπίπτει σε (ή εκπέµπεται από /
εγκαταλείπει) ένα σώµα µε τη µορφή της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
∆ίνεται σε Watt από τον τύπο Φ=dQ/dt,
ένθα Q η ακτινοβολούµενη ενέργεια σε Joule (J)
και t ο χρόνος.
Πυκνότητα Ροής Ακτινοβολίας (Radiant flux density): Είναι η ενέργεια που προσπίπτει σε (ή
εκπέµπεται από / εγκαταλείπει) ένα σώµα µε τη µορφή της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ανά
µονάδα επιφάνειας. Εκφράζεται σε W (watt) ανά m2 δηλαδή σε Wm-2.
Προσπίπτουσα Ακτινοβολία (Irradiance): Είναι η πυκνότητα ροής ακτινοβολίας (radiant flux
density) που προσπίπτει σε µια επιφάνεια/περιοχή.
∆ίνεται από τον τύπο Ε=dΦ/dΑ,
ένθα Α η επιφάνεια σε m2 και εκφράζεται σε Wm-2.
Ισχύς Εκποµπής Ακτινοβολίας (Radiant Exitance ή Emmitance παλιότερα). Είναι η πυκνότητα ροής
ακτινοβολίας που εγκαταλείπει µια επιφάνεια.
∆ίνεται από τον τύπο Μ=dΦ/dΑ
και εκφράζεται σε Wm-2.
Η Λαµβανόµενη από τον ∆έκτη Ροή Ακτινοβολίας (Radiance): Είναι η πυκνότητα ροής (radiant flux
density) της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε µια επιφάνειά του µετρούµενη σε
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στερεά γωνία. Αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες έννοιες της ΗΜΑ για την τηλεπισκόπηση.
∆ίνεται από τον τύπο L=d2Φ/dΩ(dAcosΘ), ένθα Ω=As/r2, As η υποτείνουσα επιφάνεια πάνω
σε µια σφαίρα ακτίνας r µιας στερεάς γωνίας και Θ η γωνία ως προς την κατακόρυφο του άξονα της
στερεάς γωνίας της ροής ακτινοβολίας από µια επιφάνεια dA της προς απεικόνιση περιοχής προς
τον δέκτη/σύστηµα και εκφράζεται σε Watt ανά m-2 ανά steradian. (Curran 1986).
Στην τηλεπισκόπηση η έννοια της Λαµβανόµενης από τον ∆έκτη Ροής Ακτινοβολίας είναι
ιδιαίτερα χρήσιµη και ουσιαστική γιατί πρακτικά ποτέ δεν µας ενδιαφέρει (εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων) η πυκνότητα ροής ακτινοβολίας που εγκαταλείπει µια επιφάνεια προς όλες τις
κατευθύνσεις, ενώ αντίθετα µας ενδιαφέρει η ανιχνευόµενη/καταγραφόµενη από ένα τηλεπισκοπικό
δέκτη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από την συγκεκριµένη πεπερασµένη στερεά γωνία του κάθε
φορά στιγµιαίου πεδίου όρασής του (Instantaneous field of view ΙFOV).
Μια έννοια σχετική (όχι αυστηρά επιστηµονική) µε την Λαµβανόµενη από τον
Τηλεπισκοπικό ∆έκτη/Σύστηµα Ροή Α0κτινοβολίας που την χρησιµοποιούµε αντί γι' αυτή
συχνότατα στην καθηµερινή πρακτική είναι η φωτεινότητα (brightness).
Ο άνθρωπος, ως ολοκληρωµένο έµβιο τηλεπισκοπικό σύστηµα µπορεί ν' αντιληφθεί τόσο
αµέσως, (παρατηρώντας κατακόρυφα ή κεκλιµένα π.χ. µια περιοχή της φυσικής γήινης επιφάνειας),
όσο και εµµέσως, (παρατηρώντας µια αεροφωτογραφία ή µια άλλη τηλεπισκοπική απεικόνισή της)
και να διακρίνει µια φωτεινότερη από µια λιγότερο φωτεινή επιφάνεια / εµφάνιση ακόµη και αν δεν
γνωρίζει τα ακριβή µεγέθη της Λαµβανόµενης από τον ∆έκτη Ακτινοβολίας.
Ένταση της Ακτινοβολίας (Radiant Intensity): Είναι η συνολική ακτινοβολούµενη ενέργεια
ανά στερεά γωνία µέτρησης.
∆ίνεται από τον τύπο
Ι=dΦ/dΩ
και εκφράζεται σε Watt ανά steradian
(Wsr-1).
Τόσο η Ένταση της Ακτινοβολίας, όσο και η Λαµβανόµενη από τον ∆έκτη Ακτινοβολία
αναφέρονται στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία η οποία τον ευαισθητοποιεί σε µια συγκεκριµένη
γωνία παρατήρησης. Έτσι κάτω από διαφορετικές γωνίες παρατήρησης είναι αυτονόητο ότι ακόµη
και ίδια στοιχεία/χαρακτηριστικά/εµφανίσεις του Περιβάλλοντος µπορούν να έχουν διαφορετική
τηλεπισκοπική απεικόνιση.
Επειδή η διαδικασία αλληλεπίδρασης κάθε στοιχείου, χαρακτηριστικού και εµφάνισης της
Φυσικής Γήινης Επιφάνειας µε την ενέργεια της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας εξαρτάται
αυτονόητως από τα µεγέθη της προσπίπτουσας ακτινοβολίας αλλά και της θερµοκρασίας, οι έννοιες
της ακτινοβολούµενης ενέργειας και της θερµικής εκποµπής δεν µπορούν να "καθορίσουν" µε
ασφάλεια τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας και της κατάστασης ενός αντικειµένου µε την
ερµηνεία µιας τηλεπισκοπικής απεικόνισης στην οποία αυτό έχει καταγραφεί.
Έτσι πιο βασικές για την τηλεπισκόπηση του περιβάλλοντος είναι οι σχετικές έννοιες:
- Ανακλαστικότητα (Reflectance)
- Ικανότητα Μετάδοσης (Transmittance)
- Ικανότητα Απορρόφησης (Absorbance)
- Ικανότητα Εκποµπής (Emissivity).
Ανακλαστικότητα είναι ο λόγος της ανακλώµενης από ένα σώµα ροής ακτινοβολίας ως προς την
προσπίπτουσα σ'αυτό και δίνεται από τον τύπο
R = ΦR/ΦΙ
Ικανότητα Μετάδοσης είναι ο λόγος της µεταδιδόµενης δια µέσου ενός σώµατος ροή ακτινοβολίας
ως προς την προσπίπτουσα σ'αυτό και δίνεται από τον τύπο
Α = ΦΤ/ΦΙ
Ικανότητα Απορρόφησης είναι ο λόγος της απορροφόµενης από ένα σώµα ακτινοβολίας ως προς
την προσπίπτουσα σ'αυτό και δίνεται από τον τύπο
Α = ΦΑ/ΦΙ
Ικανότητα Εκποµπής είναι ο λόγος της εκπεµπόµενης ροής ακτινοβολίας από ένα σώµα ως προς την
εκπεµπόµενη από ένα µέλαν σώµα (µ.σ.) της αυτής θερµοκρασίας και δίνεται από τον τύπο
Ε = Μ/Μµ.σ.
Στο βαθµό που ένας τηλεπισκοπικός/δέκτης/σύστηµα διευρύνει την δυνατότητα του
ανθρώπου να παρατηρεί, να διερευνά, να µελετά και να παρακολουθεί στοιχεία, χαρακτηριστικά και
εµφανίσεις του περιβάλλοντος, (καθώς και τις µεταβολές της κατάστασης, της συµπεριφοράς και
της ποιότητας τους δια µέσου του χρόνου), τα οποία σχετίζονται αµέσως µε συγκεκριµένες φυσικές,
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χηµικές και βιολογικές ιδιότητές τους, είναι χρήσιµο να ανάγουµε τις παραπάνω έννοιες και στις
επιµέρους φασµατικές περιοχές, τόσο του ορατού φωτός, όσο και του υπόλοιπου τµήµατος του
φάσµατος της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας το οποίο αξιοποιούν οι τηλεπισκοπικές µέθοδοι
και τεχνικές.
Έτσι θα πρέπει ν' αναφερθούµε και στις έννοιες:
- της Φασµατικής Ανακλαστικότητας µιας επιφάνειας,
- της Φασµατικής Ανακλαστικότητας ενός υλικού,
- της Φασµατικής Ικανότητας Μετάδοσης
- της Φασµατικής Ικανότητας Απορρόφησης και
- της Φασµατικής Ικανότητας Εκποµπής
ειδικολογόντας ως παράδειγµα µόνον αυτή της Φασµατικής Ανακλαστικότητας.
Φασµατική Ανακλαστικότητα λοιπόν µιας επιφάνειας (Spectral Reflectance): Είναι ο λόγος
της ανακλώµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από µια επιφάνεια ως προς την προσπίπτουσα
πάνω σ' αυτή και αφορά σε ιδιότητα της συγκεκριµένης επιφάνειας, σ'ένα συγκεκριµένο
περιορισµένο εύρος µηκών κύµατος της ΗΜΑ.
Φασµατική Ανακλαστικότητα ενός υλικού (Spectral Reflectivity): Είναι ο λόγος της
ανακλώµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από την επιφάνεια ενός συγκεκριµένου υλικού ως
προς την προσπίπτουσα πάνω σ' αυτή και αφορά σε ιδιότητα του συγκεκριµένου υλικού, σ'ένα
συγκεκριµένο περιορισµένο εύρος µηκών κύµατος της ΗΜΑ.
Αν θυµηθούµε την βασική για την τηλεπισκόπηση έννοια της λαµβανόµενης από τον δέκτη
ακτινοβολίας (Radiance) σύµφωνα µε το σχήµα 7, η γωνία Θ παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο και στο
µέγεθος της φασµατικής ανακλαστικότητας.

Σχήµα 7: Λαµβανόµενη από τον ∆έκτη ΗΜΑ

Ανάλογες χρήσιµες έννοιες για την διεπιστηµονική φωτοερµηνεία και τηλεπισκόπηση του
Περιβάλλοντος είναι και οι παρακάτω :
Φασµατική Ισχύς Εκποµπής (Spectral Radiant Exitance):
∆ίνεται από τον τύπο Μλ=dM/dλ
(ανάλογη της φασµατικής ανακλαστικότητας) και
εκφράζεται σε Wm-2µm-1 (εκποµπή ΗΜΑ).
Φασµατική Προσπίπτουσα Ακτινοβολία (Spectral Irradiance):
∆ίνεται από τον τύπο Eλ=dE/dλ
και εκφράζεται σε Wm-2µm-1 (πρόσπτωση ΗΜΑ).
Φασµατική Λαµβανόµενη από τον ∆έκτη Ακτινοβολία (Spectral Radiance):
∆ίνεται από τον τύπο Lλ=dL/dλ
και εκφράζεται σε Wm-2sr-1µm-1.
Στο σχήµα 8 που ακολουθεί φαίνεται η Φασµατική Ισχύς Εκποµπής (Spectral Radiant
Exitance) µιας επιφάνειας η οποία αποτελεί τέλειο ποµπό θερµικής ακτινοβολίας σε διαφορετικές
θερµοκρασίες και µήκη κύµατος (Πηγή: Open University 1989).
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Σχήµα 8: Φασµατική Ισχύς Εκποµπής

Βασική έννοια όµως για την καλύτερη κατανόηση της ειδικότερης λειτουργίας και των
δυνατοτήτων φωτοερµηνείας και τηλεπισκόπησης του Περιβάλλοντος στην περιοχή της υπέρυθρης
ακτινοβολίας είναι η έννοια της Θερµικής Ταλάντωσης.
Θερµική Ταλάντωση (Thermal Vibration): Είναι η ταλάντωση των ατόµων και των µορίων
ενός σώµατος η οποία προκύπτει ως συνέπεια της θερµοκρασίας τους. Μέσω της θερµικής
ταλάντωσης των ατόµων και των µορίων (τα οποία περιέχουν κινούµενα ηλεκτρικά φορτία) και
κυρίως λόγω αυτής παράγεται η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (θερµική εκποµπή
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας).
Επειδή η δονητική κίνηση (vibrational motion) των ατόµων και των µορίων είναι ανάλογη της
θερµοκρασίας τους ένα άτοµο µε µηδενική δονητική κίνηση θα πρέπει να έχει τη θερµοκρασία του
απολύτου µηδενός (-273οC).
Οι θερµικές ταλαντώσεις προκαλούν τη µεταβολή των ηλεκτρικών και των µαγνητικών
πεδίων και συνεπώς κάθε σώµα εκπέµπει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία τα "µεγέθη" της οποίας
είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας του.
Το µεγαλύτερο µέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας οφείλεται συνεπώς στις τυχαίες ατοµικές
και µοριακές ταλαντώσεις ως συνέπεια της θερµοκρασίας τους. (Open University 1989).
Έτσι οι τηλεπισκοπικές απεικονίσεις που παράγονται από την ευαισθητοποίηση του
κατάλληλου τηλεπισκοπικού δέκτη στην περιοχή του υπέρυθρου µπορούν να καταγράψουν
διαφοροποιηµένες τις συνέπειες, ή αυτή καθ' εαυτή την έκφραση φυσικών, χηµικών και βιολογικών
ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών της κατάστασης της φυσικής γήινης επιφάνειας, τόσο µε βάση τις
δυνατότητες ανάκλασης (ανακλώµενη υπέρυθρη ΗΜΑ) όσο και µε εκείνες της θερµικής εκποµπής
(θερµική υπέρυθρη ΗΜΑ).
Για να ολοκληρώσουµε µια πρώτη σε ικανοποιητικό βαθµό ανάλυση των βασικών για την
φωτοερµηνεία-τηλεπισκόπηση του Περιβάλλοντος εννοιών οι οποίες αναφέρονται στη δοµή και
λειτουργία των τηλεπισκοπικών δεκτών/συστηµάτων (σχήµατα 1,2,3) που αξιοποιούν την
αλληλεπίδραση της ΗΜΑ µε τα προς έρευνα αντικείµενα (σώµατα, στοιχεία, χαρακτηριστικά) και
φαινόµενα (συµβάντα, γεγονότα) θα πρέπει ν' αναφερθούµε λίγο περισσότερο και στην διαδικασία
µετάδοσής της δια µέσου της Ατµόσφαιρας τόσο κατά την φάση πρόσπτωσής της π.χ. στη Φ.Γ.Ε.
όσο και κατά την εκποµπή ή ανάκλασή της απ' αυτήν.
Το σχήµα 9 που ακολουθεί (πηγή: Open University, 1989) παρουσιάζει αλλά και ερµηνεύει
τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς της φωτοερµηνευτικής/ τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας
στην διερεύνηση των προβληµάτων του Περιβάλλοντος.
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Σχήµα 9. Φασµατική Ικανότητα Μετάδοσης της ΗΜΑ

Ο άξονας των ψ απεικονίζει την µετάδοση (επί τοις εκατό) της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
κατακορύφως δια µέσου της ατµόσφαιρας της γης
(α) στα πεδία της υπεριώδους, ορατής, ανακλώµενης υπέρυθρης και θερµικής υπέρυθρης
ακτινοβολίας και
(β) στο πεδίο των µικροκυµάτων.
Σηµειώνονται οι περιοχές της µείζονος απορρόφησης και οι αιτίες τους (Ο3, CO2, H2O) καθώς
επίσης και τα ατµοσφαιρικά παράθυρα της καλύτερης µετάδοσής της. (Ο άξονας των x - µήκη
κύµατος της Η.Μ.Α. - σε λογαριθµική κλίµακα)
Πεδία της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας:
1: υπεριώδες, 2: ορατού φωτός, 3: ανακλώµενου υπέρυθρου, 4: θερµικού υπέρυθρου,
5: µικροκυµάτων
Στο πεδίο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από 30µm έως 0,3mm υπάρχει πλήρης
απορρόφησή της από την ατµόσφαιρα η οποία είναι πλήρως αδιαφανής για αυτά τα µήκη κύµατος
και συνεπώς δεν επιτρέπει τηλεπισκοπικές εφαρµογές.
Τέλος οι "απώλειες" της προσπίπτουσας ΗΜΑ στο µονοπάτι µετάδοσής της δια µέσου της
Ατµόσφαιρας και η σχέση τους µε τις φασµατικές περιοχές/ζώνες περιορισµένου εύρους µηκών
κυµάτων παρουσιάζονται στο σχήµα 10 (Πηγή: Open University, 1989) όπου:
(α) η καµπύλη της Φασµατικής Προσπίπτουσας Ηλιακής Ακτινοβολίας (ΦΠΗΑ) έξω και πάνω
από την Ατµόσφαιρα και
(β) η καµπύλη της ΦΠΗΑ στο επίπεδο της Θάλασσας
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Σχήµα 10. Φασµατική Προσπίπτουσα Ηλιακή Ακτινοβολία (Solar Spectral Ir radiance)
(α) έξω από την ατµόσφαιρα και (β) στο επίπεδο της θάλασσας

Οι τηλεπισκοπικές δυνατότητες ειδικότερα στα πεδία του θερµικού υπέρυθρου και των
µικροκυµάτων για την διεπιστηµονική έρευνα και µελέτη των προβληµάτων του περιβάλλοντος
σχετίζονται αµέσως µε αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών που συγκροτούν την Φυσική Γήινη
Επιφάνεια στην συγκεκριµένη κάθε φορά ισορροπία της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας σε µια περιοχή. Έτσι για θέµατα που αναφέρονται στη Γη και τα Εδάφη, τις
Υδάτινες Μάζες, τη Βλάστηση και το ∆οµηµένο Περιβάλλον οι θερµικές ιδιότητες:
- της Θερµικής Χωρητικότητας
- της Θερµικής Ικανότητας ∆ιάχυσης
- της Θερµικής Αγωγιµότητας και
- της Θερµικής Αδράνειας των σωµάτων
καθώς και οι ιδιότητες των σωµάτων οι οποίες σχετίζονται µε τα µεγέθη "απόκρισής" τους στην
τεχνητή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία των µικροκυµάτων όπως
ο συντελεστής σκέδασης (ο λόγος της πραγµατικά επιστρέφουσας σ' ένα ραντάρ ακτινοβολίας
ως προς την επιφάνεια του σώµατος που δέχθηκε αυτή την ακτινοβολία) και
η παράµετρος επιστροφής (ο λόγος της πραγµατικά επιστρέφουσας σ' ένα ραντάρ
ακτινοβολίας ως προς την επιφάνεια της δέσµης του),
επηρεάζουν τις αντίστοιχες τηλεπισκοπικές απεικονίσεις και συνεπώς η διεξοδική διερεύνησή τους
κάτω από την ειδικότερη επιστηµονική οπτική του κάθε µέλους της διεπιστηµονικής οµάδας
παρατήρησης, µελέτης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά
στην ανάλυση και ερµηνεία τους.

3.4. Η διεπιστηµονικότητα στην φωτοερµηνεία-τηλεπισκόπηση του Περιβάλλοντος
Από την ανάλυση η οποία προηγήθηκε γίνονται φανερές οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις
της ΗΜΑ - φυσικής και τεχνητής - µε την Ατµόσφαιρα και την Φυσική Γήινη Επιφάνεια, όπως
αυτές, ως "ολότητες" στοιχείων, διαδικασιών, διεργασιών και φαινοµένων τα οποία αναφέρονται
στα Εδάφη, τις Υδάτινες µάζες, τη Βλάστηση και το ∆οµηµένο Περιβάλλον, ισορροπούν,
µεταβάλλονται και/ή διαταράσσονται βίαια στις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες της φυσικής
και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας.
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Ο διαφορικός τρόπος µε τον οποίον καταγράφονται από τους τηλεπισκοπικούς
δέκτες/συστήµατα, οι εντάσεις της ανακλώµενης, της εκπεµπόµενης και/ή της επιστρέφουσας ΗΜΑ
από τα διάφορα σώµατα (και τις ειδικότερες "ποιότητες" και "καταστάσεις" τους):
(α) στα κανάλια διαφόρων µηκών κύµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας,
(β) στις διάφορες περιοχές του φάσµατος,
(γ) στις διαφορετικές ώρες της ηµέρας (και της νύχτας όπου αυτό γίνεται), εποχές και
χρονολογίες λήψης των εικόνων,
(δ) µε διαφορετικών αποκλίσεων από την κατακόρυφο λήψεις,
(ε) µε διαφορετικών διευθύνσεων άξονες πτήσης και σάρωσης,
(στ) σε περιοχές µε διάφορα γεωγραφικά πλάτη και µήκη,
(ζ) σε διαφορετικές συνθήκες πόλωσης της ΗΜΑ κλπ.
έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε µια σειρά "οµοιότητες" και "διαφορετικότητες" οι οποίες και
χαρακτηρίζουν την κατάσταση, την ποιότητα και τις τάσεις µεταβολής του Φυσικού και ∆οµηµένου
Περιβάλλοντος όπως π.χ.:
(α) Οι χρήσεις γης µιας περιοχής και οι σταδιακές/βίαιες/αυθαίρετες µεταβολές τους,
(β) Η περιεχόµενη στο έδαφος υγρασία,
(γ) Η περιεχόµενη στη βλάστηση υγρασία,
(δ) Η υγεία του φυλλώµατος δασών,
(ε) Η επιφανειακή τραχύτητα του εδάφους,
(στ) Η περιεκτικότητα και η κίνηση υδάτινων µαζών,
(ζ) Οι θερµικές ανωµαλίες εδαφών, υδάτινων µαζών και φυσικών αποδεκτών, κλπ.,
(η) Οι συνέπειες µιας δασικής πυρκαϊάς,
(θ) Η σχέση και αλληλεπίδραση ξηράς-θάλασσας στην ακτογραµµή,
(ι)
Η υποβάθµιση των εδαφών (διάβρωση, αποσάθρωση, αποθέσεις),
(κ) Η απόρριψη ρυπαντών στους υδάτινους αποδέκτες (θερµικά και βιολογικά απόβλητα,
πετρελαιοκηλίδες κλπ.),
(λ) Οι συνέπειες ενός σεισµού, της έκρηξης ενός ηφαιστείου, των πληµµυρών κλπ. φυσικών αλλά
και τεχνητών καταστροφών,
(µ) Η διαφορετική περιεκτικότητα της Ατµόσφαιρας σε σωµάτια, αέρια και aerosols κλπ.
Τα βασικά κριτήρια και τα αντίστοιχα εργαλεία στα χέρια των µελών της διεπιστηµονικής
οµάδας µπορούν να αναχθούν στην βέλτιστη δυνατή κατανόηση π.χ. της σχέσης της
Ανακλαστικότητας, της Ικανότητας Απορρόφησης και της Ικανότητας Μετάδοσης της ΗΜΑ από
ένα σώµα, σε διαφορετικά µήκη κύµατος ανάλογα µε τις παραµέτρους οι οποίες τις ελέγχουν σε µια
φυσική, χηµική ή βιολογική λειτουργία/διεργασία.
Έτσι π.χ. η διαδικασία της φωτοσύνθεσης, (χαρακτηριστική της υγείας της βλάστησης και
συνεπώς και της ποιότητας του περιβάλλοντος και όχι µόνο), µπορεί να αξιολογηθεί από τους
ειδικούς επιστήµονες οι οποίοι γνωρίζουν ότι οι τηλεπισκοπικές απεικονίσεις:
(α) στο ορατό τµήµα της ΗΜΑ (λ=0,4-0,7µm), παρουσιάζουν (λόγω της χρωστικής του φύλλου)
µικρή Ανακλαστικότητα και Ικανότητα Μετάδοσής της και µεγάλη Ικανότητα Απορρόφησης,
(β) στο εγγύς υπέρυθρο (λ=0,7-1,3µm), παρουσιάζουν (λόγω της φυσιολογικής δοµής του
φύλλου) σχετικά µεγάλη Ανακλαστικότητα, σχετικά µικρή Ικανότητα Μετάδοσης και µικρή
Ικανότητα Απορρόφησης της ΗΜΑ, και
(γ) στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου και του µέσου υπέρυθρου (λ=0,9-2,6µm), παρουσιάζουν
(λόγω της περιεχόµενης υγρασίας) σχετικά µικρή Ανακλαστικότητα, µικρή Ικανότητα
Μετάδοσης και σχετικά µεγάλη Ικανότητα Απορρόφησης. (Jensen 1983, Ρόκος 1992).
Περισσότερα σχετικά, ο ενδιαφερόµενος µελετητής µπορεί να βρει στον P. Curran (1986) και
στον ∆. Ρόκο (1981, 1988, 1992) αλλά και να διατυπώσει ο ίδιος τεκµηριωµένα στο πεδίο του, µε
βάση τα ειδικά επιστηµονοτεχνικά µεθοδολογικά του εργαλεία, αξιοποιώντας την φιλοσοφία της
Φωτοερµηνευτικής-Τηλεπισκοπικής Μεθοδολογίας (Ρόκος 1988, 1992, 1993) και των
Ολοκληρωµένων Αποδόσεων (Ρόκος 1981).

4.

Η συµβολή της Φωτοερµηνείας-Τηλεπισκόπησης στην Περιβαλλοντική Παιδεία

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω η Φωτοερµηνευτική/Τηλεπισκοπική Μεθοδολογία και οι
αντίστοιχες τεχνικές λήψης, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερµηνείας αναλογικών (φωτογραφικών)
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και ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, συγκροτούν σε αλληλεπίδραση µε τους αντίστοιχους
ειδικούς επιστήµονες, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διεπιστηµονικής προσέγγισης, παρατήρησης,
παρακολούθησης, µελέτης και έρευνας, άρα ΓΝΩΣΗΣ, του "εξωτερικού κόσµου".
Αποτελούν µ' άλλα λόγια ένα πολυδύναµο εργαλείο συλλογής, ανάλυσης, εκτίµησης και
αξιολόγησης πληθώρας ποιοτικών και µετρητικών πληροφοριών για το φυσικό και το δοµηµένο
περιβάλλον, στην κάθε φορά δυναµική "αναπτυξιακή" τους ισορροπία, η οποία καθορίζεται και
καθορίζει µε τη σειρά της τις πολυδιάστατες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις της
φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής, της πολιτικής και της πολιτιστικής πραγµατικότητας.
Στο βαθµό που ο κάθε άνθρωπος µε τις αισθήσεις (και κυρίως την όραση) και τη λογική του
αποτελεί εκ γενετής και από µόνος του, ένα διαρκώς αναπτυσσόµενο και βελτιούµενο αυτοτελές
σύστηµα:
(α) "φωτογράφησης" του "εξωτερικού κόσµου", (µε τα φυσικά του χρώµατα, στις τρεις
διαστάσεις του, από οποιαδήποτε θέση και µε οποιαδήποτε κλίση του άξονα
"φωτογράφησης", σε διάφορες χρονολογίες, εποχές, ηµεροµηνίες και ώρες κ.λ.π),
(β) λογικής συσχέτισης των "συστατικών" ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και
χαρακτηριστικών του, (του "εξωτερικού κόσµου"), µε όλες τις προϋπάρχουσες
προσλαµβάνουσες παραστάσεις, εµπειρίες, γνώσεις, ευαισθησίες και µνήµες του, αλλά
και µε νόµους και κανόνες ειδικών πεδίων της επιστήµης και τεχνικής στα οποία
ενδεχοµένως είναι (ή µπορεί να γίνει) ειδικός,
(γ) συλλογής των αντίστοιχων πληροφοριών και
(δ) λογικής εκτίµησης και στάθµισης της αξίας και της σηµασίας των πληροφοριών αυτών
για τη διερεύνηση και την απογραφή της κατάστασης και της ποιότητας του φυσικού
και του κοινωνικοοικονοµικού του περιβάλλοντος,
γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι η πολυτιµότατη αυτή εγγενής ικανότητα, δεξιότητα και δυνατότητά
του, η οποία θα τον συνοδεύει σ'όλη του τη ζωή, κατάλληλα αναπτυσσόµενη µέσα από το
εκπαιδευτικό σύστηµα σ' όλες τις βαθµίδες του αλλά και από την γενικότερη παιδεία και τον
πολιτισµό που αυτή - υπό κανονικές συνθήκες - συνεπάγεται, µπορεί να τον εξοικειώσει καλύτερα
και αποτελεσµατικότερα από οποιαδήποτε άλλη µαθησιακή διαδικασία µε το περιβάλλον και τα
προβλήµατά του, µε τις µεθόδους και τεχνικές έρευνας και παρακολούθησής του και µε τις
πολιτικές προστασίας του.
Έτσι θα µπορούσαµε βάσιµα να υποστηρίξουµε ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση µπορεί να
δοµηθεί µε συνέχεια και συνέπεια σ' ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα πάνω στις βασικές γνώσεις
των αρχών, των µεθόδων και των τεχνικών της Φωτοερµηνείας και της Τηλεπισκόπησης, όχι µόνο
όπως αυτές και οι εφαρµογές τους αντικειµενικά υποβοηθούν υπάρχοντα σχετικά µαθήµατα,
(Φυσική, Χηµεία, Γεωγραφία, Περιβάλλον, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Οικονοµία, Πληροφορική,
Μαθηµατικά, αλλά και υποβοηθούνται απ' αυτά), αλλά και στο πλαίσιο ενός νέου, αυτοτελούς
µαθήµατος ή αυτοτελούς κύκλου γνώσεων στο νηπιαγωγείο, στο δηµοτικό, στο γυµνάσιο, στο
λύκειο, στην µεταλυκειακή επαγγελµατική και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Στη θέση αυτή θεωρώ σκόπιµη µια συστηµατικότερη συνοπτική αναφορά σχετικών µου
προτάσεων από το 1963 που µε διάφορους τρόπους (δηµοσιεύσεις, διαλέξεις, εισηγήσεις,
πορίσµατα συλλογικών επεξεργασιών, σεµινάρια και διδασκαλία), είδαν το φως της δηµοσιότητας.

4.1. Νηπιαγωγείο: "Βλέποντας και εξηγώντας όψεις του εξωτερικού κόσµου "µε
φωτογραφίες"
Είναι γνωστό και αποδεκτό από την επιστηµονική κοινότητα και όχι µόνο, ότι οι
προσλαµβάνουσες παραστάσεις των παιδιών από τη γέννησή τους ως την εισαγωγή τους στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι εξαιρετικά περισσότερες απ' όσες θ' αποκτηθούν στη διάρκεια όλης
της υπόλοιπης ζωής τους συµπεριλαµβανοµένων και όλων των βαθµίδων της παιδείας (για όσα απ'
αυτά θα σπουδάσουν).
Μέσα στο πλαίσιο του σχεδιασµένου παιγνιδιού που ανοίγει τα παράθυρα της µαθησιακής
διαδικασίας στα παιδιά του νηπιαγωγείου, ο δάσκαλος εφοδιασµένος µε κατάλληλες σειρές
φωτογραφιών και υπεύθυνες οδηγίες και κείµενα, τα εξοικειώνει:
(α) µε τις µορφές, τα σχήµατα και τα µεγέθη γνωστών στοιχείων, εµφανίσεων και
χαρακτηριστικών του "εξωτερικού κόσµου" όπως και από όπου τον βλέπουν και τον
αντιλαµβάνονται τα παιδικά µάτια.
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Τα ενδεικτικά δίπολα

παιδί-παιδιά,
αγόρι-κορίτσι,
παιδί-γονιός,
γονιός-παππούς,
πεδιάδα-λόφος,
λόφος-βουνό,
γλάστρα-κήπος,
κήπος-καλλιέργεια,
λουλούδι-δένδρο,
δένδρο-οπωρόνας/δάσος
νερό-βροχή,
λίµνη-θάλασσα,
δωµάτιο-σπίτι,
µονοκατοικία-πολυκατοικία,
χωριό-πόλη,
µπορούν να τεκµηριωθούν και να εξηγηθούν µε φωτογραφίες αλλά και επισκέψεις όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο δάσκαλος αυτενεργεί και επεκτείνει δηµιουργικά το βασικό πακέτο του σχετικού επίσηµου
παιδαγωγικού εποπτικού υλικού.
(β) µε τις µεταβολές/εξελίξεις γνωστών στοιχείων εµφανίσεων και χαρακτηριστικών του
εξωτερικού κόσµου" των παιδιών π.χ.:
νέος-µεγάλος,
πρωί-µεσηµέρι,
ηλιοφάνεια-νέφωση,
φως-σκοτάδι,
βροχή-χιόνι,
ξηρασία-υγρασία,
ζέστη-κρύο,
θέρµανση-ψύξη,
σπόρος-φύτρα,
φυτό µε άνθη-φυτό µε καρπούς
(γ) µε τα διάφορα φαινόµενα, συµβάντα και καταστάσεις του περιβάλλοντος που µπορεί ν'
αντιληφθεί το παιδί π.χ.:
βροχή-πληµµύρα,
αραιή-πυκνή κυκλοφορία,
µόνωση-συγκέντρωση,
δουλειά-παιγνίδι,
κίνηση ανθρώπου-ακινησία,
σεισµός/πυρκαϊά-καταστροφή,
ατοµική-µαζική µετακίνηση,
νηνεµία-τρικυµία,
(δ) µε διάφορες "ποιότητες" που µπορεί ν'αντιληφθεί το παιδί π.χ.:
χαρά-λύπη,
γέλιο-κλάµα,
αραιή-πυκνή δόµηση,
σπίτια-πόλη,
στενοί-φαρδιοί δρόµοι,
γειτονιά χωρίς-γειτονιά µε πάρκο,
καθαρή-βρώµικη λίµνη,
ζωντανό-νεκρό δένδρο,
Ο δάσκαλος µπορεί να παρακινήσει τα παιδιά να "ψάξουν" και να βρουν στο σπίτι τους
παραδειγµατικές φωτογραφίες σχετικές µε τα παραπάνω και να τις "δείξουν" στο παιγνίδι µε τ' άλλα
παιδιά, βρίσκοντας τις "όµοιες" και τις "διαφορετικές" απ' αυτές και οµαδοποιώντας τες µε όσα από
τα κριτήρια µπορούν να κατανοηθούν ή να κατανοούνται απ' αυτά όσο περνάει ο καιρός.
Ακόµη ο δάσκαλος µπορεί µε εποπτικό µέσο µια φθηνή φωτογραφική µηχανή άµεσης
εµφάνισης να παίξει µε τα παιδιά αξιοποιώντας µε ευρηµατικότητα τα "όµοια" και τα "διαφορετικά"
στοιχεία της καθηµερινότητας του εξωτερικού χώρου / περιβάλλοντος όπως αυτά µπορούν να
"παγιδευτούν" και ν' αποτυπωθούν φωτογραφικά τη στιγµή της εµφάνισής τους.
Τέλος ο δάσκαλος κάτω από προϋποθέσεις µπορεί να παίξει µε τα παιδιά δείχνοντας τους πως
φαίνεται το σχολείο τους και η γειτονιά τους από διαφορετικές αποστάσεις, από ψηλά ή από πλάγια,
για ν' αρχίσουν να εξοικειώνονται στις "διαφορετικές" πολλές φορές όψεις της ίδιας
πραγµατικότητας και τις "αιτίες" τους.

4.2. ∆ηµοτικό: "Αναγνώριση Αεροφωτογραφιών".
Στο δηµοτικό σχολείο µε θεµέλιο την πολυτιµότατη υποδοµή της προσχολικής, εντός και
εκτός νηπιαγωγείου, αγωγής, τα παιδιά, χρόνο µε το χρόνο αυξάνουν τις γνώσεις τους για τον
"εξωτερικό κόσµο" µε τα διαρκώς και πιο ειδικά µαθήµατα στα οποία προσεγγίζουν για πρώτη φορά
τις πιο βασικές φυσικές, χηµικές και βιολογικές ιδιότητες και "συµπεριφορές" των στοιχείων, των
χαρακτηριστικών και των εµφανίσεων του περιβάλλοντος.
Παράλληλα οξύνουν όλο και πιο πολύ την λογική τους, την κριτική και την µετρητική τους
δυνατότητα, µαθαίνουν να παρατηρούν, να αναγνωρίζουν, να συσχετίζουν και να εκτιµούν
αντικείµενα, ενότητες οµοίων και διαφορετικών αντικειµένων, αλλά και "ποσότητες" και
"ποιότητες" γενικότερα.
Ο κατάλληλα ενηµερωµένος δάσκαλος, ο επιφορτισµένος µε τον κύκλο γνώσεων για την
γνωριµία µε τη Φωτοερµηνεία, την Τηλεπισκόπηση και το Περιβάλλον, (που θα πρέπει να είναι ο
ίδιος για όλο το ∆ηµοτικό), οργανώνει 6 εξάωρα (ένα για κάθε τάξη) µαθήµατα τα οποία δοµούνται
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µε τον ίδιο τρόπο αλλά λειτουργούν και αναπτύσσονται σε βάθος και έκταση αύξουσα απ' την
πρώτη ως την έκτη τάξη, ανάλογα µε τις µεγαλύτερες αντικειµενικά δυνατότητες των παιδιών.
Το πρώτο εξάωρο, (το εξάωρο της πρώτης τάξης), είναι µια συστηµατικότερη οργάνωση των
εννοιών, των παραδειγµάτων και του παιγνιδιού "Βλέποντας και εξηγώντας όψεις του "εξωτερικού
κόσµου" µε φωτογραφίες".
Το τελευταίο εξάωρο (το εξάωρο της έκτης τάξης), θα αναλυθεί παρακάτω, ενώ τα ενδιάµεσα
εξάωρα, (της δεύτερης, τρίτης, τετάρτης και πέµπτης τάξης), µε κατάλληλες παιδαγωγικές οδηγίες,
κείµενα και εποπτικό υλικό, αξιοποιούνται από τον δάσκαλο για την µεθοδική και συστηµατική
µετάβαση από την δυνατότητα φωτογραφικής "αίσθησης" οικείων κυρίως µορφών και καταστάσεων
του "εξωτερικού κόσµου" στην δυνατότητα "αναγνώρισης" των πιο απλών δοµικών στοιχείων,
χαρακτηριστικών και εµφανίσεων του περιβάλλοντος, των βασικών σχέσεων που τα συνδέουν και
των µεταβολών τους οι οποίες συµβαίνουν ή τελούνται µε την δραστηριότητα του ανθρώπου ή και
χωρίς αυτήν, πάνω σε αεροφωτογραφίες και διαστηµικές τηλεπισκοπικές λήψεις οικείων ή γνωστών
περιοχών.
Στο τελευταίο εξάωρο, (το εξάωρο της έκτης τάξης), οι µαθητές σε συνεργασία µε τον
δάσκαλο θα πρέπει να µπορούν να αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα βασικά
φωτοαναγνωριστικά στοιχεία:
τόνος (διαβάθµιση του γκρίζου, φωτεινότητα)/χρώµα,
σχήµα,
µέγεθος,
γεωµετρική διάταξη/πρότυπο,
υφή,
σκιά,
θέση - τοποθεσία,
σχέση µε το περιβάλλον,
για την αναγνώριση γνωστών αντικειµένων, ειδών, στοιχείων, χαρακτηριστικών και εµφανίσεων,
από ην απεικόνισή τους σε αεροφωτογραφίες.
Ο δάσκαλος επιχειρεί ακόµη να εισάγει τα παιδιά στις απλές έννοιες της στερεοσκοπικής
όρασης, της ενδεικτικής / µέσης κλίµακας και των στοιχειωδών µετρήσεων αεροφωτογραφιών,
οριοθετώντας και εξηγώντας ταυτόχρονα τους σχετικούς περιορισµούς.
Κάθε χρόνο ο δάσκαλος στο αντίστοιχο εξάωρο διερευνά παράλληλα και αξιοποιεί τις
αυξηµένες δυνατότητες των µαθητών όπως αυτές ανελίσσονται λόγω τόσο της προόδου της
µαθησιακής διαδικασίας σε σχετικά µαθήµατα όσο και της διαδοχικά µεγαλύτερης ωριµότητάς
τους.

4.3. Γυµνάσιο: "Από την Αναγνώριση στην Ερµηνεία"
Ο κύκλος γνώσεων Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης - Περιβάλλοντος των τριών τάξεων
του Γυµνασίου (τρία εξάωρα µε διευθετηµένες κατάλληλα τις ώρες σε κάθε τάξη σε αντιστοιχία και
αρµονία µε τα σχετικά µαθήµατα (φυσική, χηµεία, µαθηµατικά, γεωλογία, γεωγραφία, κοσµογραφία
κλπ.), αποσκοπεί:
(α) στην συστηµατικότερη σε βάθος και έκταση ανέλιξη και ανωγή των αντίστοιχων γνώσεων
του προσχολικού και του στοιχειώδους κύκλου σπουδών στα πεδία της Φωτοερµηνείας Τηλεπισκόπησης - Περιβάλλοντος στο αντικειµενικά υψηλότερο διαδοχικά επίπεδο των τριών
τάξεων του Γυµνασίου.
(β) στην αναλυτικότερη (σχετικά) εξοικείωση των µαθητών:
µε την (ενδεικτική) κλίµακα των αεροφωτογραφιών και τις απλές µετρήσεις πάνω σ'
αυτές,
µε τις βασικές έννοιες της προοπτικής αντιστοίχησης σηµείων, γραµµών, επιπέδων
(και χώρων υπό προϋποθέσεις),
µε τις εισαγωγικές έννοιες της προοπτικής εκτροπής λόγω ανάγλυφου, της
διόφθαλµης στερεοσκοπικής όρασης και της παράλλαξης,
µε την φωτογραφία, την φωτογράφηση, και τις εισαγωγικές έννοιες των ψηφιακών
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων σε σχέση µε τη θεωρία: της φυσικής για την
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, της χηµείας για τις φωτοχηµικές αντιδράσεις και των
µαθηµατικών,
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(γ)

(δ)

(ε)

στην εισαγωγή στη συστηµατική συσχέτιση των ανθρώπινων, οικονοµικών, κοινωνικών,
παραγωγικών, αναπτυξιακών κλπ. δραστηριοτήτων, επιλογών, στάσεων και συµπεριφορών µε
τις αναπόδραστες θετικές ή αρνητικές και άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον
και στη ζωή των ανθρώπων και του πλανήτη µας.
στην εποπτική γνωριµία των µαθητών µε τα µεγάλα προβλήµατα του πλανήτη µας, όπως η
αποψίλωση και αποδάσωση, η καταστροφή των δασών (από την όξινη βροχή, τις πυρκαϊές,
την διάβρωση και την υπερβόσκηση), η υποβάθµιση των εδαφών, το φαινόµενο του
θερµοκηπίου, η προοδευτική ελάττωση του στρώµατος του όζοντος, η ερηµοποίηση, η
λειψυδρία, η ατµοσφαιρική ρύπανση και η ρύπανση των ποταµών, των λιµνών, των
θαλασσών και των ωκεανών, τα σκουπίδια, η έλλειψη και η ανισοκατανοµή των τροφών, η
φτώχεια, η διαφορική ποιότητα ζωής, παιδείας, υγείας και ανάπτυξης στις προηγµένες χώρες
του βιοµηχανικού βορρά και τις φτωχές χώρες του νότου κλπ.
(Ο στόχος αυτός του κύκλου γνώσεων Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης - Περιβάλλοντος
απαιτεί την πιο προσεκτική δυνατή προσέγγιση λόγω των αναπόδραστων εγγενών αναφορών
και σχέσεών του µε την πολιτική. Τόσο οι οδηγίες, όσο και το εποπτικό υλικό θα πρέπει να
παρουσιάζουν µε αντικειµενικότητα και συγκεκριµένα παραδείγµατα απ' όλο τον κόσµο τα
προβλήµατα και τις αιτίες τους, αφήνοντας τους µαθητές ν' αποφασίσουν, όταν είναι
ωριµότεροι γι' αυτό, πως θα τα αξιολογήσουν).
παρουσίαση slides και διαφανειών αεροφωτογραφιών και ψηφιακών τηλεπισκοπικών
απεικονίσεων (των διαστηµικών προγραµµάτων περιβαλλοντικών εφαρµογών της
τηλεπισκόπησης), χαρακτηριστικών περιοχών του πλανήτη γη στις οποίες παρατηρούνται
(και παρακολουθούνται) σηµαντικές περιβαλλοντικές µεταβολές και συζήτηση µε τους
µαθητές.

4.4. Λύκειο, Τεχνική και Μεταλυκειακή Επαγγελµατική Εκπαίδευση
4.4.1. Στα τρία εξάωρα του κύκλου γνώσεων φωτοερµηνεία - Τηλεπισκόπηση - Περιβάλλον του
Λυκείου µετά από το πρώτο δίωρο στο οποίο γίνεται (α) µια συστηµατική συζήτηση επανάληψη - εµβάθυνση σε όσα προηγήθηκαν σχετικά στις προηγούµενες βαθµίδες για να
τεκµηριωθεί η φωτοερµηνευτική - τηλεπισκοπική µεθοδολογία και (β) µια εξάσκηση στην
τρισδιάστατη παρατήρηση ζευγών αεροφωτογραφιών κάτω από απλά στερεοσκόπια
οργανώνεται και εκτελείται ένα πρόγραµµα ασκήσεων:
(α) απλής διερεύνησης, απογραφής και χαρτογράφησης πάνω σε κατάλληλες µεγεθύνσεις
πρόσφατων αεροφωτογραφιών οικείας στους µαθητές περιοχής, των χαρακτηριστικών
χρήσεων γης µετά από τους απαραίτητους επίγειους ελέγχους,
(β) σύγκρισης των χρήσεων γης που διαπιστώθηκαν µε την αναγνώριση/στοιχειώδη ερµηνεία των
πρόσφατων αεροφωτογραφιών, µε τις χρήσεις γης που θα επιχειρηθεί να ερµηνευθούν µετά
από εξέταση παλαιότερων αεροφωτογραφιών της ίδιας περιοχής,
(γ) αξιολόγησης των µεταβολών που θα διαπιστωθούν από την οπτική της εξέτασης των
συνεπειών στο περιβάλλον.
4.4.2. Στην Τεχνική και την Μεταλυκειακή Επαγγελµατική Εκπαίδευση, πέρα από τα τρία αυτά
βασικά εξάωρα, και αναλόγως προς την κυρίως κατεύθυνση της εξειδίκευσης των µαθητών
σχεδιάζονται τα καταλληλότερα αντίστοιχα προγράµµατα, τα οποία µπορούν ν' αποτελέσουν
και ένα ή και περισσότερα σχετικά αυτοτελή µαθήµατα (π.χ. στοιχεία αναλογικής και
ψηφιακής φωτοερµηνείας και επεξεργασίας εικόνων, εκµάθηση σχετικών λογισµικών
πακέτων, εξάσκηση σε σχετικά όργανα/συστήµατα κλπ.).
4.4.3. Το καλοκαίρι µετά την τρίτη τάξη του Λυκείου και την ολοκλήρωση των γενικών εξετάσεων,
οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες στην περιοχή των οποίων εδρεύουν Λύκεια και Τεχνικές και
Μεταλυκειακές Επαγγελµατικές Σχολές, µετά από κατάλληλη οργάνωση, µπορούν ν'
αξιοποιήσουν τις γνώσεις των αποφοίτων για να καταρτίσουν πρόχειρους - ενδεικτικούς
χάρτες χρήσεων γης των εκτάσεών τους.
Η µέθοδος αυτή εφαρµόσθηκε κάτω από άλλες συνθήκες πριν από αρκετές δεκαετίες στην
Βρετανία (Ρόκος 1981) µε εξαιρετικά θετικά αποτελέσµατα.
Οι εκτάσεις των ∆ήµων και Κοινοτήτων χωρίζονται σε περιοχές ευθύνης συγκεκριµένων
σχολείων και οι απόφοιτοί τους υπό την καθοδήγηση των καθηγητών οι οποίοι ήταν
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υπεύθυνοι για τον κύκλο γνώσεων Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης - Περιβάλλοντος,
εφοδιασµένοι µε αεροφωτογραφίες µεγεθύνσεις τους σε φωτοαντίγραφα και χάρτες του τοµέα
που θα ανατεθεί στον καθένα τους καταγράφουν µετά από επιτόπια εξέταση την
συγκεκριµένη χρήση κάθε Μοναδιαίας Ιδιοκτησίας/Χρήσης/Εκµετάλλευσης Γης (ΜΙΧΕΓ).
Οι απόφοιτοι αµείβονται και η χρηµατοδότηση µπορεί να εξασφαλισθεί τόσο από εθνικούς
όσο και από κοινοτικούς πόρους.
Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η εφαρµογή των κύκλων γνώσεων
Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης - Περιβάλλοντος µε συνέπεια και συνέχεια από την προσχολική
ως την επαγγελµατική εκπαίδευση πέρα από αυτά καθ' εαυτά τα θετικά της αποτελέσµατα στην
συγκρότηση του µαθητικού πληθυσµού της χώρας,
(α) µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην συστηµατική δηµιουργία υπεύθυνων και ευαίσθητων
πολιτών και εργαζοµένων µε δυνατότητα κριτικής προσέγγισης των πολυδιάστατων
προβληµάτων της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος στην κρισιµότερη γι' αυτό ηλικία και
(β) εξασφαλίζει µια αξιόπιστη γνωστική υποδοµή διεπιστηµονικού χαρακτήρα για όσους θα
συνεχίσουν περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και παιδαγωγικές σπουδές και θα ενταχθούν στην
παραγωγική διαδικασία µε σαφή συνείδηση των συνεπειών των επιλογών και των
επαγγελµατικών γενικότερα δραστηριοτήτων τους.
Ουσιαστική προϋπόθεση για την βέλτιστη δυνατή συµβολή των κύκλων γνώσεων είναι η
αντισυµβατική και ελκυστική δοµή και λειτουργία τους έτσι ώστε να µη θεωρηθούν ποτέ ως ένα
ακόµη υποχρεωτικό και γι' αυτό έως και αποκρουστικό ή αδιάφορο µάθηµα.
Αυτό όµως αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιδαγωγικό διεπιστηµονικό πρόβληµα το
οποίο η πολιτεία όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, υπεύθυνα και ολοκληρωµένα θα πρέπει να
αντιµετωπίσει.

4.5. Τριτοβάθµια εκπαίδευση και ενδεικτικές προτάσεις αµέσων ενεργειών
Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τα Πανεπιστήµια και τα Πολυτεχνεία στα αντίστοιχα τµήµατά
τους παρέχουν στοιχειώδη ως και ολοκληρωµένα προγράµµατα µαθηµάτων Φωτοερµηνείας Τηλεπισκόπησης - Περιβάλλοντος.
Μερικές ενδεικτικές γενικότερες προτάσεις για την καλύτερη δυνατή και πιο συστηµατική
συµβολή της Φωτοερµηνείας, Τηλεπισκόπησης στην Περιβαλλοντική Παιδεία ακολουθούν:
(α) Για την προετοιµασία του διδακτικού προσωπικού της προσχολικής, της στοιχειώδους, της
δευτεροβάθµιας και της µεταλυκειακής επαγγελµατικής εκπαίδευσης που θα επιφορτισθεί µε
την διδασκαλία του κύκλου γνώσεων "Φωτοερµηνεία - Τηλεπισκόπηση - Περιβάλλον"
(Φ.Τ.Π.) πραγµατοποιούνται επιδοτούµενα από το Υπουργείο Παιδείας καλοκαιρινά
σεµινάρια µε ευθύνη των Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης των αντίστοιχων Πανεπιστηµιακών
Τµηµάτων. Στα σεµινάρια αυτά θα πρέπει να συµµετέχει κάθε φορά τουλάχιστον ένας
εκπαιδευτικός από κάθε νόµο της χώρας ο οποίος θ' αποτελέσει τον πυρήνα αντίστοιχων
τοπικών πρωτοβουλιών.
(β) Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία µε τα Εργαστήρια αυτά και τα Πανεπιστηµιακά
Τµήµατα Παιδαγωγικής και Περιβάλλοντος συγκροτεί Ειδική ∆ιεπιστηµονική Επιτροπή για
την σύνταξη προδιαγραφών, για την κρίση και την επιλογή των κειµένων, των οδηγιών και
του απαραίτητου εποπτικού υλικού των κύκλων γνώσεων "Φωτοερµηνεία - Τηλεπισκόπηση Περιβάλλον" µε τα οποία θα εφοδιαστούν αντίστοιχα οι εκπαιδευτικές µονάδες της χώρας.
(γ) Μέχρι την ολοκλήρωση, µε συστηµατικό τρόπο και ανοιχτές, διαφανείς και αξιόπιστες,
(επιστηµονικά και παιδαγωγικά), διαδικασίες, της απαραίτητης υποδοµής για την εισαγωγή σ'
όλη τη χώρα µε ενιαίο τρόπο και πρόγραµµα του κύκλου γνώσεων "Φωτοερµηνεία Τηλεπισκόπηση - Περιβάλλον":
1. Το Υπουργείο Παιδείας ενθαρρύνει κάθε ατοµική πρωτοβουλία νηπιαγωγού, δασκάλου
ή καθηγητή µε ειδικές σχετικές σπουδές και/ή εµπειρία, να εισάγει στο πλαίσιο του
σχετικού µαθήµατός του τα σχετικά στοιχεία του κύκλου γνώσεων Φ.Τ.Π., (π.χ.
Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία, στη Φυσική, ως βάση της Φωτοερµηνευτικής Τηλεπισκοπικής Μεθοδολογίας κλπ.) και να τα συσχετίσει µε τις τεχνικές έρευνας και
παρακολούθησης του Περιβάλλοντος.
2. Τα Υπουργεία Παιδείας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και
Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας ενθαρρύνουν την συγγραφή βοηθητικών
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κειµένων και οδηγιών, και την προετοιµασία του κατάλληλου εποπτικού υλικού (σειρές
αεροφωτογραφιών, διαστηµικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, slides, διαφανειών κλπ.
χαρακτηριστικών προβληµάτων του περιβάλλοντος, των αιτίων, των συνεπειών τους και
των µεθόδων και τεχνικών µελέτης, έρευνας, παρακολούθησης και αντιµετώπισής τους),
για τον κύκλο γνώσεων Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης - Περιβάλλοντος κάθε
εκπαιδευτικής βαθµίδας, σε συνάρτηση βέβαια µε το επίπεδο, την εµβάθυνση και το
εύρος που κάθε µια απ' αυτές επιτρέπει.
Σε κάθε περίπτωση, η εγκαιρότερη δυνατή, επιστηµονικά έγκυρη και ταυτόχρονα
ελκυστική και κατάλληλη παιδαγωγικά ευαισθητοποίηση του µαθητικού πληθυσµού
γύρω από τα προβλήµατα του Περιβάλλοντος, η συνειδητοποίηση των πολυδιάστατων
επιπτώσεών τους αλλά και της ευθύνης των πολιτών, των επιχειρήσεων και του κράτους
στην πρόληψη και/ή την αντιµετώπισή τους, θ' αποτελέσει θετική προϋπόθεση και
υποδοµή, τόσο για την καλύτερη δυνατή θεµελίωση του οριστικού σχετικού
προγράµµατος όταν αυτό συστηµατικά διαµορφωθεί, όσο και για µια φιλικότερη προς το
περιβάλλον συµπεριφορά των αυριανών πολιτών, εργαζοµένων, παραγωγών και
δηµιουργών.
3. Τα Πανεπιστήµια, οι επιστηµονικοί, ερευνητικοί και κοινωνικοί φορείς και τα
ερευνητικά κέντρα, οργανώνουν διεπιστηµονικά σεµινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών
στελεχών στους κύκλους γνώσεων Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης και
Περιβάλλοντος και επιτρέπουν αλλά και ενθαρρύνουν την παρακολούθηση των σχετικών
µαθηµάτων των αντίστοιχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων και εργαστηρίων, από
φοιτητές άλλων τµηµάτων και ιδιαίτερα των παιδαγωγικών σχολών.
Οι παραπάνω προτάσεις αµέσων ενεργειών στοιχειοθετούν αυτονόητα µια ενδεικτική και
µόνο σχετική κατεύθυνση και δεν φιλοδοξούν να εξαντλήσουν το θέµα.
Και αυτό, γιατί τούτο είναι από τη φύση του πολυδιάστατο, εξόχως πολυπαραµετρικό και
δυναµικό, συνδέεται αµέσως µε την πολιτική, την οικονοµία, την κοινωνία, την παραγωγή, την
ανάπτυξη και τον πολιτισµό γενικότερα και επιδέχεται ως αξιόπιστη επιστηµονικά, µόνο την
Ολοκληρωµένη/Ολιστική, ∆ιεπιστηµονική και συλλογική διαλεκτική του προσέγγιση (Ρόκος 1981,
1986, 1988, 1992).
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