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1.

Αναλογικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Ανάλυσης κι Ερµηνείας Τηλεπισκοπικών
Απεικονίσεων

Στα βασικά εγκύκλια πανεπιστηµιακά εγχειρίδια ορίσαµε τη Φωτοερµηνευτική/Τηλεπισκοπική
µεθοδολογία ως:
"την οργανική σύνθεση του "αισθητού" µε το "λογικό" µε βάση την επιστηµονική µεθοδολογία,
ώστε να προσεγγίζουµε, από µακρυά, διεπιστηµονικά και µε διαλεκτικό τρόπο, το διαλεκτικό
χαρακτήρα της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας" (∆.Ρόκος:
"Φωτοερµηνεία - Τηλεπισκόπηση" Ε.Μ.Π., Αθήνα 1988).
Επιχειρήσαµε δε να την τυποποιήσουµε ως:
"την ολοκλήρωση του πολυδιάστατου αθροίσµατος και της αλληλεπίδρασης της εµπειρίας, της
λογικής, της ειδικής επιστηµονικής γνώσης, (του πεδίου ή των πεδίων κάτω απ' την οπτική των
οποίων γίνεται η σχετική διερεύνηση ή η διεπιστηµονική προσέγγιση) και των, ελαχίστων δυνατών
αλλά απαραίτητων, επίγειων ελέγχων".
Ακόµα, τεκµηριώσαµε ότι αποτελούν θεµελιακής σηµασίας προϋποθέσεις κι υποδοµή στήριξης της
τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας:
(α) η γενική γνώση της υπό µελέτη περιοχής,
(β) η ειδική γνώση των συγκεκριµένων (για την ειδική έρευνα) "ειδικών"
χαρακτηριστικών/συνθηκών της περιοχής,
(γ) η ειδική γνώση των
δυνατοτήτων
και των περιορισµών των συγκεκριµένων
τηλεπισκοπικών δεκτών/συστηµάτων (ή και συνδυασµών τους), σε σχέση µε την αναγνώριση
συγκεκριµένων φασµατικών, χωρικών και χρονικών µεταβολών / διαφορών /
χαρακτηριστικών / στοιχείων στο χώρο του υπό µελέτη αντικειµένου/φαινοµένου ή
συµβάντος,
(δ) η ειδική γνώση του/των επιστηµονικού/ών πεδίου/ων της σχετικής µελέτης, σε συνδυασµό µε
την κατάλληλη διεπιστηµονική συνεργασία και την ολοκληρωµένη προσέγγιση του
προβλήµατος και
(ε) ο σχεδιασµός κι η πραγµατοποίηση των κατάλληλων επίγειων ελέγχων ανάλογα:
- µε την ποιότητα των διατιθεµένων τηλεπισκοπικών απεικονίσεων,
- µε την κλίµακά τους,
- µε την εµπειρία του φωτοερµηνευτή,
- µε τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο του προς µελέτη
αντικειµένου,
- µε το βαθµό γενικής γνώσης της περιοχής,
- µε την απαιτούµενη ακρίβεια και
- µε τον τύπο ανάλυσης / ερµηνείας.
Η λειτουργία του Φωτοερµηνευτή κατά την Φωτοερµηνευτική / Τηλεπισκοπική Μεθοδολογία
ακολουθεί την πορεία:

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-∆ΙΑΚΡΙΣΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

AΝΤΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙMEΝΩΝ/
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
(ή της µεταβολής /
αλλαγής διαφορών τους)
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Ανάλογα µε την ικανότητα
απόκρισης/αντίδρασης του
φωτοερµηνευτή

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ /
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Η ψυχολογική διέγερση του φωτοερµηνευτή πραγµατοποιείται:
(α) µε την απόκριση/αντίδραση του στα βασικά φωτοαναγνωριστικά στοιχεία µιας ή ενός
ζεύγους τηλεπισκοπικών απεικονίσεων:
- ΤΟΝΟΣ / ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
- ΣΧΗΜΑ / ΜΟΡΦΗ
- ΜΕΓΕΘΟΣ
- ΠΡΟΤΥΠΟ
- ΥΦΗ
- ΣΚΙΑ
- ΑΙΣΘΗΣΗ / ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 3ης ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ
- ΘΕΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
- ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και
(β) µε την προοδευτική βήµα προς βήµα αξιοποίησή τους, απ' τα απλούστερα κατανοητά
(τόνος/απόχρωση χρώµατος), ως τα αντικειµενικά πιο σύνθετα, (σχέση µε το περιβάλλον),
για την εξαγωγή µονοσήµαντων ή πιθανολογικών συµπερασµάτων και πληροφοριών.
Είναι φανερό ότι οι τηλεπισκοπικές απεικονίσεις µιας συγκεκριµένης περιοχής/περιφέρειας µπορεί
να είναι:
(α) σε αναλογική ή ψηφιακή µορφή,
(β) της ίδιας ή διαφορετικών κλιµάκων, (λόγω µεταβολής του ύψους πτήσης ή της εστιακής
απόστασης του τηλεπισκοπικού δέκτη),
(γ) της ίδιας ή διαφορετικής διαχωριστικής/διακριτικής ικανότητας/δυνατότητας (∆∆/∆Ι),
(δ) µονοεικονικές ή σε µορφή στερεοζευγών,
(ε) της ίδιας ή διαφορετικών χρονολογιών,
(στ) της ίδιας ή διαφορετικών εποχών του χρόνου,
(ζ) της ίδιας ή διαφορετικών ωρών λήψης,
(η) κάτω απ' τις ίδιες, ή διαφορετικές ατµοσφαιρικές / µετεωρολογικές συνθήκες,
(θ) ευαισθητοποιηµένες στην ίδια, ή σε διαφορετικές περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού
φάσµατος,
(ι) µε τον ίδιο ή διαφορετικούς προσανατολισµούς του άξονα πτήσης,
(κ) παρµένες µε τον ίδιο ή διαφορετικούς τηλεπισκοπικούς δέκτες/συστήµατα,
(λ) κάτω απ' τις ίδιες / ή διαφορετικές / ειδικές (τεχνικές) συνθήκες λήψης (π.χ. άξονας λήψης
κατακόρυφος/κεκλιµένος, πόλωση σε radar λήψεις οριζόντια ή κατακόρυφη κ.λ.π.)
Και οι τηλεπισκοπικές αυτές απεικονίσεις είναι δυνατόν ν'αναλυθούν απ' τον φωτοερµηνευτή, είτε
µε την παραδοσιακή αναλογική φωτοερµηνευτική µέθοδο, η οποία αποτελεί την οικειότερη στον
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άνθρωπο (ως το πιο ολοκληρωµένο δυνατό τηλεπισκοπικό σύστηµα) διαδικασία, ή µε την βοήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών και αλγόριθµων ψηφιακών επεξεργασιών ή τέλος µε µεικτές υβριδικές
µεθόδους.
Ενώ λοιπόν τα βασικά φωτοαναγνωριστικά στοιχεία αποτελούν την κοινή αναφορά των
αναλογικών και των ψηφιακών διαδικασιών, αποκάλυψης/εξακρίβωσης ταυτοτήτων
αντικειµένων/φαινοµένων και λύσης σχετικών προβληµάτων, ο τρόπος αξιοποίησής τους
αυτονόητα επηρεάζεται απ' τις αντικειµενικές δυνατότητες και τους περιορισµούς των αντίστοιχων
µεθόδων και, τεχνικών και των διατιθεµένων στοιχείων υποδοµής/στήριξης της φωτοερµηνευτικής
τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας.
1.1. Αναλογικές µέθοδοι φωτοερµηνευτικής ανάλυσης
Ετσι, οι αναλογικές µέθοδοι φωτοερµηνευτικής ανάλυσης, βασίζονται στον έλεγχο αληθοφανών
υποθέσεων και στην αρχή των συγκλινουσών ενδείξεων.
Οι διαδικασίες αυτές αξιοποιούν τις δυνατότητες του φωτοερµηνευτή να συγκροτεί αληθοφανείς
υποθέσεις για αντικείµενα/φαινόµενα/εµφανίσεις/χαρακτηριστικά στον υπό διερεύνηση χώρο,
συνθέτοντας στοιχεία της εµπειρίας του και της ειδικότερης επιστηµονικής του γνώσης, σε σχέση
µε τις απεικονίσεις τους ως συνδυασµών φωτοαναγνωριστικών στοιχείων στις τηλεπισκοπικές
εικόνες και να ελέγχει στη συνέχεια την πιθανοφάνεια/αξιοπιστία τους, µε βάση επαγωγικούς κι
απαγωγικούς συλλογισµούς και την ολοκληρωµένη προσέγγιση όλων των διαστάσεων του κάθε
προβλήµατος.
Ο άνθρωπος φωτοερµηνευτής, όντας το τελειότερο κι αντικειµενικά ανυπέρβλητο ολοκληρωµένο
τηλεπισκοπικό σύστηµα, µε το κυριότερο µέσο της πειραµατικής µεθόδου την Επαγωγή, µπορεί:
απ' την παρατήρηση ενός φαινοµένου να συµπεραίνει (µε αλλεπάλληλες αναδράσεις /
συσχετισµούς και διορθώσεις) τον νόµο που διέπει το φαινόµενο αυτό,
από το είδος, να µεταβαίνει στο γένος κι
από µερικά δεδοµένα να συνάγει καθολικά συµπεράσµατα, ανιχνεύοντας, οµαδοποιώντας,
συσχετίζοντας κι αξιολογώντας οµοιότητες, αντιστοιχίες και διαφορές αντικειµένων /
εµφανίσεων / χαρακτηριστικών / συνθηκών και προτύπων.
Τα σηµειακά, γραµµικά, επιφανειακά και χωρικά στοιχεία τα οποία συγκροτούν ως εικόνες της
πραγµατικότητας την τηλεπισκοπική απεικόνιση µιας συγκεκριµένης περιοχής/περιφέρειας κάτω
από γνωστές συνθήκες λήψης, αποτελούν ταυτόχρονα κι έκφραση των αµοιβαίων σχέσεων,
εξαρτήσεων κι αλληλεπιδράσεων µεταξύ των πραγµατικών αντικειµένων, φαινοµένων, εµφανίσεων
και χαρακτηριστικών, οι οποίες προϋπήρξαν, υπάρχουν, τελούνται ή εξελίσσονται στο χώρο του
υπό µελέτη αντικειµένου, φαινοµένου ή προβλήµατος.
Ο άνθρωπος - φωτοερµηνευτής αντιλαµβάνεται αµέσως και µπορεί να µετρά, να εκτιµά, να
συσχετίζει µε εµπειρικές κλίµακες και µεγέθη αναφοράς (φωτοερµηνευτικά κλειδιά, προηγούµενες
προσλαµβάνουσες παραστάσεις καταχωρισµένες στη µνήµη του, κανόνες, νόµοι, φυσικές, χηµικές
και βιολογικές ιδιότητες αντικειµένων και σχέσεις, µεταξύ τους και µε τις αντίστοιχες ιδιότητες του
περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π.), αλλά και να αξιολογεί τη σηµασία όλων ανεξαίρετα των
φωτοαναγνωριστικών στοιχείων.
Ετσι µπορεί:
I)
να εξάγει αµέσως πληροφορίες, µετρητικές και ποιοτικές από µια κατάλληλη τηλεπισκοπική
απεικόνιση ή από στερεοσκοπικό ζεύγος τους που να αφορούν:
(α) στις οριζοντιογραφικές και υψοµετρικές συντεταγµένες χ, y και z της θέσης
οποιουδήποτε ενδιαφέροντος σηµείου, και συνεπώς και στα γραµµικά στοιχεία, τα
σχήµατα και τις διατάξεις τους (πρότυπα)
(β) στην διαβάθµιση τόνου ή στην απόχρωση χρώµατος της ορατής επιφάνειας ενός
αντικειµένου ή χωρικού στοιχείου και συνεπώς και στην συχνότητα εναλλαγής τους
(υφή/επιφανειακή τραχύτητα),
(γ) στην περιεχόµενη στο έδαφος υγρασία,
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(δ) στην
θερµοκρασία σηµειακών, επιφανειακών και χωρικών στοιχείων, (όταν
χρησιµοποιούµε τηλεπισκοπικό δέκτη που ευαισθητοποιείται στην περιοχή του θερµικού
υπέρυθρου του φάσµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας),
(ε) στην περιεχόµενη στη βλάστηση υγρασία,
(ζ) στην βιοµάζα της βλάστησης και
(η) στα χαρακτηριστικά απορρόφησης της χλωροφύλλης της βλάστησης,
αλλά και
(ΙΙ) εµµέσως, από συνδυασµούς των παραπάνω µεταβλητών, (π.χ. καµµένο ή προσβεβληµένο από
έντοµα ή ασθένειες δάσος, χρήσεις γης, γεωλογικά ρήγµατα, εµφανίσεις πετρωµάτων κ.λ.π.).
Ο Jensen (1983) σχετικά, αναφέρεται σε 9 ανεξάρτητες βασικές / πρωτογενείς "βιοφυσικές"
µεταβλητές: την οριζοντιογραφική θέση, το υψόµετρο/βαθύµετρο, το χρώµα αντικειµένου, τα
χαρακτηριστικά απορρόφησης της χλωροφύλλης της βλάστησης, την βιοµάζα της βλάστησης, την
περιεχόµενη στη βλάστηση υγρασία, την περιεχόµενη στο έδαφος υγρασία, την θερµοκρασία και
την υφή ή επιφανειακή τραχύτητα.
1.2. Οι ψηφιακές µέθοδοι φωτοερµηνευτικής ανάλυσης
Αναπτύχθηκαν παράλληλα µε την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών κι έχουν ως στόχο να
αξιοποιήσουν τις συνεχώς επεκτεινόµενες δυνατότητές τους στην ταχύτατη εκτέλεση µεγάλου
όγκου αριθµητικών πράξεων, πάνω στις ψηφιακές τιµές των πινάκων ν γραµµών και µ στηλών οι
οποίες συγκροτούν µια ψηφιακή τηλεπισκοπική απεικόνιση κι αποτελούν αριθµητική έκφραση του
απλούστερου φωτοαναγνωριστικού στοιχείου, του τόνου.
Οι ψηφιακές µέθοδοι φωτοερµηνευτικής ανάλυσης υστερούν αντικειµενικά σε θέµατα λογικής
διαδικασίας, αναγνώρισης, διαλεκτικής προσέγγισης, αντίληψης και κατανόησης (π.χ. σχηµάτων
και µορφών) και εκτίµησης της σηµασίας τους, από τον άνθρωπο-φωτοερµηνευτή, κι οι σχετικές
βελτιώσεις τους θα οριοθετηθούν απ' την έρευνα και τις σχετικές εξελίξεις στα πεδία της τεχνητής
νοηµοσύνης (Artificial Intelligence) και της κατανόησης εικόνων (Image Understanding).
Οι ψηφιακές µέθοδοι φωτοερµηνευτικής ανάλυσης στηρίζονται:
- στην στατιστική και συντακτική αναγνώριση προτύπων, (statistical and syntactical pattern
recognition)
- στην θεωρητική µέθοδο αποφάσεων (decision theoretic approach) και
- στη συµβολική λογική συνεπαγωγή, (symbolic reasoning) (Jensen 1986).
Οι αναλογικές µέθοδοι φωτοερµηνευτικής ανάλυσης υστερούν µε τη σειρά τους έναντι των
ψηφιακών γιατί ο άνθρωπος-φωτοερµηνευτής:
- αντιλαµβάνεται µόνον τα φυσικά µεγέθη που απεικονίζονται από τηλεπισκοπικούς δέκτες που
ευαισθητοποιούνται στις περιοχές του ορατού φωτός και
- µπορεί να αναλύει στις παραπάνω περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µια
τηλεπισκοπική απεικόνιση (ή ένα στερεοζεύγος) κάθε φορά.
Ετσι οι αναλογικές µέθοδοι φωτοερµηνευτικής ανάλυσης αποτελούν επιστηµονοτεχνικό
αντικείµενο έντασης εργασίας, ενώ οι ψηφιακές µέθοδοι αποτελούν αντικείµενο έντασης
κεφαλαίου, γιατί απαιτούν την χρήση πολύπλοκων και δαπανηρότατων οργάνων και συστηµάτων,
τόσο τηλεπισκοπικών λήψεων, όσο και τηλεπισκοπικών ψηφιακών επεξεργασιών κι αποδόσεων.
Είναι φανερό ότι το µέλλον της τηλεπισκόπησης βρίσκεται στην ανάπτυξη υβριδικών µεθόδων
βελτιστοποίησης και δηµιουργικής σύνθεσης των δυνατοτήτων και µείωσης/υπέρβασης των
αντικειµενικών (µέχρι στιγµής) περιορισµών των αναλογικών και των ψηφιακών µεθόδων
φωτοερµηνευτικής ανάλυσης.
1.3. Τεχνικές και στοιχεία υποδοµής/στήριξης των αναλογικών και των ψηφιακών µεθόδων
φωτοερµηνευτικής ανάλυσης
Οι προϋποθέσεις και τα στοιχεία υποδοµής/στήριξης της φωτοερµηνευτικής µεθοδολογίας
συζητήθηκαν αναλυτικά (∆.Ρόκος: "Φωτοερµηνεία-Τηλεπισκόπηση" Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1988) και
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ισχύουν "αναλογικά", τόσο για τις αναλογικές, όσο και για τις ψηφιακές µεθόδους
φωτοερµηνευτικής ανάλυσης.
Η δυνατότητα στερεοσκοπικής όρασης κι αντίληψης και µέτρησης παραλλάξεων για υπολογισµό
υψοµετρικών διαφορών κι υψοµέτρων που εξασφαλίζεται µε τη χρήση των απλών και των
κατοπτρικών / πρισµατικών στερεοσκοπίων και των παραλλακτικών ράβδων, αποτελεί, (µαζί
βέβαια και µε τις απλές µετρήσεις µηκών και επιφανειών στις αεροφωτογραφίες και τις λοιπές
τηλεπισκοπικές απεικονίσεις), την κύρια τεχνική της αναλογικής µεθόδου φωτοερµηνευτικής
ανάλυσης που συµπληρώνει την πρωτογενή µονοεικονική παρατήρηση.
Με τη βοήθεια βέβαια της στερεοσκοπικής παρατήρησης και των στοιχείων/προϋποθέσεων
στήριξης της φωτοερµηνευτικής µεθοδολογίας, (γενική γνώση της περιοχής, ειδική γνώση των
ειδικών χαρακτηριστικών/συνθηκών της περιοχής, ειδική γνώση των δυνατοτήτων ειδικών
τηλεπισκοπικών δεκτών/συστηµάτων, ειδική γνώση του επιστηµονοτεχνικού πεδίου της σχετικής
µελέτης), τα οποία ολοκληρώνονται µε την κατάλληλη διεπιστηµονική συνεργασία, την
ολοκληρωµένη προσέγγιση του προβλήµατος, τους κατάλληλους επίγειους ελέγχους και τα
απαραίτητα φωτοερµηνευτικά κλειδιά, ο άνθρωπος - φωτοερµηνευτής συγκροτεί Μοντέλα
Αντίληψης/Κατανόησης των στοιχείων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας, αλλά και Βάσεις Γνώσης (αναλογικές), µε τα οποία ελέγχει τις υποθέσεις του.
Ο φωτοερµηνευτής στην αναλογική µέθοδο φωτοερµηνευτικής ανάλυσης αξιοποιεί τις τυχόν
προϋπάρχουσες πληροφορίες, σε αναλογική ή και εικονιστική / χαρτογραφική / θεµατική µορφή
όπως:
- χάρτες και τοπογραφικά διαγράµµατα διαφόρων κλιµάκων,
- κτηµατολογικά διαγράµµατα και χάρτες εγγείων διαρθρώσεων,
- χάρτες χρήσεων / καλύψεων γης,
- βιβλιογραφικά στοιχεία,
- στατιστικά στοιχεία,
- µετεωρολογικά στοιχεία,
- γεωµορφολογικά στοιχεία,
- κλιµατολογικά στοιχεία,
- θεµατικούς χάρτες της περιοχής,
- πάσης φύσης καταγραφές πληροφοριών για την περιοχή,
- αεροφωτογραφίες κ.λ.π. τηλεπισκοπικές απεικονίσεις κ.λ.π.
Οπως είναι φυσικό, στην ψηφιακή µέθοδο φωτοερµηνευτικής ανάλυσης, οι τεχνικές και τα στοιχεία
στήριξης της φωτοερµηνευτικής µεθοδολογίες πρέπει να συµβαδίζουν µε τον αντικειµενικά
στατιστικής /πιθανολογικής φύσης χαρακτήρα της µεθόδου και να έχουν την µορφή, είτε γνωστών
εκ των προτέρων πιθανοτήτων εµφάνισης ενός αντικειµένου/χαρακτηριστικού, ή άλλων ψηφιακών
πληροφοριών.
Ετσι:
(α) διαµορφώνονται πεδία ελέγχου / αναφοράς και "εξάσκησης" (training sites) που ορίζονται
από το άνω και κάτω πέρας των ψηφιακών τιµών, οι οποίες - κάτω από ορισµένες
συγκεκριµένες
συνθήκες
αντιστοιχούν
σε
ένα
ορισµένο
συγκεκριµένο
αντικείµενο/χαρακτηριστικό της τηλεπισκοπικής απεικόνισης, και
(β) συγκροτούνται τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση µαθηµατικά µοντέλα.
Παρά το γεγονός ότι τα πεδία ελέγχου/αναφοράς και "εξάσκησης", για τις µη επιβλεπόµενες
ταξινοµήσεις υποκαθιστούν τον ρόλο των κατάλληλων επίγειων ελέγχων, οι επιβλεπόµενες
ταξινοµήσεις απαιτούν, στην πιο αξιόπιστη δυνατή εκδοχή τους τον σχεδιασµό και την
πραγµατοποίηση των κατάλληλων επίγειων ελέγχων.
Οι ψηφιακής µορφής Βάσεις Γνώσης οι οποίες µπορούν να καλύπτουν συγκεκριµένα ειδικά
επιστηµονοτεχνικά πεδία µπορούν στην προοπτική ανάπτυξης εµπείρων συστηµάτων (expert
systems) ν' αξιοποιηθούν µε κατάλληλο λογισµικό, για συγκρίσεις, συσχετίσεις, αναφορές και
ταυτοποιήσεις σηµειακών, γραµµικών, επιφανειακών, χωρικών και φασµατικών στοιχείων και
χαρακτηριστικών µιας τηλεπισκοπικής απεικόνισης µε γνωστές σταθερές, ή µε τις πιθανότερες
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δυνατές εναλλακτικές αντιστοιχήσεις τους µε αντικείµενα / χαρακτηριστικά / εµφανίσεις /
φαινόµενα του πραγµατικού φυσικού και κοινωνικοοικονοµικού χώρου.
1.4. Κριτήρια επιλογής αναλογικών και ψηφιακών µεθόδων φωτοερµηνευτικής ανάλυσης
Η αναλογική µέθοδος φωτοερµηνευτικής ανάλυσης ενδείκνυται:
(α) όταν η υπό διερεύνηση περιοχή είναι σχετικά µικρή και δεν υπερβαίνει τα όρια ενός µεγάλου
δήµου, ενός συνδέσµου κοινοτήτων, µιας επαρχίας, ή ενός τµήµατος νοµού,
(β) όταν στο προς διερεύνηση πρόβληµα έχει ιδιαίτερη σηµασία η αναγνώριση κι η εξακρίβωση
της ταυτότητας συγκεκριµένων σηµειακών, γραµµικών, επιφανειακών και χωρικών στοιχείων
και χαρακτηριστικών,
(γ) όταν οι φασµατικές υπογραφές των αντικειµένων/εµφανίσεων/χαρακτηριστικών της υπό
µελέτη περιοχής είναι πολλές και προκαλούν µε την σύγχυσή τους δυσκολία στην
ειδικολόγηση αποκάλυψη των αντίστοιχων συγκεκριµένων µεµονωµένων ειδών,
(δ) όταν είναι απαραίτητη η χρήση της αρχής των συγκλινουσών ενδείξεων για την διακρίβωση
συγκεκριµένων σηµειακών, γραµµικών, επιφανειακών και χωρικών στοιχείων και
χαρακτηριστικών στην υπό µελέτη περιοχή,
(ε) όταν απαιτείται υψηλή ∆ιαχωριστική/∆ιακριτική ∆υνατότητα/Ικανότητα για την διάκριση
εκείνων των ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών τα οποία έχουν ουσιαστική σηµασία για την
συγκεκριµένη κάθε φορά µελέτη.
Η ψηφιακή µέθοδος φωτοερµηνευτικής ανάλυσης απ' την άλλη µεριά ενδείκνυται:
(α) όταν η υπό διερεύνηση περιοχή ή η περιοχή στα όρια της οποίας τελείται ή εξελίσσεται ένα
ενδιαφέρον φυσικό ή άλλο φαινόµενο, είναι εξαιρετικά εκτεταµένη και υπερβαίνει τα όρια
ενός νοµού, µιας περιφέρειας ή και ενός κράτους ακόµη,
(β) όταν η ανίχνευση λεπτοµερειακών σηµειακών, γραµµικών, επιφανειακών και χωρικών
στοιχείων δεν είναι ιδιαίτερης σηµασίας για το υπό διερεύνηση πρόβληµα, ή για την
συγκεκριµένη µελέτη,
(γ) όταν τα επιµέρους τµήµατα, είδη, ζώνες και περιφέρειες της υπό διερεύνηση περιοχής είναι
σε µεγάλο βαθµό οµοιογενή και συνεπώς συντελούν σε λίγες, σαφείς και διακριτές µεταξύ
τους φασµατικές υπογραφές οι οποίες διευκολύνουν την διακρίβωση της ταυτότητας των
αντίστοιχων συγκεκριµένων µεµονωµένων εµφανίσεων,
(δ) όταν η υψηλή ∆ιαχωριστική/∆ιακριτική ∆υνατότητα/Ικανότητα του τηλεπισκοπικού δέκτη δεν
είναι ιδιαίτερης σηµασίας για το είδος της συγκεκριµένης µελέτης/διερεύνησης.
Σηµαντικά πλεονεκτήµατα των ψηφιακών µεθόδων θα µπορούσαν να θεωρηθούν:
α)
η ευστροφία στην προσέγγιση ειδικών και συνολικών προβληµάτων,
β)
η δυνατότητα επαναληπτικότητας των επεξεργασιών των (επαναληπτικού χαρακτήρα)
στοιχείων των πολυφασµατικών κ.λ.π. δεκτών των δορυφορικών κυρίως τηλεπισκοπικών
προγραµµάτων,
γ)
η συνεχής αύξηση της ταχύτητας και του όγκου των επεξεργασιών, ως αποτέλεσµα των
παραλλήλων εξελίξεων στο πεδίο της πληροφορικής,
δ)
η διατήρηση της πληρότητας και της ακρίβειας των πρωτογενών πρωτοτύπων στοιχείων
κ.λ.π.
2.

Οι εξελίξεις των συστηµάτων λήψης και επεξεργασίας τηλεπισκοπικών απεικονίσεων και
των διαστηµικών τηλεπισκοπικών προγραµµάτων

Οι εξελίξεις στα πεδία αυτά αποτελούν φυσικό παρακολούθηµα τόσο του περάσµατος της
παραδοσιακής φωτοερµηνείας στις ευρύτερες δυνατότητες της τηλεπισκόπησης και µάλιστα στη
διαστηµική της εποχή, όσο και των συναφών εξελίξεων στα πεδία της πληροφορικής, της
αεροδιαστηµικής και των εφαρµογών τους.
Εκτεταµένες σχετικές αναφορές µπορεί να βρει ο ενδιαφερόµενος µελετητής σε πρόσφατες
δηµοσιεύσεις (∆. Ρόκος, 1988α, 1988β, 1988γ), όπως επίσης και στις πηγές του κεφαλαίου 4 της
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εισήγησης αυτής.
Σε µια συνοπτική αποτίµηση θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι σήµερα είναι πια συγκεκριµένη
πραγµατικότητα ή δυνατότητα:
α)
συχνότατα επαναληπτικής γεωστασιακής και ηλιοσύγχρονης επισκόπησης του πλανήτη µας
σε διάφορες κλίµακες και φασµατικές περιοχής,
β)
µονοεικονικής αλλά και στερεοσκοπικής θεώρησης, παρατήρησης και παρακολούθησης του
µέγιστου τµήµατος της φυσικής γήινης επιφάνειας, της ατµόσφαιρας και των ωκεανών από
διάφορα ύψη, µέχρι και 920 km (για σηµαντικά µικρότερο όµως τµήµα),
γ)
κατακόρυφης ή κεκλιµένης θεώρησης ειδικά ή επικαιρικά ενδιαφερόντων τµηµάτων του
πλανήτη µας,
δ)
τακτών λήψεων υπό γνωστές και/ή προγραµµατισµένες (υπό προϋποθέσεις) συνθήκες (έτος,
εποχή, ηµέρα, ώρα) στο πλαίσιο βέβαια των προδιαγραφών των συγκεκριµένων σε
λειτουργία δορυφορικών τηλεπισκοπικών προγραµµάτων.
ε)
αυτόµατων προγραµµατισµένων λήψεων αλλά και ειδικών λήψεων από επανδρωµένους
δορυφόρους και διαστηµικά εργαστήρια,
στ) (πέραν των γνωστών ψηφιακών πολυφασµατικών λήψεων των προγραµµάτων Landsat, Spot,
MOS, HCMM κ.λ.π.), αναλογικών φωτογραφικών λήψεων διαφόρων διαχωριστικών
διακριτικών δυνατοτήτων ικανοτήτων (∆∆/∆Ι):
- από 5-10 m µε τη φωτογραφική µηχανή KFA-1000 (ΕΣΣ∆) για έγχρωµες και
ασπρόµαυρες διαστηµικές φωτογραφίες σε κλίµακες 1:250.000, ως και 1:65.000, ή την
LFC (Large Format Camera Η.Π.Α.) στη φασµατική περιοχή λ= 0,4-0,9 µm σε κλίµακες
1:720.000 ως και 1: 1.200.000,
- από 15-30 m µε τη φωτογραφική µηχανή ΚΑΤΕ-200 (ΕΣΣ∆) για έγχρωµες κι
ασπρόµαυρες φωτογραφίες και έγχρωµες/ψευδοχρωµατικές πολυφασµατικές συνθέσεις σε
κλίµακες 1: 1.200.000 ως και 1:300.000,
- 60 m, µε τη φωτογραφική µηχανή ΚΑΤΕ-140 (ΕΣΣ∆) για ασπρόµαυρες φωτογραφίες σε
κλίµακες 1: 1.750.000 ως και 1:450.000, και
- 20 m, µε τη φωτογραφική µηχανή ΜΚF-6 (ΕΣΣ∆) για ασπρόµαυρες (σε 6 φασµατικές
περιοχές) κι έγχρωµες/ψευδοχρωµατικές πολυφασµατικές συνθέσεις σε κλίµακες
1:2.500.000 ως και 1:500.000 ή τη φωτογραφική µηχανή Metric Camera (E.S.A.,
Spacelab) για ασπρόµαυρες και ψευδοχρωµατικές φωτογραφίες σε κλίµακα 1:820.000.
ζ)
αναλογικοποίησης των ψηφιακών και ψηφιοποίησης των αναλογικών τηλεπισκοπικών
λήψεων κ.λ.π.
Ακόµη, σήµερα, είναι απτή πραγµατικότητα η δυνατότητα µιας δηµόσιας υπηρεσίας σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ή ενός γραφείου µελετητών και συµβούλων αγρονόµων
τοπογράφων µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ειδικευµένων στη Φωτοερµηνεία, την
Τηλεπισκόπηση, τις ψηφιακές επεξεργασίες τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (ψ.ε.τ.α.) και τα
γεωγραφικά και κτηµατολογικά συστήµατα πληροφοριών, να επιλέξουν σύµφωνα µε τις ανάγκες
και τις εφαρµογές τους ολοκληρωµένο εξοπλισµό και λογισµικό ψ.ε.τ.α. κόστους της τάξης:
1.000.000-2.000.000 δρχ. (για απλές εφαρµογές κι αρχική εκπαίδευση κι εξάσκηση)
3.000.000-8.000.000 δρχ. (για αξιόπιστες ολοκληρωµένες εφαρµογές επαγγελµατικών
προδιαγραφών) και
10.000.000-70.000.000 δρχ. (για υψηλότατων απαιτήσεων, ταχυτήτων και χωρητικοτήτων
ολοκληρωµένα συστήµατα).
3.

Πλανητικές και
Τηλεπισκόπησης

καθηµερινές

πρακτικές

εφαρµογές

της

Φωτοερµηνείας

Τα τελευταία χρόνια, και βέβαια όχι µόνο λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσµού της γης,
αλλά -το κυριότερο- ως αναπόδραστη συνέπεια της βάναυσης κι αρπακτικής συµπεριφοράς του
ανθρώπου και των κοινωνικών οργανώσεων, καπιταλιστικών και σοσιαλιστικών, προς τη φύση και
τους "δυνάµει" πόρους της, ανανεώσιµους και µη, έχει προκύψει µια σειρά από προβλήµατα,
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όπως:
η υποβάθµιση/αποδόµηση της γης (µε την αύξηση κι επέκταση της αλατότητας των εδαφών,
µε την επέκταση των ερήµων και τη διάβρωση, αποσάθρωση, έκπλυση κι αποκοµιδή των
εδαφών),
η καταστροφή των τροπικών δασών (µε την εκχέρσωση κι αποψίλωσή τους και τη βίαια
αλλαγή της χρήσης τους),
η µόλυνση και ρύπανση της ατµόσφαιρας, των ηπειρωτικών υδάτινων ζωνών και των
ωκεανών (µε την αλµατώδη αύξηση της κατανάλωσης και την συνακόλουθη υπερπαραγωγή
σκουπιδιών, τον πολλαπλασιασµό της αυτοκίνησης, την ανέλεγκτη βιοµηχανική
δραστηριότητα, την κατάχρηση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, τις πυρκαγιές των δασών
και τις λοιπές καύσεις στη Γεωργία, τα ραδιενεργά και λοιπά τοξικά απόβλητα, τις τεράστιες
ποσότητες αστικών λυµάτων, τις φυσικές και τεχνητές καταστροφές κ.λ.π.),
η καταστροφή του όζοντος της ατµόσφαιρας (µε την αλόγιστη χρήση των aerosols κ.λ.π.),
οι ραγδαίες µεταβολές του κλίµατος (µε την παρουσία, την µονιµοποίηση και την επέκταση
του φαινοµένου του θερµοκηπίου κ.λ.π.),
η πολυδιάστατη και διαρκώς επεκτεινόµενη οικολογική καταστροφή (µε την εξαφάνιση
οικοσυστηµάτων, την υποβάθµιση και "µεταλλαγή" άλλων κ.λ.π.),
η στενότητα πρώτων υλών και διατροφής αλλά κι η ανισότητα στην κατανοµή τους. στην
εκµετάλλευση και τη χρήση τους κ.λ.π.
αποτελούν αντικείµενο αύξουσας ευαισθησίας κι ενασχόλησης δηµοσίων και κοινωνικών κυρίως
φορέων αλλά και πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων και διεθνών οργανισµών.
Ταυτόχρονα, οι ανάγκες της µέγιστης και όσο το δυνατόν πληρέστερης, αξιόπιστης κι
ολοκληρωµένης πληροφοριακής τεκµηρίωσης µελετών κοινωνικοοικονοµικής σκοπιµότητας,
αναγνώρισης, προµελέτης και οριστικής µελέτης τεχνικών έργων, προεπενδυτικών και
προαναπτυξιακών προτάσεων και σχεδίων αλλά και προγραµµάτων εθνικής, περιφερειακής και
τοπικής ανάπτυξης και παρακολούθησης και προστασίας του περιβάλλοντος ωθούν όλο και
περισσότερους επιστήµονες και τεχνικούς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελµατικά µε ειδικής ή
διεπιστηµονικής προσέγγισης σχετικά αντικείµενα, στο να αξιοποιήσουν στο βέλτιστο βαθµό τις
δυνατότητες της Φωτοερµηνείας/Τηλεπισκόπησης και των ψηφιακών επεξεργασιών
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων.
Το µικρό αντικειµενικά κόστος των αναλογικών φωτοερµηνευτικών οργάνων και η µεγάλη και
συστηµατική πτώση των τιµών των προσωπικών υπολογιστικών συστηµάτων, παράλληλα µε τη
ραγδαία αύξηση της χωρητικότητας και της ταχύτητας των επεξεργασιών τους και την εκτεταµένη
πλέον διαθεσιµότητα µικρής δαπάνης ολοκληρωµένων πακέτων λογισµικού ψηφιακών
επεξεργασιών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (raster format), τα οποία αλληλοεπικοινωνούν
(εύκολα και φιλικά µε το χρήστη) και µε άλλα πακέτα λογισµικού (vector format) Γεωγραφικών
Συστηµάτων Πληροφοριών Γης (G.I.S.), Συστηµάτων Πληροφοριών Γης (L.I.S.), και
Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Κτηµατολογικών/Γεωγραφικών Πληροφοριών Γης, καθιστούν
πλέον ενδιαφέρουσα κι εφικτή τη συµβολή της Φωτοερµηνείας-Τηλεπισκόπησης στη
διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων.
Η προοπτική αυτή σήµερα, µε την ελεύθερη (εµπορική) διάθεση αναλογικών και ψηφιακών
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων των διαστηµικών προγραµµάτων LANDSAT, SPOT, SOYUZ, MIR,
METEOSAT, NIMBUS, SEASAT, SIR A και SIR B, SPACE SHUTTLE, TIROS N (ATN),
HCMM κ.λ.π. που καλύπτουν και τον ελληνικό χώρο (αλλά και του προγράµµατος MOS της
Ιαπωνίας, στην πειραµατική αξιολόγηση των πρώτων απεικονίσεων του οποίου συµµετέχει και το
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης για την περιοχή Αττικής και Κορινθίας και τη σχετική θαλάσσια
ζώνη), γίνεται ακόµη πιο ελκυστική.
Εν τούτοις, θα πρέπει να µη διαφεύγει της προσοχής µας η επιχειρηµατολογία που προηγήθηκε και
η οποία τεκµηριώνοντας κριτικά τις αντικειµενικές δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς των
αναλογικών και των ψηφιακών µεθόδων φωτοερµηνευτικής / τηλεπισκοπικής ανάλυσης, δεν
επιτρέπει άκριτες κι αντιεπιστηµονικές θριαµβολογίες, για µεσσιανικά δήθεν επιτεύγµατα των
ψηφιακών επεξεργασιών και µάλιστα στις συγκεκριµένες, µη ευνοϊκές γι' αυτές, συνθήκες της
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ελληνικής φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας (κατακερµατισµός και διασπορά
των καλλιεργειών, µικρές αγροτικές κι αστικές Μοναδιαίες Ιδιοκτησίες Χρήσεις Εκµεταλλεύσεις
Γης, ΜΙΧΕΓ, έντονο και ραγδαία εναλλασσόµενο τοπογραφικό ανάγλυφο κ.λ.π.) (∆. Ρόκος, 1989).
Οι ειδικευµένοι στη Φωτοερµηνεία/Τηλεπισκόπηση επιστήµονες, οι οποίοι δεν στερούνται βέβαια
ως πολίτες ευαισθησίας και για τα µεγάλα και πολύπλοκα σηµερινά κοινωνικοοικονοµικά
προβλήµατα, τα προβλήµατα της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, καλούνται να συνεργαστούν
διεπιστηµονικά και να συνδυάσουν µε δηµιουργικό τρόπο τα επιστηµονικά, ερευνητικά κι
επαγγελµατικά τους ενδιαφέροντα, ώστε η διαλεκτική αντίληψη της σχέσης κι αλληλεπίδρασης του
όλου µε το µέρος, της θεωρίας µε την πράξη και της παγκοσµιότητας των πλανητικών φαινοµένων
και των επιπτώσεών τους µε την ανθρώπινη ζωή και την επαγγελµατική δραστηριότητα, σε όλα τα
µήκη και πλάτη της γης, να συµβάλουν δυναµικά στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της
αποτελεσµατικότητας των σχετικών µεθόδων και τεχνικών και στον καλύτερο προσανατολισµό
τους στην αντιµετώπιση των ύψιστης προτεραιότητας και κρισιµότητας αναγκών της
ανθρωπότητας.
Στην κατεύθυνση αυτή, µε βάση τα στοιχεία της ΝΑSΑ (1987) και της διεπιστηµονικής οµάδας
δουλειάς Εφαρµογών της Τηλεπισκόπησης, για τη σύνδεση των τεχνολογιών της τηλεπισκόπησης
µε τις ανάγκες του πλανήτη µας µε µια στρατηγική οπτική, διαµορφώθηκαν οι παρακάτω
προγραµµατικές προτάσεις.
3.1. Για το πρόβληµα της Υποβάθµισης της Γης
1988-1990. Περίοδος Συλλογής Στοιχείων, Φάση Συγκρότησης Βάσεων ∆εδοµένων:
Ορισµός ζωνών επιγείου ελέγχου σε περιοχές που παρουσιάζουν τα σηµαντικότερα
προβλήµατα υποβάθµισης της γης (Ερηµοποίησης, ∆ιάβρωσης, Αύξησης της Αλατότητας),
Συγκρότηση Βάσεων ∆εδοµένων στοιχείων επιγείων ελέγχων, λοιπών υφισταµένων
στοιχείων και τηλεπισκοπικών δεδοµένων και πορισµάτων για τις περιοχές υποβαθµισµένης
γης,
Τυποποίηση µοντέλων των διαδικασιών υποβάθµισης της γης,
Συλλογή στοιχείων για ολόκληρο τον πλανήτη µε αξιοποίηση των τηλεπισκοπικών
απεικονίσεων του Πολυφασµατικού Σαρωτή ΜSS και του Θεµατικού Χαρτογράφου ΤΜ του
LANDSAT, καθώς και του Προηγµένου Πολύ Υψηλής ∆ιαχωριστικής Ικανότητας
Ραδιοµέτρου AVHRR του ΝΟΑΑ,
- Προετοιµασία πλανητικών χαρτών Ερηµοποίησης, ∆ιάβρωσης κι Αλατότητας µέσα στο 1990,
οι οποίοι και θα πρέπει να αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια.
1989- 1991. Ανάπτυξη Συστήµατος Πληροφοριών:
- Ανάπτυξη και Εφαρµογή του Πρωτοτύπου Συστήµατος Πληροφοριών (ΠΣΠ) (τηλεπισκοπικοί
χάρτες των περιοχών υποβάθµισης της γης, βάσεις δεδοµένων, µοντέλα των διαδικασιών
υποβάθµισης της γης),
- Έλεγχος της αξιοπιστίας του ΠΣΠ σε συγκεκριµένες περιοχές (1990-1991).
1991-1995. Παρουσίαση του Συστήµατος:
- Παρουσίαση των Μεθοδολογικών εργαλείων και των τεχνικών σε κλίµακα κατάλληλη για τις
σχετικές (ανάγκες πολιτειών των ΗΠΑ και µικρών χωρών 1991-1993,
- Εφαρµογή του Συστήµατος σε Εθνική Κλίµακα, π.χ. για τις ΗΠΑ και για το Πακιστάν (19931995),
- Αξιοποίηση και των δυνατοτήτων των τηλεπισκοπικών απεικονίσεων των νέων (ως τότε σε
χρήση) δεκτών όπως των βελτιωµένων δεκτών των προγραµµάτων LANDSAT 6 και 7, των
δεκτών του ΜΟS-1 της Ιαπωνίας, του ERS-1 (του πρώτου τηλεπισκοπικού δορυφόρου γης της
Ευρώπης που προγραµµατίζεται να τεθεί σε λειτουργία τα αµέσως προσεχή χρόνια) και του
Υψηλής ∆ιακριτικής Ικανότητας Σπεκτροµέτρου Απεικόνισης, HIRIS,
- Προετοιµασία και διαθεσιµότητα ενός Οδηγού/Καταλόγου των δυνατοτήτων του Συστήµατος
Πληροφοριών (1993-1995).
1996-. Περίοδος Επιχειρησιακής Λειτουργίας του Συστήµατος:
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-

-

-

Προσδιορισµός νέων τεχνολογιών που χρειάζονται να συµβάλουν στη βελτίωση του
Συστήµατος και που µπορούν να ανευρεθούν και στις δυνατότητες των δορυφορικών
τηλεπισκοπικών αποστολών (π.χ. των SPOT 3 και SPOT 4) οι οποίες προγραµµατίζονται γι'
αυτή την περίοδο,
Συνεχής ανάδραση, επανεξέταση, ενηµέρωση κι αναπροσδιορισµός των απαιτήσεων,
Προετοιµασία και διαθεσιµότητα πλανητικών χαρτών ειδικών τύπων υποβάθµισης της γης σε
κλίµακα 1:5.000.000 για το 1990 και 1995 και ετήσιων χαρτών σε κλίµακα 1:24.000 ως
1:100.000 για δειγµατοληπτικές περιοχές για το 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 και 1996,
Παροχή σταθερών βασικών κατευθύνσεων και µεθόδων (οι οποίες πλέον θα έχουν επαρκώς
ελεγχθεί) για τον προσδιορισµό σηµαντικών µεταβολών των συνθηκών γης σε όλες τις
ενδιαφέρουσες κλίµακες τοπικού ως πλανητικού ενδιαφέροντος (ΝΑSA, 1987).

3.2. Για τα ∆άση, τους Ωκεανούς και την Ατµόσφαιρα
Παρόµοιες "δράσεις" προτείνει/προγραµµατίζει η NASA µε αξιοποίηση τόσο των υφιστάµενων και
συνεχώς ενηµερούµενων τηλεπισκοπικών δεδοµένων των σε εξέλιξη δορυφορικών τηλεπισκοπικών
προγραµµάτων αλλά και των νέων που σχεδιάζονται για τη δεκαετία του '90, όσο και των λοιπών
θεµατικών, ειδικών επιστηµονικών κ.λ.π. στοιχείων και των κατάλληλων κάθε φορά διαδικασιών
επιγείων ελέγχων:
- για τα ∆άση του πλανήτη µας (µε προετοιµασία, για το 1990 δασικών χαρτών του πλανήτη που
θα ενηµερώνονται κάθε τρία χρόνια και για το 1995 χάρτη των δασικών και µη δασικών
εκτάσεων σε κλίµακα 1:1.000.000, µε συγκρότηση ειδικών γεωγραφικών βάσεων δεδοµένων
κ.λ.π.),
- για τα στρατηγικής σηµασίας Μεταλλεύµατα (µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία
Πρωτοτύπου Συστήµατος Πληροφοριών για τα στρατηγικής σηµασίας µεταλλεύµατα, µε την
προετοιµασία ειδικών σχετικών χαρτών σε κλίµακα 1:50.000 κ.λ.π.),
- για τους Ωκεανούς (µε παράλληλη αξιοποίηση των στοιχείων των προγραµµάτων SEASAT NROSS, TOPEX και ERS-1 για ακριβείς µετρήσεις και καταγραφές της επιφανειακής
θερµοκρασίας, των ρευµάτων, των υψών των κυµατισµών, των επιφανειακών ανέµων, της
ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας και των σχετικών µεταβλητών),
•
κάθε ώρα σε περιφερειακό επίπεδο (επιφανειών της τάξης των 1000 km2 µε κάναβο 2 km)
και
•
κάθε µέρα σε πλανητικό επίπεδο (µε κάνναβο 100 km) κ.λ.π.
µε στόχο την περίπου άµεση αξιοποίηση των στοιχείων και τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων για
πιο αξιόπιστες αναλύσεις και προβλέψεις του κλίµατος, ασφαλέστερους πλόες στη ναυσιπλοΐα
κ.λ.π.,
για την Ατµόσφαιρα (µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία µέχρι το 1993 ενός
Συστήµατος Πληροφοριών για την Ατµόσφαιρα µε στόχο τη γνώση σε εβδοµαδιαία, µηνιαία
κι εποχιακή βάση της θερµοκρασίας, της υγρασίας, της υγρασίας εδαφών, των εκτάσεων των
παγετώνων και της χιονοκάλυψης, της βροχόπτωσης, των κύριων κατευθύνσεων και των
ταχυτήτων των ανέµων και της επιφανειακής κι ατµοσφαιρικής albedo, για την πιο αξιόπιστη
δυνατή πρόβλεψη καιρικών και κλιµατικών συνθηκών κ.λ.π.).
Η δηµιουργία, τόσο σηµαντικών για τη ζωή στον πλανήτη µας βάσεων δεδοµένων: πολυδιάστατων,
συνεχώς ενηµερούµενων κι όλο και περισσότερο αξιόπιστων, ακριβών κι ολοκληρωµένων
πληροφοριών, σχετικών µε τις φυσικές, χηµικές και βιολογικές διαδικασίες της Γης, της
Ατµόσφαιρας και των Ωκεανών και τις κάθε φύσης ανθρώπινες δραστηριότητες, θέτει βέβαια
αυτονόητα και ταυτόχρονα σηµαντικότατα ερωτήµατα για τον τρόπο µε τον οποίο αυτά τα στοιχεία
µπορούν ν' αποκτηθούν, να χρησιµοποιηθούν και ν' αξιοποιηθούν από κυβερνήσεις,
επιχειρηµατικούς φορείς, πανεπιστήµια κι ερευνητικά κέντρα και γραφεία µελετών και συµβούλων
σ' όλον τον κόσµο.
Οι ποικίλες δυνατότητες: αποκλειστικής/µονοπωλιακής ή µη, και/ή εµπορικής διάθεσης και χρήσης
των στοιχείων αυτών (κι οι συνακόλουθες πολιτικές τιµών), διαµορφώνουν τους όρους και τις
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προϋποθέσεις για να εκτιµηθούν αντικειµενικά τόσο οι θετικές, όσο κι οι αρνητικές όψεις µιας
τέτοιας επιλογής.
Και είναι βέβαια σαφώς θετική εξέλιξη ακόµη κι η συζήτηση για την αναγκαιότητα συστηµατικής
συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών για τη φυσική και κοινωνικοοικονοµική
πραγµατικότητα του πλανήτη µας και τη δυναµική τους µεταβολή κι αλληλεπίδραση, αλλά είναι εξ
ίσου σαφώς αρνητική εξέλιξη η ενδεχόµενη (και πολύ πιθανή) άµεση ή έµµεση µονοπώληση κι
αποκλειστική και/ή µεροληπτική χρήση των στοιχείων αυτών από χώρες µε εξαιρετικά προηγµένη
τεχνολογία. Γιατί οι χώρες αυτές, κατέχοντας πέρα απ' τα µέσα και τη γνώση και την "πληροφορία"
σε πλανητικό επίπεδο, µπορούν να επηρεάζουν κατά τα συµφέροντά τους τις διεθνείς εξελίξεις σε
καίρια ζητήµατα ενεργειακών πηγών, πόρων διατροφής περιβάλλοντος, οικονοµικών κι εµπορικών
σχέσεων, αλλά και πολιτικής και στρατιωτικής επιρροής.
Στην επαγγελµατική τώρα µικροκλίµακα, οι νέες δυνατότητες των δορυφορικών τηλεπισκοπικών
προγραµµάτων µπορούν σε µεγάλο βαθµό να αξιοποιηθούν µε απαιτήσεις ικανοποιητικής
ακρίβειας και ταχύτητας για συγκεκριµένες ειδικές µελέτες κι έρευνες, υπό τον όρο η ελάχιστη
προς µελέτη/διερεύνηση στοιχειώδης επιφανειακή/χωρική ενότητα να είναι, π.χ., σε διαδικασίες
ταξινόµησης (J.Jensen 1986) εξήντα φορές µεγαλύτερη απ' το στιγµιαίο πεδίο όρασης IFOV (µ'
άλλα λόγια απ' τη ∆ιαχωριστική/∆ιακριτική Ικανότητα ∆∆/∆Ι του τηλεπισκοπικού συστήµατος).
Έτσι, π.χ., κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, οι χρήσεις γης µιας σχετικά µεγάλης αγροτικής
έκτασης 225 km2 µε Μοναδιαίες Ιδιοκτησίες/Χρήσεις/Εκµεταλλεύσεις Γης (ΜΙΧΕΓ) της τάξης:
των 240 m X 240 m για LANDSAT ΤΜ, ή
των 160 m X 160 m για SPOT XS Mode,
µπορούν να ταξινοµηθούν µε ικανοποιητική ακρίβεια και πληρότητα ακόµη κι από ένα µικρό
γραφείο µελετών µε αξιοποίηση των δυνατοτήτων Μηχανής (Hardware) ενός π.χ. PC/AT µε 16 bit
CPU, 1Mb RAM, 40Mb Hard Disk, 1 Floppy Drive 5.25" 1.2Mb/360kb, µε έγχρωµη οθόνη και
κάρτα γραφικών EGA ή VGA και έγχρωµο εκτυπωτή (συνολικής αξίας της τάξης του 1.500.000
δρχ.) και Λογισµικού (Software) ενός απ' τα ευρέως διαδεδοµένα και διατιθέµενα στο εµπόριο
σχετικά πακέτα ψηφιακής επεξεργασίας τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (αξίας της τάξης των
100.000 και άνω).
Προϋποτίθεται βέβαια πάντα η προµήθεια των απαραίτητων και κατάλληλων για κάθε εφαρµογή
ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (σε µορφή κατάλληλη για εισαγωγή στο παραπάνω
σύστηµα: ντισκέτες) της ενδιαφέρουσας περιοχής (αξίας της τάξης των 120.000 δρχ. για έκταση 15
km X 15 km).
Αν λάβουµε τέλος υπ' όψη µας τη συνεχή ερευνητική προσπάθεια της διεθνούς επιστηµονικής
κοινότητας στο πεδίο της τηλεπισκόπησης για βελτίωση των ∆∆/∆Ι των τηλεπισκοπικών δεκτών
και συστηµάτων (η οποία από καιρό έχει ήδη επιτευχθεί σε σχετικούς εξοπλισµούς στρατιωτικών
εφαρµογών) µπορούµε να συµπεράνουµε εύκολα ότι δεν θα είναι µακριά ο χρόνος κατά τον οποίο,
όλο και πιο αξιόπιστες, ακριβείς, ολοκληρωµένες και ενηµερούµενες πληροφορίες, για το "όλο" και
για το "µέρος", θα είναι διαθέσιµες ως ασφαλής υποδοµή οικονοµοτεχνικής, κοινωνικής αλλά και
ταυτόχρονα περιβαλλοντικής τεκµηρίωσης αναπτυξιακών προτάσεων, σχεδίων και έργων.
4.

Πηγές τηλεπισκοπικής πληροφοριακής υποδοµής για τη διεπιστηµονική προσέγγιση
των προβληµάτων και της πολιτικής γης, ανάπτυξης και περιβάλλοντος

Ένα Πανεπιστηµιακό Εργαστήριο µπορεί να εκπληρώνει την αποστολή του µε ολοκληρωµένο
τρόπο µόνο αν, πέρα απ την έρευνα και τη διδασκαλία, είναι σε θέση να κρατάει ανοιχτά κανάλια
επικοινωνίας µε την επιστηµονική και τεχνική πράξη, τις επιστηµονικές/επαγγελµατικές
οργανώσεις, τους κοινωνικούς φορείς και την παραγωγική διαδικασία, συµβάλλοντας στην
ανάπτυξη και βελτίωση διεπιστηµονικών µεθόδων και τεχνικών αλλά και µεταφέροντας
δηµιουργικά πληροφορίες, ενηµέρωση και τεχνογνωσία σε κάθε ενδιαφερόµενο επιστήµονα και
πολίτη και στις συλλογικές τους εκ- φράσεις.
Έτσι κρίνεται χρήσιµη µια συνοπτική αναφορά σε ορισµένες προσεχτικά επιλεγµένες πηγές
πληροφοριών, οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν τους συναδέλφους να προσεγγίσουν µε τον τρόπο
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που αυτοί θεωρούν προσφορότερο τις σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές της Τηλεπισκόπησης,
στην έκταση και το βάθος που συγκεκριµένα ή ειδικότερα επιθυµούν.
4.1. Γενικές πληροφορίες
α) D.J. Carter: "The Remote Sensing Sourcebook" Cogan Page, MaCarta Ltd., London, 1986.
Αποτελεί ένα συστηµατικό και διεξοδικό οδηγό εξαιρετικά ενηµερωµένο (ακόµη και για τα
σηµερινά δεδοµένα) που περιλαµβάνει:
- µια ενδιαφέρουσα σύντοµη εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και τα επανδρωµένα (Gemini και
Apollo, Skylab και Space Shuttle) και µη επανδρωµένα (Landsat, HCMM, Seasat,
Μετεωρολογικοί ∆ορυφόροι, SPOT, Τηλεπισκοπικοί ∆ορυφόροι της ΕΣΣ∆, στρατιωτικοί
∆ορυφόροι, µελλοντικά προγράµµατα) διαστηµικά τηλεπισκοπικά προγράµµατα.
- στοιχεία για την οργανωτική δοµή και λειτουργία των δηµοσίων, ιδιωτικών και/ή
κοινωνικών/επιστηµονικών φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο της
τηλεπισκόπησης στη Μεγάλη Βρετανία.
- στοιχεία για τις διατιθέµενες µέχρι το 1986 τηλεπισκοπικές απεικονίσεις, καθώς και για τα
λοιπά σχετικά προϊόντα και τις συναφείς υπηρεσίες από εθνικά κέντρα τηλεπισκόπησης,
πανεπιστηµιακά κι ερευνητικά εργαστήρια, γραφεία µελετών και συµβούλων κ.λ.π.
- στοιχεία για τις σχετικές δυνατότητες και τις δραστηριότητες του EROS Data Center των
Η.Π.Α., της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος (E.S.A.) του Ν.Ο.Α.Α. (National Oceanic
and Atmospheric Administration) κ.λ.π., καθώς και τους διατιθέµενους διαστηµικούς
τηλεπισκοπικούς χάρτες,
- µια πρώτη ικανοποιητική βιβλιογραφική παρουσίαση στο πεδίο της φωτοερµηνείας και
τηλεπισκόπησης µέχρι το 1986,
- στοιχεία για το διατιθέµενο µέχρι το 1986 εκπαιδευτικό, οπτικοακουστικό, χαρτογραφικό και
εικονιστικό υλικό σχετικά µε τις αρχές, τις µεθόδους, τις τεχνικές και τις εφαρµογές της
φωτοερµηνείας, της τηλεπισκόπησης και των ψηφιακών επεξεργασιών τηλεπισκοπικών
απεικονίσεων (ψ.ε.τ.α.),
- στοιχεία για τη βιοµηχανία οργάνων, υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών φωτοερµηνείας,
τηλεπισκόπησης και ψ.ε.τ.α.,
- στοιχεία για την εκπαίδευση, την έρευνα, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και τις επαγγελµατικές
δυνατότητες στο πεδίο της φωτοερµηνείας, τηλεπισκόπησης και των ψηφιακών επεξεργασιών
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στη Μ. Βρεταννία, τη ∆υτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αµερική κ.ά.,
καθώς και για τους σχετικούς επιστηµονικούς φορείς και οργανώσεις.
β) A.Cracknell και L.Hayes (eds.): "Remote Sensing Yearbook 1988/89", Taylor and Francis,
London, 1988 (εκδίδεται κάθε χρόνο).
Αποτελεί µια ετήσια επιστηµονοτεχνική, ενηµερωτική, και βιβλιογραφική έκδοση, η οποία
συνοδεύεται µε υλικά τεκµηρίωσης και συστηµατικούς οδηγούς για όλες τις τηλεπισκοπικές
δραστηριότητες.
Στην τελευταία αυτή έκδοση υπάρχουν συλλογικές κι ατοµικές συµβολές:
- για τα εθνικά προγράµµατα τηλεπισκόπησης, τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες της
Αυστραλίας,
- για το Ινδικό διαστηµικό τηλεπισκοπικό σύστηµα,
- για το διαστηµικό τηλεπισκοπικό πρόγραµµα της Ιαπωνίας,
- για τις εφαρµογές τηλεπισκόπησης στην Κίνα,
- για τη συνεργασία στο πεδίο της τηλεπισκόπησης µεταξύ της Αυστραλίας και των χωρών
ΑSΕΑΝ,
- για τις σύγχρονες εξελίξεις κι εφαρµογές της τηλεπισκόπησης. Επίσης υπάρχουν κείµενα,
υλικά, και στοιχεία,
- για την πλανητική βάση τηλεπισκοπικών πληροφοριών, για τα φυσικά διαθέσιµα και τις
σχετικές πολιτικές διαχείρισης των δεδοµένων,
- για την παγκόσµια βιβλιογραφία στο πεδίο της τηλεπισκόπησης και των σχετικών µεθόδων,
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τεχνικών κι εφαρµογών από τον Ιούλιο 1986 ως τον Ιούνιο του 1987,
- για τις επιστηµονικές οργανώσεις φωτογραµµετρίας και τηλεπισκόπησης που είναι µέλη της
∆ιεθνούς Εταιρίας Φωτογραµµετρίας και Τηλεπισκόπησης,
Τέλος περιλαµβάνονται αναλυτικές πληροφορίες (και διευθύνσεις):
- για τους φορείς που λαµβάνουν και διαθέτουν διαστηµικά τηλεπισκοπικά στοιχεία,
- για τους φορείς που προσφέρουν σχετικά προϊόντα µε προστιθέµενη αξία,
- για τους κατασκευαστές και προµηθευτές "µηχανών" (Hardware) Τηλεπισκοπικών
επεξεργασιών,
- για τους φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες λογισµικού ψηφιακών τηλεπισκοπικών
επεξεργασιών,
- για τα σχετικά γραφεία συµβούλων,
- για τους φορείς χαρτογραφήσεων,
- για τους φορείς παρατήρησης και παρακολούθησης της γης και του περιβάλλοντος,
- για τους ερευνητικούς φορείς στην περιοχή της τηλεπισκόπησης,
- για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα πανεπιστηµιακής στάθµης που προσφέρουν σπουδές
τηλεπισκόπησης σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο κ.λ.π.
γ) "Guide to Space Remote Sensing in France" P.Johanet et ses Fils Editeurs S.A., 7 Avenue F.D.
Rossevelt 75088, Paris, 1989.
Αποτελεί µια συστηµατική συλλογή και παρουσίαση υλικού τεκµηρίωσης για τις εξελίξεις στο
πεδίο της διαστηµικής τηλεπισκόπησης και των εφαρµογών της κι ακόµη έναν πλήρη κατάλογο
των σχετικών εµπορικών, επιχειρησιακών, τεχνικών-τεχνολογικών, εκπαιδευτικών κ.λ.π.
δραστηριοτήτων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Αναλυτικότερα ο οδηγός αυτός περιλαµβάνει
πληροφορίες και στοιχεία:
- για τα προγράµµατα τηλεπισκόπησης,
- για τους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς, τους φορείς και τις ενώσεις,
- για επαγγελµατικές επιθεωρήσεις,
- για τα χρησιµοποιούµενα αρχικά και συντµήσεις,
- για τους φορείς κάθε φύσης τηλεπισκοπικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς,
βιοµηχανικούς, εµπορικούς, επιχειρησιακούς, µελετητικούς, συµβουλευτικούς, παραγωγής
σχετικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών κ.λ.π., αλφαβητικά κατά θέµα, ειδικότερη
κατηγορία δραστηριοτήτων και περιοχή, µε όλες τις απαραίτητες διευθύνσεις και λοιπές
αναφορές.
4.2. Οργανισµοί και Φορείς Τηλεπισκοπικών ∆ραστηριοτήτων
Για όσους συναδέλφους τέλος ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν συγκεκριµένες ειδικότερες όψεις
διαστηµικών τηλεπισκοπικών προγραµµάτων, δραστηριοτήτων κι εφαρµογών, καθώς επίσης και
προγραµµάτων ειδικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, οι διευθύνσεις που παραθέτουµε µπορεί να είναι
ιδιαίτερα χρήσιµες:
α) ESA Publication Division
c/o ESTEC, P.O. Box 299 Noordwijk
2200 AG, The Netherlands
(για τις εκδόσεις και τις δραστηριότητες τηλεπισκόπησης του European Space Agency).
β) Earth Observation Satellite Company
4300 Forbes Boulevard,
Lanham, Maryland 20706, U.S.A.
(για το διαστηµικό πρόγραµµα των ΗΠΑ Landsat).
γ) SPOTIMAGE
16 bis, Avenue Edouard Belin, BP 4359
31030, Toulouse Cedex, France
(για το διαστηµικό πρόγραµµα της Γαλλίας -σε συνεργασία µε το Βέλγιο και τη Σουηδία SΡΟΤ).
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δ) Earthnet User Services
Earthnet Programme Office
ESRIN
Via Galileo Galilei
00044 Frascati (Rome)
Italy
(για τις γενικότερες δραστηριότητες του Earthnet, τα προγράµµατα Landsat, Tiros, Nimbus,
Seasat, HCMM κ.λ.π.).
ε) Sojuzkarta
45 Volgogradsky Prospekt,
Moscow 109125 U.S.S.R.
(για τα διαστηµικά τηλεπισκοπικά προγράµµατα Cosmοs κ.λ.π. της Σοβιετικής Ένωσης).
στ) Remote Sensing Technology Center of Japan
Uni-Roppongi Building, 7-15-17 Roppongi,
Minato-Ku, Tokyo, Japan 106
(για τις τηλεπισκοπικές δραστηριότητες και το διαστηµικό τηλεπισκοπικό πρόγραµµα MOS
της Ιαπωνίας).
ζ) National Remote Sensing Centre
Space Department R190 Building
Royal Aerospace Establishment
Farnborough, Hampshire, GU146TD
England
(για τις τηλεπισκοπικές δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τηλεπισκόπησης της Μ.
Βρετανίας, αλλά και για τα µέχρι σήµερα σηµαντικότερα διαστηµικά τηλεπισκοπικά
προγράµµατα εθνικά και διεθνή και τις προοπτικές τους).
η) ΝΟΑΑ
Satellite Data Services Division
Princeton Executive Center Room 100
Washington D.C. 20233 U.S.A.
(για τηλεπισκοπικές απεικονίσεις AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer του
προηγµένου πολύ υψηλής ∆∆/∆Ι ραδιοµέτρου).
θ) ΙSPRA JRC
Centre Commun de Recherche
Institut des Applications
21020 ISPRA (Varese)
Italy
(για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα συνεργασίας σχετικά µε τη συµβολή της τηλεπισκόπησης στη
διαχείριση των προβληµατικών περιοχών της κοινότητας κ.λ.π.).
ι) GDTA
Groupement pour le Developpement de la
Teledetection Aerospatiale
18 Avenue Edouard Belin
31055 Toulouse France
(για ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης κι εξάσκηση στις µεθόδους, τεχνικές κι εφαρµογές της
τηλεπισκόπησης).
κ) ITC
International Institut for Aerospace Surveys and Earth Sciences
350 Boulevard 1945 PO Box 6
75000 AA, Enschede, The Netherlands
(για σπουδές στην τηλεπισκόπηση, τις επιστήµες της γης κ.λ.π.).
λ) U.N. Remote Sensing Centre
Food and Agriculture Organization
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Via delle Terme di Caracalla
00100 Roma, Italy
(για τεχνικές συµβουλές, βοήθεια και προγράµµατα πρακτικής εξάσκησης σε θέµατα
εφαρµογών της τηλεπισκόπησης στη γεωργία κ.λ.π.).
µ) Chief, Office of International Geology
U.S. Geological Survey
917 National Center, Reston, Virginia 22092, U.S.A.
(για ειδικά προγράµµατα σπουδών φωτοερµηνείας, τηλεπισκόπησης και ψηφιακών
επεξεργασιών κι εφαρµογών τους στη γεωλογία, το σχεδιασµό χρήσεων γης, τη διερεύνηση
φυσικών διαθεσίµων κ.λ.π.).
Σε κάθε περίπτωση το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. (το οποίο είναι µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργαστηρίων Τηλεπισκόπησης Earsel), σύµφωνα µε τους σκοπούς του, είναι
πάντα, στο µέτρο των δυνατοτήτων του -συµβουλευτικά- στη διάθεση κάθε σπουδαστή,
διπλωµατούχου Αγρ. Τοπ. Μηχανικού ή άλλου επιστήµονα µε συγκεκριµένο ενδιαφέρον για τις
µεθόδους, τεχνικές κι εφαρµογές της τηλεπισκόπησης.
Επίσης είναι ανοιχτό για κάθε συνεργασία µε άλλα πανεπιστηµιακά εργαστήρια κι ερευνητικές
οµάδες, µε συλλογικές επιστηµονικές, επαγγελµατικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς και για
κάθε από κοινού προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων, των µεθόδων και των τεχνικών της
φωτοερµηνείας και της τηλεπισκόπησης στη διεπιστηµονική αντιµετώπιση των πολύπλοκων
σύγχρονων προβληµάτων που σχετίζονται µε τη γη, τις διαδικασίες ανάπτυξης και το περιβάλλον.
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