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Η συµβολή των αναλογικών και των ψηφιακών τηλεπισκοπικών 
µεθόδων στη διερεύνηση, απογραφή, χαρτογράφηση και 

παρακολούθηση των φυσικών διαθεσίµων και του περιβάλλοντος 
1995 

 
Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή αποσκοπεί στην κριτική παρουσίαση της συµβολής των Αναλογικών και 
των Ψηφιακών Μεθόδων και Τεχνικών της Φωτοερµηνείας/Τηλεπισκόπησης καθώς και της 
Ολοκλήρωσής τους µε τις δυνατότητες των Συστηµάτων Πληροφοριών 
(Γεωγραφικών/Κτηµατολογικών) Γης και Περιβάλλοντος, στη συστηµατική διερεύνηση, 
απογραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση των Φυσικών ∆ιαθεσίµων και του Περιβάλλοντος. 

∆ίνεται έµφαση όχι µόνο στις συγκεκριµένες δυνατότητες αλλά και στους αντικειµενικούς 
περιορισµούς των σχετικών µεθοδολογιών και τεχνικών και για λόγους παιδαγωγικούς η 
λειτουργικότητα αυτού του κειµένου ενισχύεται ουσιαστικά για όσους αναγνώστες του 
παρακολούθησαν και την παρουσίασή του µε το σχετικό εποπτικό υλικό. 
 
Εισαγωγή. Φυσικά και Ανθρώπινα ∆ιαθέσιµα, Ανάπτυξη και Περιβάλλον 
 

Φυσικά ∆ιαθέσιµα είναι, εκείνοι οι χρήσιµοι για το ανθρώπινο γένος πόροι που υπάρχουν 
στη γη, στην ατµόσφαιρα, στο υπέδαφος και τους ωκεανούς, ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης 
φυσικών, χηµικών και βιολογικών φαινοµένων και των κάθε φύσης παρεµβάσεων του ανθρώπου 
κατά τη διάρκεια της ιστορίας του πλανήτη µας. (Ρόκος 1981). 

Έτσι τα Φυσικά ∆ιαθέσιµα µιας περιοχής συναρτώνται για αντικειµενικούς λόγους: 
(α) µε την γεωγραφική θέση, την τοπογραφική µορφή τη γεωλογική δοµή, το κλίµα και τη γενική 

ποιότητα του περιβάλλοντος της περιοχής, 
(β) µε τις βασικές πολιτικές επιλογές των κυρίαρχων κάθε φορά κοινωνικών οµάδων, οι οποίες 

καθορίζουν τις αξίες αλλά και τους συγκεκριµένους τρόπους παραγωγής, κοινωνικής 
οργάνωσης και τα συνακόλουθα µοντέλα Ανάπτυξης και 

(γ) µε τα Ανθρώπινα ∆ιαθέσιµα γενικότερα, τις εκπαιδευτικές, θεσµικές, οργανωτικές, 
διοικητικές συνθήκες και δυνατότητες κάθε χώρας και το επίπεδο εκπαιδευτικής, 
επιστηµονικής και τεχνολογικής υποδοµής της. 
Η διερεύνηση, η αξιόπιστη γνώση, η πλήρης και ακριβής απογραφή, η χαρτογράφηση και η 

παρακολούθηση των Φυσικών ∆ιαθεσίµων αποτελούν φανερά, θεµελιώδη υποδοµή για την σωστή 
διαχείριση και αξιοποίησή τους αλλά και για κάθε σχεδιασµό και πρόγραµµα Ανάπτυξης και 
Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Σε µια γενική θεώρηση των Φυσικών ∆ιαθεσίµων του πλανήτη µας θα µπορούσαµε σήµερα 
να συµπεριλάβουµε, πέρα απ' τους παραδοσιακά αναφερόµενους ως φυσικούς πόρους στην 
κλασσική βιβλιογραφία (όπως π.χ. εκείνους του εδάφους, του υπεδάφους, της χλωρίδας και της 
πανίδας, των θαλασσών και των ωκεανών), τόσο τη Γη, ως πεδίο άσκησης πολυδιάστατων και όχι 
µόνο παραγωγικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, όσο και το κλίµα ως ένα πολυσύνθετο, 
δυναµικού χαρακτήρα καταλύτη ύπαρξης και ουσιαστικού επηρεασµού της κατάστασης και της 
ποιότητας µιας σειράς βασικών Φυσικών ∆ιαθεσίµων. (Ρόκος 1981). 

Θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια, να ορίσουµε τις θεµελιώδεις σχέσεις αλληλεξάρτησης, των 
Φυσικών ∆ιαθεσίµων, όπως αυτές προσδιορίζονται στις συγκεκριµένες συνθήκες της κάθε φορά 
διαλεκτικής σχέσης της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας, των 
πολυδιάστατων µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων και της δυναµικής τους 
εξέλιξης δια µέσου του χρόνου ειδικολογώντας ως παράδειγµα τη Γη. 

Βασικότατης σηµασίας, µη ανανεώσιµο και γι' αυτό πολύτιµο Φυσικό ∆ιαθέσιµο για τον 
άνθρωπο, τη ζωή, και τη διαδικασία παραγωγής είναι φανερά και πριν απ' όλα, αυτή η ίδια η ΓΗ. 

Συνάρτηση µιας σειράς από παράγοντες, όπως π.χ. της γεωγραφικής της θέσης, της φυσικής 
της πραγµατικότητας (µορφολογία, κλίµα κλπ.), της γεωπολιτικής της θέσης και του 
κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος που προσδιορίζει το καθεστώς των πάνω σ' αυτή ιδιοκτησιακών 
δικαιωµάτων και περιορισµών, η ΓΗ αποτελεί ταυτόχρονα: 
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• πεδίο µε φυσική, οικονοµική, κοινωνική ή και άλλη "αξία", (σύµφωνα µε το σύστηµα αξιών 
της κάθε κοινωνικής οργάνωσης), 

• πεδίο άσκησης ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, (σύµφωνα µε τα ισχύοντα σε κάθε κοινωνική 
οργάνωση θεσµικά κλπ. πλαίσια και περιορισµούς), 

• πεδίο ικανοποίησης ανθρωπίνων αναγκών ζωής, κατοικίας κλπ. (σύµφωνα µε την 
επικρατούσα σε κάθε κοινωνική οργάνωση αντίληψη για την ιεράρχηση των σχετικών 
προτεραιοτήτων), 

• πεδίο υλοποίησης οικονοµικοκοινωνικής πολιτικής, (σύµφωνα µε τις βασικές επιλογές της 
κυρίαρχης οµάδας της κάθε κοινωνικής οργάνωσης), 

• πεδίο ατοµικής, κρατικής, κοινωνικής ή συλλογικής ιδιοκτησίας. 
Κάτω απ' αυτές τις σχέσεις το Φυσικό ∆ιαθέσιµο Γη µπορεί ν' αποτελεί (και αποτελεί δια 

µέσου του χρόνου), πεδίο: 
Χρήσης, Αξιοποίησης, Εκµετάλλευσης, Αποµύζησης, ∆ιασπάθισης, Εξάρτησης., Οικειοποίησης, 
Επέµβασης ή και Κατάκτησης, και η Ιστορία αλλά και η καθηµερινή εµπειρία είναι 
αντικειµενικοί και αδιάψευστοι µάρτυρες αυτής της αλήθειας, που απογράφει αξιόπιστα και 
το µέτρο της ΑΞΙΑΣ του. (Ρόκος 1981). 
Έτσι η σηµερινή π.χ. Χρήση Γης, µιας περιοχής, είναι το αποτέλεσµα µιας εξαιρετικά 

µακρόχρονης αλληλεπίδρασης φυσικών αλλά και ιστορικών, κοινωνικών, και οικονοµικών 
παραγόντων, που ο βαθµός έντασης της παρέµβασής τους, απογράφεται µε διαφορετικό τρόπο: 
στην Ελλάδα π.χ. µε την ιστορία χιλιετηρίδων, στις Η.Π.Α. νέα καπιταλιστική - καταναλωτική 
βιοµηχανική κοινωνία, στην Ινδία, χώρα µε βασικότατο το πρόβληµα του υπερπληθυσµού και της 
στενότητας δυνατοτήτων διατροφής, στις παρθένες και αραιοκατοικηµένες περιοχές του 
Αµαζονίου, (όπου η φύση αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα της συγκεκριµένης εξέλιξης της 
Χρήσης Γης) κλπ. 

Κάθε προσπάθεια προγραµµατισµού Ανάπτυξης µιας περιοχής, µε στόχο την ορθολογικότερη 
αξιοποίησή της, που θα συνεπάγεται αναντίρρητα και µια νέα κατανοµή στο χώρο των Χρήσεων 
Γης, προϋποθέτει, στη συγκεκριµένη κάθε φορά κτηµατική / ιδιοκτησιακή διάρθρωση της 
συγκεκριµένης χώρας / περιοχής: 
α) διερεύνηση, αποτύπωση, απόδοση και κατάλληλη καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης 

Χρήσης Γης αλλά και των Φυσικών και Ανθρωπίνων ∆ιαθεσίµων της, καθώς και 
β) τη συστηµατική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης Χρήσης Γης, των αιτίων της και των 

τάσεων µεταβολών της δια µέσου του χρόνου, σε συνάρτηση µε την κατάσταση και την 
ποιότητα των συγκεκριµένων Φυσικών και Ανθρωπίνων ∆ιαθεσίµων της, ως απαραίτητο 
θεµέλιο για την τεκµηρίωση πάνω στις αντικειµενικές συνθήκες της συγκεκριµένης φυσικής 
και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας και την δυναµική τους, κάθε σχεδίου και 
προγράµµατος Ανάπτυξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Οι αναλογικές και ψηφιακές µέθοδοι και τεχνικές φωτοερµηνείας και τηλεπισκόπησης αποτελούν 
έτσι θεµελιακής σηµασίας επιστηµονοτεχνικό εργαλείο δηµιουργίας της απαραίτητης 
πληροφοριακής (µετρητικής και ποιοτικής) υποδοµής αναπτυξιακών σχεδιασµών. 
 
1.  Εισαγωγή στις Αναλογικές και τις Ψηφιακές Μεθόδους και Τεχνικές της 

Τηλεπισκόπησης 
 
Ο άνθρωπος, ως το τελειότερο ολοκληρωµένο τηλεπισκοπικό σύστηµα κατά τη διαδικασία 

αντίληψης, κατανόησης, ανάλυσης και έρευνας του εξωτερικού κόσµου, όπως τον προσλαµβάνει 
οπτικά, αµέσως ή µέσω αναλογικών απεικονίσεών του, λειτουργεί αφετηριακά µε βάση την 
ψυχολογική διέγερσή του. 

Η ψυχολογική διέγερση του φωτοερµηνευτή πραγµατοποιείται: 
α. Με την απόκριση / αντίδρασή του στα βασικά φωτοαναγνωριστικά στοιχεία µιας ή ενός 

ζεύγους τηλεπισκοπικών απεικονίσεων 
• ΤΟΝΟΣ / ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
• ΣΧΗΜΑ / ΜΟΡΦΗ 
• ΜΕΓΕΘΟΣ 
• ΠΡΟΤΥΠΟ 
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• ΥΦΗ 
• ΣΚΙΑ 
• ΑΙΣΘΗΣΗ / ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 3ης ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 
• ΘΕΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
• ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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. (Ρόκος, 
1988). 
Είναι φανερό ότι οι τηλεπισκοπικές απεικονίσεις µιας συγκεκριµένης περιοχής / περιφέρειας 

µπορεί να είναι: 
1. σε αναλογική ή ψηφιακή µορφή, (αεροφωτογραφίες ή δισκέτες / ταινίες / κασέτες / οπτικοί 

δίσκοι κλπ.) 
2. της ίδιας ή διαφορετικών κλιµάκων, (λόγω µεταβολής του ύψους πτήσης ή της εστιακής 

απόστασης του τηλεπισκοπικού δέκτη), 
3. της ίδιας  ή διαφορετικής διαχωριστικής/διακριτικής ικανότητας / δυνατότητας (∆∆/∆Ι), 
4. µονοεικονικές ή σε µορφή στερεοζευγών, 
5. της ίδιας ή διαφορετικών χρονολογιών, 
6. της ίδιας ή διαφορετικών εποχών του χρόνου, 
7. της ίδιας ή διαφορετικών ωρών λήψης, 
8. κάτω απ' τις ίδιες, ή διαφορετικές ατµοσφαιρικές / µετεωρολογικές συνθήκες, 
9. ευαισθητοποιηµένες στην ίδια, ή σε διαφορετικές περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού 

φάσµατος, 
10. µε τον ίδιο ή διαφορετικούς προσανατολισµούς του άξονα πτήσης, 
11. παρµένες µε τον ίδιο ή διαφορετικούς τηλεπισκοπικούς δέκτες/συστήµατα, 
12. κάτω απ' τις ίδιες / ή διαφορετικές / ειδικές (τεχνικές) συνθήκες λήψης (π.χ. άξονας λήψης 

κατακόρυφος/κεκλιµένος, πόλωση σε radar λήψεις οριζόντια ή κατακόρυφη κλπ.) 
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 άνθρωπο (ως το πιο ολοκληρωµένο δυνατό τηλεπισκοπικό σύστηµα) 
διαδικασία, ή µε την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αλγορίθµων ψηφιακών επεξεργασιών 
ή τέλος µε µεικτές υβριδικές µεθόδους ολοκλήρωσης των δυνατοτήτων των αναλογικών και 
ψηφιακών µεθόδων και τεχνικών της τηλεπισκόπησης µε τις δυνατότητες των Συστηµάτων 
Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος (Γεωγραφικών / Κτηµατολογικών). 

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 αντιστοίχων 
µεθόδων και τεχνικών και των διατιθέµενων στοιχείων υποδοµής / στήριξης της φωτοερµηνευτικής 
τηλεπισκοπικής µεθοδολογίας. 
 
1.1 Αναλογικές µέθοδοι φωτοερµηνευτικής ανάλυσης 

Έτσι, 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 και απαγωγικούς συλλογισµούς και την ολοκληρωµένη προσέγγιση όλων των 
διαστάσεων του κάθε προβλήµατος. 

Ο άνθρωπος φωτοερµηνευτής, όντας το τελειότερο και αντικειµενικά ανυπέρβλητο 
ολοκληρωµένο τηλεπισκοπικό σύστηµα, µε το κυριότερο µέσο της πειραµατικής µεθόδου την 
Επαγωγή,  µπορεί : 
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• 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 και 
• από µερικά δεδοµένα να συνάγει καθολικά συµπεράσµατα, ανιχνεύοντας, οµαδοποιώντας, 

συσχετίζοντας και 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 και έκφραση των αµοιβαίων σχέσεων, 
εξαρτήσεων και 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 κλπ.), αλλά και να αξιολογεί τη σηµασία όλων ανεξαιρέτως των 
φωτοαναγνωριστικών στοιχείων. 
Έτσι µπορεί: 
(Ι) 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 συντεταγµένς 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, 
δ) στην θερµοκρασία σηµειακών, επιφανειακών και χωρικών στοιχείων, (όταν 

χρησιµοποιούµε τηλεπισκοπικό δέκτη που ευαισθητοποιείται στην περιοχή του 
θερµικού υπερύθρου 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 
(II) εµµέσως, από συνδυασµούς των παραπάνω µεταβλητών, (π.χ. ανίχνευση συγκεκριµένων 

φυσικών διαθεσίµων και της κατάστασής τους: νερά, δάση, αλλά και καµένο ή 
προσβεβληµένο από έντοµα ή ασθένειες δάσος, χρήσεις γης, γεωλογικά ρήγµατα, εµφανίσεις 
συγκεκριµένων πετρωµάτων, µεταλλευτικά διαθέσιµα κλπ.) 
Ο J.Jensen (1986) 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 και 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 και 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. 
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σχηµάτων και µορφών) και εκτίµησης της σηµασίας τους, από τον άνθρωπο-φωτοερµηνευτή, και 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 οι 

οποίοι ευαισθητοποιούνται στις περιοχές του ορατού φωτός και 
• µπορεί να αναλύει στις παραπάνω περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µια 

τηλεπισκοπική απεικόνιση (ή ένα στερεοζεύγος), κάθε φορά. 
Έτσι οι αναλογικές µέθοδοι φωτοερµηνευτικής ανάλυσης αποτελούν επιστηµονοτεχνικό 

αντικείµενο έντασης εργασίας, ενώ οι ψηφιακές µέθόδοι αποτελούν αντικείµενο έντασης 
κεφαλαίου, γιατί απαιτούν τη χρήση πολύπλοκων και δαπανηρότατων οργάνων και συστηµάτων, 
τόσο τηλεπισκοπικών λήψεων, όσο και τηλεπισκοπικών ψηφιακών επεξεργασιών και 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 Aναλογικών 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 
ισχύουν "αναλογικά", τόσο για τις αναλογικές, όσο και για τις ψηφιακές µεθόδους 
φωτοερµηνευτικής ανάλυσης. 

Η δυνατότητα στερεοσκοπικής όρασης και αντίληψης και µέτρησης παραλλάξεων για 
υπολογισµό υψοµετρικών διαφορών και 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, 
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• κλιµατολογικά στοιχεία, 
• θεµατικούς χάρτες της περιοχής, 
• πάσης φύσης καταγραφές πληροφοριών για την περιοχή, 
• αεροφωτογραφίες κλπ. τηλεπισκοπικές απεικονίσεις κλπ. 

Όπως είναι φυσικό, στην ψηφιακή µέθοδο φωτοερµηνευτικής ανάλυσης, οι τεχνικές και τα 
στοιχεία στήριξης της φωτοερµηνευτικής µεθοδολογίας  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, το 
οποίο σχετίζεται αµέσως ή εµµέσως µε συγκεκριµένο φυσικό διαθέσιµο, ή µπορεί να οδηγήσει στην 
ανίχνευσή του, ή /και άλλων χρήσιµων κατά περίπτωση γενικών και ειδικών ψηφιακών 
πληροφοριών. 

Έτσι π.χ. στη διαδικασία ταξινόµησης ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, βασική για 
τις διερευνήσεις φυσικών διαθεσίµων: 
(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, το οποίο σχετίζεται ποικιλότροπα µε ένα 
συγκεκριµένο φυσικό διαθέσιµο, 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 επιγείων 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 
δυνατές εναλλακτικές αντιστοιχίσεις τους µε αντικείµενα / χαρακτηριστικά / εµφανίσεις / 
φαινόµενα του πραγµατικού φυσικού και κοινωνικοοικονοµικού χώρου τα οποία σχετίζονται 
αµέσως ή εµµέσως µε συγκεκριµένα φυσικά διαθέσιµα αλλά και µε τις διάφορες "καταστάσεις" και 
"ποιότητές" τους, σε συγκεκριµένο χρόνο. 
 
1.4. Κριτήρια επιλογής αναλογικών και ψηφιακών µεθόδων φωτοερµηνευτικής         

ανάλυσης 
Η αναλογική µέθοδος φωτοερµηνευτικής ανάλυσης και στη διαδικασία διερεύνησης φυσικών 

διαθεσίµων 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 και 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 και 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 περιοχή στην οποία πραγµατοποιείται η διερεύνηση φυσικών διαθεσίµων, ή η περιοχή 
στα όρια της οποίας τελείται ή εξελίσσεται ένα ενδιαφέρον φυσικό ή άλλο φαινόµενο, το 
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οποίο σχετίζεται αµέσως ή εµµέσως µε την παρουσία ενός φυσικού διαθεσίµου, 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. 
Σε κάθε περίπτωση όµως, η ολοκλήρωση των δυνατοτήτων των αναλογικών και των 

ψηφιακών µεθόδων και τεχνικών (η οποία πραγµατοποιείται προφανώς κατ' εξακολούθηση όταν ο 
φωτοερµηνευτής επιχειρεί να αναλύσει πάνω στην οθόνη του συστήµατος ψηφιακής επεξεργασίας 
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων τις απεικονίσεις συγκεκριµένων ψηφιακών επεξεργασιών) και µε τις 
δυνατότητες των Συστηµάτων Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος, αξιοποιούν µε τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο την θεµελιακή υπόσταση της Φωτοερµηνευτικής/Τηλεπισκοπικής Μεθοδολογίας ως 
"της διαλεκτικής και διεπιστηµονικής ολοκλήρωσης των δυνατοτήτων της πείρας των αισθήσεων 
(εµπειρίας), της λογικής, της ειδικής επιστηµονικής γνώσης (κάτω από την οπτική της οποίας 
γίνεται η συγκεκριµένη διερεύνηση) και των απαραίτητων επίγειων ελέγχων, στην έρευνα και την 
γνώση του εξωτερικού κόσµου" (Ρόκος 1980, 1988). 
 
2.  Προεπεξεργασίες/∆ιορθώσεις Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων 
 

Κατά τη διαδικασία λήψης ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων µια σειρά από 
σφάλµατα, "ενδογενή" και "εξωγενή", επηρεάζουν την ποιότητά τους και κατά προέκταση, την 
ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία της φωτοερµηνευτικής ανάλυσης που θα ακολουθήσει. 

Τα "ενδογενή" σφάλµατα οφείλονται στους τηλεπισκοπικούς δέκτες / συστήµατα, είναι 
συστηµατικού χαρακτήρα και σταθερά και µπορούν να προσδιορισθούν µε µετρήσεις, διαµετρήσεις 
(calibration) πριν ή κατά την πτήση. 

Τα "εξωγενή" σφάλµατα οφείλονται σε ποικίλες, διαφορετικής φύσης ανωµαλίες που 
επηρεάζουν µε µη συστηµατικό τρόπο τον φορέα / πλατφόρµα εναέριας ή διαστηµικής 
τηλεπισκοπικής λήψης και συνεπώς την διαµόρφωση των χαρακτηριστικών των τηλεπισκοπικών 
απεικονίσεων. 

Τα µη συστηµατικά αυτά "εξωγενή" σφάλµατα µπορούν να προσδιορισθούν µε την 
χρησιµοποίηση σηµείων επιγείου ελέγχου, (τα οποία είναι γνωστά µε τις γεωδαιτικές τους 
συντεταγµένες) και τη µαθηµατική συσχέτισή τους µε τις ευδιάκριτες στις τηλεπισκοπικές 
απεικονίσεις θέσεις τους. 

Τα βασικά σφάλµατα της διαδικασίας λήψης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, τα οποία 
υποβαθµίζουν την ποιότητά τους και συνεπώς θέτουν συγκεκριµένους περιορισµούς στις 
δυνατότητες των Ψηφιακών Μεθόδων ∆ιερεύνησης των Φυσικών ∆ιαθεσίµων, είναι ραδιοµετρικής 
και γεωµετρικής φύσης. 

Έτσι, πριν την φωτοερµηνευτική ανάλυση και γενικότερα την αξιοποίηση των 
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, απαιτούνται, ανάλογα µε τα προβλήµατα που πρόκειται να 
αντιµετωπισθούν, είτε µόνο ραδιοµετρικές, ή µόνο γεωµετρικές και το συνηθέστερο ραδιοµετρικές 
και γεωµετρικές διορθώσεις τους. 

 
2.1.  Ραδιοµετρικές ∆ιορθώσεις 

Οι ραδιοµετρικές διορθώσεις των τηλεπισκοπικών απεικονίσεων των πολυφασµατικών 
σαρωτών, (MSS των LANDSAT, SPOT, MOS κλπ., TM του LANDSAT) αναφέρονται στη 
συσχέτιση της εισόδου της ανακλώµενης / εκπεµπόµενης από το χώρο του προς διερεύνηση 
προβλήµατος ακτινοβολίας, η οποία ευαισθητοποιεί τις κατάλληλες διατάξεις ανίχνευσης 
(detectors) των τηλεπισκοπικών δεκτών, µε αυτή καθ' εαυτή την έξοδο της από την κάθε διάταξη 
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ανίχνευσης και την στη συνέχεια διόρθωση των ραδιοµετρικών τιµών από κάθε φύσης 
δυσλειτουργίες ή διαστροφές (Jensen 1986). 

Οι συνήθεις ραδιοµετρικές διορθώσεις των τηλεπισκοπικών απεικονίσεων είναι: 
(α) η αποκατάσταση του σφάλµατος από το κενό της 6ης γραµµής, 
(β) η αποκατάσταση του σφάλµατος από την διαστροφή έντασης της 6ης γραµµής, 
(γ) η αποκατάσταση του σφάλµατος από την οριζόντια µετατόπιση τµηµάτων γραµµών, 
(δ) η αποκατάσταση του σφάλµατος από τις επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής διάχυσης και 

απορρόφησης, οι οποίες µπορούν ακόµα και να µηδενίσουν σε ορισµένες περιοχές του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος την δυνατότητα εξαγωγής πληροφοριών για τον υπό 
διερεύνηση χώρο. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι οι απεικονίσεις που σχηµατίζονται από 
ακτινοβολίες µε µήκη κύµατος λ>0.7µm (υπέρυθρες) είναι πρακτικά απαλλαγµένες από τις 
επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής διάχυσης. (Ρόκος 1989, όπου και αναλυτική παρουσίαση των 
σχετικών διορθώσεων). 

 
2.2. Γεωµετρικές διορθώσεις ψηφιακών πολυφασµατικών τηλεπισκοπικών 

απεικονίσεων 
Κατά τη διάρκεια λήψης ψηφιακών πολυφασµατικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, µια 

σειρά από συστηµατικά και µη συστηµατικά σφάλµατα επηρεάζουν την γεωµετρική τους ποιότητα. 
Για µεν τα συστηµατικά απ' αυτά, οι αντίστοιχες γεωµετρικές διορθώσεις  µπορούν να γίνουν 

µε βάση τη γνώση: 
(α) των στοιχείων της τροχιάς και της κίνησης του αεροµεταφερόµενου ή διαστηµικού φορέα 

του τηλεπισκοπικού συστήµατος και  
(β) των στοιχείων που αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, τη διαµέτρηση και τις 

διαστροφές του συγκεκριµένου τηλεπισκοπικού συστήµατος. 
Για τα µη συστηµατικά απ΄ αυτά, όπως είναι : 
(α) τα σφάλµατα τα οποία προκύπτουν απ΄ την τυχαία καθ' ύψος απόκλιση του φορέα του 

τηλεπισκοπικού συστήµατος από την προσδιορισµένη τροχιά του (και προκαλούν µεταβολή 
της κλίµακας των τηλεπισκοπικών απεικονίσεων) και 

(β) τα σφάλµατα τα οποία προκύπτουν από τυχαίες αποκλίσεις των αξόνων του τηλεπισκοπικού 
συστήµατος από τις προδιαγραµµένες θέσεις αναφοράς τους, (που είναι συνήθως, ο µεν ένας 
να είναι κατακόρυφος, ο άλλος παράλληλος προς τον άξονα πτήσης και ο τρίτος κάθετος 
στους δύο προηγούµενους): 

απαιτείται η γνώση των γεωδαιτικών συντεταγµένων επιγείων σηµείων ελέγχου, τα οποία είναι 
ταυτόχρονα ευδιάκριτα στις τηλεπισκοπικές απεικονίσεις και συνεπώς µπορούν να µετρηθούν οι 
εικονοσυντεταγµένες τους, σε γραµµές και στήλες pixels. (Ρόκος 1989, όπου και αναλυτικότερη 
αναφορά στις διαδικασίες των σχετικών διορθώσεων). 
 
3.  Η συµβολή της ολοκλήρωσης των Αναλογικών και Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών 

µεθόδων στη διερεύνηση των Φυσικών ∆ιαθεσίµων 
 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ουσιαστική προϋπόθεση εφαρµογής της 
Φωτοερµηνευτικής Μεθοδολογίας γενικότερα είναι: 
(α) Η γενική γνώση της υπό µελέτη περιοχής, 
(β) Η γενική γνώση των υφιστάµενων χαρτογραφικών, βιβλιογραφικών, στατιστικών, 

αεροφωτογραφικών, τηλεπισκοπικών κλπ. στοιχείων, 
(γ) Η ειδική γνώση των συγκεκριµένων, για την κάθε φορά ειδική έρευνα, συνθηκών της 

περιοχής, 
(δ) Η ειδική γνώση των δυνατοτήτων των τηλεπισκοπικών δεκτών,  
(ε) Η ειδική γνώση του επιστηµονικού πεδίου της ειδικής διερεύνησης και 
(στ) Η δυνατότητα προγραµµατισµού και υλοποίησης ειδικών επίγειων ελέγχων. 

Ειδικολογώντας εδώ τη σηµασία της γενικής γνώσης της υπό µελέτη περιοχής και ειδικότερα 
της γεωµορφολογίας και της βλάστησής της, στη διαδικασία διερεύνησης των Φυσικών 
∆ιαθεσίµων, θα µπορούσαµε ανάλογα να τεκµηριώσουµε και τη σηµασία των άλλων 
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προϋποθέσεων στη µεθοδολογία έρευνας των µεταλλευτικών, υδατικών, εδαφικών και οικολογικών 
διαθεσίµων της και τον προγραµµατισµό και υλοποίηση σχεδίων αξιοποίησής τους. 

Πιο συγκεκριµένα, στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι από τα 25 µοναδιαία 
φωτοαναγνωριστικά στοιχεία µε τα οποία µπορούµε να προσεγγίσουµε τον εξωτερικό κόσµο από 
τις απεικονίσεις του, τα 9 είναι γεωµορφικού χαρακτήρα και τα 3 στοιχεία βλάστησης. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι η γνώση της γεωµορφολογίας και των συνθηκών βλάστησης, µιας 
περιοχής δηµιουργεί καλύτερο επίπεδο αφετηρίας της µεθοδολογίας ∆ιερεύνησης Φυσικών 
∆ιαθεσίµων: 
(α) Για το γεωλόγο, γιατί µη ορατά (άµεσα) στοιχεία, (τύποι πετρωµάτων, γεωλογική δοµή κλπ.) 

µπορούν να συναχθούν κύρια - (και πέρα απ' την αξιοποίηση των διαβαθµίσεων του γκρίζου 
και χαρακτηριστικών εµφανίσεων βλάστησης), απ' τα σχετικά γεωµορφολογικά φαινόµενα 
και διαδικασίες που εικονογραφούνται αξιόπιστα µε το τοπογραφικό ανάγλυφο και τα 
επιφανειακά δίκτυα αποστράγγισης. 

(β) Για τον υδρολόγο, γιατί η γεωµορφολογία και η τοπογραφία της περιοχής και οι διαδικασίες 
εξέλιξής της, παίζουν σηµαντικό ρόλο, (µαζί µε ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. η 
υδατοπερατότητα), για τη µελέτη και εκτίµηση των υδατικών διαθεσίµων της. 

(γ) Για τον εδαφολόγο, γιατί αν και τα εδάφη στις απεικονίσεις της φυσικής γήινης επιφάνειας 
καλύπτονται συνήθως µε βλάστηση, έτσι ώστε να µην είναι εύκολο να διαπιστώνεται η 
µορφή της τοµής τους, συχνότατα τα όρια εµφανίσεων εδαφών, συµπίπτουν ή έχουν 
συγκεκριµένη σχέση µε γεωµορφολογικά όρια και έτσι µαζί µε την αξιοποίησή και άλλων 
αναγνωριστικών στοιχείων, (τόνοι, βλάστηση, χρήση γης και µεταβολή της) και επιγείων 
δειγµάτων, ολοκληρώνεται η διαδικασία διερεύνησης εδαφικών διαθεσίµων. 

(δ) Για το γεωπόνο, γιατί η σχέση των διαφόρων µορφών γης µε την αγροτική / καλλιεργητική 
χρήση της, τον βοηθάει (µαζί µε τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία), στην ορθολογικότερη 
χρήση της, αλλά και στην αποδοτικότερη (µε αναδιάρθρωση καλλιεργειών) αξιοποίηση των 
εδαφών της. 

(ε) Για τον µηχανικό, (µελετητή ή κατασκευαστή), γιατί η γνώση της γεωµορφολογίας µιας 
περιοχής τον βοηθάει, στη γνώση των ιδιοτήτων των υλικών των διαφόρων µορφών της και 
συνακόλουθα σε σωστές επιλογές σχετικά µε τη καλύτερη δυνατή χρήση τους, και τους 
αντικειµενικούς περιορισµούς και δυνατότητες που προκύπτουν στη µελέτη και κατασκευή 
τεχνικών έργων. 
Όπως πιο πέρα θα δούµε, ή έστω και µε µηχανιστική άθροιση των πλεονεκτηµάτων απ' τη 

γνώση των γεωµορφολογικών συνθηκών και των συνθηκών βλάστησης, πραγµατική βελτίωση του 
επιπέδου αναφοράς της µεθοδολογίας διερεύνησης Φυσικών ∆ιαθεσίµων, µπορεί να ολοκληρωθεί, 
µόνο µέσα απ' τη συστηµατική διακλαδική συνεργασία των παραπάνω (ή και άλλων κατά 
περίπτωση ειδικοτήτων), σύµφωνα µε τη διαδικασία των "Ολοκληρωµένων Αποδόσεων" των 
στοιχείων της Φυσικής και Κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας. (Ρόκος 1980). 

Έτσι, µε διασφαλισµένα τα επίπεδα αναφοράς της µεθοδολογίας διερεύνησης Φυσικών 
∆ιαθεσίµων που προαναφέραµε, τα συγκεκριµένα βήµατα της τεχνικής προσέγγισής της είναι : 
(α) Η αναγνώριση στοιχείων, 
(β) Η ανάλυση των διαφορών / µεταβολών / αλληλεξαρτήσεων των στοιχείων και η εκτίµηση 

της σηµασίας τους, 
(γ) Οι κατάλληλοι συσχετισµοί µε το περιβάλλον, οι παραβολές µε "κλείδες" και µε τα 

πορίσµατα ελέγχων και των τεχνικών δειγµατοληψιών, 
(δ) Η σύµφωνη, µε τις κατάλληλες κάθε φορά προδιαγραφές, ταξινόµηση των οµοιοτήτων και 

των διαφορών, 
(ε) Οι χαρακτηρισµοί των πορισµάτων σχετικά µε τις ενότητες στοιχείων που διακρίθηκαν, 
(στ) Η ανατροφοδότηση µε τα πορίσµατα αυτά, της αρχικής φάσης και η επανάληψη της όλης 

διαδικασίας της τεχνικής προσέγγισης, για ειδικότερες ή λεπτοµερέστερες διερευνήσεις. 
Στα παραπάνω βήµατα, βασικής σηµασίας νοητικό εργαλείο είναι οι επαγωγικοί (απ' το 

"ειδικό" στο "γενικό"), και οι απ' το "γενικό" στο "ειδικό" συλλογισµοί. 
Πιο συγκεκριµένα, ξεκινώντας µεθοδικά, απ' τα πιο οικεία αναγνωριστικά στοιχεία προς τα 

λιγότερο οικεία, αναλύουµε µία προς µία χαρακτηριστικές για τα συγκεκριµένα κάθε φορά υπό 
διερεύνηση Φυσικά ∆ιαθέσιµα λεπτοµέρειες, µελετούµε σε µικρές κλίµακες τηλεπισκοπικών 
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απεικονίσεων, ή φωτοµωσαϊκά, ή Landsat απεικονίσεις, πρότυπα της ευρύτερης περιοχής, για να 
προχωρήσουµε στη συνέχεια, σε ειδικότερη ανάλυση, πάνω σε µεγάλων κλιµάκων απεικονίσεις ή 
και µεγεθύνσεις τους, (προσπαθώντας π.χ. απ' το πρότυπο του αποστραγγιστικού δικτύου να 
συνάγουµε στοιχεία για τα εδαφικά διαθέσιµα, και αντίστροφα, απ' τη µορφή της διατοµής και το 
µήκος µιας ρεµατιάς, να συνάγουµε στοιχεία για ολόκληρη την περιοχή στην οποία εµφανίζονται 
όµοιες ρεµατιές). 

Με βάση τα στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν µε την παραπάνω πορεία και αποτελούν πια 
"γνωστά" στοιχεία, µπορούµε µε σύγκριση - παραβολή να προσπελάσουµε στον προσδιορισµό της 
ταυτότητας κάποιων απ' τα εναποµένοντα άγνωστα στοιχεία, και τέλος, έχοντας πάντα υπ'όψη τις 
δοσµένες ιδιότητες και δυνατότητες των διαφόρων τηλεπισκοπικών δεκτών, (που κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες λήψης, µπορούν να κρύψουν ή ν'αποκαλύψουν κάποιες ενότητες, κάθε 
φορά, πληροφοριών), εφαρµόζοντας τη µέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων / αποκλεισµών, 
µπορούµε να καταλήξουµε είτε σε µονοσήµαντους - συγκεκριµένους ή σε πολυσήµαντους - 
συγκεκριµένους χαρακτηρισµούς, ενότητας ή ενοτήτων Φυσικών ∆ιαθεσίµων, ή ακόµα και να 
ζητήσουµε µια λεπτοµερέστερη διαδικασία διερευνήσεων. 

Στο βαθµό που συγκεκριµένα Φυσικά ∆ιαθέσιµα συναρτώνται µε τη διαδικασία γένεσης, ή 
την ίδια τη δοµή ενός γεωµορφολογικού τοπίου, η Μέθοδος Φωτοερµηνείας Τοπίου απ΄ το "γενικό" 
στο "ειδικό" (σε συνδυασµό όπου απαιτείται µε µετάβαση απ' το "ειδικό" στο "γενικό"), έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για τη διερεύνηση και απογραφή τους. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή (Komarov 1978): 
Με αξιοποίηση του διατιθεµένου χαρτογραφικού κλπ. γεωµορφολογικού, γεωλογικού κλπ. 

υλικού για την περιοχή προβαίνουµε: 
1. Στη ∆ιάκριση (πάνω σε φωτοµωσαϊκό, ή σήµερα σε απεικονίσεις από δορυφόρους) των 

περιφερειών που φαίνονται "φωτογραφικά" οµοιογενείς (σε σχέση µε την οµοιογένεια της 
δοµής τοπίων). 

2. Στη ∆ιάκριση τοποθεσιών και µονάδων, ή συστηµάτων µονάδων γης, στον Προσδιορισµό 
του τύπου τους µέσα σε συγκεκριµένα όρια τοπίου, στον Προσδιορισµό του τύπου της 
σχέσης τους µέσα σ' αυτά τα όρια, και µε βάση αυτό, στην Ειδικολόγηση του τύπου τοπίου. 

3. Στην Ανάλυση της φωτογραφικής απεικόνισης των στοιχείων του τοπίου, τον Χαρακτηρισµό 
τους για κάθε τύπο µονάδας γης που διακρίναµε στη δεύτερη φάση, (ανάγλυφο, δίκτυο 
διάβρωσης, γεωλογική δοµή, εδάφη, βλάστηση, χαρακτηριστικά επέµβασης του ανθρώπου), 
την Περιγραφή τους και την Καταγραφή των αλληλεξαρτήσεων τους, µε βάση τα στοιχεία 
της φωτοερµηνείας (µε χρήση όλου του διατιθεµένου βιβλιογραφικού και χαρτογραφικού 
υλικού για την περιοχή). 

4. Στην Αποκάλυψη των "δεικτών" των υπό διερεύνηση αντικειµένων (θεωρουµένων ως 
στοιχείων του τοπίου) και την επεξεργασία κριτηρίων για την ερµηνεία αυτών των δεικτών. 

5.   Στην Ερµηνεία του αντικειµένου της µελέτης, στη βάση των παραπάνω κριτηρίων, πάνω στο 
σύνολο της έκτασης της εµφάνισης τους χρησιµοποιώντας παράλληλα επιγείους ελέγχους και 
παραβολές µε φωτοερµηνευτικές κλείδες. 
Από µια άλλη οπτική τώρα, για να κατανοήσουµε καλύτερα τα σχετικά φυσικά µεγέθη αλλά 

και να επιλέξουµε τις βέλτιστες κατά περίπτωση ψηφιακές τηλεπισκοπικές τεχνικές για τη 
διερεύνηση συγκεκριµένων φυσικών διαθεσίµων θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε την βασική 
παρατήρηση ότι: 

"Η ανακάλυψη φυσικών διαθεσίµων µπορεί να βασισθεί κυρίως στο γεγονός ότι αυτά 
αποτελούν ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΙΣ σε συγκεκριµένη ή 
συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, σηµειακών, γραµµικών, επιφανειακών, χωρικών και 
φασµατικών χαρακτηριστικών και στοιχείων, τα οποία και συµβάλλουν στην διάκρισή τους από το 
περιβάλλον τους". (Ρόκος, 1988). 

Οι ασυνήθεις π.χ. Εµφανίσεις / Συγκεντρώσεις / Συσσωρεύσεις υλικών τα οποία βρίσκονται 
σε συνήθη πετρώµατα και τα οποία περιέχουν χρήσιµα µεταλλεύµατα, θα µπορούσαν να 
θεωρηθούν ως το αποτέλεσµα συγκεκριµένων γεωλογικών διαδικασιών οι οποίες τελούνται ή 
τελέσθηκαν µε ένα ακραίο τρόπο. (Drury 1990). 
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Έτσι, κατά την διαδικασία διερεύνησης µεταλλευτικών διαθεσίµων µε ψηφιακές 
τηλεπισκοπικές µεθόδους θα µπορούσαµε π.χ. ν' αναζητήσουµε αναγνωρίσιµα "ίχνη" 
ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ: 
� στη χηµική σύσταση των πετρωµάτων η οποία σχετίζεται µε τη συγκέντρωση µετάλλων, 
� στις φυσικές τους ιδιότητες που οφείλονται: 

• στις ενώσεις στις οποίες βρίσκονται τα µέταλλα αυτά,  
• στη δοµή τους, η οποία π.χ. µπορεί να έχει συντελέσει στην εναπόθεση µεταλλικών 

ενώσεων ή την "µετανάστευση" και παγίδευση υγρών και αερίων υδρογονανθράκων 
Στη διαδικασία αυτής της αναζήτησης χρησιµοποιούµε µια ευρεία σειρά από ειδικά όργανα 

και τηλεπισκοπικούς δέκτες τα οποία αποσκοπούν στην παρακολούθηση εκείνων των ιδιοτήτων 
των πετρωµάτων οι οποίες είναι κριτικής σηµασίας για την παρουσία ή απουσία συγκεκριµένων 
εναποθέσεων. 

Μια άλλη προσέγγιση του προβλήµατος θα απαιτούσε την ανάλυση των γεωλογικών 
σχέσεων και της εξέλιξης των γνωστών εναποθέσεων για να αντιληφθούµε τις διαδικασίες οι οποίες 
συντέλεσαν στο  σχηµατισµό  τους. αυτές οι  "ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ" και τα αντίστοιχα "ΜΟΝΤΕΛΑ" τα 
οποία µπορούν ν'αναπτυχθούν στο γενικό πλαίσιο της γενικής γεωλογικής γνώσης για τη 
συγκεκριµένη περιοχή µπορούν µετά να χρησιµοποιηθούν µ'ένα τρόπο "προφητικό" για να 
"καθορίσουν" συγκεκριµένα είδη πετρωµάτων ή δοµών στα οποία τέτοιες διαδικασίες µπορεί να 
τελούνται.. (Drury 1990). 

Εξ ίσου σηµαντικό είναι ακόµη το ότι µπορούν να συµβάλουν στον προσδιορισµό εκείνων 
"των περιβαλλόντων" στα οποία τέτοιες διαδικασίες / διεργασίες είναι απίθανο να έχουν τελεσθεί, ή 
αν έχουν τελεσθεί δεν είναι ικανές να προκαλέσουν τις αναγκαίες συγκεντρώσεις. Σύµφωνα µε τα 
παραπάνω η διερεύνηση µεταλλευτικών διαθεσίµων µέσω της Τηλεπισκόπησης µπορεί σε µεγάλο 
βαθµό να υποκαταστήσει τις πολύ χρονοβόρες και δαπανηρές επίγειες γεωλογικές µεθόδους. 

Όσο όµως τα ήδη γνωστά, αµέσως προσπελάσιµα, εύκολα ανιχνεύσιµα και αξιοποιήσιµα µε 
µικρό κόστος (π.χ. επιφανειακά, κοντά σε οδικούς, θαλάσσιους ή ποτάµιους άξονες και χαµηλά 
υψόµετρα) µεταλλεύµατα εξαντλούνται, οι µέθοδοι τηλεπισκοπικής διερεύνησης θαµµένων, 
δυσπρόσιτων, δύσκολα προσπελάσιµων "δυνάµει" κοιτασµάτων, αναγκαστικά γίνονται ιδιαίτερα 
πολύπλοκες και η σχετική έρευνα απαιτεί την παράλληλη αξιοποίηση πέραν αυτών καθ' εαυτών 
των βελτιώσεών τους και την ολοκλήρωσή τους µε άλλες µεθόδους και τεχνικές όπως π.χ. εκείνων 
των Συστηµάτων Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος. (Rokos et al 1993). 
 
4. Ενίσχυση/Βελτίωση Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων (Ψ.Τ.Α.) 
 

Για να διευκολυνθεί κυρίως η (υποκειµενική) φωτοερµηνευτική ανάλυση ψηφιακών 
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στην αναλογική τους µορφή, αλλά και ορισµένες φορές η ανάλυσή 
τους µε βάση τις ψηφιακές τεχνικές σε συστήµατα Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκοπικών 
Απεικονίσεων (Ψ.Ε.Τ.Α.) χρησιµοποιούµε αλγορίθµους Ενίσχυσης/Βελτίωσης Ψηφιακών 
Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων (Ψ.Τ.Α.). (Image Enhancement). 

Οι αλγόριθµοι αυτοί αξιοποιώντας τις βασικές αρχές της Φωτοερµηνευτικής / 
Τηλεπισκοπικής Μεθοδολογίας αποσκοπούν σε βελτιώσεις της εµφάνισης / παρουσίασης σε 
εκτυπώσεις ή σε οθόνες Η/Υ, στοιχείων, χαρακτηριστικών και προτύπων τα οποία σχετίζονται µε 
οποιοδήποτε τρόπο µε τα Φυσικά ∆ιαθέσιµα της περιοχής και είναι: 

σηµειακού χαρακτήρα, 
γραµµικού χαρακτήρα, 
επιφανειακού χαρακτήρα, 
χωρικού χαρακτήρα, 
φασµατικού χαρακτήρα  και 
χρονικού χαρακτήρα 

(α) είτε µε τροποποιήσεις των Ψηφιακών Τιµών της κάθε στοιχειώδους επιφάνειας εικόνας 
(pixel) ανεξάρτητα απ' τις Ψηφιακές Τιµές (ΨΤ) της περιβαλλουσών της στοιχειωδών 
επιφανειών, 

(β) ή µε τροποποιήσεις των ΨΤ κάθε pixel σε σχέση µε τις ΨΤ των περιβαλλόντων τους pixels. 
Οι συνήθεις τεχνικές Ενίσχυσης/Βελτίωσης Ψ.Τ.Α. είναι: 
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4.1. Η ενίσχυση/βελτίωση της διαβάθµισης του τόνου µιας Ψ.Τ.Α., (Contrast Enhancement) 
4.2. Οι ψευδοχρωµατικές ενισχύσεις/βελτιώσεις µιας Ψ.Τ.Α. όπως η τεµαχιοποίηση της 

πυκνότητας (Density Slicing) 
4.3. Η ενίσχυση/βελτίωση µιας ψ.τ.α. µέσω αριθµητικών πράξεων (πρόσθεσης, αφαίρεσης, 

πολλαπλασιασµού και διαίρεσης Ψ.Τ.Α.) 
4.4. Η ενίσχυση των ακµών (Edge Enhancement) 
4.5. Το φιλτράρισµα (Filtering) µιας Ψ.Τ.Α. 
4.6. Άλλοι ειδικοί µετασχηµατισµοί µιας Ψ.Τ.Α. (όπως π.χ. η ανάλυση των κυρίων 

συνιστωσών/Principal Component Analysis, ο δείκτης βλάστησης/Vegetation Index, ο 
µετασχηµατισµός Kauth-Thomas/Tasseled Cap, ο µετασχηµατισµός πολλαπλής διακριτικής 
ανάλυσης/Multiple Discriminant Analysis, ο µετασχηµατισµός H, S, I/Hue, Saturation, 
Intensity, ο µετασχηµατισµός Fourier, κλπ.) 
Ο J. Jensen (1986) περιλαµβάνει στις τεχνικές ενίσχυσης/βελτίωσης µιας Ψ.Τ.Α. και τις 

διαδικασίες µεγέθυνσης και σµίκρυνσής της, οι οποίες υποβοηθούν στην ειδικότερη λεπτοµερειακή 
προσέγγιση µέρους της, αλλά και στην συνοπτική συνολική θεώρησή της, (που θα ήταν αδύνατη µε 
τις δοσµένες δυνατότητες π.χ. επίδειξής της (display) στο monitor ενός συστήµατος Ψ.Ε.Τ.Α.) 
αντίστοιχα, καθώς επίσης και τον υπολογισµό σε µορφή ιστογράµµατος των Ψηφιακών Τιµών των 
pixels κατά µήκος µιας ενδιαφέρουσας τοµής µιας Ψ.Τ.Α. 

Αλλά για όλες αυτές τις τεχνικές και για την ταξινόµηση Ψ.Τ.Α. καθώς επίσης και για τις 
εφαρµογές τους στη διερεύνηση των Φυσικών ∆ιαθεσίµων και την Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος ο ενδιαφερόµενος µελετητής θα πρέπει να ανατρέξει στις λεπτοµερέστερες 
αναλύσεις της ακόλουθης βιβλιογραφίας και βεβαίως όχι µόνον αυτής. 
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