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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

   Η αρχαία Μαντίνεια, που βρίσκεται στην Αρκαδία της Πελοποννήσου, 

περιβάλλεται από ένα ελλειπτικό  αµυντικό τείχος, περιµέτρου περίπου τεσσάρων 

χιλιοµέτρων, το οποίο περιέχει δέκα πύλες και περίπου εκατόν είκοσι έξι πύργους. 

Ήδη από τον 19ο αιώνα ερευνητές και περιηγητές έχουν εντοπίσει  σε περιβάλλοντες 

της Μαντινικής λόφους αρκετά φυλακεία, η παρουσία των οποίων συνιστά την 

ύπαρξη αµυντικού δικτύου στην περιοχή. 

 

   Για τη διερεύνηση αυτού του αµυντικού δικτύου χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία 

των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems � 

GIS). Αποτυπώθηκαν οι ακριβείς θέσεις των πυλών των τειχών και των φυλακείων, 

χρησιµοποιώντας µονάδες παγκόσµιου γεωδαιτικού εντοπισµού � GPS. Τα δεδοµένα 

αυτά, µαζί µε ψηφιοποιηµένες αρχαιολογικές θέσεις που προήλθαν από επιφανειακές 

έρευνες στην περιοχή, τοποθετήθηκαν πάνω στο ψηφιακό µοντέλο εδάφους, το οποίο 

δηµιουργήθηκε από ψηφιοποιηµένες ισοϋψείς ανά 20µ. Το ψηφιακό µοντέλο εδάφους 

κάλυψε µια περιοχή περίπου 1000 τχλµ., ενώ για την ίδια περιοχή κατασκευάστηκε 

ψηφιακός γεωλογικός χάρτης. Χρησιµοποιήθηκαν επίσης αεροφωτογραφίες και 

δορυφορικές εικόνες της περιοχής.  

 

   Με σκοπό τον καθορισµό των ορίων της ορατότητας πυλών και φυλακείων και την 

οπτική επαφή ανάµεσά τους διενεργήθηκε η ανάλυση ορατότητας (viewshed 

analysis), τα αποτελέσµατα της οποίας συσχετίστηκαν µε αποτελέσµατα 

προηγούµενων επιφανειακών ερευνών, που είχαν εντοπίσει αρχαία οδικά περάσµατα 

στην περιοχή. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε θεµατικός χάρτης µε τη συνολική 

περιοχή κάλυψης της ορατότητας των αµυντικών κατασκευών, ο οποίος υποδεικνύει 

πιθανά κενά ή υποψήφιες αρχαιολογικές θέσεις που θα µπορούσαν να έχουν 

χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώνουν το υπάρχον αµυντικό δίκτυο. Όλα τα δεδοµένα 

τοποθετήθηκαν πάνω στην παγχρωµατική δορυφορική εικόνα του SPOT, η οποία είχε 

µε τη σειρά της υπερτεθεί στο τρισδιάστατο µοντέλο εδάφους της περιοχής. Τέλος 

κατασκευάστηκε η εξοµοίωση µιας πτήσης πάνω από την περιοχή ενδιαφέροντος, 

ώστε να επιβεβαιωθεί η ανάλυση ορατότητας. 

 

 



 v

ABSTRACT 

    

   Ancient Mantineia, located in the centre of Peloponnese, Greece, consists of an 

almost 4Km in length elliptical fortification wall containing 10 gates and 126 towers.  

Since the 19th century, a number of watchtowers have been located at the surrounding 

slopes of the Mantineian plain and the existence of a defensive network has been 

suggested. 

 

   GIS analysis has been used specifically for studying the defensive network of the 

ancient settlement and its potential coverage.  The gates of the fortification walls and 

the watchtowers were mapped through high precision GPS units.  These data were 

superimposed on a DEM created by the digitization of 20m isolines, covering a region 

of 1000 Km2.  Geological maps, aerial and SPOT satellite imagery were also 

incorporated to the GIS analysis. 

 

   Viewshed analysis was performed in order to determine the extent and degree of 

intervisibility between the watchtowers situated in the nearby hills and mountains and 

the gates of the city walls.  The data were correlated to the results of previous surface 

surveys that had located ancient roads and paths.  Τhis way, a thematic map of the 

potential defensive region has been created, suggesting either possible gaps or 

candidate archaeological sites that may have been used to complete the defense 

system of the region.  The results of the analysis were superimposed on a SPOT 

Panchromatic image drapped on the 3D DEM.  Finally, a fly-over simulation in the 

area of interest was produced, serving as a visual verification of the above analysis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
    

1.1 Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας  

 

   Η αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η εξέλιξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών άνοιξε νέους ορίζοντες στην Αρχαιολογία. Αργά, αλλά σταθερά, νέες 

µέθοδοι και τεχνολογίες αρχίζουν να βελτιώνουν και να αναβαθµίζουν τις 

παραδοσιακές προσεγγίσεις στο χώρο της αρχαιολογικής έρευνας.  

 

   Βελτιωµένα υπολογιστικά συστήµατα δίνουν πλέον τη δυνατότητα επεξεργασίας 

εικόνων, αποθήκευσης στοιχείων σε βάσεις δεδοµένων, αναλύσεων περιβαλλοντικών 

και αρχαιολογικών στοιχείων, κατασκευής τρισδιάστατων µοντέλων και εικονικών 

κόσµων. 

 

   Μια εφαρµογή, ιδιαίτερα διαδεδοµένη τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στο 

εξωτερικό, είναι και τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Geographic 

Information Systems � G.I.S.), τα οποία είναι πληροφοριακά συστήµατα σχεδιασµένα 

για τη συλλογή, την αποθήκευση και την ανάλυση αντικειµένων και φαινοµένων, 

όπου ο γεωγραφικός παράγοντας παίζει το βασικό ρόλο. Η αξία τους είναι εµφανής, 

όταν ο όγκος των δεδοµένων είναι µεγάλος, καθώς προσφέρουν ακρίβεια, ταχύτητα 

και εύκολη ανάλυση και διαχείριση αυτών.  

 

   Λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες των Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών, στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία διερευνήθηκε η 

εφαρµογή αυτών σε ένα καθαρά αρχαιολογικό προβληµατισµό. Πιο συγκεκριµένα, 

επιλέχθηκε να διευρευνηθεί µέσω της κατασκευής ενός Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών η ύπαρξη ή όχι αµυντικού  δικτύου  στην περιοχή της Μαντινικής  

στην  Αρκαδία  της  Πελοποννήσου .  

 

   Στην περιοχή της Μαντινικής και σε συνάφεια µε την τειχισµένη πόλη της 

Μαντίνειας, έχουν εντοπιστεί τέσσερα µικρά φυλακεία και ένα οχυρό. Τα  παραπάνω 

αναφέρονται από παλαιότερους περιηγητές και νεότερους ερευνητές, ως 

συνανήκοντα στο αµυντικό δίκτυο της Μαντίνειας. Πρόσφατη αυτοψία στην περιοχή, 
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στα πλαίσια της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας, ύστερα από πληροφορίες του 

δηµάρχου Μαντινείας κ. Τσιαγγούρη, απέδωσε άλλο ένα κτίσµα, άγνωστο µέχρι 

σήµερα στη βιβλιογραφία, το οποίο σύµφωνα µε τις ενδείξεις (οικοδοµικό υλικό και 

κεραµεική) αποτελεί άλλο ένα φυλακείο. Το αν συνανήκει ή όχι σε αµυντικό δίκτυο 

της περιοχής µένει να το αποδείξει η έρευνα. 

 

   Ως εργαλείο για τη διερεύνηση της ύπαρξης αµυντικού δικτύου, χρησιµοποιήθηκε 

στα πλαίσια του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών η ανάλυση ορατότητας των 

φυλακείων. Πρόκειται για µια ανάλυση, η οποία, αν διεξαγόταν µε παραδοσιακές 

µεθόδους, αναµφίβολα θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα, χωρίς κανείς να µπορεί να 

αιτιολογήσει και να πιστοποιήσει την ακρίβεια των αποτελεσµάτων της. Η ίδια 

ανάλυση µέσω της χρήσης των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών έγινε σε 

πολύ πιο σύντοµο χρόνο και µε ιδιαίτερα αξιόπιστα αποτελέσµατα. 

 

   Παράλληλα, καταστάθηκε δυνατή η αποθήκευση µεγάλου όγκου περιβαλλοντικών 

και αρχαιολογικών δεδοµένων µέσω της κατασκευής µιας βάσης δεδοµένων, η οποία 

συνδέθηκε µε τα υπόλοιπα γεωγραφικά υπόβαθρα. Έτσι, παράλληλα µε τη 

διερεύνηση του αµυντικού δικτύου, προσφέρεται η δυνατότητα για την άµεση και 

εύκολη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων και την προστασία των αρχαιολογικών 

χώρων της περιοχής. Η περαιτέρω εξέλιξη του Συστήµατος και µια µελλοντική 

κατασκευή ενός µοντέλου πρόγνωσης θα µπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισµό 

νέων, άγνωστων ως τώρα, αρχαιολογικών θέσεων. 

 

1.2 ∆εδοµένα και εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγγραφής της 

µεταπτυχιακής εργασίας 

 

   Για την κατασκευή του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών απαιτήθηκε η 

χρήση των παρακάτω δεδοµένων και εξοπλισµού : 

 

   ∆εδοµένα 

- Τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας 1:5000 της περιοχής Τριπόλεως, της 

Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 

- Τοπογραφικός χάρτης γενικής χρήσης κλίµακας 1:50000 της περιοχής 

Τριπόλεως, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 
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- Γεωλογικοί χάρτες κλίµακας 1:50000 της περιοχής Τριπόλεως � Κολλινών, 

του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 

- Αεροφωτογραφίες κλίµακας 1:15000 της περιοχής Τριπόλεως, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, λήψης 1980, 

- Παγχρωµατική και πολυφασµατικές δορυφορικές εικόνες από το δορυφόρο 

SPOT, λήψης 1999 και 1998 αντίστοιχα, 

- Ακριβείς γεωγραφικές συντεταγµένες των αρχαιολογικών θέσεων µε χρήση 

GPS, 

- Φωτογραφίες των θέσεων, 

- Αποδελτιώσεις αρχαιολογικών πληροφοριών από τη γνωστή βιβλιογραφία. 

 

   Εξοπλισµός 

- Ηλεκτρονικός υπολογιστής µε επεξεργαστή Intel Pentium II και µνήµη 

512ΜΒ, 

- Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής Omnibook 2100 της εταιρείας Hewlett-

Packard µε επεξεργαστή Intel Pentium II 200MHz και µνήµη 32MB, 

- Ψηφιοποιητής DrawingBoardIII της εταιρείας CalComp, 

- Σαρωτής ScanJet 4c της εταιρείας Hewlett-Packard, 

- Εκτυπωτές LaserJet 5M και Color LaserJet 4500N της εταιρείας Hewlett-

Packard, 

- Μονάδες GPS τύπου Ashtech (Z-12 double frequency receivers/sub-cm 

accuracy), 

- Φωτογραφική µηχανή Canon EOS 50E 

 

   Λογισµικά προγράµµατα επεξεργασίας και συγγραφής 

- Microimages TNTmips v. 6.2 και 6.3 

- Esri ArcView GIS v. 3.2 

- AutoCAD R14 και AutoCAD 2000 

- Γεωδαιτικός Ιστός για AutoCAD R14 

- Ashtech Office Suite v. 1.6 και 2.1 

- CorelDRAW 9 

- Corel PHOTO-PAINT 9 

- Microsoft Office 2000 

- HP PrecisionScan Pro 
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1.3 Περιγραφή της διάρθρωσης  της µεταπτυχιακής εργασίας  

   Τα επιµέρους κεφάλαια της µεταπτυχιακής εργασίας συνοψίζονται ως εξής : 

 

   Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία της 

ευρύτερης περιοχής της Μαντινείας, καθώς επίσης και περιγραφή των αµυντικών 

κατασκευών του ενδιαφέροντός µας. Γίνεται επίσης σύντοµη αναφορά σε κάποια 

παράλληλα παραδείγµατα αµυντικών δικτύων. 

 

   Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι µέθοδοι της χαρτογραφικής απεικόνισης 

καθώς και όλων των παραµέτρων  που υπεισέρχονται σ� αυτή. ∆ηλαδή, γίνεται 

ανάλυση των χαρτογραφικών προβολών, των γεωγραφικών συστηµάτων 

συντεταγµένων, καθώς και των χαρτογραφικών προβολών, που χρησιµοποιούνται 

στην Ελλάδα. Παράλληλα γίνεται αναφορά στα δορυφορικά συστήµατα εντοπισµού 

(GPS) και παρουσιάζεται η εφαρµογή τους στην παρούσα µελέτη. 

 

   Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι µέθοδοι ψηφιοποίησης, όπως αυτές 

εφαρµόστηκαν στην παρούσα περίπτωση, καθώς και κατασκευής του ψηφιακού 

µοντέλου εδάφους και των αναλύσεων, που έγιναν µε βάση αυτό. Παρουσιάζονται οι 

µέθοδοι διανυσµατικής ψηφιοποίησης για τοπογραφικούς και γεωλογικούς χάρτες και 

ψηφιδωτής ψηφιοποίησης για αεροφωτογραφίες, η κατασκευή δισδιάστατου και 

τρισδιάστατου ψηφιακού µοντέλου εδάφους, οι αναλύσεις ορατότητας, κλίσης και 

προσανατολισµού. 

 

   Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται η βασική θεωρία σχετικά µε την επιστήµη της 

Τηλεπισκόπησης, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής των µεθόδων της στην παρούσα 

εργασία. Παρουσιάζονται οι διορθώσεις και η επεξεργασία, που έγιναν στις 

δορυφορικές εικόνες και τις αεροφωτογραφίες και ο τρόπος κατασκευής του 

µωσαϊκού των αεροφωτογραφιών. 

 

   Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βασική θεωρία σχετικά µε τις βάσεις 

δεδοµένων και ο τρόπος κατασκευής της βάσης που συµπεριλαµβάνεται στο παρόν 

Γεωγραφικό Σύστηµα. 
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   Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στα Γεωγραφικά Συστήµατα 

Πληροφοριών. ∆ίνονται στοιχεία ιστορικής εξέλιξης, δεδοµένα και τρόπος εισαγωγής 

και διαχείρισης, η σχέση τους µε την αρχαιολογία, καθώς και ο τρόπος σύνθεσης των 

δεδοµένων για την κατασκευή θεµατικών χαρτών στην παρούσα εργασία. 

   Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συµπεράσµατα, που απορρέουν από 

την παρούσα µελέτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ : ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ � ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

2.1 Ο χώρος 

 

   Η αρχαία Μαντίνεια βρίσκεται στην οµώνυµη πεδιάδα στο νοµό Αρκαδίας της 

Πελοποννήσου. Τα όρια της Μαντινικής χώρας κατά την αρχαιότητα ορίζονται από 

το τοπογραφικό ανάγλυφο, τα αρχαιολογικά δεδοµένα και τις γραπτές µαρτυρίες. 

Από τις τελευταίες, ιδιαίτερης σηµασίας είναι αυτή που παραθέτει ο Παυσανίας στο 

έργο του «Ελλάδος Περιήγησις : Αρκαδικά»1. 

 

   Ο συνδυασµός των παραπάνω δεδοµένων δείχνει ότι ο κύριος γεωγραφικός χώρος 

της Μαντινικής καταλάµβανε τρία από τα υψίπεδα της ανατολικής Αρκαδίας, µε 

κεντρικό αυτό της Μαντίνειας2. Το υψίπεδο αυτό έχει διαστάσεις περίπου 13 

χιλιόµετρα στον άξονα βορρά � νότου και µεταξύ 4 και 7 χιλιοµέτρων στον άξονα 

ανατολής � δύσης. Το υψόµετρο ποικίλει από τα 624 έως τα 640µ. Το υψίπεδο 

διέσχιζε κατά την αρχαιότητα ο ποταµός Όφις (σηµερινός χείµαρρος Φιδιάς), ενώ 

αναφέρεται η ύπαρξη της πηγής των Μελαγγείων, που θα πρέπει να τοποθετηθεί 

κοντά στο σηµερινό οικισµό Πικέρνι. 

 

   Στα βόρεια το όρος Αρµενιάς (υψ. 1756µ.) χωρίζει τη Μαντινική χώρα από τη χώρα 

του Ορχοµενού, ενώ στα νότια το όριο µε τη χώρα της Τεγέας θα πρέπει να ήταν το 

πιο στενό σηµείο ανάµεσα στην Καπνίστρα και το Μύτικα (Σκοπή).  

 

   Στα ανατολικά του κυρίου υψιπέδου βρίσκονται αυτά του Λουκά (στα 

νοτιοανατολικά) και της Νεστάνης (στα βορειοανατολικά). Το υψίπεδο του Λουκά 

περικλείεται από βουνά, εκτός από τη βορειοδυτική του γωνία, από την οποία έχει 

πρόσβαση στο υψίπεδο της Μαντίνειας. Οι διαστάσεις του είναι περίπου 3 χιλιόµετρα 

στον άξονα βορρά � νότου  και 4 χιλιόµετρα στον άξονα ανατολής � δύσης, ενώ 

χωρίζεται σχεδόν στη µέση από χαµηλό λόφο, στο ύψος του σύγχρονου οικισµού 

Λουκάς. Το µέσο υψόµετρο του υψιπέδου δεν διαφέρει από αυτό της Μαντίνειας. 

                                                 
1 Παυσ VIII  6.4 � 12. 
2 Σε δεδοµένες χρονικές περιόδους τα σύνορα της χώρας µεταβάλλονταν ανάλογα µε τις πολιτικές 
συνθήκες (περισσότερα στο Πίκουλας Γ.Α., 1990). 
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   Το υψίπεδο της Νεστάνης είναι σε µέσο υψόµετρο 615µ., αρκετά χαµηλότερο από 

αυτό της Μαντίνειας και του Λουκά. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστό µε την ονοµασία 

«Αργόν Πεδίον»3, καθώς κατά το χειµερινό διάστηµα ήταν πληµµυρισµένο από νερά. 

Τα νερά αυτά αποστραγγίζονταν από την καταβόθρα, που βρίσκεται στα 

βορειοανατολικά του λόφου Πανηγυρίστρα. Οι µέγιστες διαστάσεις του υψιπέδου 

είναι 7 χιλιόµετρα στον άξονα βορρά � νότου και 2.5 χιλιόµετρα στον άξονα 

ανατολής � δύσης. Το υψίπεδο επικοινωνεί µε εκείνο της Μαντίνειας στη νότια 

πλευρά του, στο ύψος του λόφου Στραβοµύτης, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές του 

περικλείεται από βουνά. 

 

   Τα υψίπεδα του Λουκά και της Νεστάνης ορίζουν το ανατολικό όριο της 

Μαντινικής χώρας. Πέρα από αυτά βρίσκεται ο ορεινός όγκος του Αρτεµισίου που 

χωρίζει την Αρκαδία από την Αργολίδα. Λιγότερο βέβαιο είναι το δυτικό όριο της 

Μαντινικής. Σε περιόδο ακµής της πόλης, κατά τον πρώτο συνοικισµό, φαίνεται να 

έχει συνάψει συµπολιτεία µε τους Ελισφάσιους και να επεκτείνει έτσι την κυριαρχία 

της στην περιοχή του Μαιναλίου πεδίου4, ενώ παράλληλα υπήκοοι της Μαντίνειας 

είναι και οι Παρράσιοι, οι οποίοι κατοικούν στη Μεγαλοπολιτική χώρα5. Πάντως 

µετά το θέρος του 421 π.Χ. η περιοχή των Μαντινέων πρέπει να περιορίζεται, καθώς 

µε τη βοήθεια των Λακεδαιµόνιων οι Παρράσιοι αυτονοµούνται6. Το τέλος της 

πολιτικής επέκτασης της Μαντίνειας προς τα δυτικά πρέπει να ξεκινά µε το διοικισµό 

της το 385 π.Χ., ενώ ολοκληρώνεται µε τη δηµιουργία της Μεγαλόπολης το 368 π.Χ. 

                                                 
3 Παυσ. VIII 7.1 
4 Για την επιγραφή όπου αναφέρεται η Συµπολιτεία Ελισφασίων και Μαντινέων βλ. Te Riele, BCH 
111 (1987), σελ. 167-190, ενώ σχολιασµός παρατίθεται και στο Πίκουλας Γ.Α., 1988. 
5 Θουκ. V 33,1  
6 βλ. Πίκουλας, 1988, σελ. 477. 
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Εικ.2.1 Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής Τριπόλεως, Γ.Υ.Σ. κλίµακα 1:50.000 

 

 

2.2 Σύντοµη αναφορά στην ιστορία της Μαντίνειας 

 

   Η κατοίκηση στο χώρο της Μαντινικής φαίνεται να ξεκινά από τους πολύ πρώιµους 

χρόνους. Αν και για την ανασύνθεση της πρωτοϊστορίας της περιοχής δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία, κάποιες ενδείξεις κατοίκησης υπάρχουν ήδη από την 

πρωτοελλαδική περίοδο7.  

 

   Όπως αναφέρουν οι πηγές8, πριν τον πρώτο συνοικισµό, η Μαντίνεια ήταν 

χωρισµένη σε πέντε δήµους. Σύµφωνα µε τον Fougères και τον Bölte9, η ονοµασία 

«δήµος» δεν πρέπει να συγχέεται µε τις «κώµες». Ένας δήµος µπορεί να 

περιλαµβάνει περισσότερες από µια κώµες. Τα ονόµατα των δήµων δεν έχουν 

παραδοθεί από τις πηγές. Η χώρα επικράτειάς τους όµως θα πρέπει να ορίζεται, 

                                                 
7 Πρωτοελλαδικά όστρακα αναφέρονται ανάµεσα στα ευρήµατα της ανασκαφής της Θ.Καράγιωργα, 
Α∆ 18 (1963), Χρον. 88 � 89. 
8 Στραβ. VIII 3 2. 
9 Fougères G., σελ. 127 � 129 και Bölte F., 1311 � 12. 
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σύµφωνα µε τον Fougères10, από τις φυσικές υποδιαιρέσεις της λεκάνης της 

Μαντίνειας σε πέντε τµήµατα. 

 

   Το κεντρικό τµήµα της περιοχής, χωρίζεται από το όρος Αλήσιον σε δύο τµήµατα. 

Τα δύο προαναφερόµενα κοµµάτια θα πρέπει να ανήκαν σε δύο δήµους, τους πιο 

πλούσιους, καθώς η επικράτειά τους περιλαµβάνει το εύφορο πεδινό τµήµα της 

Μαντινικής. Στα κοµµάτια αυτά αναπτύχθηκαν τρεις κώµες (Μαντίνεια-Πτόλις, 

Μαιρά, Μελαγγεία). Στην περιοχή του Αργού πεδίου βρίσκεται η κώµη της 

Νεστάνης, όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν τα όρια ενός ακόµα δήµου, ενώ στο 

υψίπεδο του Λουκά, θα πρέπει να τοποθετηθεί η επικράτεια του τέταρτου δήµου. 

Τέλος, η επικράτεια του λιγότερο ευνοηµένου δήµου θα πρέπει να τοποθετηθεί στις 

υπώρειες του όρους Μαίναλου, στην περιοχή των Σιµιάδων και του Κάψια.  

 

   Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Στράβωνα11, η Μαντίνεια συνοικίστηκε από  τους 

πέντε αυτούς δήµους µε τη βοήθεια των Αργείων, οι οποίοι αναζητούν συµµάχους 

ενάντια στους Σπαρτιάτες. Το χρονικό διάστηµα, στο οποίο συντελέστηκε ο πρώτος 

συνοικισµός της Μαντίνειας, δεν είναι ξεκάθαρο. Ο Fougères12 θεωρεί ότι πρέπει να 

συντελέστηκε κάποια στιγµή ανάµεσα στο 464 και το 459 π.Χ., όταν η Σπάρτη ήταν 

απασχοληµένη µε την εξέγερση των Ειλώτων, που ακολούθησε το µεγάλο σεισµό. 

Πάντως το 463 π.Χ., κατά την εξέγερση των Ειλώτων, η Μαντίνεια φέρεται να 

βοηθάει τους Σπαρτιάτες13.  

 

   Αντίθετα µε τον Fougères, ο Amit14 πιστεύει ότι ο συνοικισµός συνδέεται µε το 

συνοικισµό της Τεγέας και την αυξηµένη δύναµη των Αργείων πριν τους Περσικούς 

πολέµους. Την άποψή του για την πρωιµότητα του συνοικισµού ενισχύει µε τον 

ισχυρισµό ότι γύρω στο 500 π.Χ. οι Μαντινείς κόβουν νοµίσµατα.  

 

   Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η Μαντίνεια έχει αρχικά φιλικές σχέσεις µε τη 

Σπάρτη. Οι σχέσεις των δύο πόλεων αλλάζουν, όταν το 421 π.Χ. η Σπάρτη εισβάλλει 

                                                 
10 Fougères G., σελ. 127 � 128 . 
11 Στραβ. VIII 3.2 
12 Fougères G., σελ. 375 κ.ε. 
13 Το 385 π.Χ., πριν το διοικισµό της πόλης από τον Αγησίπολι, ο άλλος Σπαρτιάτης βασιλιάς, 
Αγησίλαος, έχει ζητήσει να εξαιρεθεί από την εκστρατεία κατά της Μαντίνειας, γιατί η πόλη βοήθησε 
τον πατέρα του, Αρχίδαµο, εναντίον των Ειλώτων. 
14 Amit, σελ. 124 � 127. 
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πανδηµεί15 στη χώρα των Παρρασίων, την οποία κατείχαν οι Μαντινείς16. Οι 

Σπαρτιάτες καταστρέφουν το µικρό οχυρό που είχαν χτίσει οι Μαντινείς στην 

περιοχή και δίνουν στους Παρράσιους την αυτονοµία τους17.  

    

   Στα 420 π.Χ. η Μαντίνεια συνάπτει συµφωνία µε το Άργος, την Αθήνα και την 

Ήλιδα18. Με το Άργος συντάσσεται στη µάχη της Μαντίνειας το 418 π.Χ., εναντίον 

του βασιλιά της Σπάρτης Άγι. Ο σπαρτιάτης βασιλιάς κερδίζει αποφασιστική νίκη και 

οι Αργείοι αναγκάζονται να συνάψουν ειρήνη µε τη Σπάρτη. Ανάλογη φαίνεται να 

είναι και η τύχη της Μαντίνειας, η οποία υποχρεώνεται να ελευθερώσει τους 

βόρειους Μαιναλίους19. Πάντως κατά τη διάρκεια της σικελικής εκστρατείας 

βρίσκουµε την πόλη να συµµετέχει στο πλευρό των Αθηναίων, γεγονός που πιθανώς 

σηµαίνει ότι δεν είχαν κλείσει συµµαχία µε τη Σπάρτη, αλλά απλά ειρήνη. 

 

   Η Μαντίνεια κατορθώνει να διατηρήσει την αυτονοµία της µέχρι το 385 π.Χ. Τότε, 

όταν οι Μαντινείς αρνούνται να συµµορφωθούν µε τις επιταγές της Σπάρτης για την 

καθαίρεση των τειχών της πόλης20, ο βασιλιάς Αγησίπολις, µε σπαρτιατικό 

εκστρατευτικό σώµα, φτάνει στην περιοχή. Ακολουθεί η πολιορκία της πόλης και στη 

συνέχεια η καταστροφή της. Λέγεται µάλιστα ότι ο Αγησίπολις πετυχαίνει την 

παράδοση της πόλης, αφού έστρεψε την κοίτη του ποταµού Όφεως, ο οποίος 

περίκλειε την πόλη, µε αποτέλεσµα αυτή να πληµµυρίσει και να καταρρεύσουν τα 

τείχη της.  

 

   Ακολουθεί η καταστροφή της πόλης και το γκρέµισµα των τειχών της, ενώ οι 

Μαντινείς υποχρεώνονται να διοικιστούν στις περιοχές, από τις οποίες προήλθαν πριν 

το συνοικισµό21. Παράλληλα αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στρατό 

στην πελοποννησιακή συµµαχία, µε τις δυνάµεις της οποίας συµπολεµούν στη µάχη 

των Λεύκτρων το 371 π.Χ. 

 
                                                 
15 Θουκ. V 33. 
16 Είχε προηγηθεί το 423/3 π.Χ. σύγκρουση µεταξύ των Τεγεατών και των Μαντινέων, µε αµφίβολο 
αποτέλεσµα, µετά από την οποία η Μαντίνεια εξουσίαζε τους Παρράσιους. 
17 βλ. Bölte F., σελ. 1322. 
18 Θουκ. V 47. 
19 Bölte F., σελ. 1322. 
20 Γεγονός που θα σήµαινε και καταστροφή της πόλης, αφού θα παρέµενε ανοχύρωτη µέσα στην 
πεδιάδα. 
21 Ξεν., Ελλ. V 2,3 κ.ε. 
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  Τα γεγονότα που οδήγησαν στο δεύτερο συνοικισµό της πόλης, ξεκινούν µε τη 

διακήρυξη της αυτονοµίας των ελληνικών πόλεων από τη Σπάρτη την ίδια χρονιά22. 

Τότε οι Μαντινείς αποφασίσουν την επανένωση τους σε µια πόλη, η ανοικοδόµηση 

της οποίας θα πρέπει να ξεκίνησε νωρίς µέσα στο 370 π.Χ.23. Σε αυτή συνέδραµαν 

όλες οι αρκαδικές πόλεις, ενώ η Ήλιδα πρόσφερε τρία τάλαντα. Η προσπάθεια των 

Σπαρτιατών να καθυστερήσουν την ανοικοδόµηση παρέµεινε άκαρπη. Μαζί µε την 

ανοικοδόµηση της πόλης θα πρέπει να αποκαταστήθηκε και το δηµοκρατικό 

πολίτευµα. 

 

   Με το συνοικισµό της Μεγαλόπολης από τους Θηβαίους το 369 π.Χ., η δύναµη της 

Σπάρτης δέχεται καίριο πλήγµα. Όταν όµως το 362 π.Χ. ο Επαµεινώνδας 

επανεκστρατεύει στην Πελοπόννησο, οι Μαντινείς κλείνουν συνθήκη µε τους 

Σπαρτιάτες24. Έτσι συντάσσονται στη µάχη της Μαντίνειας το 362 π.Χ. εναντίον των 

Θηβαίων. Το αποτέλεσµα είναι αµφίρροπο, αφού νικούν µεν οι Θηβαίοι, αλλά 

σκοτώνεται ο Επαµεινώνδας, γεγονός που σηµαίνει την κατάλυση της θηβαϊκής 

ηγεµονίας. 

 

   Αργότερα το 343/2 π.Χ. η Μαντίνεια συνάπτει συµµαχία µε την Αθήνα εναντίον 

του Φιλίππου Β΄ της Μακεδονίας. Μετά τη µάχη της Χαιρώνιας όµως το 338 π.Χ., ο 

Φίλιππος κατέρχεται στην Πελοπόννησο και, αφού περάσει από το πέρασµα του 

Πρίνου στην Αρκαδία, στρατοπεδεύει στην περιοχή της Νεστάνης25 και προσπαθεί να 

επεκτείνει την κυριαρχία του στις αρκαδικές πόλεις.  

 

   Το 303 π.Χ. η Μαντίνεια είναι µια από τις λίγες πόλεις που δεν βρίσκονται υπό την 

εξουσία του ∆ηµητρίου του Πολιορκητή26. Στις επόµενες δεκαετίες βρίσκουµε την 

πόλη να συντάσσεται πότε µε την αιτωλική και πότε µε την αχαϊκή συµπολιτεία27.  

Όταν γύρω στο 229/8 π.Χ. η πόλη αποστατεί από την αχαϊκή συµµαχία µε σκοπό να 

συνταχθεί ξανά µε την αιτωλική, ο Άρατος επιτίθεται και λίγο αργότερα την 

καταλαµβάνει. Οι Μαντινείς θα αντεπιτεθούν, θα εξοντώσουν την αχαϊκή φρουρά και 

θα αποκαταστήσουν το πολίτευµα.  
                                                 
22 Ξεν. Ελλ. VI 3,18 
23 Bölte F., σελ 1324. 
24 Ξεν. Ελλ. VII 5, 1 � 3. 
25 Παυσ. VIII 7,4. 
26 Πλουτ. ∆ηµητρ. 25. 
27 Bölte F., σελ. 1326 � 1327. 
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   Λίγο αργότερα, το 223 π.Χ., στη Μαντίνεια θα επιτεθεί ο Αντίγονος ∆ώσων, ο 

οποίος τελικά θα την καταστρέψει, θα σκοτώσει τους άντρες και θα υποδουλώσει τις 

γυναίκες και τα παιδιά της πόλης. Αφού τη µετονοµάσει σε «Αντιγόνεια», θα 

εγκατασταθούν σε αυτή Αργείοι28.  

 

   Το παλιό της όνοµα θα επαναφέρει ο αυτοκράτορας Αδριανός, ο οποίος την 

επισκέπτεται το 125 µ.Χ. και συµβάλλει στην ανοικοδόµηση κάποιων ναών της29. 

Αναφορές στο όνοµα της Μαντίνειας έχουµε σύµφωνα µε το Bölte30 µέχρι τον 6ο αι. 

µ.Χ. 

 

 2.3 Περιγραφή των τειχών της πόλης 

 

   Σύµφωνα µε τον κύριο µελετητή του χώρου Gustave Fougères, η φάση των τειχών 

της πόλης, που ανήκει στην περίοδο του πρώτου συνοικισµού, ήταν κατασκευασµένη 

από ωµές πλίνθους31. Το τείχος αυτό καταστράφηκε από τον Αγησίπολι το 385 π.Χ.  

 

   Μετά το δεύτερο συνοικισµό της πόλης το 371 π.Χ., οι Μαντινείς, αφού έστρεψαν 

το ρου του Όφι, έτσι ώστε να περνά γύρω από την πόλη, προχώρησαν στην 

ανοικοδόµηση των τειχών. Από τα τείχη σήµερα είναι ορατή η λίθινη κρηπίδα, πάνω 

στην οποία θα πρέπει να εδράζονταν σειρά από ωµές πλίνθους, οι οποίες ανέρχονταν 

σε ικανό για την άµυνα ύψος. 

 

   Το σχήµα του περιβόλου είναι ελλειπτικό µε διαστάσεις (σύµφωνα πάντα µε το 

Fougères32) 1349µ. στον άξονα Β-Ν και 1087µ. στον άξονα Α-∆, ενώ η ολική 

περίµετρός τους είναι 3942µ (εικόνα 2.2). Τα τείχη είναι κατασκευασµένα σύµφωνα 

µε το ακανόνιστο πολυγωνικό σύστηµα τειχοποιίας, εκτός από µερικά σηµεία στα 

οποία τείνουν προς το τραπεζιόσχηµο.  

 

                                                 
28 Πλουτ. Άρατ. 45. 
29 Παυσ. VIII 8,12. 
30 Bölte F., σελ. 1331. 
31 Fougères G., σελ. 132. 
32 Fougères G., σελ. 140. 
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Εικ.2.2 Σχέδιο των τειχών της πόλης, κατά τον G. Fougères 

 (Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Αρκαδικά, σελ.198) 

 

   Τα τείχη αποτελούνται από εσωτερική και εξωτερική πλευρά. Στην εξωτερική 

πλευρά τους σώζονται δύο έως τέσσερις δόµοι λιθοπλίνθων από ντόπιο ασβεστόλιθο 

(εικόνα 2.3), ενώ για την εσωτερική πλευρά έχουν χρησιµοποιηθεί µικρότεροι λίθοι 

πιο πρόχειρα κατεργασµένοι. Το µεταξύ τους κενό, πρέπει να ήταν γεµισµένο µε 

χώµα και µικρές πέτρες, ενώ το συνολικό πάχος του τείχους κυµαίνεται από 4.20 έως 

4.70µ.33. Πάνω από το τµήµα αυτό, το οποίο διατηρείται και σήµερα, θα πρέπει να 

ξεκινούσαν οι πλίνθοι.  

 

                                                 
33 Bölte F., 1314. 
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Εικ.2.3 Μέρος της εξωτερικής κρηπίδας των τειχών. ∆ιακρίνονται γωνιαίοι οδηγοί  (λήψη 19/8/1999). 

    

   Ανά διαστήµατα τα τείχη είχαν τετράγωνους πύργους, στο εσωτερικό των οποίων 

θα πρέπει να υπήρχε σκάλα, για άνοδο στις επάλξεις (εικόνες 2.4 και 2.5). Σύµφωνα 

πάντοτε µε το Fougères, οι πύργοι ήταν 12634. 

 

   
Εικ.2.4 Κάτοψη πύργου (Fougères, σχ. 23 σελ. 147)      Εικ.2.5 Όψη και τοµή πύργου (Fougères, σχ.25  

                                                                                                 σελ.149) 

    Η είσοδος στην εντός των τειχών περιοχή γινόταν από τις πύλες, 10 τον αριθµό 

κατά το Fougères. Το σχήµα τους ποικίλει, ενώ η καθεµιά είχε από δύο πύργους 

τετράγωνους ή στρογγυλούς (εικόνα 2.6). Από κάθε πύλη θα πρέπει να ξεκινούσε και 

ένας δρόµος, που θα συνέδεε τη Μαντίνεια µε γειτονικές πόλεις. Έτσι συµβατικά 

έχουν αποδοθεί σε αυτές ονοµασίες, ανάλογες µε την πόλη προορισµού του δρόµου : 

 

 

 

                                                 
34 O Ross δίνει 129 � 130, ο Gell 116, o Leake 118, o Curtius 120 (βλ. Fougères, σελ.149) 
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Ονοµασία σύµφωνα µε Fougères Ονοµασία σύµφωνα µε Παπαχατζή 

Πύλη Α : Ορχοµενού και Κλείτορος 

µέσω Αγχισίας 

Πύλη Κλείτορος (Α) 

Πύλη Β : Μαιράς � Ορχοµενού Πύλη Ορχοµενού (Β) 

Πύλη C : Αλέας (Στυµφάλου) Πύλη Ορχοµενού (C) 

Πύλη D : Μελαγγείων � Άργους (µέσω 

Κλίµακας) 

Πύλη Μελαγγείων � Άργους (D) 

Πύλη E : Αλησίου Πυλίδα Αλησίου (E) 

Πύλη F : Νεστάνης � Άργους (µέσω 

Πρίνου) 

 Πύλη Νεστάνης � Άργους (F) 

Πύλη G : Τεγέας  Πύλη Τεγέας (G) 

Πύλη Η : Μανθυρέας Θύρα (Η) 

Πύλη Ι : Παλλαντίου (Μεγαλόπολις) Πύλη Παλλαντίου (Ι) 

Πύλη Κ : Μεθυδρίου (Μαινάλου) Πύλη Μεθυδρίου (Κ) 

 

 

 
Εικ.2.6 Πύλη F � Νεστάνης � Άργους, Νότιος πύργος (λήψη 19/8/1999). 

 

2.4 Φυλακεία και οχυρά 

 

   Εκτός από την κεντρική οχύρωση της Μαντίνειας, στη Μαντινική χώρα 

εντοπίζονται πέντε φυλακεία και ένα οχυρό. Πριν όµως προβούµε στην αναλυτική 

περιγραφή τους, κρίνεται σκόπιµο να διασαφηνιστεί ο όρος «φυλακείο». 
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   Με τον όρο «φυλακείο» νοούνται αυθύπαρκτες στο χώρο αµυντικές κατασκευές35. 

Οι δόκιµοι όροι είναι φυλάκιον ή φυλακείον (guardhouse, patrol station), φρυκτώριον 

(watchtower) και πύργος (tower). Ο τελευταίος όρος χρησιµοποιείται κυρίως για τα 

τείχη µιας πόλης και όχι για µεµονωµένες κατασκευές. 

 

   Οι κατασκευές αυτές σχετίζονται συχνά µε αρχαίους αµαξήλατους δρόµους36 και 

βρίσκονται σε σηµείο που ευνοεί τον έλεγχο της γύρω περιοχής. Τα µέχρι τώρα 

γνωστά παραδείγµατα σε όλη την Ελλάδα, µας επιτρέπουν να πούµε ότι πρόκειται για 

κτήρια σχετικά µικρών διαστάσεων, µε παραπάνω από έναν ορόφους, στρογγυλού ή 

ορθογωνίου σχήµατος.  Το υλικό κατασκευής του σωζόµενου µέρους είναι ντόπιος 

λίθος, ενώ το σύστηµα τειχοδοµίας, που συνήθως παρατηρείται είναι το  ακανόνιστο 

τραπεζιόσχηµο. 

 

   Τα κριτήρια αυτά πληρούν και τα κτήρια, που εντοπίστηκαν στη Μαντινική. Τα 

τέσσερα από αυτά, καθώς και το οχυρό, αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία. 

Πρόκειται για τα φυλακεία στον Ανεµόµυλο της Σκοπής, το Παλιοχώρι Πικερνίου, 

τον Άγ. Γεώργιο Λουκά και τον Άγ. Τρύφωνα στο Στραβοµύτη, καθώς και για τη 

µικρή ακρόπολη της Νεστάνης στο λόφο της Πανηγυρίστρας.  

 

   Το πέµπτο κτίσµα, το οποίο σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις είναι ένα ακόµα 

φυλακείο, εντοπίστηκε µε αυτοψία στις 25/4/2000, στα πλαίσια της παρούσας 

µεταπτυχιακής εργασίας, ύστερα από πληροφορίες του δηµάρχου Μαντινείας κ. Γ. 

Τσιαγγούρη.  

 

2.4.1 Προφήτης Ηλίας Σιµιάδων 

  

   Βρίσκεται στο λόφο Προφήτης Ηλίας, νοτιοανατολικά του χωριού Σιµιάδες, στο 

Β∆ άκρο της πεδιάδας της Μαντίνειας. ∆υστυχώς εκκλησία που οικοδοµείται στο 

λόφο, έχει καταστρέψει το κτήριο ολοσχερώς, αφήνοντας ως µόνα τεκµήρια της 

ύπαρξης του τις λιθοπλίνθους από τις οποίες ήταν κατασκευασµένο, καθώς και 

αρκετές µελαµβαφείς κεραµίδες (εικόνα 2.7). Αρκετές δε λιθόπλινθοι, από ντόπιο 

ασβεστόλιθο, φέρουν γωνιαίο οδηγό (εικόνα 2.8). Όλο το προαναφερόµενο 
                                                 
35 Πίκουλας Γ.Α., 1995, σελ. 27. 
36 ∆ρόµους ειδικά κατασκευασµένους για την εύκολη και ασφαλή κυκλοφορία κάρων και αµαξών. 
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οικοδοµικό υλικό βρίσκεται τραβηγµένο, πιθανότατα από εκσκαφικό µηχάνηµα, στο 

χώρο γύρω από την εκκλησία. ∆εν βοηθάει όµως στο να εξάγουµε κάποιο 

συµπέρασµα σχετικό µε τις διαστάσεις του κτηρίου. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η 

θέση έχει καλή ορατότητα προς την πεδιάδα της Μαντίνειας και τα περάσµατα του 

Μαινάλου. Βρίσκεται δε στο βορειοδυτικότερο άκρο, σε σηµείο κατάλληλο για τον 

έλεγχο του περάσµατος προς τον Ορχοµενό. 

 

 
Εικ.2.7 Μελαµβαφής κεραµίδα από το κτίσµα στο λόφο Προφ.Ηλίας Σιµιάδων (λήψη 25/4/2000) 

 

 

 
Εικ.2.8 Λιθόπλινθος µε γωνιαίο οδηγό  από το κτίσµα στο λόφο Προφ.Ηλίας Σιµιάδων 

 (λήψη 25/4/2000) 



Κεφάλαιο 2 : Μαντίνεια : Χώρος και Ιστορία � Περιγραφή των αµυντικών κατασκευών 

 22

     Ακολουθεί  περιγραφή των δηµοσιευµένων κτισµάτων : 

 

2.4.2 Ανεµόµυλος Σκοπής37 

 

   Βρίσκεται στη χαµηλότερη κορυφή του λόφου Μύτικας- Σκοπή, στο νότιο άκρο της 

πεδιάδας της Μαντίνειας, σε υψόµετρο 796µ. (σύµφωνα µε τις µετρήσεις του GPS). 

Πρόκειται για ορθογώνιο κτίσµα διαστάσεων 4.70µ. στα δυτικά, 4.55µ. στα βόρεια, 

4.60µ. στα ανατολικά και 4.65µ. στα νότια, µε τειχοδοµία ακανόνιστου 

τραπεζιόσχηµου συστήµατος από ντόπιο ασβεστόλιθο. Σήµερα διατηρείται σε ύψος 

ενός δόµου, εκτός από τη νοτιοδυτική γωνία, όπου σώζονται τρεις δόµοι (εικόνα 2.9). 

Υπάρχουν γωνιαίοι οδηγοί τόσο στις κατά χώραν λιθοπλίνθους, όσο και σε άλλες που 

βρίσκονται πεσµένες παραπλεύρως του κτίσµατος (εικόνα 2.10).  

 

 

 
Εικ.2.9 Το φυλακείο στον Ανεµόµυλο Σκοπής (λήψη 17/8/1999) 

 

 

                                                 
37 Αναφορές για το φυλακείο στους Fougères, Loring, Frazer, Pritchett, Παπαχατζή, Πίκουλα (1995). 
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Εικ.2.10 Γωνιαίος οδηγός σε λιθόπλινθο κοντά στο φυλακείο στον Ανεµόµυλο Σκοπής 

(λήψη 7/8/1999) 

    

   Ο Loring38 αναφέρει ότι κάποιοι ντόπιοι γνώριζαν τον τόπο ως τάφο του 

Επαµεινώνδα. Η ανασκαφή όµως που διεξήγαγε στο κτήριο, δεν απέδωσε κανένα 

εύρηµα σχετιζόµενο µε ταφή. 

 

   Η θέα από το σηµείο είναι εξαιρετική, τόσο προς την περιοχή της Μαντίνειας, όσο 

και προς την περιοχή της Τεγέας.  

 

2.4.3 Παλιοχώρι Πικερνίου39 

 

   Βρίσκεται βόρεια του χωριού Πικέρνι κοντά στο εικονοστάσι της Αγ. Μαρίνας, σε 

υψόµετρο 874µ. (µετρήσεις GPS). Πρόκεται για ορθογώνιο κτίσµα διαστάσεων 

5.10µ. στα βόρεια, 4.98µ. στα δυτικά, 5.30µ.(;) στα ανατολικά και 4.65µ.(;)40 στα 

νότια, µε τειχοδοµία αµελούς ακανόνιστου τραπεζιόσχηµου συστήµατος από ντόπιο 

ασβεστόλιθο. Σώζεται σε ύψος 5 δόµων, ενώ έχει υποστεί νεώτερες επεµβάσεις (είναι 

ορατές κεραµίδες και κονίαµα στους αρµούς του) (εικόνα 2.11). Στη νότια πλευρά 

                                                 
38 Βλ. Loring, σελ.83 
39 Αναφορά για το φυλακείο στο Πίκουλας Γ.Α., 1995. 
40 Το ανατολικό και νότιο όριο του κτίσµατος δεν είναι σαφή. 
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του υπάρχει µονόχωρο κτίσµα, στο οποίο διακρίνεται αψίδα. Το κτίσµα βρίσκεται 

κοντά στο οδικό πέρασµα της Κλίµακας προς Μαντίνεια. 

 
Εικ. 2.11 Το φυλακείο στο Πικέρνι (λήψη 24/4/2000) 

 

2.4.4 Άγ.Γεώργιος Λουκά41 

 

   Βρίσκεται στο λόφο Άγ. Γεώργιος κοντά στο χωριό Λουκάς, σε υψόµετρο 710µ. 

(µετρήσεις GPS). Πρόκειται για ορθογώνιο κτίσµα διαστάσεων 9.55µ. στα βόρεια και 

~ 11µ. στα ανατολικά, ενώ οι άλλες πλευρές έχουν καταστραφεί από την εκκλησία. Η 

τειχοδοµία είναι επιµεληµένου ακανόνιστου τραπεζιόσχηµου συστήµατος από ντόπιο 

ασβεστόλιθο. Σώζεται σε ύψος έως και 5 δόµων και έχει χρησιµοποιηθεί ως θεµέλιο 

για τη σύγχρονη εκκλησία του Άγ. Γεωργίου, µετά τη σύγχρονη ανακαίνιση της 

οποίας προστέθηκε τσιµέντο στους αρµούς του (εικόνα 2.12). Η τειχοποιία είναι 

ιδιαίτερα επιµεληµένη και οι διαστάσεις του µεγαλύτερες από τις συνήθεις για 

φυλακεία.  

 

                                                 
41 Αναφορές για το φυλακείο στους Fougères, Howell, Παπαχατζή, Πίκουλα (1995). 
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Εικ.2.12 Το φυλακείο στον Άγ.Γεώργιο Λουκά. ∆ιακρίνεται ο γωνιαίος οδηγός (λήψη 19/8/1999) 

 

2.4.5 Άγ.Τρύφωνας Στραβοµύτη42 

 

   Βρίσκεται στο λόφο Στραβοµύτης, ακριβώς στο σηµείο που είναι στηµένο το 

τριγωνοµετρικό σηµείο του στρατού, σε υψόµετρο 812µ. (µετρήσεις GPS). Πρόκειται 

για ορθογώνιο κτίσµα διαστάσεων 4.83µ. στα δυτικά, 4.76µ. στα νότια, 4.73µ. στα 

ανατολικά και 4.76µ. στα βόρεια, µε τειχοδοµία ακανόνιστου τραπεζιόσχηµου 

συστήµατος από ντόπιο ασβεστόλιθο (εικόνα 2.13). Σώζεται σε ύψος 2 δόµων, ενώ 

οικοδοµικό υλικό έχει χρησιµοποιηθεί για το κτίσιµο νεώτερου ταµπουριού. Από τη 

θέση υπάρχει ορατότητα τόσο προς το πέρασµα του Πρίνου προς Νεστάνη και της 

Κλίµακας προς Σάγκα (Πόρτες). 

                                                 
42 Αναφορές για το φυλακείο στους Fougères, Lattermann, Pritchett, Hodkinson, Πίκουλα (1995). 
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Εικ.2.13 Το φυλακείο στον Άγ.Τρύφωνα. Στο βάθος διακρίνεται ο βυζαντινός Γουλάς και το πέρασµα 

του Πρίνου (λήψη 17/8/1999) 

 

2.4.6 Νεστάνη43 

 

   Η Νεστάνη δεν συγκαταλέγεται στα απλά φυλακεία, αλλά είναι η ακρόπολη της 

οµώνυµης κώµης, που ανήκει στην επικράτεια της Μαντίνειας. Βρίσκεται στο βόρειο 

άκρο του σύγχρονου οικισµού Νεστάνη (Τσιπιανά), επάνω στο λόφο Πανηγυρίστρα  

(εικόνα 2.14) και έχει υψόµετρο 770µ. (µετρήσεις GPS). Σήµερα ο λόφος είναι 

κατάφυτος µε πεύκα, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, όπως δείχνουν 

φωτογραφίες των αρχών του αιώνα44. Στην κορυφή του υπάρχει η εκκλησία της 

Αναλήψεως, κάτω από την οποία διακρίνεται κρηπίδα κτηρίου µε ορατές πέντε 

τουλάχιστον µεγάλες λιθόπλινθους (εικόνα 2.15)45, ενώ αναφέρονται και άλλα 

κτίσµατα στο πλάτωµα του λόφου, το οποίο πρέπει να αποτελούσε την ακρόπολη της 

κώµης. Σήµερα τίποτα από αυτά δεν είναι ορατά, καθώς ο χώρος έχει διαµορφωθεί 

για εκδηλώσεις από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού. 

 

   Τα τείχη σήµερα είναι ορατά σε µικρό µόνο τµήµα τους, ιδιαίτερα µετά τις 

πρόσφατες µετατροπές στο χώρο. Πρόκειται για ισχυρή κατασκευή ισόδοµου, σε 

                                                 
43 Αναφορές για το οχυρό στους Loring, Frazer, Lattermann, Howell, Hodkinson, Παπαχατζή. 
44 Lattermann, σελ. 408. 
45 Ο Lattermann τις ταυτίζει µε ναό (βλ. Lattermann, σελ. 415) 
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κάποια σηµεία, και τραπεζιόσχηµου συστήµατος, ιδιαίτερα επιµεληµένου. Στις πύλες 

το τείχος σώζεται σε µεγάλο ύψος (εικόνες 2.16-2.17).  

 

   Το οχυρό έχει πλήρη έλεγχο, τόσο του περάσµατος του Πρίνου, όσο και ολόκληρου 

του Αργού Πεδίου. Επίσης έχει άµεση οπτική επαφή µε το φυλακείο στον 

Άγ.Τρύφωνα. 

 

 
Εικ. 2. 14 Ο λόφος της Πανηγυρίστρας, όπου βρίσκεται το οχυρό της Νεστάνης, από τον Άγ.Τρύφωνα 

(λήψη 17/8/1999) 
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Εικ. 2.15 Κρηπίδα κτηρίου µπροστά από την εκκλησία της Αναλήψεως στη Νεστάνη 

(λήψη 18/8/1999) 

 

      
Εικ. 2.16 Α Πύλη των τειχών της Νεστάνης από Β    Εικ. 2.17 ∆ Πύλη των τειχών της Νεστάνης από Β 

(λήψη 18/8/1999)                                                         (λήψη 18/8/1999) 
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   2.5 Αµυντικό δίκτυο 

 

   Πληροφορίες για το χρόνο κατασκευής των φυλακείων δεν έχουµε από τις γραπτές 

πηγές. Η κώµη της Νεστάνης, σύµφωνα µε αναφορές του Εφόρου και του 

Θεοπόµπου, θα πρέπει να υπήρχε ήδη πριν τα µέσα του 4ου αι. π.Χ. Σε ανάλογη 

περίοδο θα πρέπει να τοποθετηθεί και η κατασκευή των τειχών της κώµης46, αν 

µάλιστα συνεξετάσουµε και τη συγκέντρωση οστράκων κλασικής και ελληνιστικής 

εποχής, την οποία αναφέρει ο Howell47.  

 

   Για να αποτελούν τα φυλακεία αµυντικό δίκτυο, πρέπει να είναι κατασκευές  

ιδρυµένες όχι τυχαία, αλλά µετά από µελέτη και σχεδιασµό, έτσι ώστε να µπορούν να 

έχουν τον έλεγχο συγκεκριµένων σηµείων, να αλληλοκαλύπτονται από άποψη 

ορατότητας και να µπορούν εύκολα να επικοινωνούν µεταξύ τους. Ανάλογη µελέτη 

και σχεδιασµός δεν µπορούν παρά να ενταχθούν στα πλαίσια δηµόσιας και όχι 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

 

   Στον τρόπο κατασκευής των φυλακείων υπάρχει µεγάλη οµοιότητα, γεγονός που θα 

µπορούσε να τα κατατάξει στο ίδιο οικοδοµικό πρόγραµµα, µέσα στο β΄ µισό του 4ου 

π.Χ. αι. κατά τους µελετητές. Το µόνο που παρουσιάζει διαφορά στον τρόπο 

οικοδόµησης είναι το φυλακείο του Πικερνίου, όπου οι λίθοι είναι πολύ πιο µικροί 

και αµελώς επεξεργασµένοι.  

 

   Αν και η αυτοψία υποδεικνύει οπτική επαφή ανάµεσα στα φυλακεία, καθώς και 

τµηµατικό έλεγχο αρχαίων οδικών περασµάτων, στόχος της παρούσας ερευνητικής 

εργασίας είναι η πιστοποίηση της οπτικής επαφής και η διερεύνηση του βαθµού 

ελέγχου και επικοινωνίας των αµυντικών κατασκευών που συµµετέχουν στο 

αµυντικό δίκτυο της Μαντινικής, µέσω των Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών. 

                                                 
46 Ίσως λίγο µετά το δεύτερο συνοικισµό της Μαντίνειας, όπως υποστηρίζει ο Lattermann (AA 1913, 
414). 
47 βλ. Hodkinson S. & H., σελ. 248. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (GPS) 

 
3.1 Χαρτογραφικές απεικονίσεις  

 
3.1.1 Γενικά 
 
   Χάρτης  είναι η απεικόνιση της καµπύλης επιφάνειας της Γης σε ένα επίπεδο. Η 

απεικόνιση αυτή είναι πάντα υπό κλίµακα. Η επιφάνεια της γης, όπως γνωρίζουµε, 

δεν είναι επίπεδη, αλλά θεωρείται είτε ως σφαίρα είτε ως ελλειψοειδές. Για τη 

δηµιουργία λοιπόν ενός χάρτη, απαιτείται η ανάπτυξη της επιφάνειας της γης σε 

επίπεδο. Αυτό ονοµάζεται χαρτογραφική  απεικόνιση  και πρόκειται για έναν 

µετασχηµατισµό των συντεταγµένων, έτσι ώστε να αποδοθούν σε επίπεδο. 

 

   Κατά την αποτύπωση µιας µικρής και περιορισµένης έκτασης της Γης σε κάποιο 

επίπεδο χάρτη, η καµπυλότητα της Γης δε λαµβάνεται υπόψη. Μια χωροσταθµική 

επιφάνεια θεωρείται, σ� αυτή την περίπτωση, ότι είναι επίπεδη και τα διάφορα σηµεία 

της Γης αποτυπώνονται πάνω στο χάρτη συνήθως µε ορθογώνιες καρτεσιανές 

συντεταγµένες (x, y). 

 

   Άλλο είδος συντεταγµένων που χρησιµοποιείται είναι το γεωγραφικό  µήκος  λ , 

που είναι η γωνία που σχηµατίζεται ανάµεσα  στον κεντρικό µεσηµβρινό και στον 

µεσηµβρινό που διέρχεται από το σηµείο στο οποίο µετράµε, και το γεωγραφικό  

πλάτος  φ , που είναι η γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ της καθέτου στο σηµείο που 

µετράµε και του ισηµερινού.  

 
Εικ. 3.1 Σχηµατική Απεικόνιση του γεωγραφικού µήκους και πλάτους (σχ.από P.Dana στο 

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/datum/datum_f.html) 
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   Πρέπει όµως να γνωρίζουµε ότι αναπτυκτή επιφάνεια, θεωρείται εκείνη που µπορεί 

να µετασχηµατιστεί σε επίπεδη χωρίς παραµορφώσεις. 

 

   Μια ιδεατή χαρτογραφική απεικόνιση πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες 

συνθήκες48: 

 

1. Η µορφή των επιφανειών (σχηµάτων) της γης να µην παραµορφώνεται στο 

χάρτη. 

2. Η γωνία δύο οποιονδήποτε εφαπτόµενων γραµµών σε ένα σηµείο της γήινης 

επιφάνειας θα πρέπει να ισούται µε τη γωνία των αντίστοιχων εφαπτόµενων 

στο αντίστοιχο σηµείο στο χαρτογραφικό επίπεδο. 

3. Όλες οι διευθύνσεις ή και τα αζιµούθια για όλα τα σηµεία του χάρτη να 

απεικονίζονται σωστά σε σχέση µε το κέντρο του χάρτη. Όλοι οι µέγιστοι 

κύκλοι της επιφάνειας της Γης να απεικονίζονται ως ευθείες γραµµές στο 

χαρτογραφικό επίπεδο. 

4. Η κλίµακα της απεικόνισης να διατηρείται ίση µε τη µονάδα σε όλη την έκταση 

του χάρτη. Εποµένως, όλες οι αποστάσεις θα πρέπει να διατηρούν τα 

αντίστοιχα µεγέθη στο χάρτη. Συνήθως όµως, η κλίµακα είναι ίση µε τη 

µονάδα µόνο κατά µήκος µίας ή περισσότερων γραµµών του χάρτη. 

5. Όλα τα εµβαδά συγκεκριµένων εκτάσεων στην επιφάνεια της Γης θα πρέπει να 

καλύπτουν το ίδιο εµβαδόν στο χάρτη. 

6. Τα γεωδαιτικά µήκη και πλάτη (φ,λ) όλων των σηµείων της επιφάνειας της Γης 

πρέπει να απεικονίζονται σωστά. 

 

3.1.2 Κατηγορίες χαρτογραφικών απεικονίσεων  

 

    Όµως ούτε η σφαίρα ούτε το ελλειψοειδές είναι αναπτυκτά στο επίπεδο. Οι µόνες 

επιφάνειες που είναι αναπτυκτές είναι το επίπεδο, ο κύλινδρος και ο κώνος. Συνεπώς 

µε οποιαδήποτε µέθοδο και να µετασχηµατιστεί µεγάλη έκταση της γήινης 

επιφάνειας σε επίπεδο χάρτη, θα έχουµε πάντα παραµορφώσεις, τόσο στο σχήµα και 

στη µορφή, όσο και στην κλίµακα, τις γωνίες, τις διευθύνσεις, τα εµβαδά και 

κατ�επέκταση δεν θα πληρεί κάποιες από τις προϋποθέσεις της ιδεατής απεικόνισης.  

                                                 
48 βλ. Μερτίκας, Χαρτογραφικές απεικονίσεις, 1999. 
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   Έτσι προκύπτουν διαφορετικές κατηγορίες απεικονίσεων, ανάλογα µε τα κριτήρια 

που πληρούν : 

 

1. Σύµµορφη ή ισόµορφη λέγεται εκείνη που διατηρεί το σχήµα ή τη µορφή µιας 

επιφάνειας. Επειδή και οι γωνίες διατηρούνται αναλλοίωτες, η απεικόνιση 

ονοµάζεται και ισογώνιος. Η απεικόνιση αυτή έχει αποτέλεσµα σε µικρές 

επιφάνειες, όµως υπάρχουν παραµορφώσεις όσο αυτές µεγαλώνουν. 

2. Ισεµβαδική ή ισοδύναµη λέγεται εκείνη κατά την οποία µια οποιαδήποτε 

επιφάνεια της Γης εικονίζεται στο χάρτη σε τµήµα ίσου εµβαδού. Έτσι 

διατηρούνται τα εµβαδά, παραµορφώνονται όµως οι γωνίες. 

3. Ισοµετρική λέγεται εκείνη που είναι ταυτόχρονα και σύµµορφη και ισεµβαδική. 

4. Αζιµουθιακή λέγεται εκείνη στην οποία απεικονίζονται σωστά τα αζιµούθια, για 

κάθε σηµείο, σε σχέση µε ένα κεντρικό σηµείο του χάρτη. 

5. Ισαπέχουσα λέγεται εκείνη που αποδίδει σωστά τις γεωδαιτικές αποστάσεις δύο 

σηµείων της γήινης επιφάνειας. Έτσι η κλίµακα της απεικόνισης διατηρείται κατά 

µήκος µιας γραµµής που ενώνει δύο σηµεία, αλλά δεν µπορεί να διατηρηθεί σε 

όλη την έκταση του χάρτη. 

 

   Παρά το γεγονός  ότι όλες οι χαρτογραφικές απεικονίσεις υλοποιούνται µε τον 

υπολογισµό των καρτεσιανών χαρτογραφικών συντεταγµένων (x,y) για κάθε ζευγάρι 

γεωδαιτικών καµπυλόγραµµων συντεταγµένων (φ,λ), υπάρχουν δύο µέθοδοι 

απεικόνισης : η γεωµετρική  και η µαθηµατική  . 

 

   Γεωµετρική  απεικόνιση είναι εκείνη κατά την οποία µια επιφάνεια που µπορεί να 

αναπτυχθεί σε επίπεδο, επιλέγεται έτσι ώστε να τέµνει ή να εφάπτεται της Γης. Στη 

συνέχεια επιλέγεται ένα σηµείο, ως κέντρο της χαρτογραφικής προβολής και από 

αυτό προβάλλονται όλα τα σηµεία της γήινης επιφάνειας στην αναπτυκτή επιφάνεια. 

 

   Στη µαθηµατική  απεικόνιση, αντί για γεωµετρικές προβολές, χρησιµοποιούνται 

µαθηµατικές σχέσεις για τον υπολογισµό των θέσεων των σηµείων του χάρτη από τις 

συντεταγµένες στη γήινη επιφάνεια. 
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3.1.3 Χαρτογραφικές Προβολές 

 

   Ανάλογα µε την επιφάνεια απεικόνισης, οι χαρτογραφικές απεικονίσεις χωρίζονται 

σε επίπεδες, κωνικές και κυλινδρικές προβολές, όπου ανάλογα µε το είδος της επαφής 

της επιφάνειας της γης, υπάρχουν οι εφαπτόµενες και οι τέµνουσες. Τέλος υπάρχουν 

οι ορθές, οι εγκάρσιες και πλάγιες προβολές, όπου αλλάζει η κορυφή σε σχέση µε τον 

άξονα περιστροφής της Γης. Στις ορθές είναι το κέντρο της Γης, στις εγκάρσιες έχει 

γίνει στροφή 90ο και ο κύλινδρος καταλαµβάνει τους µεσηµβρινούς, ενώ  η τελευταία 

χρησιµοποιείται σε περιοχές που δεν είναι κοντά στον ισηµερινό. 

 

                              
Εικ. 3.2  Προβολή σε εφαπτόµενο επίπεδο,     σε εφαπτώµενο κώνο     και      σε εφαπτώµενο κύλινδρο  

(σχ.από P.Dana στο www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html) 
 

   Όπως προαναφέρθηκε, το πρόβληµα µε τη σφαιρική επιφάνεια είναι ότι είναι µη 

αναπτυκτή στο επίπεδο και συνεπώς θα έχει πάντα παραµόρφωση, θα αλλάζουν 

δηλαδή οι αποστάσεις, οι γωνίες και τα εµβαδά. Ο κύλινδρος, ο κώνος και το επίπεδο 

είναι οι επιφάνειες που µπορούν να αναπτυχθούν. Συνεπώς αν προβληθεί η σφαίρα 

πάνω τους, λύνονται τα προβλήµατα.  

 

3.1.3α  Χαρτογραφικές προβολές σε εφαπτόµενο επίπεδο 

    

   Πρόκειται για αζιµουθιακές γεωµετρικές προβολές. Ανάλογα µε το σηµείο 

προβολής, υπάρχουν η γνωµονική , η ορθογραφική  και η στερεογραφική  

προβολή. 

 
 

   Γνωµονική  είναι η προβολή των σηµείων της καµπύλης επιφάνειας σε ευθεία 

γραµµή, µε βάση το κέντρο ενός κύκλου. Οι αποστάσεις στο επίπεδο είναι λίγο πιο 

µεγάλες. Η προβολή αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µισό ηµισφαίριο, γιατί η 
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απόσταση πάει στο άπειρο. Η προβολή αυτή επινοήθηκε από το Θαλή το Μιλήσιο 

τον 6ο π.Χ. αιώνα και έχει τις ακόλουθες ιδιότητες :  

 

1. Οι µέγιστοι κύκλοι της σφαίρας απεικονίζονται ως ευθείες γραµµές και 

εποµένως οι µεσηµβρινοί της Γης απεικονίζονται έτσι. 

2. Τα σχήµατα και οι διαστάσεις υφίστανται παραµορφώσεις, όσο 

αποµακρυνόµαστε από το σηµείο επαφής µε το επίπεδο. 

3. Τα αζιµούθια των γραµµών απεικονίζονται σωστά. 

 
   Ορθογραφική  είναι η προβολή, όπου το κέντρο προβολής δεν είναι πια στο 

κέντρο του κύκλου, αλλά στην επιφάνεια του κύκλου. Οι προβαλλόµενες αποστάσεις 

είναι µικρότερες. Την προβολή αυτή έχουµε όταν πάρουµε φωτογραφίες της Γης από 

το διάστηµα. Η προβολή αυτή χρησιµοποιήθηκε πολύ κατά την περίοδο της 

Αναγέννησης και έχει τις ακόλουθες ιδιότητες : 

 

1. Η κλίµακα µειώνεται καθώς αποµακρυνόµαστε από το σηµείο επαφής 

2. Τα αζιµούθια των γραµµών απεικονίζονται χωρίς παραµόρφωση. 

 

   Στερεοµετρική  είναι η προβολή, όπου το κέντρο προβολής είναι σε 

αντιδιαµετρικό σηµείο µε το σηµείο επαφής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, όταν θέλουµε 

να απεικονίσουµε ένα ηµισφαίριο. Η προβολή επινοήθηκε από τον Ίππαρχο τον 2ο 

π.Χ. αιώνα και έχει τις ακόλουθες ιδιότητες :  

 

1. Οι κύκλοι πάνω στη γήινη επιφάνεια απεικονίζονται ως κύκλοι πάνω στην 

επιφάνεια του χάρτη. 

2. Τα αζιµούθια των γραµµών διατηρούνται σωστά. 

3. Τα εµβαδά και τα σχήµατα παραµορφώνονται, όσο αποµακρυνόµαστε από το 

σηµείο επαφής. 

 

3.1.3β  Χαρτογραφικές προβολές σε εφαπτόµενο κώνο 

 

   Στην περίπτωση αυτής της προβολής, πάνω στην επιφάνεια της σφαίρας 

εφαρµόζεται ένας κώνος, που την περιβάλλει και την αγγίζει σε κάποιο παράλληλο 

κύκλο της. Η κορυφή του κώνου βρίσκεται πάνω στον άξονα περιστροφής της 
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σφαίρας.  Πρόκειται πάλι για απεικόνιση που έχει παραµορφώσεις. Εκτός από την 

απλή κωνική απεικόνιση, η πιο γνωστή είναι η σύµµορφη κωνική απεικόνιση του 

Lambert µε ένα βασικό παράλληλο. 

 

 
Εικ. 3.3  Κωνική απεικόνιση Lambert (σχ.από P.Dana στο 

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html) 
 

 
3.1.3γ  Χαρτογραφικές προβολές σε εφαπτόµενο κύλινδρο 

 

   Σ� αυτή την κατηγορία ανήκουν οι µερκατορικές απεικονίσεις. Πρόκειται για 

µαθηµατικές απεικονίσεις και όχι γεωµετρικές. Κατά τις απεικονίσεις αυτές η 

κλίµακα παραµένει ίδια µόνο στο επίπεδο του ισηµερινού. Έτσι όσο προχωρούµε 

προς τους πόλους, παρουσιάζεται παραµόρφωση στα εµβαδά των επιφανειών µε 

αποτέλεσµα οι περιοχές εκεί να εµφανίζονται πολύ µεγαλύτερες από την 

πραγµατικότητα. 

 
Εικ. 3.4  Μερκατορική Προβολή (σχ.από P.Dana στο 

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html) 

 

   Για τις περιοχές κοντά στον κεντρικό µεσηµβρινό και 3 µοίρες ανατολικά και 

δυτικά του, εφαρµόζεται η Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή (Τ.Μ.), κατά την οποία 
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ο άξονας του κυλίνδρου είναι κατά 90ο µοίρες στραµµένος σε σχέση µε τον άξονα 

περιστροφής της Γης. 

 

   Κατά την απεικόνιση αυτή ισχύουν οι εξής ιδιότητες :  

 

1. Ο κεντρικός µεσηµβρινός και οποιαδήποτε κάθετη προς αυτόν γραµµή 

εµφανίζονται ως ευθείες γραµµές. 

2. Οι υπόλοιποι µεσηµβρινοί είναι καµπύλες γραµµές µε το κοίλο τους προς τον 

κεντρικό µεσηµβρινό. 

3. Οι παράλληλοι είναι καµπύλες µε το κοίλο προς τον πόλο. 

4. Η κλίµακα παραµένει σταθερή µόνο κατά µήκος του κεντρικού µεσηµβρινού. 

 

   Πάνω σε αυτή την προβολή βασίζεται η Παγκόσµια Εγκάρσια Μερκατορική 

Απεικόνιση UTM. Σύµφωνα µε αυτή η Γη χωρίζεται σε ζώνες επιφάνειας πλάτους 6 

µοιρών, συνολικού αριθµού 60.  Κάθε θέση στην απεικόνιση UTM δίνεται µε 

καρτεσιανές συντεταγµένες (x,y) χρησιµοποιώντας ως κεντρικό µεσηµβρινό το 

διάµεσο µεσηµβρινό της ζώνης στην οποία ανήκει.  

 

 
 

Εικ. 3.5  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή UTM (σχ.από P.Dana στο 

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html) 
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3.1.4 Ελληνικά Συστήµατα Αναφοράς 

 

   Στην Ελλάδα χρησιµοποιείται η Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή µε ζώνες 

πλάτους 12 µοιρών, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο χωρισµός της χώρας σε δύο ζώνες. 

Αυτό το σύστηµα αναφοράς ονοµάζεται «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 

1987» (ΕΓΣΑ�87), ενώ το ελλειψοειδές που χρησιµοποιεί είναι το Geodetic 

Reference System 1980 (GRS�80). 

 

   Πριν από τη χρήση του ΕΓΣΑ�87 χρησιµοποιούνταν στην Ελλάδα η προβολή 

ΗΑΤΤ, σύµφωνα µε την οποία η χώρα διαιρούνταν σε τραπέζια, το καθένα από τα 

οποία είχε ένα κέντρο. Κάθε τραπέζιο, του οποίου το πλάτος ήταν 30΄, είχε δικό του 

σύστηµα αναφοράς. 

 

3.2 ∆ορυφορικά Συστήµατα Εντοπισµού (GPS) 

  

3.2.1 Ιστορία της ανάπτυξης του δορυφορικού παγκόσµιου γεωδαιτικού συστήµατος � 

Global Positioning System (GPS) 

  

   Από τις αρχές της δεκαετίας του �60, τόσο ο αµερικάνικος στρατός, όσο και η 

NASA, ασχολήθηκαν µε τον γεωδαιτικό εντοπισµό µέσω συστηµάτων που 

βρίσκονταν στο διάστηµα. Ένα από αυτά, τα πρώιµα, αλλά  πολύ επιτυχηµένα,  

συστήµατα ήταν το TRANSIT, του οποίου η εµπορική χρήση ξεκίνησε το 1967. Το 

σύστηµα αυτό συνέβαλε αποφασιστικά στην εδραίωση των σύγχρονων γεωκεντρικών 

συστηµάτων αναφοράς και βοήθησε στη συσχέτιση των τοπικών µε τα παγκόσµια 

συστήµατα. 

 

   Το σύστηµα TRANSIT όµως παρουσίαζε κάποιες σηµαντικές δυσλειτουργίες. Η  

σηµαντικότερη ήταν τα µεγάλα κενά κάλυψης στις µεταδόσεις. Για τον εντοπισµό 

συντεταγµένων µέσω του TRANSIT, ήταν απαραίτητη η παρατήρηση για παραπάνω 

από µια µέρα, καθώς υπήρχαν µόνο 6 δορυφόροι TRANSIT, οι οποίοι περνούσαν 

πάνω από ένα σηµείο κάθε µιάµιση ώρα.  Παράλληλα η τροχιά των δορυφόρων 

αυτών ήταν πολύ κοντά στην επιφάνεια της γης και έτσι επηρεάζονταν πολύ πιο 

εύκολα από τις µεταβολές του γήινου βαρυτικού πεδίου. Τέλος οι συχνότητες 
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µετάδοσης του σήµατος των δορυφόρων αυτών ήταν τέτοιες, που επιδέχονταν µεγάλη 

καθυστέρηση  λόγω της ιονόσφαιρας, καθώς επίσης και παρεµβολές. 

 

   Έτσι προς αντικατάσταση του συστήµατος αυτού, δηµιουργήθηκε το Global 

Positioning System, το γνωστό GPS. 

 

   To GPS είναι υπό την εποπτεία του Join Program Office (JPO) που βρίσκεται στο  

U.S. Air Force Systems Command�s Space Division, Los Angeles Air Force Base 

(AFB). To 1973 έλαβε εντολή από το Υπουργείο Άµυνας των Η.Π.Α. να 

δηµιουργήσει και να δοκιµάσει ένα σύστηµα διαστηµικού εντοπισµού. Το σηµερινό 

Γεωδαιτικό Σύστηµα Εντοπισµού είναι αποτέλεσµα αυτών των ερευνών. Ονοµάζεται 

NAVigation System with Timing And Ranging Global Positioning System 

(NAVSTAR GPS).    

 

3.2.2 Βασικές αρχές του συστήµατος 

 
   Όπως προαναφέρθηκε, βασικός σκοπός της χρήσης του συστήµατος είναι ο ακριβής 

προσδιορισµός των  τριών διαστάσεων της θέσης ενός σηµείου µέσα στο χώρο. Και 

στην περίπτωση του GPS χρησιµοποιήθηκαν δορυφόροι. Ο καθορισµός του αριθµού 

των δορυφόρων αυτών βρέθηκε µετά από µεγάλο αριθµό σχεδίων. Καθορίστηκε 

τελικά ότι 21 δορυφόροι (συν 3 αναπληρωµατικοί), κανονικά κατανεµηµένοι στο 

χώρο σε 6 τροχιακά επίπεδα, σε 12-ωρες τροχιές µε κλίση 550 από τον ισηµερινό θα 

έδιναν το επιθυµητό αποτέλεσµα µε το λιγότερο κόστος. Σε κάθε περίπτωση ο 

σχηµατισµός αυτός θα έδινε τη δυνατότητα να υπάρχουν τουλάχιστον 4 δορυφόροι σε 

καλή γεωµετρική θέση 24 ώρες το 24ωρο. Ανάλογα µε τη γωνία που θα καθοριστεί, 

υπάρχουν πολύ περισσότεροι δορυφόροι από τον ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό, που 

µπορεί να φτάσουν µέχρι και 10.  
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Εικ. 3.6  ∆ορυφορικός Σχηµατισµός (σχ.από P.Dana 

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html) 

 

   Σκοπός του προσδιορισµού είναι να δώσει στο χρήστη γεωγραφικές συντεταγµένες 

µήκους, πλάτους και υψοµέτρου. Αυτό γίνεται µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Ας 

θεωρήσουµε τη θέση των δορυφόρων στο διάστηµα για µια δεδοµένη χρονική στιγµή. 

Οι συντεταγµένες τους από το κέντρο της γης Sρ , µπορούν να υπολογιστούν από τις 

«Εφηµερίδες» που µεταδίδονται µε έναν αλγόριθµο από τον κάθε δορυφόρο. Αν 

λοιπόν ο δέκτης GPS, που θα καθορίζεται από ένα γεωκεντρικό διάνυσµα θέσης Rρ  

έχει ένα ρολόι απόλυτα συγχρονισµένο µε την ώρα του συστήµατος του GPS, η 

πραγµατική απόσταση από κάθε δορυφόρο θα µπορούσε να υπολογιστεί µε ακρίβεια. 

Έτσι θα µπορούσαµε τελικά να υπολογίσουµε και την απόσταση του δέκτη από το 

κέντρο της γης, λύνοντας την εξίσωση  R
S ρρρ −= .   

 

 
Εικ. 3.7  Αναπαράσταση του διανύσµατος της θέσης του χρήστη σε σχέση µε το δορυφόρο  

(σχ. 1.1, σελ. 5, Hoffmann-Wellen et al., Global Positioning System : Theory and Practice, N.York 

1993) 
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   Τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά από το θεωρητικό µοντέλο υπολογισµού των 

αποστάσεων. Ο κάθε δέκτης GPS έχει ένα ρολόι, το οποίο είναι ρυθµισµένο περίπου 

στην ώρα του συστήµατος GPS. Έτσι υπάρχει µια απόκλιση στην απόσταση από το 

δορυφόρο, η οποία µπορεί να ξεπεραστεί, αν µετρηθούν ταυτόχρονα οι αποστάσεις 

από 4 δορυφόρους. Αυτές οι αποστάσεις ονοµάζονται ψευδοαποστάσεις R, µιας και 

είναι οι πραγµατικές αποστάσεις συν (ή µείον) τη µικρή επιπλέον απόσταση ρ∆ που 

καταγράφεται από την απόκλιση στο ρολόι του δέκτη. 

 

 
Εικ. 3.8  Μετρήσεις από 4 δορυφόρους προς αποφυγή της απόκλισης στις µετρήσεις (σχ.από P.Dana 

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html) 
 

   Ένα απλό µοντέλο για τον υπολογισµό αυτής της ψευδοαπόστασης είναι  η εξίσωση  

 

δρρρ cR +=∆+= , όπου το c είναι η ταχύτητα του φωτός και το δ η απόκλιση του 

ρολογιού.  

 

   Καθώς λοιπόν έχουµε τέσσερις αγνώστους πλέον,  (το ρ που ισούται µε τις τρεις 

συντεταγµένες x,y,z και τη διαφορά του ρολογιού), είναι πλέον αναγκαίο να έχουµε 

τέσσερις ψευδοαποστάσεις γνωστές. Το σφάλµα της απόστασης ρ∆  µπορεί να 

εξαλειφθεί µε συνυπολογισµό των αποστάσεων του ίδιου σηµείου από δύο 

δορυφόρους ή του ίδιου δορυφόρου από δύο διαφορετικές θέσεις. 

 

   Φαίνεται λοιπόν ότι η ακρίβεια στον προσδιορισµό µιας θέσης χρησιµοποιώντας 

ένα µόνο δέκτη, εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες :  

- ακρίβεια της θέσης κάθε δορυφόρου 

- ακρίβεια της µέτρησης της ψευδοαπόστασης 

- γεωµετρία. 
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   Ο αριθµός των πλεονεκτηµάτων του προσδιορισµού συντεταγµένων µε GPS είναι 

µεγάλος :  

- Ανάµεσα στους σταθµούς παρατήρησης δεν απαιτείται αµοιβαία ορατότητα, 

όπως είναι απαραίτητο µε άλλα τοπογραφικά όργανα, 

- Οι συντεταγµένες που δίνει είναι σε παγκόσµιο σύστηµα αναφοράς, 

ανεξάρτητο από τα τοπικά γεωδαιτικά δίκτυα, 

- Οι µετρήσεις δεν εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και είναι δυνατό να 

γίνονται καθ�όλο το εικοσιτετράωρο, 

- Οι εργασίες των µετρήσεων γίνονται µε µεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια, 

- Οι συντεταγµένες λαµβάνονται τρισδιάστατες. 

 

   Παράλληλα όµως υπάρχει και ένας αριθµός µειονεκτηµάτων : 

- Οι συσκευές δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε υπόγειες εργασίες ή κάτω 

από φυλλώµατα, γιατί εκεί δεν υπάρχει ορατότητα των δορυφόρων, 

- Συχνά τα αποτελέσµατα, τα οποία βρίσκονται σε παγκόσµιο γεωδαιτικό 

σύστηµα αναφοράς, απαιτούν µετατροπή σε εθνικά συστήµατα και αυτό 

προκαλεί σύγχιση, 

- Τα υψόµετρα του GPS δεν είναι ορθοµετρικά, δηλαδή δεν µετρούνται µε το 

γνωστό τρόπο από τη στάθµη της θάλασσας, 

- Το κόστος των συσκευών είναι µεγάλο, για το µέσο χρήστη, 

- Απαιτείται εκπαίδευση και εµπειρία για τη χρήση του. 

 
 

   Το GPS είναι ένα σύστηµα, το οποίο µπορεί να λειτουργήσει µε κάθε είδους 

καιρικές συνθήκες, µέρα και νύχτα. Η διαχείρισή του χωρίζεται σε τρεις τοµείς : τον 

τοµέα του διαστήµατος, όπου βρίσκονται οι δορυφόροι και µεταδίδουν το σήµα (i), 

τον τοµέα ελέγχου που διαχειρίζεται όλο το σύστηµα (ii) και τον τοµέα των χρηστών, 

όπου υπάρχουν οι διαφόρων ειδών δέκτες (iii). 
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Εικ. 3.9 Οι τοµείς διαστήµατος, ελέγχου και χρηστών  

(σχ. 3.1, σελ. 54 από A.Leick, GPS Satellite Surveying, USA 1990) 

 

(i) Τοµέας διαστήµατος 

 

   Όπως προαναφέρθηκε, σε πλήρη ανάπτυξη το σύστηµα παρέχει παγκόσµια 

κάλυψη, µε τέσσερις ως οκτώ δορυφόρους ανά σηµείο παρατήρησης. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε δορυφόρους σε σχεδόν κυκλική τροχιά σε υψόµετρο περίπου  20200 

χλµ πάνω από την επιφάνεια της γης και µε περίοδο 12 ώρες. Εξ αιτίας του µεγάλου 

ύψους πάνω από την επιφάνεια της γης, στο οποίο βρίσκονται οι δορυφόροι, 

µπορούµε να παρατηρούµε ταυτόχρονα έναν µεγάλο αριθµό από αυτούς. Συνήθως οι 

δορυφόροι είναι παρατηρήσιµοι, όταν βρίσκονται πάνω από µια συγκεκριµένη 

κάθετη στην κεραία λήψης γωνία, η οποία αναφέρεται ως «mask angle» στους δέκτες 

και η οποία καθορίζεται κατά βάση στις 150. Η χρήση της µάσκας αυτής οφείλεται 

στο ότι οι τροποσφαιρικές επιδράσεις πάνω στη  διάδοση του σήµατος είναι ιδιαίτερα 

απρόβλεπτες για ύψη µέσα στα όρια της µάσκας. 

 
 

Εικ. 3.10  "Mask Angle" 
(σχ. 3.4, σελ. 57 από A.Leick, GPS Satellite Surveying, USA 1990) 
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   Οι δορυφόροι αυτοί περιλαµβάνουν ποµπούς, ατοµικά ρολόγια, υπολογιστές και 

διάφορους άλλους βοηθητικούς εξοπλισµούς για τη διαχείριση του συστήµατος. Ο 

ηλεκτρονικός εξοπλισµός κάθε δορυφόρου παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να 

µετρήσει την ψευδοαπόσταση R από αυτόν. Κάθε  δορυφόρος µεταδίδει ένα µήνυµα, 

που βοηθά στον καθορισµό της θέσης του σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή.  Κάθε 

δορυφόρος έχει επίσης δύο ηλιακούς συσσωρευτές επιφάνειας περίπου 7µ2 για την 

παροχή ενέργειας. 

 
 

εικ. 3.11  ∆ορυφόρος GPS στο διάστηµα (σχ. από P.Dana 

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html) 

 

   Κατηγορίες δορυφόρων 

 

   Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες δορυφόρων που χρησιµοποιούνται ήδη και άλλη 

µια που έχει προγραµµατιστεί να αναπτυχθεί και να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον : 

Block I, Block II, Block IIΑ, Block IIR, Block ΙΙΙ. Οι Block I (δορυφόροι αρ.1-11) 

χρησιµοποιήθηκαν από το 1978 ως το 1985 και αναµενόταν να έχουν χρόνο ζωής 4,5 

χρόνια, κάτι που ξεπεράστηκε κατά πολύ. Ο πρώτος Block II (δορυφόροι αρ.12-21) 

δορυφόρος εκτοξεύτηκε το 1989 µε αναµενόµενο χρόνο ζωής µέχρι 7.5 χρόνια. Μια 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο αυτά είδη δορυφόρων έχει σχέση µε την 

ασφάλεια των ΗΠΑ. Ενώ το πρώτο είδος δίνει πλήρη πρόσβαση σε πολίτες, κάποια 

σήµατα του δεύτερου είναι απαγορευµένα. Η εξελιγµένη µορφή του τύπου αυτού 

είναι οι δορυφόροι Block IIA (δορυφόροι αρ.22-40).  Η τέταρτη κατηγορία 

(δορυφόροι αρ.41-60) αντικατέστησε τη δεύτερη και τρίτη γύρω στα 1995, µε 

προσχεδιασµένο χρόνο ζωής 10 έτη και µε ρολόγια µεγαλύτερης ακρίβειας. Τέλος οι 

δορυφόροι Block IIΙ (δορυφόροι αρ.61-κ.ε.) είναι προγραµµατισµένο να 

αντικαταστήσουν τους ήδη υπάρχοντες µετά το 2004. 
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   Σήµα δορυφόρου 

 

   Η πραγµατική µετάδοση από το δορυφόρο είναι ένα διάχυτο σήµα 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. Η ακρίβεια η οποία υπάρχει, οφείλεται στη χρήση 

ατοµικών ρολογιών. Για παράδειγµα, οι δορυφόροι Block II έχουν δύο ρολόγια 

ρουβιδίου και δύο ρολόγια καισίου. Η συχνότητα στην οποία εκπέµπουν οι 

δορυφόροι είναι η L-band µε 10.23MHz. Από τη συχνότητα αυτή προέρχονται δύο 

σήµατα L1 και L2, τα οποία πολλαπλασιάζουν µε 154 και 120 αντίστοιχα τη βασική 

συχνότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η L1 να είναι ίση µε 1575.42MHz και η L2 µε 

1227.60MHz. Αυτές οι δύο συχνότητες βοηθούν στο να υπολογίζουµε το σφάλµα που 

προέρχεται από τη διάθλαση, όταν το σήµα προσκρούσει στην ιονόσφαιρα 

(ionospheric refraction), η οποία προκαλεί καθυστέρηση στη µετάδοση  του. 

 

   Οι ψευδοαποστάσεις που προκύπτουν από το µετρούµενο χρόνο που κάνει το σήµα 

να φτάσει από το δορυφόρο στο δέκτη, χρησιµοποιούν δύο τυχαίους ψευδοκώδικες, 

οι οποίοι επιβάλλονται στο σήµα. Ο πρώτος κώδικας, ο οποίος επιτρέπει τη χρήση 

του σήµατος από τους πολίτες, είναι ο C/A-code (Coarse/Acquisition � code) και έχει 

σκόπιµα παραλειφθεί από τη συχνότητα L2. Με τον τρόπο αυτό η JPO ελεγχεί το 

σήµα της µετάδοσης και δεν δίνει την δυνατότητα για απόλυτη ακρίβεια σε µη 

στρατιωτικούς χρήστες. 

 

   Ο δεύτερος κώδικας ονοµάζεται  P-code (Precision � code) και χρησιµοποιείται 

µόνο από τον στρατό των ΗΠΑ και από εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Εκπέµπει και 

στις δύο συχνότητες L1 και L2. 

 

   Μαζί µε τους δύο κώδικες εκπέµπονται στους δέκτες και άλλα στοιχεία, όπως οι  

«εφηµερίδες»49, συντελεστές ιονοσφαιρικών µοντέλων, πληροφορίες για την 

κατάσταση, το χρόνο του συστήµατος και τη χρονική παρέκκλιση και πληροφορίες 

για την κίνηση των δορυφόρων. 

 

   Υπάρχουν δύο τρόποι για να παρέµβει η JPO στην ακρίβεια του συστήµατος : η 

επιλεκτική διαθεσιµότητα  (Selective Availability) και το Anti-Spoofing. 
                                                 
49 Αποτελούν τη συλλογή στοιχείων για την τροχιά, την ταχύτητα και τη γεωµετρική θέση των 
δορυφόρων. 
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   Η πρώτη µέθοδος εισήχθηκε το 1990 και συνίσταται στην παρεµβολή στο ρολόι του 

δορυφόρου, έτσι ώστε να δηµιουργούνται σφάλµατα στις ψευδοαποστάσεις. Αυτό 

προκαλεί κυρίως πρόβληµα στην περίπτωση που γίνονται µετρήσεις µε έναν µόνο 

δέκτη, ενώ όταν ο προσδιορισµός είναι µε δύο δέκτες, µπορούν να γίνουν οι 

απαραίτητες διορθώσεις. 

 

   Ο δεύτερος τρόπος παρεµβολής στην ακρίβεια είναι να περικόπτεται το 

µεταδιδόµενο µήνυµα, µε αποτέλεσµα οι συντεταγµένες των δορυφόρων να µην είναι 

σωστές. Αυτό γίνεται µε το «κλείσιµο» του P-code ή µε παρεµβολή ενός Y-code 

(encrypted code), έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες. 

 

(ii) Τοµέας Ελέγχου 

 

   Αρµοδιότητα του τοµέα αυτού είναι η σωστή λειτουργία των δορυφόρων. Από εδώ 

ελέγχεται η διατήρηση της σωστής  τροχιά τους, καθορίζεται και διορθώνεται η 

ακρίβεια του ρολογιού και του µοντέλου πρόγνωσης, ελέγχεται ο χρονικός 

συγχρονισµός των δορυφόρων και εκτελείται το φόρτωµα των δεδοµένων σε αυτούς.  

 

   Ο βασικός σταθµός ελέγχου βρίσκεται στο Colorado Springs των ΗΠΑ, ενώ 

υπάρχουν πέντε σταθµοί εποπτείας που βρίσκονται στην Hawaii, Colorado Springs, 

Ascension Island (South Atlantic Ocean), Diego Garcia (Indian Ocean) και Kwajalein 

(North Pacific Ocean), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για πληροφορίες σχετικές µε την 

ώρα του GPS και τις εφηµερίδες του.  

 
Εικ. 3.12 Γεωγραφική κατανοµή των κέντρων ελέγχου  

(σχ. 3.4 σελ.65 από E.Kaplan, Understanding GPS : Principles and Applications, 1996) 
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(iii) Τοµέας χρηστών 

 

   Οι χρήστες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στους στρατιωτικούς και τους 

πολιτικούς. 

 

   Στον στρατιωτικό τοµέα, από την αρχή της χρήσης του GPS, είχε προγραµµατιστεί 

να υπάρχει σε κάθε αεροπλάνο, πλοίο και όχηµα του αµερικάνικου στρατού. Ακόµα 

και µονάδες πεζικού µπορούν να µεταφέρουν δέκτες, έτσι ώστε να υπάρχουν ανά 

πάσα στιγµή ακριβείς συντεταγµένες της θέσης που βρίσκονται. 

 

   Αλλά και στον πολιτικό τοµέα, χρησιµοποιείται ευρέως, τόσο στη ναυσιπλοϊα και 

την αεροπλοϊα, όσο και σε άλλες εφαρµογές, όπως αυτές της αεροφωτογραµµετρίας, 

των υδρογραφικών αποτυπώσεων, των αποτυπώσεων και των χαρτογραφήσεων. Την 

τελευταία εφαρµογή  εκµεταλλεύεται και η Αρχαιολογία, ώστε να αποτυπώσει 

πλήρως και µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις αρχαιολογικές θέσεις. 

 

Πιο συγκεκριµένα, τα συστήµατα γεωδαιτικού εντοπισµού χρησιµοποιούνται, ώστε 

να αποτυπώσουν µε την καλύτερη εφικτή ακρίβεια τις συντεταγµένων  των 

αρχαιολογικών θέσεων µε στόχο τη δηµιουργία ενός ενηµερωµένου αρχαιολογικού 

χάρτη. Μέσω αυτού καθίσταται δυνατός ο καθορισµός των αρχαιολογικών ζωνών και 

έτσι είναι δυνατή η προστασία των αρχαιολογικών θέσεων. 

 

   Παράλληλα,, ύπαρξη των ακριβών συντεταγµένων των θέσεων ενδιαφέροντος είναι 

απαραίτητη για την ανάλυση των χωρικών αρχαιολογικών πληροφοριών µε τη χρήση 

γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών. 

 

3.2.3 Βασικά συστατικά ενός δέκτη GPS 

 

   Ένα σύστηµα GPS αποτελείται από πέντε βασικά συστατικά : µια κεραία, τη 

µονάδα ραδιοσυχνότητας, τον επεξεργαστή, τη µονάδα ελέγχου και εµφάνισης 

στοιχείων και την µονάδα παροχής ενέργειας. 
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   Κεραία 

   Τα σήµατα που αποστέλλονται από το δορυφόρο, λαµβάνονται µέσω µιας κεραίας, 

η οποία παρέχει σχεδόν ηµισφαιρική κάλυψη.  Το σχήµα της κεραίας ποικίλει, 

ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποιείται, γι'αυτό και απαιτείται προσεκτική 

επιλογή της, ώστε να έχουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. 

 

   Μονάδα ραδιοσυχνότητας 

   Σήµερα υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δεκτών : (1) αυτοί που µπορούν να 

καταγράφουν και στους δύο κώδικες (C/A και P-code) και (2) αυτοί που 

καταγράφουν µόνο στον κώδικα  C/A. Σε αυτούς τους δύο βασικούς τύπους 

υπάρχουν παραλλαγές, όπως δέκτες που καταγράφουν χωρίς κώδικα στην συχνότητα 

L2. 

 

   Οι περισσότεροι δέκτες έχουν πολλά κανάλια, στο καθένα από τα οποία 

καταγράφεται το σήµα από έναν δορυφόρο.  

 

   Επεξεργαστής 

   Για τον έλεγχο και τη διαχείριση του σήµατος που καταγράφει ο δέκτης, είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη ενός επεξεργαστή. Κάποια καταγραφικά συστήµατα έχουν 

ενσωµατωµένο τον επεξεργαστή, ενώ σε κάποια άλλα  αυτός είναι αυτόνοµος. 

 

   Μονάδα ελέγχου και εµφάνισης στοιχείων 

   Πρόκειται για το συνδετικό στοιχείο ανάµεσα στο σύστηµα GPS και το χρήστη. 

Υπάρχουν και εδώ δύο τύποι : ενσωµατωµένη και εξωτερική. Η συσκευή αυτή 

επιτρέπει την εισαγωγή δεδοµένων, καθώς επίσης κάνει δυνατό τον έλεγχο  της 

κατάστασης του δέκτη και των παραµέτρων της πλοήγησης που εκτελείται κάθε 

φορά.  

 

   Μονάδα παροχής ενέργειας 

   Μπορεί να είναι είτε ενσωµατωµένη είτε εξωτερική ή ακόµα και συνδιασµός των 

δύο. Όταν είναι ενσωµατωµένη, χρησιµοποιούνται συνήθως αλκαλικές ή µπαταρίες 

λιθίου. Όταν η παροχή ενέργειας είναι εξωτερική, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

µπαταρίες ή να συνδεθεί ο δέκτης µε το ρεύµα. 
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   Τα είδη των καταγραφικών συστηµάτων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή στο 

εµπόριο είναι πολλά. Οι παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίζονται στη επιλογή 

ενός από αυτά είναι αρκετοί  :  

 

• παρεχόµενη ακρίβεια στην καταγραφή, 

• συχνότητες και κώδικες καταγραφής, 

• ικανότητα αποθήκευσης των καταγραµµένων δεδοµένων, 

• διαστάσεις της συσκευής, 

• κατανάλωση ενέργειας, 

• αντοχή σε κραδασµούς, 

• κόστος, 

• όρια θερµοκρασίας και υγρασίας κ.α. 

 

3.2.4  Τεχνικές καταγραφής 

   

   Οι µετρήσεις µε ένα δέκτη GPS παρέχουν ακρίβεια της τάξης των 100µ. Μερικές 

όµως εφαρµογές απαιτούν υψηλή ακρίβεια, ακόµα και κάτω από εκατοστό. Έτσι όταν 

αναφερόµαστε σε µετρήσεις υψηλής ακρίβειας, µιλάµε για µετρήσεις ανάµεσα σε δύο 

(ή και περισσότερους) δέκτες GPS. Ο τρόπος αυτός των µετρήσεων ονοµάζεται 

διαφορικός  προσδιορισµός. Κατά την εφαρµογή του τρόπου αυτού, ένας δέκτης 

καταγράφει συνεχώς σε σηµείο µε γνωστές συντεταγµένες, ενώ ένας άλλος 

καταγράφει στο εκάστοτε σηµείο ενδιαφέροντός µας. Συνυπολογίζοντας τις 

ψευδοαποστάσεις που καταγράφονται από τους δύο δέκτες, µπορούµε να κάνουµε 

διορθώσεις, γεγονός που προσφέρει τον προσδιορισµό µε µεγάλη ακρίβεια. 

 
Εικ. 3.13  ∆ιαφορικός προσδιορισµός (σχ.από P.Dana 

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html) 
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   Υπάρχουν διάφορες τεχνικές εφαρµογής του διαφορικού προσδιορισµού :   

 

   Η τεχνική κατά την οποία και οι δύο δέκτες παραµένουν σταθεροί σε ένα σηµείο, 

για ένα χρονικό διάστηµα, ονοµάζεται στατικός  προσδιορισµός. Είναι η πρώτη 

τεχνική που αναπτύχθηκε και απαιτεί πολύωρη καταγραφή. Παραλλαγή της τεχνικής 

αυτής είναι ο  ταχύς  στατικός  προσδιορισµός (rapid static), κατά τον οποίο ο ένας 

δέκτης παραµένει σταθερός και καταγράφει, ενώ ένας άλλος µετακινείται από σηµείο 

σε σηµείο και καταγράφει εκεί για καθορισµένο χρόνο. 

 

   Μια δεύτερη τεχνική, κατά την οποία ο ένας δέκτης παραµένει σταθερός και 

καταγράφει, ενώ ο άλλος µετακινείται, ονοµάζεται κινηµατικός  προσδιορισµός. 

Έχει αποδειχτεί ότι η µέθοδος αυτή µπορεί να προσφέρει ακρίβεια κάτω από 

εκατοστό, µε καταγραφή µερικών δευτερολέπτων. Όπως και στην προηγούµενη 

τεχνική ο ένας δέκτης καταγράφει συνεχώς. Ο δεύτερος δέκτης µετακινείται συνεχώς 

και καταγράφει. Παραλλαγή της τεχνικής είναι ο προσδιορισµός «στάσης � 

αναχώρησης» (stop and go). Ο πρώτος δέκτης καταγράφει συνεχώς και ο δεύτερος 

καταγράφει, διαγράφοντας µια πορεία και σταµατώντας σε συγκεκριµένα σηµεία για 

µικρό χρονικό διάστηµα.  

 

   Όλες οι τεχνικές καταγραφής απαιτούν επεξεργασία και διορθώσεις µετά από την 

εργασία στο πεδίο.  Μια τεχνική που κάνει αυτοµάτως τις διορθώσεις είναι ο 

κινηµατικός  προσδιορισµός πραγµατικού  χρόνου  (real-time kinematic). Στην 

περίπτωση αυτή γίνεται χρήση ποµπών, µεταδίδονται οι διορθώσεις από το δέκτη που 

καταγράφει ως βάση στο δέκτη που µετακινείται και έτσι αυτόµατα µπορούµε να 

γνωρίζουµε τις πραγµατικές συντεταγµένες των θέσεων. 

 

3.2.5 Πρακτική εφαρµογή στην περιοχή Μαντινικής Αρκαδίας 

 

   Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη δηµιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών στην Αρχαιολογία, είναι απαραίτητη η χρήση θέσεων µε ακριβείς 

συντεταγµένες (x,y,z), ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν αυτές επακριβώς πάνω 

στους χάρτες και να γίνουν οι απαραίτητες γεωµετρικές διορθώσεις. Έτσι και στην 

περίπτωση της διερεύνησης του αµυντικού δικτύου της Μαντινικής στην 

Πελοπόννησο, εφαρµόστηκε ο εντοπισµός µέσω GPS και στη συνέχεια 
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χρησιµοποιήθηκαν οι µετρήσεις για να τοποθετηθούν οι θέσεις πάνω στο 

τρισδιάστατο µοντέλο εδάφους και να εφαρµοστούν οι απαραίτητες αναλύσεις για τη 

διεξαγωγή αποτελεσµάτων (βλέπε παρακάτω κεφάλαια). 

 

   Η επιτόπια έρευνα διεξήχθηκε σε δύο  µέρη : α) 16-21/8/99 και β) 22-25/4/2000 και 

χρησιµοποιήθηκαν  δέκτες τύπου Trimble την πρώτη φορά και δέκτες τύπου Ashtech 

τη δεύτερη φάση. 

 

   Η βάση (Base station) µε την κεραία τοποθετηµένη σε ύψος 2.40µ., στήθηκε στο 

κτήριο, όπου διαµείναµε (α� φάση σε σπίτι του χωριού Περθώρι, β� φάση σε 

ξενοδοχείο της Τριπόλεως). Ο δέκτης ήταν συνδεδεµένος µε µπαταρία και µε το 

ρεύµα, έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής να µην υπάρξει απώλεια δεδοµένων. Η 

βάση κατέγραφε δεδοµένα σταθερά, από τις πρώτες πρωινές ώρες µέχρι αργά το 

βράδυ, έχοντας εντοπίσει από 6 ως 9 δορυφόρους. 

 

   Στην υπαίθρια εργασία χρησιµοποιήθηκε ο δεύτερος δέκτης (Rover), συνδεδεµένος 

µε µπαταρία. Καθώς οι θέσεις που καταγράφηκαν ήταν κυρίως πύργοι και πύλες 

τειχών, αποφασίστηκε να αποτυπώνονται στην πρώτη περίπτωση οι τέσσερις γωνίες 

των πύργων και στη δεύτερη περίπτωση κάποια ευδιάκριτη στο τοπογραφικό σχέδιο 

γωνία της κάθε πύλης. Ο δέκτης κατέγραφε κάθε φορά για περίπου 15 λεπτά και η 

mask angle που χρησιµοποιήθηκε ήταν 150, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα κατά 

περίπτωση να λαµβάνει σήµα από 4 ως 9 δορυφόρους. Σε κάθε σηµείο που 

αποτυπωνόταν, αφού εισάγονταν στη συσκευή οι κατάλληλες κάθε φορά παράµετροι, 

το σήµα του δορυφόρου αποθηκευόταν µε διαφορετικό χαρακτηριστικό τετραψήφιο 

όνοµα. 

 

   Η τεχνική καταγραφής που χρησιµοποιήθηκε ήταν αυτή του στατικού διαφορικού 

προσδιορισµού. Παρέµεινε δηλαδή σταθερή η βάση µας και κατέγραφε για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, ενώ ο άλλος δέκτης τοποθετούνταν κάθε φορά στο σηµείο του 

ενδιαφέροντός µας και κατέγραφε για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

    

   Παράλληλα, εκτός από τις αρχαιολογικές θέσεις, λήφθηκαν µετρήσεις και σε 

σηµεία ορατά στις αεροφωτογραφίες και τις δορυφορικές εικόνες, µε σκοπό να 

χρησιµοποιηθούν ως σηµεία ελέγχου (Ground Control Points � GCPs) στην 
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επεξεργασία αυτών και να γίνουν γεωµετρικές διορθώσεις και οι αναγωγές σε κοινό 

σύστηµα αναφοράς. 

 

   Κατά την καταγραφή παρουσιάστηκαν ορισµένα προβλήµατα. Πρώτα απ� όλα το 

εδαφικό ανάγλυφο και η φύση των αµυντικών κατασκευών δυσχέραινε την 

τοποθέτηση της κεραίας σε αρκετά από τα σηµεία της επιλογής µας. Αυτό 

αντιµετωπίστηκε σχετικά εύκολα, καθώς συχνά αφαιρέθηκε η κεραία από τον 

τρίποδα και τοποθετήθηκε πάνω στους τοίχους, χωρίς αυτό να εµποδίσει την οπτική 

επαφή µε τους δορυφόρους και χωρίς να µειώνεται ο αριθµός που κάθε φορά 

εντόπιζε. 

 

   Ένα πιο σηµαντικό πρόβληµα που παρουσιάστηκε κατά την πρώτη φάση της 

εργασίας (16-21/8/99) ήταν ότι ο δέκτης που χρησιµοποιήθηκε ως rover, κατέγραψε 

µόνο σε κώδικα P, µε αποτέλεσµα τα δεδοµένα του να µην είναι συµβατά προς 

επεξεργασία µε το δέκτη Base, ο οποίος κατέγραφε σε C/A-code. Αυτό οδήγησε 

τελικά στη δεύτερη φάση της εργασίας υπαίθρου (22-25/4/2000), ενώ πρώτα 

δοκιµάστηκαν χωρίς επιτυχία διάφορες τεχνικές επεξεργασίας µε σκοπό την 

επανάκτηση των δεδοµένων. 

 

   Καθηµερινά, µετά το τέλος της συλλογής δεδοµένων, γινόταν µια πρώτη 

επεξεργασία αυτών, για να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα και η ακρίβεια των 

µετρήσεων. Αφού έγινε η µεταφορά των δεδοµένων από τους δέκτες στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Ashtech Office Suite, το  

οποίο παρέχει εύκολη και αξιόπιστη επεξεργασία των δεδοµένων.  Η διαδικασία 

επεξεργασίας ολοκληρώθηκε στο εργαστήριο, µε χρήση του ίδιου προγράµµατος. 

 

   Κάθε σηµείο επεξεργάστηκε και διορθώθηκε συσχετιζόµενο µε τα δεδοµένα που 

είχε καταγράψει ο δέκτης που χρησιµοποιήθηκε ως βάση, έτσι ώστε να επιτευχθεί το 

µικρότερο δυνατό ποσοστό σφάλµατος. Προηγουµένως είχαµε χρησιµοποιήσει την 

τεχνική αυτή αντίστροφα, τοποθετώντας το δέκτη rover να καταγράψει σε ένα 

τριγωνοµετρικό σηµείο, για µεγάλη διάρκεια (περίπου 1 ώρα),  κοντά στην περιοχή 

που είχαµε στήσει τη βάση. Καθώς οι συντεταγµένες των τριγωνοµετρικών σηµείων 

είναι γνωστές από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, µπορούµε εύκολα να 
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προβούµε σε διορθώσεις και να χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια διορθωµένες τις 

συντεταγµένες του σηµείου, όπου στήθηκε η βάση.  

 

   Μέσω του προγράµµατος είναι δυνατή η παρουσίαση των συντεταγµένων, εκτός 

από το σύστηµα WGS �84, το οποίο χρησιµοποιείται από το GPS, και σε  ΕΓΣΑ�87, 

δηλαδή στο γεωδαιτικό σύστηµα, που χρησιµοποιείται σήµερα από το εθνικό 

κτηµατολόγιο στην Ελλάδα. Μετά το τέλος της επεξεργασίας, οι συντεταγµένες 

αποθηκεύθηκαν σε µορφή πίνακα Excel, ώστε να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια από 

το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών. 

 

   Ακολουθεί πίνακας µε τις θέσεις που αποτυπώθηκαν και τις συντεταγµένες τους σε 

σύστηµα ΕΓΣΑ�87 : 

 

Θέση Ονοµασία σηµείου Συντεταγµένη 

Northing 

Συντεταγµένη 

Easting 

Υψόµετρο 

Άγ.Γεώργιος 

Λουκά 

LOU1 4159435.337  363488.795  711.935 

Άγ.Γεώργιος 

Λουκά 

LOU2 4159433.595 363476.012 711.044 

Άγ.Γεώργιος 

Λουκά 

LOU3 4159451.280 363477.003 710.324 

Άγ.Γεώργιος 

Λουκά 

LOU4 4159451.020 363491.842 709.147 

Παλιοχώρι -

Πικέρνι 

PIK1 4169194.805 361001.503 873.903 

Παλιοχώρι -

Πικέρνι 

PIK2 4169190.157 361002.411 873.660 

Παλιοχώρι -

Πικέρνι 

PIK3 4169190.389 361006.652 874.821 

Παλιοχώρι -

Πικέρνι 

PIK4 4169195.522 361006.276 874.265 

Πύλη Κ 

Μαντίνειας 

MWGK 4164408.713 357402.568 655.468 

Πύλη Ι 

Μαντίνειας 

MWGI 4163701.731 357657.926 656.262 
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Πύλη G 

Μαντίνειας 

MWGG 4163664.864 358226.153 656.580 

Πύλη F 

Μαντίνειας 

MWGF 4163937.226 358447.562 656.566 

Πύλη D 

Μαντίνειας 

MWGD 4164808.112 358292.809 656.727 

Πύλη  C 

Μαντίνειας 

MWGC 4165011.804 358045.724 655.550 

Πύλη  B 

Μαντίνειας 

MWGB 4164984.160 357819.909 655.005 

Πύλη A 

Μαντίνειας 

MWGA 4164764.193 357498.868 655.351 

Γκορτσούλι 

Ναός 

GOR1 4166002.714 357949.519 774.012 

Γκορτσούλι 

Ναός 

GOR2 4166005.513 357945.247 774.736 

Γκορτσούλι 

Ναός 

GOR3 4166018.056 357952.351 773.710 

Νεστάνη κτήριο NES1 4164043.459 364055.657 781.955 

Νεστάνη κτήριο NES2 4164050.338 364057.116 768.095 

Νεστάνη κτήριο NES3 4164045.955 364036.240 767.964 

Νεστάνη Πύλες NESW 4164031.944 364111.477 759.583 

Νεστάνη Ν 

πλευρά τειχών 

NSW2 4164031.944 363954.615 764.232 

Μαγούλα 

Αγ.Παρασκευής 

Τεγέα 

PAR1 4147592.005 361507.783 909.259 

ύλα 

Αγ.Παρασκευής 

Τεγέα 

PAR2 4147596.340 364505.462 910.254 

Μαγούλα 

Αγ.Παρασκευής 

Τεγέα 

PAR3 4147594.990 364502.459 908.630 

Άγ.Τρύφωνας TRF1 4163651.708 362985.264 812.252 

Άγ.Τρύφωνας TRF2 4163648.132 362983.738 811.274 

Άγ.Τρύφωνας TRF3 4163646.980 362987.894 810.361 
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Άγ.Τρύφωνας TRF4 4163650.775 362988.764 810.861 

Ανεµόµυλος 

Σκοπής 

SKP1 4158186.531 358479.751 797.325 

Ανεµόµυλος 

Σκοπής 

SKP2 4158191.039 358479.106 796.218 

Ανεµόµυλος 

Σκοπής 

SKP3 4158191.415 358483.354 795.672 

Ανεµόµυλος 

Σκοπής 

SKP4 4158187.247 358484.075 795.711 

Τριγωνοµετρικό 

Παναγία 

Γκορτσούλι 

GORT 4165952.122 357906.360 769.814 

Τριγωνοµετρικό 

Άγ.∆ηµητράκος 

Τρίπολη 

DHM1 4154736.735 354613.640 980.780 

Τριγωνοµετρικό 

Αγ.Παρασκευή 

Μαγούλα - 

Τεγέα 

PART 4147616.639 364473.083 908.562 

 

   Το πρόγραµµα επεξεργασίας των δεδοµένων  προσφέρει τη δυνατότητα, µετά από 

την επεξεργασία κάθε σηµείου να γνωρίσουµε το ποσοστό σφάλµατος στην 

προσέγγιση των ακριβών συντεταγµένων του. Συνήθως το ποσοστό αυτό ήταν µιας 

τάξης κάτω από 10 εκατοστά. Παράλληλα µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος, 

έγινε σύγκριση των συντεταγµένων γνωστών τριγωνοµετρικών σηµείων µε τις 

συντεταγµένες τους  που αγοράστηκαν από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 

καθώς επίσης και µε τα δεδοµένα που ψηφιοποιήθηκαν από τους τοπογραφικούς 

χάρτες 1:5000. Έτσι επαληθεύτηκε η ακρίβεια των δεδοµένων που καταγράφηκαν 

από τους δέκτες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

  
4.1 Εισαγωγή 

    

    Για να είναι ένας χάρτης ή µια εικόνα αναγνωρίσιµα από έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, θα πρέπει να µετατραπούν από τη φυσική (αναλογική) τους µορφή σε 

ψηφιακή. Η µετατροπή των αναλογικών δεδοµένων σε ψηφιακά ονοµάζεται 

ψηφιοποίηση. 

 

4.2 Χαρτογραφικά δεδοµένα 

 
   Ως χαρτογραφικά δεδοµένα θεωρούµε το σύνολο των δεδοµένων, που είναι 

απαραίτητα για την κατασκευή ενός χάρτη50. Ανάλογα µε τον τύπο τους τα 

χαρτογραφικά δεδοµένα χωρίζονται σε γεωµετρικά και θεµατικά, ενώ ανάλογα µε την 

προέλευση τους σε παρατηρούµενα και επινοήσεις. Παράλληλα τα δεδοµένα µπορούν 

να χωριστούν σε : α) ονοµαστικά, β) ποιοτικά � ποσοτικά και γ) αριθµητικά. 

 

   Ονοµαστικά είναι τα δεδοµένα που χαρακτηρίζονται από την ονοµασία τους, όπως 

τα ονόµατα δρόµων, πόλεων και χωριών. Ποιοτικά � ποσοτικά είναι τα δεδοµένα που 

αναφέρονται σε κάποιο τέτοιο χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγµα δευτερεύουσα 

οδική αρτηρία, πρωτεύουσα πόλη, πολυώροφο κτήριο. Αριθµητικά είναι τα δεδοµένα 

που αναφέρονται σε τιµές διακριτές στο χώρο, όπως το υψόµετρο, οι συντεταγµένες 

σηµείων (αναλογικά φαινόµενα), πληθυσµός πόλεων, αριθµός ορόφων (διακριτά - 

ψηφιακά φαινόµενα). Τα αριθµητικά δεδοµένα που αναφέρονται σε διακριτά 

φαινόµενα, αποδίδονται µε ακέραιους, ενώ αυτά που αναφέρονται σε αναλογικά 

φαινόµενα, µε πραγµατικούς αριθµούς.  

 

4.3 Ψηφιακές µορφές 

    

   Για να είναι αναγνώσιµος ένας χάρτης από ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει να 

µετατραπεί από την αναλογική του µορφή σε ψηφιακή.  ∆ύο τρόποι υπάρχουν για τη 

                                                 
50 Βλ. Παρασχάκης κ.α., σελ.3. 
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µετατροπή αυτή. Ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται, µιλάµε για τη 

διανυσµατική (vector format) και την ψηφιδωτή µορφή (raster format).  

 

   Στη διανυσµατική µορφή ο χάρτης χωρίζεται σε επιµέρους τµήµατα, τα οποία 

ορίζονται από διανύσµατα (vectors). Για να σχεδιαστούν τα διανύσµατα αυτά, 

ορίζεται σύστηµα συντεταγµένων (x,y,z), σύµφωνα µε το οποίο τα σηµεία ενός 

αναλογικού χάρτη αντιστοιχούν στην ανάλογη ψηφιακή τους µορφή.  

 

   Στη ψηφιδωτή µορφή ο χάρτης είναι ένα ενιαίο σύνολο ψηφιδωτού (raster), το 

οποίο αποτελείται από ψηφίδες (pixels που προέρχεται από το PICture ELementS). 

Έτσι, αφού αναλυθεί σε ψηφίδες ο χάρτης, περιγράφεται η θέση και το περιεχόµενο 

(ένταση ακτινοβολίας) καθεµιάς από αυτές. Με τη µέθοδο αυτή δεν µπορούµε να 

έχουµε γεωµετρικές πληροφορίες για τις συντεταγµένες της απεικόνισης, µπορούµε 

όµως να γνωρίζουµε θεµατικές πληροφορίες, όπως ονόµατα, σύµβολα, χρώµατα κλπ. 

 

Εικ. 4.1 Μετασχηµατισµός χάρτη σε διανυσµατική και ψηφιδωτή µορφή 

 (σχ. 2-1, σελ. 8 από Παρασχάκης, Αυτοµατοποιηµένη Χαρτογραφία,  1991) 

 

   Ανάλογα µε τη µέθοδο µετατροπής που επιλέγεται, διανυσµατική ή ψηφιδωτή, 

χρησιµοποιούνται και διαφορετικές συσκευές ψηφιοποίησης. Έτσι για τη 

διανυσµατική µορφή χρησιµοποιείται ο ψηφιοποιητής, ενώ για την ψηφιδωτή µορφή 

ο σαρωτής. 
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4.4 Ψηφιοποιητής  

   Ο ψηφιοποιητής είναι αυτόνοµη περιφερειακή συσκευή που συνδέεται µε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι ώστε να µετατρέπει ένα χάρτη από αναλογική σε 

διανυσµατική ψηφιακή µορφή.  Αποτελείται από ορθογώνια τράπεζα (tablet) µε 

διαστάσεις που ποικίλουν από µέγεθος Α4 έως Α0 και από ένα κινητό στέλεχος 

(εικ.4.2 και 4.3). Πάνω στην τράπεζα τοποθετείται σταθερά ο χάρτης που πρόκειται 

να ψηφιοποιηθεί. Στη συνέχεια το κινητό στέλεχος, στο οποίο υπάρχει ένα 

σταυρόνηµα, σύρεται πάνω από τις επιφάνειες προς ψηφιοποίηση. Μέσω αυτού 

σκοπεύονται συγκεκριµένα σηµεία και µεταφέρονται οι συντεταγµένες τους στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή µε το  πάτηµα ενός κουµπιού που υπάρχει πάνω στο 

στέλεχος. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς  η επιφάνεια της τράπεζας αποτελείται από ένα 

µεταλλικό πλέγµα σε διάταξη ορθογώνιου καννάβου. Κάθε τµήµα του πλέγµατος 

εκπέµπει παλµούς, οι οποίοι συλλαµβάνονται από το κινητό στέλεχος µέσω του 

σταυρονήµατος. Καθώς ο συνδυασµός των παλµών που εκπέµπονται από ένα κάθετο 

και ένα οριζόντιο ηλεκτρόδιο είναι µοναδικός, µπορούµε να έχουµε τον υπολογισµό 

της θέσης του κάθε σηµείου που ψηφιοποιείται. Η ακρίβεια στη µεταφορά των 

συντεταγµένων ποικίλει ανάλογα µε τη συσκευή που χρησιµοποιείται και µπορεί να 

κυµαίνεται από  0,5mm έως 0.125mm. 

  

 
 

Εικ. 4.2 Ψηφιοποιητής                                                Εικ. 4.3 Κινητό στέλεχος 

(σχ. 2-9 και 2-10, σελ. 29, Παρασχάκης, Αυτοµατοποιηµένη Χαρτογραφία, 1991) 
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4.5 Σαρωτής 

 

   Ο σαρωτής (εικ.4.4) είναι επίσης αυτόνοµη περιφερειακή συσκευή που συνδέεται 

µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να µεταφέρει το χάρτη από την αναλογική σε 

ψηφιδωτή ψηφιακή µορφή.  Oι σαρωτές χωρίζονται σε επίπεδους και κυλινδρικούς. 

Η διαδικασία σάρωσης έχει ως εξής : ο χάρτης ή το οποιοδήποτε σχέδιο ή 

φωτογραφία που πρόκειται να σαρωθεί, τοποθετείται σταθερά πάνω στην επιφάνεια 

του σαρωτή. Όσο διαρκεί η σάρωση, µια φωτεινή πηγή ρίχνει ακτινοβολία πάνω στην 

επιφάνεια που ψηφιοποιείται. Η εκπεµπόµενη αυτή ακτινοβολία είτε ανακλάται είτε 

διαπερνά το χάρτη (ανάλογα από το υλικό που είναι κατασκευασµένος αυτός). Στη 

συνέχεια επανασυλλέγεται από έναν αισθητήρα, ο οποίος µετρά το µήκος κύµατος ή 

την ένταση της ακτινοβολίας που επιστρέφει και µε τον τρόπο αυτό αναλύει το χάρτη 

σε ψηφίδες, σε καθεµιά από τις οποίες αντιστοιχεί η τιµή του µήκους κύµατος ή της  

έντασης της ακτινοβολίας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η αντίληψη των 

διαφορετικών χρωµατικών τόνων µε δυνατότητα διαβάθµισης από 0 ως 255. Τα 

αποτελέσµατα της σάρωσης είναι ένας πίνακας εικονοστοιχείων. 

 

 
 

Εικ. 4.4 Σαρωτής 

 

   Εκτός από τη διαφορετική µορφή �διανυσµατική ή ψηφιδωτή� στην οποία 

µετατρέπεται ο χάρτης ανάλογα µε τη συσκευή ψηφιοποίησης, ο ψηφιοποιητής δίνει 

τη δυνατότητα για επιλεκτική ψηφιοποίηση κάποιων στοιχείων του χάρτη, για 

παράδειγµα µόνο των δρόµων. Αντίθετα ο σαρωτής ψηφιοποιεί όλη την επιφάνεια 

που θα τοποθετηθεί πάνω του, αλλά έχει το πλεονέκτηµα της αναγνώρισης των 
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χρωµάτων καθώς επίσης και της ταχύτητας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ψηφιοποίησης.  

 

4.6 Σφάλµατα ψηφιοποίησης χάρτη και απαλοιφή αυτών µέσω µετασχηµατισµών 

 

   Οι συντεταγµένες ενός χάρτη, όπως προκύπτουν από την ψηφιοποίηση, 

παρουσιάζουν µια σειρά σφαλµάτων, είτε συστηµατικών είτε τυχαίων. Υπάρχουν 

σφάλµατα που οφείλονται στην ακρίβεια του ψηφιοποιητή, στην ακρίβεια 

παρατήρησης � σκόπευσης του χρήστη, στη σχεδίαση του χάρτη, στην παραµόρφωση 

του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένος, στην παραµόρφωση του χάρτη, 

όταν αυτός είναι προϊόν φωτοτυπίας κ.α. 

  

   Πιο αναλυτικά, τα σφάλµατα που οφείλονται στον ψηφιοποιητή, µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως τυχαία, δεδοµένου βέβαια του απαραίτητου ελέγχου που πρέπει 

να έχει γίνει στη συσκευή για την αποφυγή τους. Έχουν άµεση σχέση µε την ακρίβεια 

του οργάνου και η τάξη µεγέθους τους κυµαίνεται στις σύγχρονες συσκευές από 

0.125mm έως 0.25mm. 

 

   Τυχαία χαρακτηρίζονται επίσης και τα σφάλµατα που οφείλονται στο χρήστη και 

την ικανότητα του για παρατήρηση και στόχευση µέσω του σταυρονήµατος που 

διαθέτει ο ψηφιοποιητής. Η τάξη µεγέθους θα πρέπει να κυµαίνεται για ένα µέσο 

χρήστη ανάµεσα στα 0.1 και 0.2mm. 

 

   Ο χαρακτηρισµός τυχαία ή συστηµατικά είναι δύσκολο να αποδοθεί στα σφάλµατα 

που οφείλονται στη σχεδίαση του χάρτη. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουµε, αν έχει σχεδιαστεί µε το χέρι, αν έχει γίνει µε αυτόµατη συσκευή ή µε 

συνδυασµό των δύο προηγούµενων. Αντίστοιχα υπεισέρχονται τα σφάλµατα του 

ανθρώπινου παράγοντα ή των σχεδιαστικών οργάνων. 

 

   Σφάλµατα εξ αιτίας της παραµόρφωσης του υλικού κατασκευής του χάρτη 

χαρακτηρίζονται ως συστηµατικά, καθώς επίσης και τα σφάλµατα τα οποία 

προέρχονται από πιθανή φωτοτύπηση του χάρτη. 
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   Για την αντιµετώπιση των συστηµατικών αυτών σφαλµάτων γίνεται χρήση 

µετασχηµατισµών, ώστε να αποδοθούν οι συντεταγµένες µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

ακρίβεια. Οι κυριότεροι µετασχηµατισµοί, καθένας από τους οποίους έχει και 

διαφορετικές ιδιότητες, είναι η µέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων, ο Σύµµορφος ή 

Μετασχηµατισµός Οµοιότητας, ο Αφινικός Μετασχηµατισµός και ο ∆ιγραµµικός 

Μετασχηµατισµός.  

 

4.7 ∆ιαδικασία ψηφιοποίησης 

 

   Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας (κατασκευή τρισδιάστατου µοντέλου 

εδάφους και δηµιουργία ψηφιακού γεωλογικού χάρτη) έγινε ψηφιοποίηση 

τοπογραφικών και γεωλογικών χαρτών. 

    

4.7.1 Τοπογραφικοί χάρτες 

 

   Από 82 τοπογραφικούς χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, κλίµακας 

1:5000, ψηφιοποιήθηκαν  ισοϋψείς γραµµές ανά 20 µέτρα, τριγωνοµετρικά σηµεία, 

υψοµετρικά σηµεία, οδικό, υδρογραφικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, οικισµοί και 

αρχαιολογικοί χώροι. Για τις ανάγκες της ψηφιοποίησης χρησιµοποιήθηκε 

ψηφιοποιητής τύπου Calcomp DrawingBoard III, ακρίβειας 0.127mm και το 

λογισµικό πρόγραµµα AutoCAD 14. 

 

   Η διαδικασία που ακολουθήθηκε έχει ως εξής :  

 

   Κάθε χάρτης που ψηφιοποιήθηκε, τοποθετήθηκε σταθερά πάνω στον ψηφιοποιητή. 

Στη συνέχεια έγινε βαθµονόµηση (calibration) στην τράπεζα του ψηφιοποιητή, ώστε 

να αποκτήσει αυτή τις ίδιες συντεταγµένες µε το χάρτη προς ψηφιοποίηση. Αφού 

πληκτρολογήθηκε στον υπολογιστή η εντολή tablet/cal, µε το σταυρόνηµα του 

κινητού στελέχους της συσκευής στοχεύθηκαν οι τέσσερις γωνίες του χάρτη και 

πληκτρολογήθηκαν για καθεµιά από αυτές οι συντεταγµένες (x,y) του χάρτη. Μετά 

την ολοκλήρωση της βαθµονόµησης, και αφού ελέγχθηκε το ποσοστό σφάλµατος, 
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ώστε να είναι κάτω από 0.005, επιλέχθηκε ο αφινικός (affine) µετασχηµατισµός51 ως 

ο κατάλληλος για τη απαλοιφή των συστηµατικών σφαλµάτων.  

 

   Κατόπιν δηµιουργήθηκαν στο λογισµικό πρόγραµµα διαφορετικά επίπεδα (layers), 

ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισµός των διαφορετικών χαρτογραφικών δεδοµένων. 

Κάθε επίπεδο είχε το δικό του χρώµα για να είναι εύκολα διακριτά τα δεδοµένα στη 

οθόνη του υπολογιστή. Έτσι δηµιουργήθηκαν 9 διαφορετικά επίπεδα µε συµβατικά 

ονόµατα και χρώµατα, ώστε να διαχωριστούν οι ισοϋψείς καµπύλες, τα 

τριγωνοµετρικά σηµεία, τα υψοµετρικά σηµεία, οι δρόµοι, το υδρογραφικό δίκτυο 

(πηγάδια και ρυάκια-ποτάµια), οι οικισµοί, το σιδηροδροµικό δίκτυο και οι 

αρχαιολογικοί χώροι.  

 

   Στη συνέχεια πληκτρολογήθηκε η εντολή elevation, έτσι ώστε να οριστεί το 

υψόµετρο το οποίο αντιπροσωπεύει κάθε ισοϋψής γραµµή και κάθε τριγωνοµετρικό 

και υψοµετρικό σηµείο. Αφού επιλέχθηκε ο τύπος γραµµής (polyline52) ή σηµείου 

(point) που θα χρησιµοποιούταν, µέσω του σταυρονήµατος του κινητού στελέχους 

του ψηφιοποιητή, οι συντεταγµένες κάθε σηµείου µεταφέρθηκαν στον υπολογιστή. 

Κάθε γραµµή σχεδιάστηκε αποτυπώνοντας διαφορετικά τµήµατα αυτής, καθένα από 

τα οποία αντιστοιχούσε σε έναν κόµβο (node) στο πρόγραµµα AutoCAD. Η ένωση 

όλων των κόµβων δηµιούργησε µια συνεχή γραµµή. Μέσω της εντολής properties, 

επιλέχθηκε η εξοµάλυνση των γραµµών (smoothing), τύπου quadratic, η οποία 

αφαιρεί τις γωνίες που προέρχονται από την ύπαρξη των κόµβων και δηµιουργεί ένα 

καµπύλο αποτέλεσµα. Τυχόν σφάλµατα στην οµαλή αποτύπωση των γραµµών 

διορθώθηκαν επιτόπου µε µετακίνηση των κόµβων στη σωστή τους θέση. 

 

   Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης τα αρχεία αποθηκεύθηκαν σε µορφή dxf 

(Drawing eXchange Format), η οποία είναι αναγνώσιµη από τα περισσότερα 

λογισµικά πρόγραµµατα επεξεργασίας ψηφιακών δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργήθηκε µια σειρά αρχείων που περιείχαν τους χάρτες σε ψηφιακή  µορφή.  

 
                                                 
51 Ο αφινικός µετασχηµατισµός δίνει τη δυνατότητα γραµµικής µετατροπής σε δύο διαστάσεις. 
Χρειάζονται τρία σηµεία για τη βαθµονόµηση, έτσι ώστε να γίνει η σωστή µετατροπή στην κλίµακα 
και τη στροφή που µπορεί να έχει ο χάρτης. 
52 Ο τύπος γραµµής Polyline αναφέρεται σε µια σειρά από τόξα, που όλα µαζί συναποτελούν ένα 
ενιαίο σύνολο. Αντίθετα ο τύπος γραµµής Line είναι µια σειρά από συνενωνόµενα τµήµατα, τα οποία 
δεν είναι ενιαία. 
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   Τα αρχεία αυτά αποτελούνται από γραµµές και σηµεία µε συντεταγµένες στο 

προβολικό σύστηµα HATT, το οποίο ήταν σε χρήση τις προηγούµενες δεκαετίες στην 

Ελλάδα. Στη συνέχεια µέσω του λογισµικού προγράµµατος «Τοπογραφικός Ιστός», 

οι συντεταγµένες των χαρτών µετατράπηκαν στο προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ �87 

(Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987), το οποίο είναι σε χρήση σήµερα 

στην Ελλάδα. Αφού εισήχθησαν (import) στο λογισµικό πρόγραµµα TNTmips, οι 

χάρτες συγκολλήθηκαν µέσω της εντολής MERGE. Πιο συγκεκριµένα η εντολή αυτή 

εκµεταλλεύεται την ύπαρξη των συντεταγµένων σε κάθε γραµµή και έτσι µπορεί και 

τοποθετεί σε σωστή εφαπτόµενη θέση τους γειτονικούς χάρτες σύµφωνα µε αυτές.  

 

   Ακολουθεί η παρουσίαση διαφορετικών σταδίων της ψηφιοποίησης : 

 

 
Εικ. 4.5 Τµήµα χάρτη κατά την ψηφιοποίηση στο AutoCAD 
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Ισοϋψείς 

 

 

 
Τοπογραφικά σηµεία 

 

 

 
Τριγωνοµετρικά σηµεία 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4 : Ψηφιοποίηση, κατασκευή ψηφιακού µοντέλου εδάφους και επεξεργασία 

 64

 

 
Ρυάκια 

 

 
Πηγάδια 

 

 
Οδικό δίκτυο 
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Σιδηροδροµική γραµµή 

 

 

 
Αρχαιολογικές θέσεις 

 

 

 

 
Οικισµοί 

Εικ. 4.6 ∆ιαφορετικά στρώµατα του συνολικού αποτελέσµατος



Κεφάλαιο 4 : Ψηφιοποίηση, κατασκευή ψηφιακού µοντέλου εδάφους και επεξεργασία 

 66

4.7.2 Γεωλογικοί χάρτες 

 

   Για τις ανάγκες της δηµιουργίας του ψηφιακού γεωλογικού χάρτη της περιοχής, 

ψηφιοποιήθηκε ο γεωλογικός χάρτης Τριπόλεως και ο φωτογεωλογικός χάρτης 

Κολλινών, κλίµακας 1:50000, του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών (ΙΓΜΕ). 

 

   Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν παρόµοια µε την ψηφιοποίηση των 

τοπογραφικών χαρτών. Αρχικά στις τέσσερις γωνίες του χάρτη δόθηκαν ως τυχαίες 

συντεταγµένες οι διαστάσεις του, καθώς οι τιµές των συντεταγµένων που 

αναφέρονταν ήταν σε µοίρες και λεπτά, οι οποίες δεν είναι δυνατό να εισάχθούν στο 

AutoCAD.  

 

   Αφού επιλέχθηκε ο τύπος της γραµµής (polyline) ξεκίνησε η ψηφιοποίηση µέσω 

του σταυρονήµατος. Εδώ δεν χρειάστηκε να οριστεί το υψόµετρο, γιατί οι γεωλογικοί 

σχηµατισµοί ψηφιοποιήθηκαν δισδιάστατα. Μέσω λοιπόν της εντολής polyline 

δηµιουργήθηκαν κλειστά πολύγωνα, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και ένα 

γεωλογικό σχηµατισµό. Η εξασφάλιση του κλείσιµου των πολυγώνων έγινε µε την 

εντολή Snap nearest και Snap endpoint, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να µετακινούν 

έναν κόµβο µέσα σε κάποιο γειτονικό του. Με τη δηµιουργία των κλειστών 

πολυγώνων αποφεύχθηκε η ψηφιοποίηση διπλών γραµµών, πράγµα που αν είχε 

συµβεί  θα είχε προκαλέσει προβλήµατα στην απόδοση των γεωλογικών 

χαρακτηριστικών των σχηµατισµών. 

 

   Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, το αρχείο αποθηκεύτηκε ως dxf και 

εισήχθηκε στο πρόγραµµα TNTmips. Εκεί κατασκευάστηκε µια βάση δεδοµένων, 

όπου δηλώθηκαν οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που απεικονίζονται στο χάρτη. Η βάση 

περιέχει τα παρακάτω στοιχεία :  
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α/α Όνοµα Κωδικός Περιγραφή Χρονολόγηση 

1. Αλλουβιακές � Πλειστοκαινικές 

αποθέσεις 

al Αργιλώδη υλικά και 

κοκκινόχωµα : 250µ. περίπου 

Τεταρτογενές- 

Ολόκαινο 

2. Παλαιοί και νέοι κώνοι 

κορηµάτων και πλευρικά 

κορήµατα 

cs,sc Συνεκτικοί ως χαλαροί που 

αποτελούνται κυρίως από 

ασβεστολιθικές λατύπες 

Τεταρτογενές- 

Ολόκαινο 

3. Πλευρικά λατυποπαγή Q.br Συνεκτικά µε λατύπες που 

προέρχονται κυρίως από 

ασβεστόλιθους Τριπόλεως 

Τεταρτογενές- 

Ολόκαινο 

4. Φλύσχης fo Εναλλαγές ψαµµιτών και 

ψαµµούχων ιλυολίθων 

Ανώτερο 

Παλαιόκαινο- 

Ηώκαινο 

5. Στρώµατα µετάβασης K9-Pc Εναλλαγές λεπτοπλακωδών 

ασβεστολίθων, µαργαϊκών 

ασβεστολίθων και ψαµµιτών 

Μαιστρίχτιο � 

Παλαιόκαινο 

6. Πλακώδεις ασβεστόλιθοι K8-9k Λευκοί, ως κοκκινωποί, 

στιφροί, µε παρεµβολές 

κερατολίθων, µαργών και 

ασβεστιτικών ψαµµιτών µε 

ενστρώσεις ιάσπιδων 

Ανώτερο 

Κρητιδικό 

7. Ιλυόλιθοι και ραδιολαρίτες Ks-Ki Εναλλαγές ραδιολαριτών, 

ιλυολίθων και ασβεστολίθων 

Ανώτερο 

Ιουρασικό- 

Κατώτερο 

Κρητιδικό 

8. Τεκτονοϊζηµατογενής 

σχηµατισµός 

Kn-i Στρώµατα µετάβασης προς 

φλύσχη, ασβεστόλιθοι µε 

Νουµµουλίτες, ερυθροί και 

πράσινοι µαργαϊκοί 

ασβεστόλιθοι, εκρηξιγενή 

πετρώµατα 

 

9. Φλύσχης αδιαίρετος ft Εναλλαγές λεπτόκκοκων 

ψαµµιτών και πηλιτών µε 

φακοειδείς ενστρώσεις 

κροκαλοπαγών και 

ασβεστολίθων 

Ανώτερο 

Ηώκαινο � 

Ολιγόκαινο 

10. Στρώµατα µετάβασης προς 

φλύσχη 

En-s Ασβεστόλιθοι βιοκλαστικοί 

µε βενθονική µικροπανίδα 

και µονόµεικτα 

κροκαλοπαγή. Κίτρινα 

ασβεστοµαργαϊκά στρώµατα 

Ανώτερο 

Λουτίσιο � 

Βάση 

Πριαµπόνιου 
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που εναλλάσσονται µε τα 

παραπάνω. 

11. Νηριτικοί ασβεστόλιθοι Pc-En-k Τεφροί � σκουρότεφροι, 

µαύροι βιτουµενιούχοι, συχνά 

δολοµιτιωµένοι, συνήθως 

παχυστρωµατώδεις 

Παλαιόκαινο- 

Λουτήσιο 

12. Ασβεστόλιθοι και δολοµιτικοί 

ασβεστόλιθοι 

K9.k,d Τεφροί ως µάυροι, 

παχυστρωµατώδεις ως 

άστρωτοι. Στα ανώτερα 

στρώµατα παρεµβάλλονται 

λατυποπαγή πολύ συνεκτικά. 

Ανώτερο 

Κρητιδικό 

13. Ασβεστόλιθοι και δολοµίτες Js-Ki-kd Τεφροί ως µαύροι, 

λεπτοκρυσταλλικοί, µέσο-

στρωµατώδεις ως 

αστρώµατοι, βιτουµενιούχοι. 

Στα κατώτερα στρώµατα 

πάγκοι δολοµιτών 

Ανώτερο 

Ιουράσικο � 

Κατώτερο 

Κρητιδικό 

14. Ασβεστόλιθοι, δολοµίτες και 

δολοµιτικοί ασβεστόλιθοι 

Ts-Jn.k,d Γκριζόχρωµοι ως λευκοί ή 

ροδόχρωµοι, συνήθως 

παχυστρωµατώδεις. Κατά 

θέσεις βιτουµενιούχοι και 

κρυσταλλικοί. 

Ανώτερο 

Τριαδικό � 

Μέσο 

Ιουρασικό 

15. Νεογενείς αποθέσεις Ne   

16. Ασβεστόλιθοι κρυσταλλικοί mr Πλακώδεις µε ενστρώσεις 

πυριτολίθου ή πολύχρωµοι ή 

µε κόνδυλους από πυριτόλιθο 

 

17. Φυλλίτες, χαλαζίτες, 

εκρηξιγενή 

ph   

18. Λίµνη    

 
 

 Κάθε πολύγωνο, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκε, αποδόθηκε και σε ένα 

σχηµατισµό (Record!attach to selected element). Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε για 

κάθε γεωλογικό σχηµατισµό ένα σχέδιο (pattern) και χρώµα και συνδέθηκε µε τη 

βάση, ώστε να έχουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα :  
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Εικ. 4.9 Γεωλογικός χάρτης  

 

   Τέλος, µε σκοπό την ύπαρξη ενιαίου συστήµατος αναφοράς συντεταγµένων, έγιναν 

οι απαραίτητες γεωµετρικές διορθώσεις και έτσι ο χάρτης από τις τυχαίες 

συντεταγµένες που είχε αρχικά, µεταφέρθηκε στο σύστηµα ΕΓΣΑ �87. 
 

 

4.8 Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους 

 

   Όπως προαναφέρθηκε, οι τοπογραφικοί χάρτες ψηφιοποιήθηκαν µε  σκοπό τη 

δηµιουργία του ψηφιακού µοντέλου εδάφους. Με τον όρο Ψηφιακό Μοντέλο 

Εδάφους (Digital Terrain Model, DTM) αναφερόµαστε στην «ψηφιακή περιγραφή  

της επιφάνειας, η οποία βασίζεται σε µετρήσεις σηµείων της και συνοδεύεται από ένα 

σύνολο κανόνων, που επιτρέπουν να εξαχθεί επιπλέον πληροφορία»53. Ειδικότερα, 

µιλάµε για Ψηφιακό Μοντέλο Αναγλύφου (Digital Elevation Model, DEM) στην 

                                                 
53 Παρασχάκης κ.α., σελ 199. 
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περίπτωση που στα συνθετικά στοιχεία περιλαµβάνεται και η πληροφορία του 

υψοµέτρου. 

 

   Ένα ψηφιακό µοντέλο µπορεί να δηµιουργηθεί µε δύο τρόπους : µε τη συλλογή 

πρωτογενών και µε τη συλλογή δευτερογενών δεδοµένων. Τα πρωτογενή δεδοµένα 

συλλέγονται µε τοπογραφικές ή φωτογραµµετρικές µεθόδους. Τα δευτερογενή 

δεδοµένα συλλέγονται µε ψηφιοποίηση ή σάρωση πρωτογενών δεδοµένων, όπως 

έγινε και στη συγκεκριµένη περίπτωση. 

 

   Η διαδικασία της δηµιουργίας του ψηφιακού µοντέλου περιλαµβάνει τη µετατροπή 

του διανυσµατικού αντικειµένου σε ψηφιδωτό (vector to raster), το οποίο περιέχει την 

πληροφορία του υψοµέτρου. Για τη δηµιουργία του συγκεκριµένου µοντέλου 

χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα TNTmips και πιο ειδικά η διαδικασία Surface 

Fitting.  

 

   Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη δηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους από ένα 

αντικείµενο σε µορφή διανυσµατική µε τη χρήση  διαφορετικών µεθόδων :  

 

- Minimum Curvature : η µέθοδος αυτή δηµιουργεί το ψηφιακό µοντέλο εδάφους 

αξιοποιώντας τις γραµµές και τα σηµεία που περιλαµβάνονται στο 

διανυσµατικό αντικείµενο που εισάγεται. Ο αλγόριθµος της µεθόδου 

περιλαµβάνει δύο στάδια : την αρχική δηµιουργία (initialization) και την 

επανάληψη µέχρι την επίτευξη του σωστού αποτελέσµατος (iteration).  

- Inverse Distance : η µέθοδος δηµιουργεί το µοντέλο εδάφους είτε από γραµµές 

είτε από σηµεία ή και από τα δύο. Ο αλγόριθµος δηµουργεί ένα πλέγµα και το 

εφαρµόζει στα διανυσµατικά δεδοµένα. Από κάθε µεσοδιάστηµα του 

πλέγµατος, ο αλγόριθµος ψάχνει και βρίσκει τη γειτονικότερη γραµµή ή το 

γειτονικότερο σηµείο µέσα σε ένα διάστηµα το οποίο έχει προκαθοριστεί. Στη 

συνέχεια ο αλγόριθµος υπολογίζει την τιµή του κάθε µεσοδιαστήµατος µε τον 

ακόλουθο τρόπο : πρώτα κάθε τιµή διαιρείται µε την απόσταση του 

µεσοδιαστήµατος από µια συγκεκριµένη εκθετική δύναµη βάρους. Στη συνέχεια 

οι τιµές που βρίσκονται, προστίθενται. Το αποτέλεσµα διαιρείται µε την 

αντιστροφή των αποστάσεων (inverse distance) από τη προκαθορισµένη δύναµη 
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βάρους. Οι τιµές µετατρέπονται σε ψηφιδωτό (raster), είτε κατευθείαν είτε µε 

γραµµική παρεµβολή (linear interpolation).  

- Profiles : η µέθοδος αυτή είναι αποτελεσµατική κυρίως για διανυσµατικά 

δεδοµένα που περιέχουν γραµµές. Στην περίπτωση που θέλουµε να 

δηµιουργήσουµε ψηφιακό µοντέλο εδάφους µόνο από σηµεία, το αποτέλεσµα 

της µεθόδου αυτής δεν είναι ικανοποιητικό. Η µέθοδος χρησιµοποιεί έναν 

αλγόριθµο γραµµικής παρεµβολής για τη δηµιουργία του µοντέλου. Αρχικά ο 

αλγόριθµος µετατρέπει τα διανυσµατικά δεδοµένα σε ψηφιδωτά (vector to 

raster) και στη συνέχεια ψάχνει για γραµµές κοντά στα όρια του ψηφιδωτού και 

καθορίζει τιµές. Οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται από τον αλγόριθµο για να 

καθοριστούν άλλες τιµές για κάθε σηµείο στα όρια και στη συνέχεια σε όλο το 

ψηφιδωτό. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 8 φορές σε όλη την επιφάνεια του 

ψηφιδωτού, κάθε φορά προς διαφορετική κατεύθυνση. Όταν ένα πέρασµα 

βρίσκει τιµές για δύο σηµεία, υπολογίζει µια τιµή για τα κενά σηµεία µεταξύ 

τους. Όταν τελειώσουν οι επαναλήψεις, ο αλγόριθµος αξιολογεί τα 

αποτελέσµατα και έχει πλέον αποδώσει τιµές σε όλα τα σηµεία του ψηφιδωτού. 

Το τελικό βήµα είναι η εξοµάλυνση, κατά το οποίο ο αλγόριθµος εφαρµόζει ένα 

χωρικό φίλτρο εξοµάλυνσης, όπου χρησιµοποιεί ένα παράθυρο 3x3 (3-by-3 low 

pass spatial smoothing filter). 

- Polynomial : η µέθοδος αυτή κατασκευάζει ψηφιακό µοντέλο εδάφους µόνο µε 

τη χρήση σηµείων, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην περίπτωση που ο 

αριθµός τους δεν είναι αρκετά µεγάλος.  

 

   4.8.1 ∆ιαδικασία κατασκευής ψηφιακού µοντέλου 

 

   Για την κατασκευή του συγκεκριµένου ψηφιακού µοντέλου εδάφους έγιναν δοκιµές 

µε όλες τις µεθόδους που περιέχονται στο πρόγραµµα TNTmips. Αποκλείστηκε από 

την αρχή η µέθοδος Polynomial, γιατί  τα διανυσµατικά δεδοµένα που ήταν διαθέσιµα 

περιλάµβαναν τόσο σηµεία, όσο και γραµµές. 
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            Minimum Curvature                         Inverse Distance                                        Profiles 

Εικ. 4.10  Αρχικά αποτελέσµατα στις τρεις µεθόδους κατασκευής ψηφιακού µοντέλου 

 

   Από τις δοκιµές που έγιναν, επιλέχθηκε η µέθοδος Minimum Curvature, καθώς 

αυτή είχε τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Στη συνέχεια έγιναν δοκιµές µε 

διαφορετικές τιµές στις παραµέτρους που ήταν διαθέσιµες στη µέθοδο αυτή. 

Ελέγχθηκαν τα αποτελέσµατα της µεθόδου για διαφορετικές τιµές στο µέγεθος του 

µοντέλου εδάφους, καθώς επίσης και στην απόσταση έρευνας που έπρεπε να 

χρησιµοποιήσει ο αλγόριθµος ανάµεσα στα εικονοστοιχεία, ώστε να δώσει τις σωστές 

τιµές υψοµέτρου. 

 

   Η διαδικασία έχει ως εξής :  

 

- Από την επιλογή του προγράµµατος Process επιλέγουµε τη διαδικασία Surface 

Modeling. Όταν ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο, ορίζουµε ως Operation το 

Surface Fitting και ως Method το Minimum Curvature.  

- Εισάγουµε το αρχείο που περιέχει τα διανυσµατικά δεδοµένα στην επιλογή 

Input Object. Σε διπλανό παράθυρο σχηµατίζεται η εικόνα που περιέχει τις 

ισοϋψείς και τα σηµεία που έχουν δηµιουργηθεί από την ψηφιοποίηση των 

τοπογραφικών χαρτών. 

- Στη συνέχεια στην επιλογή Output καθορίζουµε το µέγεθος των 

εικονοστοιχείων (cell size) σε γραµµές και στήλες (lines, columns) και ορίζουµε 

τον τύπο που θα αποδοθεί το ψηφιδωτό.  Υπάρχουν διαθέσιµοι οι εξής τύποι : 8-

bit signed integer, 8-bit unsigned integer, 16-bit signed integer, 16-unsigned 
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integer, 32-bit signed integer, 32-bit unsigned integer, 32-bit floating-point, 64-

bit floating-point, οι οποίοι είναι ανάλογοι µε τον αριθµό των bits για κάθε 

εικονοστοιχείο. Ο αριθµός αυτός είναι σχετικός  µε πιθανές τιµές που θα λάβει 

το κάθε εικονοστοιχείο, και που γενικά µεταφράζεται σε έναν αριθµό πιθανών 

χρωµάτων που θα του αποδοθούν. Στη συγκεκριµένη περίπτωση επιλέχθηκε το 

16-bit signed integer, γιατί έχει τη δυνατότητα να κρατά τιµές υψοµέτρου. 

- Στην επιλογή Data Handling, στο σηµείο «Dublicate Points» καθορίζεται ποια 

τιµή θα κρατήσει ο αλγόριθµος σε περίπτωση που συναντήσει δύο τιµές που να 

είναι ίδιες.  

- Στην επιλογή Parameters ορίζουµε την απόσταση στην οποία ψάχνει ο 

αλγόριθµος για τιµές (search distance), τη µέθοδο µε την οποία θα γίνει η 

έρευνα (ανά κύκλους, ανά τετράγωνα, ανά εξάγωνα), το αν θα  γίνει µε 

γραµµικό ή λογαριθµικό τρόπο και αν θα επιλεγεί ο τρόπος Inverse Distance ή 

Profiles. 

 

   Χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές τιµές και τελικά κατασκευάστηκε το ψηφιακό 

µοντέλο µε τις ακόλουθες παραµέτρους :  

- Output :   

 

 

Εικ. 4.11 Output  από το Surface Modeling στο TNTmips 
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- Handling Data :  

 

 
Εικ. 4.12 Handling Data από το Surface Modeling στο ΤΝΤmips 

 

- Parameters : 

 

Εικ. 4.13 Parameters από το Surface Modeling στο TNTmips 

      

   Ακολουθεί το τελικό δισδιάστατο αποτέλεσµα : 
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Εικ. 4.14 Τελικό αποτέλεσµα του ψηφιακού µοντέλου εδάφους. Παρουσίαση µε contrast Auto 

Normalize. 

    

   Στη συνέχεια έγινε η κατασκευή του τρισδιάστατου ψηφιακού µοντέλου εδάφους 

χρησιµοποιώντας ως βάση το πλέγµα του ψηφιακού µοντέλου εδάφους. Το 

τρισδιάστατο µοντέλο κατασκευάστηκε στο λογισµικό πρόγραµµα TNTmips µέσω 

της διαδικασίας Display ! Spatial Data ! New 3d Group. Από την εντολή Layer 

Add επιλέγουµε «Surface» και εισάγουµε το DEM, το οποίο εµφανίζεται µε τη µορφή 

πλέγµατος. Το παράθυρο που ανοίγει είναι το «Perspective View Controls», όπου 

ρυθµίζουµε τις παραµέτρους έτσι ώστε να έχουµε πανοραµική άποψη της περιοχής. 

Στη συνέχεια µε την ίδια εντολή (Layer ! Add ! Raster), εισάγουµε την επιφάνεια 

που θα φαίνεται πάνω στο πλέγµα. Στην περίπτωση αυτή επιλέχθηκε πάλι το DEM. 

Οι επιλογές του προγράµµατος µας δίνουν επίσης τη δυνατότητα υπέρθεσης άλλων 

δεδοµένων πάνω στο πλέγµα του τρισδιάστατου ψηφιακού µοντέλου εδάφους (π.χ. 

δορυφορική εικόνα ή αεροφωτογραφία). 

 

   Στις εικόνες 4.15 και 4.16 παρουσιάζεται το τρισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο 

εδάφους : 
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Εικ. 4.15 Τρισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο εδάφους. Παρουσίαση µε contrast Auto Normalize. 

 

 
Εικ. 4.16 Τρισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο εδάφους. Παρουσίαση µε contrast Auto Normalize και 

χρωµατικές αποχρώσεις «Earth Tones». 
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   4.9 Αναλύσεις µε βάση το ψηφιακό µοντέλο εδάφους 

 

   Με βάση ένα ψηφιακό µοντέλο εδάφους και επακριβώς ορισµένες συντεταγµένες 

θέσεων, µπορούν να γίνουν διάφορες αναλύσεις. Μία από αυτές είναι η ανάλυση 

οπτικής ορατότητας από συγκεκριµένο σηµείο, που θα αναφέρεται στο εξής ως 

viewshed analysis. 

 

4.9.1 Viewshed Analysis  

 

   4.9.1α Γενικά 

 

   Η ανάλυση ορατότητας είναι ο υπολογισµός της έκτασης µιας περιοχής, η οποία 

είναι ορατή από ένα δεδοµένο σηµείο.  

 

   Ας φανταστούµε ένα χάρτη, πάνω στον οποίο είναι σχεδιασµένες ευθείες γραµµές 

που ενώνουν δύο σηµεία, των οποίων την αµοιβαία ορατότητα θέλουµε να 

ελέγξουµε. Η κάθε γραµµή από αυτές (line of sight) είναι σαν µια κλωστή τεντωµένη 

ανάµεσα στα δύο σηµεία. Το υψόµετρο των δύο σηµείων πρέπει να είναι γνωστό, 

καθώς και τα υψόµετρα της µεταξύ τους περιοχής. Αν η «κλωστή» αυτή σε κάποιο 

σηµείο συναντήσει ένα υψηλότερο εµπόδιο από τα δύο σηµεία που ελέγχουµε, τότε η 

οπτική επαφή χάνεται.  

 

   Για να ελεγχθεί αυτό µε παραδοσιακές µεθόδους, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος και 

παράλληλα το ποσοστό του σφάλµατος θα ήταν αρκετά µεγάλο. Ο πιο ασφαλής και 

εύκολος τρόπος για να καθορίσει κανείς αυτή τη γραµµή οπτικής ορατότητας σε µια 

ευρύτερη περιοχή είναι µέσω αναλυτικών τεχνικών ενός Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών. Το σύστηµα εκτελεί την ίδια τεχνική, χρησιµοποιώντας τις τιµές των 

υψοµέτρων που περιλαµβάνει ένα ψηφιακό µοντέλο εδάφους και συντεταγµένες των 

σηµείων ανάµεσα στα οποία ελέγχουµε την οπτική επαφή.  

 

   Υπάρχουν αρκετές τεχνικές ανάλυσης ορατότητας. Εκτός από αυτήν που υπολογίζει 

την ορατότητα ανάµεσα σε δύο σηµεία (line of sight), υπάρχουν περιπτώσεις που 

ενδιαφέρει η ορατότητα ανάµεσα σε µια οµάδα θέσεων (intervisibility). Στην 

περίπτωση αυτή γίνεται υπολογισµός των τιµών ανάµεσα σε ένα δεδοµένο σηµείο και 
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κάθε εικονοστοιχείο (cell) που περιλαµβάνεται στο ψηφιακό µοντέλο εδάφους. Το 

αποτέλεσµα είναι µία τιµή για κάθε εικονοστοιχείο, 1 αν αυτό είναι ορατό ή 0 αν δεν 

είναι ορατό. Το συνολικό αποτέλεσµα για όλο το ψηφιδωτό (raster) που έχει εισαχθεί, 

είναι µια εικόνα διαδικής µορφής (binary format), όπου όλες οι περιοχές που έχουν 

ορατότητα, έχουν την τιµή 1 και όσες δεν έχουν ορατότητα την τιµή 0. 

 

   Το αλγεβρικό άθροισµα µεµονωµένων αναλύσεων ορατότητας ονοµάζεται 

αθροιστική ανάλυση ορατότητας (cumulative viewshed analysis) και περιέχει τον 

αριθµό των θέσεων που είναι ορατές από κάθε άλλη θέση54. 

 

   Για να αποφευχθούν τα σφάλµατα που προέρχονται από το ψηφιακό µοντέλο 

εδάφους, χρησιµοποιείται η τεχνική που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Fuzzy 

Viewshed Analysis55 και παρουσιάζει την πιθανότητα, εκφρασµένη σε ποσοστά, να 

βρίσκεται ένα cell εντός ή εκτός οπτικής . Υπάρχουν δύο τρόποι αποτύπωσης του 

αποτελέσµατος : ο προβολικός (projective) και ο αντανακλαστικός (reflective). 

 

   Η χρησιµότητα µιας τέτοιας ανάλυσης, όπως η viewshed, είναι πολλαπλή. Μια 

εφαρµογή της είναι ο έλεγχος και η υπόδειξη της κατάλληλης θέσης για τη 

δηµιουργία παρατηρητηρίων. Στην αρχαιολογική έρευνα έχει χρησιµοποιηθεί για τον 

έλεγχο της ορατότητας πύργων, καθώς και οικισµών. 

 

   Ένα από τα γνωστά παραδείγµατα της εφαρµογής της ανάλυσης ορατότητας είναι ο 

έλεγχος της οπτικής επαφής ανάµεσα στους πύργους του Maslonovik και του Tor στο 

νησί Hvar των ∆αλµατικών ακτών, µε αποτέλεσµα να αποδειχτεί ότι οι πύργοι αυτοί 

αποτέλεσαν αµυντικό δίκτυο της πόλης Φάρος, που ήταν αποικία των Παρίων στο 

νησί56.  

 

   Μια άλλη περίπτωση ήταν η διερεύνηση του αµυντικού δικτύου στην ελληνιστική 

πόλη Σαγαλασσό στη Μ.Ασία57, καθώς και στην περιοχή Danebury της Αγγλίας, 

όπου καθορίστηκε ότι οι τύµβοι, που υπάρχουν εκεί, αποκλείουν την οπτική επαφή µε 

                                                 
54 βλ. Wheatley, σελ.171 � 185. 
55 βλ. Fisher.P, 1992 First experiments in viewshed uncertainty : simulating fuzzy viewsheds, 
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 58(3), σελ. 345 � 352. 
56 βλ. Gaffney V. � Stancic Z. 
57 βλ. L.Loots, 1997. 
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κάθε άλλον στην περιοχή58. Άλλο παράδειγµα εφαρµογής βρίσκουµε στον έλεγχο της 

οπτικής των τύµβων νεολιθικής εποχής της περιοχής Long Barrows στη Νότια 

Αγγλία, όπου οι ερευνητές κατέληξαν σε προτάσεις για το ρόλο τους στην κοινωνία 

της εποχής59. Τέλος στον ελληνικό χώρο, η ανάλυση ορατότητας έχει εφαρµοστεί στη 

µελέτη του οπτικού ελέγχου των πύργων της νήσου Αµοργού, όπου αποδείχτηκε η 

ύπαρξη ενός συστήµατος επικοινωνίας, ελέγχου και εύκολης ειδοποίησης των 

κατοίκων σε περίπτωση κινδύνου60.  

 

4.9.1β ∆ιαδικασία δηµιουργίας χαρτών µε viewshed analysis στην περιοχή της 

Μαντινικής 

 

   Για τη δηµιουργία των χαρτών οπτικής ανάλυσης οµάδας θέσεων (intervisibily) 

χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό πρόγραµµα TNTmips και συγκεκριµένα η διαδικασία 

Raster ! Elevation ! Viewshed. 

 

   Αρχικά τοποθετήθηκε ως υπόβαθρο (input raster) το ψηφιακό µοντέλο εδάφους που 

δηµιουργήθηκε από τους τοπογραφικούς χάρτες. Στη συνέχεια, πάνω σε αυτό 

προστέθηκαν σε µορφή βάσης δεδοµένων οι συντεταγµένες των πυλών και των 

πύργων των τειχών της πόλης της Μαντίνειας και των  φυλακείων της γύρω περιοχής.  

 

   Σε κάθε σηµείο της επιλογής µας, τοποθετήθηκε ο σταυρός που ορίζει  τη θέση 

εξέτασης και στη συνέχεια ορίστηκαν οι παράµετροι ως εξής :  

                                                 
58 Lock G. and Harris T. (forthcoming), Danebury revisited : an English Iron Age hillfort in a digital 
lanscape, στο Aldenderfer M and Maschner H (eds), The anthropology of human behaviour through 
geographical information and analysis, New York. 
59 βλ. Wheatley D, σελ. 171 � 185. 
60 Βλ.A.Sarris et al., 1998 και Γκιούρου Α.   
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 Εικ. 4.17 Παράµετροι viewshed analysis 

 

   Ως ύψος (height) του πύργου, πάνω από το υψόµετρο του σηµείου αναφοράς, 

ορίστηκε η τιµή των 8 µέτρων61. Το Z scale καθορίζει την κάθετη υπερβολή (vertical 

exaggeration) στον άξονα των z και έµεινε στην τιµή 1, όπως ορίστηκε από το 

πρόγραµµα, καθώς σε δοκιµές που έγιναν µε άλλες τιµές, δεν παρουσιάστηκε καµία 

αλλαγή. Η παράµετρος Down Angle καθορίζει τη µέγιστη γωνία κάτω από την οποία 

θα έχει ορατότητα το σηµείο µας. Αυτή ορίστηκε στις �90ο, που είναι και η µέγιστη 

τιµή που επιτρέπει το σύστηµα. Η παράµετρος Up Angle καθορίζει τη µέγιστη γωνία 

πάνω από την οποία θα έχει ορατότητα το σηµείο και ορίστηκε στις 90ο µοίρες, η 

οποία είναι και πάλι η µέγιστη τιµή που επιτρέπει το σύστηµα. Η παράµετρος Start 

Angle καθορίζει τη γωνία έναρξης ορατότητας στον οριζόντιο άξονα, ενώ η Sweep 

Angle διαγράφει το εύρος της γωνίας έρευνας. Η πρώτη τιµή ορίστηκε στις 0ο και η 

δεύτερη στις 360ο, έτσι ώστε να διαγραφεί µια σφαιρική επιφάνεια γύρω από ένα 

πύργο ή πύλη. 

 

   Τέλος η παράµετρος View Distance, που καθορίζει την απόσταση της µέγιστης 

ορατότητας ορίστηκε ως η µέγιστη επιστρεπόµενη τιµή, ανάλογα µε το σηµείο. 

                                                 
61 βλ.  Γ.Α.Πίκουλας, 1990 � 1, σελ. 247 � 257. 
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   Μετά τον καθορισµό των παραµέτρων, έγινε η διαδικασία της ανάλυσης (Run). Το 

αποτέλεσµα ήταν binary αρχεία µε τιµές 1, για όσα σηµεία είχαν ορατότητα, και 0, 

για όσα σηµεία δεν είχαν ορατότητα. Τα αρχεία αποθηκεύτηκαν κάθε φορά µε 

χαρακτηριστικό όνοµα, αφού πρώτα ορίστηκε να είναι η τιµή 0 διαφανής (transparent 

null values), έτσι ώστε να µπορεί να γίνει υπέρθεση όλων των αποτελεσµάτων στο 

ίδιο υπόβαθρο. 

 

   Η διαδικασία έγινε επίσης και για τιµές ύψους πύργου 10µ., χωρίς να υπάρξει 

κάποια ουσιαστική διαφορά στην οπτική αυτών. 

 

   Η συνολική υπέρθεση των αρχείων της viewshed analysis πάνω στο ψηφιακό 

µοντέλο εδάφους παρουσιάζεται στην εικόνα 4.18. 

 

 
                                    Εικ. 4.18 Συνολικό αποτέλεσµα της Viewshed Analysis 

 

   Στη συνέχεια έγινε αθροιστική ανάλυση ορατότητας (cumulative viewshed 

analysis) µε το παρακάτω τρόπο : 
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   Αρχικά εξήχθησαν όλα τα αρχεία viewshed, που είχαν ήδη δηµιουργηθεί στο 

πρόγραµµα TNTmips, σε µορφή geotiff, έτσι ώστε να κρατήσουν τις συντεταγµένες 

που είχαν. Τα αρχεία αυτά εισήχθηκαν  στο λογισµικό πρόγραµµα ArcView GIS και 

µετατράπηκαν σε µορφή grid, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

αναλύσεις. Κατόπιν η αθροιστική ανάλυση έγινε σε τρεις φάσεις : µόνο για τις πύλες 

των τειχών της Μαντίνειας, µόνο για τα φυλακεία και για όλες τις θέσεις.  

 

   Επιλέχθησαν λοιπόν σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα αρχεία και στη συνέχεια 

µέσω της εντολής Analysis ! Cell Statistics ! Sum δηµιουργήθηκαν νέα αρχεία 

µορφής grid, τα οποία περιλάµβαναν τα αποτελέσµατα. Έτσι υπερθέθηκαν πάνω στο 

ψηφιακό µοντέλο εδάφους, όπως παρουσιάζονται στην εικόνα 4.19 : 

 

 
Εικ. 4.19 Αθροιστική ανάλυση ορατότητας των φυλακείων, των πυλών των τειχών και του συνόλου 

των θέσεων . 

 

   ∆ύο άλλες αναλύσεις που γίνονται χρησιµοποιώντας το ψηφιακό µοντέλο εδάφους 

είναι η ανάλυση της κλίσης του εδάφους (Slope) και του προσανατολισµού κάθε 

θέσης (Aspect).  

 

4.9.2 Slope Analysis 

 

   Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για την ανάλυση του ποσοστού κλίσης του 

αναγλύφου µιας περιοχής. Το αποτέλεσµα είναι είτε σε µοίρες είτε σε ποσοστό επί 

τοις εκατό. 
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    Οι τιµές υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τα υψόµετρα από τα οποία έχει 

κατασκευαστεί το ψηφιακό µοντέλο εδάφους.  Υπάρχουν δύο δυνατότητες για τον 

υπολογισµό αυτό : 1) η χρήση οριζόντιων και κάθετων εικονοστοιχείων και 2) η 

χρήση των εικονοστοιχείων που εσωκλείονται σε ένα παράθυρο 3x3.  Με την πρώτη 

συνυπολογίζονται οι τιµές τεσσάρων γειτονικών εικονοστοιχείων, ενώ µε τη δεύτερη 

συνυπολογίζονται και τα οκτώ εικονοστοιχεία που αποτελούν το πλαίσιο γειτονίας 

του εικονοστοιχείου του ενδιαφέροντος µας. Η δεύτερη µέθοδος, αν και απαιτεί 

µεγαλύτερο χρόνο για να δώσει αποτελέσµατα, έχει τη µεγαλύτερη ακρίβεια. 

 

   Στην συγκεριµένη περίπτωση η κατασκευή του raster που αποδίδει την κλίση, 

κατασκευάστηκε στο πρόγραµµα TNTmips. Χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό µοντέλο 

εδάφους και η µέθοδος του παραθύρου 3x3. Το αποτέλεσµα ορίστηκε να έχει το ίδιο 

µέγεθος εικονοστοιχείων µε αυτό του ψηφιακού µοντέλου εδάφους (δηλαδή 60) και 

ορίστηκε, µετά από δοκιµές, κάθετη η διεύθυνση του ήλιου, καθώς έδινε το καλύτερο 

οπτικό αποτέλεσµα.  

 

   Ακολουθεί το αποτέλεσµα :  

 

 
Εικ. 4.20 Ανάλυση Slope 
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4.9.3 Aspect Analysis 

 

   Πρόκειται για την ανάλυση του προσανατολισµού µιας θέσης, σε σχέση µε το 

γεωγραφικό ορίζοντα. 

 

   Και στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό µοντέλο εδάφους στο 

πρόγραµµα TNTmips. Ορίστηκε ξανά το µέγεθος των εικονοστοιχείων στο ίδιο 

µέγεθος µε του ψηφιακού µοντέλου εδάφους και, µετά από δοκιµές, η κλίση του 

ήλιου στις 90 µοίρες, για τον ίδιο λόγο που αναφέρθηκε στην ανάλυση κλίσης. 

 

Το αποτέλεσµα είναι το ακόλουθο : 

 

 
 

Εικ. 4.21 Ανάλυση Aspect 
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  Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων  που προαναφέρθηκαν, θα αναπτυχθούν σε 

παρακάτω κεφάλαιο. Ο λόγος για τον οποίο έγιναν οι αναλύσεις αυτές, είναι η 

εξαγωγή συµπερασµάτων για τη δηµιουργία ενός µοντέλου πρόγνωσης. Συγκρίνοντας 

τις αναλύσεις αυτές και µε τα γνωστά αρχαία οδικά περάσµατα, µπορούµε να 

βγάλουµε συµπεράσµατα, τόσο για τη µεταξύ τους εποικοινωνία, όσο και για τις 

περιοχές ελέγχου των πύργων αυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 
5.1 Εισαγωγή 

 

   Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) είναι η αντίληψη αντικειµένων ή φαινοµένων 

από απόσταση. Συνεπώς πρόκειται για την επιστήµη που ασχολείται µε τη συλλογή, 

επεξεργασία, ανάλυση και ερµηνεία στοιχείων του περιβάλλοντος, µε τη χρήση 

διαφόρων συστηµάτων δεκτών, τα οποία µεταφέρονται µε αεροσκάφη ή δορυφόρους, 

σε σχέση µε τη µέτρηση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που προέρχεται από 

την επιφάνεια της Γης.  

 

    Συνεπώς η Τηλεπισκόπηση περιορίζεται σε µεθόδους που χρησιµοποιούν την 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ως µέσο για την παρατήρηση και µέτρηση 

χαρακτηριστικών των αντικειµένων. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία περιλαµβάνει 

το φως, τη θερµότητα και τα ραδιοκύµατα. Οι αλληλοεπιδράσεις µεταξύ αυτής και 

της επιφάνειας ενός αντικειµένου είναι η µετάδοση, η απορρόφηση, η εκποµπή, η 

ανάκλαση και η διάχυση αυτής. 

 

5.1.1  Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία  

   Πιο συγκεκριµένα, ο Ήλιος εκπέµπει ακτινοβολία, η οποία διερχόµενη στην 

ατµόσφαιρα εξασθενεί καθώς απορροφάται από τα αέριά της ή ανακλάται σε διάφορα 

σωµατίδια. Από το ποσό της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που τελικά φτάνει στη 

Γη, ένα µέρος ανακλάται και το υπόλοιπο απορροφάται. Η ανάκλαση αυτή της 

ακτινοβολίας χρησιµοποιείται από την Τηλεπισκόπηση κυρίως για την καταγραφή 

της ορατής ή της υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

 

   Η ηλεκτροµαγνητική ενέργεια ταξινοµείται ανάλογα µε το µήκος κύµατος και αυτό 

καλείται ηλεκτροµαγνητικό φάσµα. Οι κυριότερες φασµατικές ζώνες του 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος είναι οι ακόλουθες :  

 

Φασµατική Ζώνη Μήκος Κύµατος 
Ακτίνες γάµµα < 0.03nm 

Ακτίνες Χ 0.03nm-300nm 

Υπεριώδης ακτινοβολία 0.30µm-0.38µm 
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Ορατό 0.38µm-0.72µm 

Εγγύς Υπέρυθρο 0.72µm-1.30µm 

Μέσο Υπέρυθρο 1.30µm-3µm 

Άπω Υπέρυρθο 7µm-15µm 

Μικροκύµατα 0.3cm-30cm 

Ραδιοφωνικά Κύµατα ≥30cm 

 

   Την Τηλεπισκόπηση αφορά το µέρος του φάσµατος που εκτείνεται από 0.38µm έως 

30cm και καλύπτει δηλαδή το ορατό, το υπέρυθρο και τα µικροκύµατα. 

 

   Το ορατό µέρος του φάσµατος µεταδίδεται µέσω της ατµόσφαιρας µε πολύ µικρή 

απορρόφηση. Έχει την ικανότητα να διεισδύει στις υδάτινες µάζες σε βάθος µερικών 

µέτρων και έτσι χρησιµοποιείται για την παρατήρηση φυσικών και βιολογικών 

φαινοµένων στις υδάτινες µάζες. 

 

   Το υπέρυθρο φάσµα δεν απορροφάται από τα νέφη και την ατµόσφαιρα, ενώ είναι 

πολύ χρήσιµο σε εφαρµογές σχετικές µε βλάστηση λόγω της υψηλής 

ανακλαστικότητας της υπέρυθρης ακτινοβολίας από τα τοιχώµατα των κυττάρων της 

βλάστησης. Έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο διαχωρισµό πλατύφυλλης και 

κωνοφόρου βλάστησης, καθώς και στη διάκριση χέρσων και καλλιεργηµένων 

εκτάσεων. 

 

   Τέλος η ακτινοβολία των µικροκυµάτων έχει σχεδόν µηδενική απορρόφηση από 

την ατµόσφαιρα και συµβάλλει στην ανίχνευση των υδρατµών της ατµόσφαιρας, 

καθώς και γεωµορφολογικών ανωµαλιών της επιφάνειας. Επίσης συµβάλλει στη 

µελέτη ωκεανογραφικών φαινοµένων. 

 

   Όπως προαναφέρθηκε, κάθε αντικείµενο κατά την αλληλεπίδρασή του µε την 

ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτό, ανακλά και εκπέµπει ενέργεια. Το ποσοστό της  

ανακλώµενης και εκπεµπόµενης ακτινοβολίας αυτού του σώµατος σε διαφορετικές 

φασµατικές ζώνες ονοµάζουµε φασµατική υπογραφή ή φασµατική ταυτότητα και 

είναι αυτή που αποτελεί κριτήριο αναγνώρισης του κάθε αντικειµένου.  

 



Κεφάλαιο 5 : Τηλεπισκόπηση 

 88

   Την ιδιότητα αυτή εκµεταλλεύεται µέσω της Τηλεπισκόπησης και η Αρχαιολογία, 

ώστε να οδηγηθεί στην αναγνώριση προτύπων και στη δηµιουργία µοντέλλων 

πρόγνωσης νέων θέσεων. 

 

   Υπάρχουν δύο µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση και την καταγραφή 

της ανακλώµενης και της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας, η καταγραφή µε 

οπτικοµηχανικούς σαρωτές που γίνεται από τους δορυφόρους και η λήψη 

αεροφωτογραφιών. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα και από τις 

δύο µεθόδους. 

 

5.2 ∆ορυφορικές εικόνες 

 

   Τα δορυφορικά συστήµατα διακρίνονται ανάλογα µε τις εφαρµογές για τις οποίες 

έχουν κατασκευαστεί (π.χ. µετεωρολογικοί, κατασκοπευτικοί, αστρονοµικοί 

δορυφόροι), την τροχιά που ακολουθούν (πολική, γεωσύγχρονη, ηλιοσύγχρονη, 

γεωστατική) και τη διακριτική ικανότητα 62 των δεκτών. 

 

   Οι δορυφόροι που χρησιµοποιούνται στην Τηλεπισκόπηση, έχουν πολλές 

οµοιότητες, αλλά και διαφοροποιήσεις. Οι δορυφόροι πολικής τροχιάς έχουν κυρίως 

χαµηλή τροχιά, που κυµαίνεται σε ύψη από 500 εως 900 χιλιόµετρα. Η τροχιά αυτή 

είναι κατά κανόνα κυκλική, ηλιοσύγχρονη και σχεδόν πολική. ∆ηλαδή ο δορυφόρος 

είναι τοποθετηµένος µε τέτοιον τρόπο, ώστε  το τροχιακό του επίπεδο να διατηρεί 

σταθερή γωνία µε την ηλιακή δέσµη και να περνά από συγκεκριµένο παράλληλο της 

Γης, περίπου την ίδια τοπική ηλιακή ώρα σε κάθε του διέλευση63. 

 

   Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν µε 

το δορυφορικό σύστηµα SPOT. 

 

                                                 
62 Πρόκειται για την ικανότητα ενός συστήµατος να διαχωρίζει δύο αντικείµενα µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά. Υπάρχει η χωρική διακριτική ικανότητα, που είναι το µικρότερο µέγεθος διαστάσεων 
που µπορεί να διαχωριστεί από το δέκτη, η φασµατική διακριτική ικανότητα, που είναι η διάκριση 
αντικειµένων µε παρόµοιες φασµατικές υπογραφές, η ραδιοµετρική ή ακτινοµετρική ικανότητα, που 
είναι το µικρότερο ποσοστό ενέργειας που µπορεί να γίνει αισθητό και τέλος η χρονική διακριτική 
ικανότητα, που είναι η συχνότητα κάλυψης της γήινης επιφάνειας.  
63 Μερτίκας Σ., Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, σελ.99 � 100, Αθήνα 1999. 
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   Το πρόγραµµα Τηλεπισκόπησης SPOT (System Pour l� Observation de la Terre) 

ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1977 στο κέντρο CNES (Centre National d�Etudes 

Spatiales) στη Γαλλία, µε την συνεργασία της Σουηδίας και του Βελγίου.  

 

 
Εικ. 5.1 Ο δορυφόρος  SPOT  (http://spot4.cnes.fr) 

 

   Ο δορυφόρος SPOT 1 εκτοξεύτηκε το 1986, ο SPOT 2 το 1990, ο SPOT 3 το 1993 

και ο SPOT 4 το 1998, ενώ ήδη ετοιµάζεται ο SPOT 5 για το τέλος του 2001.  

 

   Η τροχιά των δορυφόρων SPOT είναι κυκλική, ηλιοσύγχρονη και πολική, ενώ οι 

δορυφόροι βρίσκονται σε ύψος περίπου 830 χιλιόµετρα από την επιφάνεια της Γης. 

Τα καταγραφικά όργανα που µεταφέρουν είναι δύο όµοιοι δέκτες, γνωστοί ως HRV 

(High Resolution Visible), που έχουν τη δυνατότητα σάρωσης χωρίς µηχανική 

περιστροφή.  

 

   Τα συστήµατα HRV καταγράφουν σε δύο ζώνες : στην παγχρωµατική (P) και την 

πολυφασµατική (XS). Στην παγχρωµατική ζώνη ο δέκτης έχει τη δυνατότητα 

καταγραφής σε µία φασµατική ζώνη από 0,51µm έως 0,73µm, όπου η χωρική 

διακριτική ικανότητα είναι 10 µέτρα. Στην πολυφασµατική ζώνη έχει δυνατότητα 

ευρύτερης καταγραφής σε τρεις ζώνες του φάσµατος : XS1 0,50-0,59µm, XS2 

0,61µm-0,68µm  και  XS3 0,78µm-0,89µm. Η χωρική διακριτική ικανότητα στο 

πολυφασµατικό είναι τα 20 µέτρα. 

http://spot4.cnes.fr/
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   Επιπρόσθετα, ο SPOT 4 έχει τη δυνατότητα καταγραφής σε ένα ακόµα τµήµα του 

φάσµατος, από 0,58µm έως 1.75µm (shortwave infrared), που οφείλεται στο ότι 

µεταφέρει το καταγραφικό όργανο HRVIR (High Resolution Visible and Infrared).  

    

   Οι εικόνες που παίρνουµε από το SPOT, καθώς και από κάθε δορυφόρο, είναι µια 

συστοιχία ή πίνακας εικονοστοιχείων σε ένα πλαίσιο δύο διαστάσεων (x,y). Κάθε 

εικονοστοιχείο αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη τιµή έντασης της ακτινοβολίας.  

 

  Για την εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών, γίνεται επεξεργασία των δορυφορικών 

εικόνων µε κατάλληλους αλγόριθµους που κάνουν χρήση στατιστικών και 

µαθηµατικών πράξεων και συνελίξεων. Πριν όµως ξεκινήσει η επεξεργασία αυτή, 

είναι απαραίτητο να γίνει µια σειρά από διορθώσεις για την ελαχιστοποίηση των 

σφαλµάτων που προέρχονται από ατµοσφαιρικές παρεµβολές (ατµοσφαιρικές 

διορθώσεις), από τους δέκτες ακτινοβολίας (ραδιοµερικές διορθώσεις) και την κίνηση 

του δορυφόρου (γεωµετρικές διορθώσεις).  

 

   Στη συνέχεια εφαρµόζονται τεχνικές βελτίωσης και εξοµάλυνσης των δορυφορικών 

εικόνων. Μπορεί να εφαρµοστεί µετασχηµατισµός της εικόνας, έτσι ώστε να 

αλλάξουν οι χρωµατικές αποχρώσεις της κλίµακας του γκρίζου, οι οποίες 

αντιστοιχούν στις µετρήσεις ακτινοβολίας, για την καλύτερη απόδοσή τους (image 

enhancement). Μπορούν να εφαρµοστούν τεχνικές µε σκοπό τον τονισµό αντιθέσεων, 

ώστε να γίνουν πιο ξεκάθερα κάποια χαρακτηριστικά. Μπορεί να γίνει συνδιασµός 

εικόνων διαφορετικών φασµατικών περιοχών, µε σκοπό τη δηµιουργία 

ψευδοχρωµατικών απεικονίσεων. 

 

   Ο απώτερος σκοπός των παραπάνω διαδικασιών είναι η προετοιµασία της εικόνας 

σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση προτύπων και η εφαρµογή της 

ταξινόµησης. 

 

   5.2.1 Ταξινόµηση 

 

   Με τον όρο αναγνώριση προτύπου στην Τηλεπισκόπηση εννοείται η τεχνική της 

αναγνώρισης και ταξινόµησης των προτύπων µιας εικόνας. 
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   Ως ταξινόµηση ορίζεται, κατά κανόνα, η Στατιστική εκείνη µέθοδος, που αφορά 

στο διαχωρισµό διακεκριµένων αντικειµένων και την καταχώρησή τους σε δυο ή 

περισσότερες οµάδες ή τάξεις. 

 

   Ταξινόµηση ψηφιακής εικόνας είναι η διαδικασία αντιστοίχισης των τιµών 

φωτεινότητας των εικονοστοιχείων σε οµάδες που παρουσιάζουν τις ίδιες περίπου 

ιδιότητες, παρόµοια δηλαδή φασµατική υπογραφή (ή φασµατική ταυτότητα), η οποία 

είναι η χαρακτηριστική για κάθε αντικείµενο καµπύλη της γραφικής παράστασης της 

φασµατικής ανακλαστικότητας στα διάφορα µήκη κύµατος. Η φασµατική υπογραφή 

αποτελεί κριτήριο για την αναγνώριση των αντικειµένων. 

 

   Συνεπώς, ταξινόµηση ψηφιακών εικόνων είναι η διαδικασία εκείνη, κατά την οποία 

προσδιορίζονται οι τάξεις στην εικόνα και στη συνέχεια κάθε ψηφίδα καταχωρείται 

στην τάξη την οποία ανήκει. Η απόφαση που αφορά την τάξη, στην οποία πρέπει να 

καταχωρηθεί η κάθε ψηφίδα, είναι µια στατιστική διαδικασία που επιδέχεται 

πιθανότητες σφάλµατος. Συνεπώς σε κάθε απόφαση σχετική µε την ταξινόµηση 

προτύπου απαιτείται η ελαχιστοποίηση κάποιου κριτηρίου σφάλµατος. 

 

5.2.1α  Τάξεις πληροφορίας - Ταξινοµητές 

 

   Ο όρος τάξη ή κατηγορία εκφράζει ένα οµογενές σύνολο από ψηφίδες των οποίων 

οι φασµατικές ταυτότητες διαφέρουν λίγο µεταξύ τους λόγω εξωτερικών παραγόντων 

(π.χ. ατµοσφαιρικές καταστάσεις, γωνία ήλιου, τοπογραφικό ανάγλυφο κ.λ.π.). 

 

   Ο σκοπός της ταξινόµησης είναι ο προσδιορισµός των τάξεων και στη συνέχεια ο 

προσδιορισµός των ορίων διάκρισης µεταξύ των τάξεων, ώστε κάθε άγνωστη ψηφίδα 

u να µπορεί να καταχωρηθεί σε µια τάξη. 

 

 

   Ως ταξινοµητής ορίζεται το σύνολο των αποφάσεων, σύµφωνα µε τις οποίες µια 

ψηφίδα θα καταταγεί σε µια συγκεκριµένη οµάδα, ανάλογα µε τις τιµές 

φωτεινότητας. Ο καλύτερος ταξινοµητής είναι αυτός που έχει το µικρότερο σφάλµα. 
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   Οι φασµατικοί ταξινοµητές (spectral classifiers) βασίζονται στις φασµατικές 

µετρήσεις της κάθε ψηφίδας. Κάθε ψηφίδα τοποθετείται ξεχωριστά, σε µια οµάδα, 

ανάλογα µε τις τιµές της φωτεινότητας που µετρήθηκαν σε διαφορετικές φασµατικές 

ζώνες. 

 

   Οι χωρικοί ταξινοµητές (spatial classifiers) θεωρούν σύνολα ψηφίδων ανάλογα µε 

τη θέση που κατέχουν στο χώρο ή τον χρόνο ή βάση κάποιας άλλης πληροφορίας της 

εικόνας.  

 

Υπάρχουν δύο είδη ταξινόµησης των ψηφιακών δορυφορικών εικόνων : 

 

" Αυτόµατη ταξινόµηση (unsupervised classification) : Είναι η διαδικασία 

κατά την οποία εικονοστοιχεία µιας εικόνας διαχωρίζονται σε φασµατικές 

τάξεις, χωρίς ο χρήστης να γνωρίζει εκ των προτέρων τίποτα για την ύπαρξη ή 

το είδος της πληροφορίας που περιέχεται σε κάθε φασµατική τάξη 

" Καθοδηγούµενη ταξινόµηση (supervised classification) : Προϋποθέτει την 

ύπαρξη γνωστής ταυτότητας δειγµάτων στην εικόνα και βάση αυτών 

προσδιορίζονται τα υπόλοιπα αταξινόµητα εικονοστοιχεία ως προς τις 

γνωστές τάξεις. 

 

   Για ταξινόµηση διαχρονικών δεδοµένων χρησιµοποιείται ο υβριδικός ταξινοµητής 

(Hybrid Classifiers) δηλαδή εφαρµογή των δυο µεθόδων ταξινόµησης και σύγκριση 

των αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, πραγµατοποιείται καθοδηγούµενη ταξινόµηση σε 

δεδοµένα της µιας περιόδου που έχουν ταξινοµηθεί και συγκρίνονται διαχρονικά µε 

τα δεδοµένα τα οποία επεξεργάσθηκαν µε αυτόµατη ταξινόµηση, έτσι ώστε να 

βρεθούν και να εκτιµηθούν οι τυχόν µεταβολές των προτύπων στο χώρο64. 

  

   Η γενική µεθοδολογία της ταξινόµησης µιας εικόνας µπορεί να περιγραφεί από τα 

ακόλουθα βήµατα: 

 

                                                 
64 βλ. Campbell,  σελ. 296. 
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1. Σχεδιασµός: Καθορίζονται τα σύνολα των τύπων της εδαφικής κάλυψης στα 

οποία πρόκειται να ταξινοµηθεί η εικόνα. Οι τάξεις αυτές αποτελούν τις τάξεις 

πληροφορίας (Information classes). 

2. Προετοιµασία επεξεργασίας: Πραγµατοποιούνται ραδιοµετρικές, ατµοσφαιρικές, 

γεωµετρικές διορθώσεις στην εικόνα, βελτίωση αυτής και κατόπιν γίνεται µια 

αρχική οµαδοποίηση των τάξεων. 

3. Επιλογή πεδίων εκπαίδευσης του αλγορίθµου: Επιλογή αντιπροσωπευτικών 

ψηφίδων της εικόνας για κάθε µία από τις τάξεις της πληροφορίας. Οι ψηφίδες 

αυτές ονοµάζονται στοιχεία εκπαίδευσης και προσδιορίζονται για κάθε τάξη 

πληροφορίας είτε από χάρτες, είτε από αεροφωτογραφίες, είτε από επιτόπια 

αναγνώριση (in situ). 

4. Ταξινόµηση εικόνας: Πραγµατοποιείται είτε µε την καθοδηγούµενη ταξινόµηση 

χρησιµοποιώντας τα στοιχεία εκπαίδευσης, είτε µε την αυτόµατη ταξινόµηση 

χρησιµοποιώντας τεχνικές που οµαδοποιούν τις ψηφίδες της εικόνας, µε βάση τη 

στατιστική ανάλυση των φασµατικών τους χαρακτηριστικών. 

5. Αξιολόγηση της ακρίβειας: Συγκρίνονται τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης µε 

επαληθεύσεις στο έδαφος και καταρτίζονται συνοπτικοί πίνακες της ακρίβειας της 

ταξινόµησης. 

   
5.2.1β Αυτόµατη Ταξινόµηση (Unsupervised Classification) 

 

   Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτόµατη ταξινόµηση είναι η διαδικασία κατά την οποία 

εικονοστοιχεία µιας εικόνας διαχωρίζονται σε φασµατικές τάξεις χωρίς ο χρήστης να 

γνωρίζει εκ των προτέρων τίποτα για την ύπαρξη ή το είδος της πληροφορίας που 

περιέχεται σε κάθε φασµατική τάξη. 

 

   Η χρήση της αυτόµατης ταξινόµησης έχει σηµαντική πρακτική σπουδαιότητα σε 

περιπτώσεις όπου η λήψη µιας σειράς δειγµάτων είναι αρκετά δύσκολη καθώς και 

στην επεξεργασία διαχρονικών δεδοµένων.  
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   Μέθοδοι Αυτόµατης Ταξινόµησης 

 

" Simple One-Pass Clustering: 

   Υπολογίζει την απόσταση κάθε ψηφίδας (xi) από το κέντρο µιας οµάδας (µi) 

σύµφωνα µε την Ευκλείδια απόσταση. Όταν η απόσταση αυτή είναι µικρότερη από 

κάποιο όριο το οποίο ορίζεται από τον χρήστη τότε η ψηφίδα θεωρείται ότι ανήκει 

στην οµάδα αυτή. 

 

   Η µέθοδος αυτή έχει καλύτερα αποτελέσµατα όταν οι φασµατικές οµάδες είναι 

καλώς διασκορπισµένες στο χώρο και έχουν παρόµοια διασπορά των φασµατικών 

τους τιµών. Όταν οι τάξεις είναι κοντά η µια στην άλλη, η µέθοδος δυσκολεύεται να 

διαχωρίσει τα όρια τους, µε αποτέλεσµα να συγχωνεύει διαφορετικές οµάδες. 

 

" K Means: 

   Τα κριτήρια ταξινόµησης σ΄ αυτήν τη µέθοδο είναι η θέση που κατέχουν οι ψηφίδες 

στην εικόνα καθώς και οι φασµατικές ιδιότητες αυτών.  Ο αλγόριθµος αυτός 

ακολουθεί µια σειρά βηµάτων που είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Αρχικά, επιλέγονται αυθαίρετα κ ψηφίδες που αποτελούν τα πιθανά κέντρα 

συσσώρευσης mi
(0) των φασµατικών τάξεων στον πολυφασµατικό χώρο της 

εικόνας. 

2. Κάθε ψηφίδα x καταχωρείται στο πλησιέστερο κέντρο συσσώρευσης της οµάδας 

σύµφωνα µε το κριτήριο της Ευκλείδειας απόστασης. 

3. ∆ηµιουργείται ένα νέο σύνολο κέντρων συσσώρευσης των ψηφίδων mi
(n) 

4. Αν ε<− )0(
i

)n(
i mm , όπου ε είναι ένας µικρός αριθµός, τότε η διαδικασία 

οµαδοποίησης τερµατίζεται, διαφορετικά τίθεται mi
(0)= mi

(n) και η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται.  

 

   Ο ταξινοµητής αυτός δίνει καλά αποτελέσµατα όταν εφαρµόζεται σε µεγάλες 

οµοιογενείς περιοχές. 
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" IsoData 

   Ονοµάζεται έτσι από τον ίσο αριθµό στοιχείων που αντιστοιχούν σε κάθε 

κατηγορία και είναι παρόµοια µε την  K Means µέθοδο, µε τη διαφορά ότι εδώ 

εµπεριέχονται διαδικασίες, όπως διαίρεσης, συγχώνευσης και απαλοιφής των 

οµάδων, µε στόχο τον προσδιορισµό του βέλτιστου αριθµού των τελικών οµάδων. 

∆ηλαδή, όταν ο αριθµός των συγκεντρωθέντων ψηφίδων σε µια οµάδα είναι αρκετά 

µικρός, τότε η συγκεκριµένη οµάδα καταργείται. Επίσης, αν δυο οµάδες βρίσκονται 

αρκετά κοντά η µια στην άλλη, τότε συγχωνεύονται σε µια νέα οµάδα. 

 

" Fuzzy C Means 

   Τις περισσότερες φορές τα όρια µεταξύ διαφορετικών περιοχών σε µια εικόνα είναι 

ασαφή και δύσκολα διαχωρίζονται συνεπώς οι αντίστοιχες οµάδες θα έχουν 

πρόβληµα διαχωρισµού. Η µέθοδος αυτή έχει καλά αποτελέσµατα σε αυτές τις 

περιπτώσεις και αυτό που κάνει είναι να ανάγει τις ψηφίδες αυτών των 

προβληµατικών περιοχών σε περισσότερες της µιας οµάδας, δίνοντας διαφορετικό 

συντελεστή βαρύτητας για κάθε οµάδα. 

  

" Minimum Distribution Angle: 

   Υπολογίζει διανύσµατα στο χώρο των ψηφίδων και αναλύει τα δεδοµένα της 

εικόνας για να προσδιορίσει τα κέντρα των οµάδων χρησιµοποιώντας τις 

διαφορετικές γωνίες που σχηµατίζονται µεταξύ των διανυσµάτων. 

 

   Η µέθοδος αυτή αρχικά αναλύει ένα αρχικό δείγµα και προσδιορίζει τα κέντρα των 

οµάδων. Κατόπιν, κάθε ψηφίδα αποδίδεται στο αντίστοιχο κέντρο το οποίο έχει την 

ελάχιστη γωνία διανυσµάτων. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται τόσες φορές, όσες 

ορίζει ο χρήστης. 

 

" Ιεραρχική ταξινόµηση 

   Η µέθοδος αυτή αποδίδεται µε ένα δενδρόγραµµα, το οποίο απεικονίζει σε ποιες 

αποστάσεις µεταξύ των κέντρων συγχωνεύτηκαν οι οµάδες των ψηφίδων. 

Εφαρµόζεται κυρίως, όταν υπάρχει µικρός αριθµός φασµατικών τάξεων που έχουν 

προκύψει από προηγούµενη ταξινόµηση, επειδή απαιτείται τεράστιος χώρος στον 

σκληρό δίσκο του υπολογιστή.  
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   Αρχικά, όλες οι ψηφίδες της εικόνας αποτελούν ανεξάρτητες οµάδες φασµατικών 

τάξεων. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται συγχώνευση αυτών µε κριτήριο τις µέσες 

τιµές των συσσωρεύσεων. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως ότου όλες οι 

ψηφίδες καταχωρηθούν σε µια οµάδα. 

 

" Ταξινόµηση µε Ιστογράµµατα 

   Σ΄ αυτήν την µέθοδο γίνεται χρήση του ιστογράµµατος των ψηφίδων όπου 

προσδιορίζονται τα µέγιστα του ιστογράµµατος και τα κέντρα των ψηφίδων που 

αντιστοιχούν σε αυτές τις τιµές. Τα κέντρα αυτά αποτελούν το κέντρο κάθε οµάδας. 

Και σε αυτό τον τύπο ταξινόµησης έχουµε απαλοιφές και συγχωνεύσεις κατ΄ ανάλογο 

τρόπο της προηγούµενης µεθόδου.   

 

   Μετά την επιλογή του αλγορίθµου ξεκινά από τον ταξινοµητή η διαδικασία της 

ταξινόµησης. 

 
   Πρώτη ενέργεια του ταξινοµητή είναι να καθορίσει τον ελάχιστο (minimum) και το 

µέγιστο (maximum) αριθµό τάξεων που θα δηµιουργηθούν από τον αλγόριθµο που θα 

χρησιµοποιηθεί. Στη συνέχεια επιλέγεται αυθαίρετα ένα σύνολο από εικονοστοιχεία, 

τα οποία θεωρούνται ως κέντρα συγκέντρωσης παρόµοιων τιµών φωτεινότητας. Τα 

εικονοστοιχεία αυτά επιλέγονται τυχαία, µε µόνο κριτήριο να είναι αντιπροσωπευτικά 

των τιµών της φωτεινότητας που υπάρχει στην εικόνα. 

 

   Κατόπιν προσδιορίζονται οι «αποστάσεις» µεταξύ των τιµών φωτεινότητας των 

εικονοστοιχείων και εκτιµάται πόσο κοντά βρίσκονται αυτές. Στο αρχικό αυτό στάδιο 

οι τάξεις αποτελούνται από τα σηµεία που επιλέχθηκαν αυθαίρετα. Στη συνέχεια 

όµως προσαρτούνται σε αυτές και όλα τα υπόλοιπα εικονοστοιχεία, ανάλογα µε την 

εγγύτητα τιµών που έχουν µε κάποια οµάδα. Έτσι ολοκληρώνεται η ταξινόµηση. 

 

   Καθώς όµως η πρώτη αυτή προσέγγιση δεν µπορεί να αποτελεί τη βέλτιστη λύση, ο 

αλγόριθµος επαναλαµβάνεται, µέχρις ότου δεν υπάρχει πια σηµαντική 

διαφοροποίηση ανάµεσα στις διάφορες οµάδες ταξινόµησης που δηµιουργούνται 

κάθε φορά. 
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   Η µέθοδος της αυτόµατης ταξινόµησης έχει τόσο πλεονεκτήµατα, όσο και 

µειονεκτήµατα. 

 

   Πλεονεκτήµατα  

1. ∆εν χρειάζεται λεπτοµερής προηγούµενη γνώση της περιοχής µελέτης. 

Χρειάζεται απλώς γενική γνώση, έτσι ώστε να µπορεί κανείς να ερµηνεύσει τα 

αποτελέσµατα. 

2. Ελαχιστοποιείται ο παράγοντας «ανθρώπινο λάθος», καθώς ο άνθρωπος απλώς 

καθορίζει τον αριθµό των τάξεων και δεν χρειάζεται να πάρει τις αποφάσεις που 

απαιτούνται στην καθοδηγούµενη ταξινόµηση. 

3. Οι τάξεις που καθορίζονται, σέβονται περισσότερο τη φασµατική σύσταση, απ� 

ό,τι στην καθοδηγούµενη ταξινόµηση. 

4. Μικρές περιοχές, οι οποίες στην καθοδηγούµενη ταξινόµηση δεν θα µπορούσαν 

να ταξινοµηθούν, καθορίζονται ως αυτόνοµες κλάσεις. 

 

   Μειονεκτήµατα � Περιορισµοί  

1. Αναγνωρίζει «φασµατικά» οµογενείς τάξεις µέσα στο πλαίσιο των δεδοµένων, οι 

οποίες συχνά µπορεί να µην είναι στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων του αναλυτή. 

Ως αποτέλεσµα ο αναλυτής αντιµετωπίζει το πρόβληµα της αντιστοίχισης των 

φασµατικών τάξεων µε τις τάξεις πληροφορίας. Σπάνια υπάρχει ταύτισή τους µία 

προς µία. 

2. Ο αναλυτής έχει καθόλου ή πολύ λίγο έλεγχο πάνω στον κατάλογο των τάξεων 

και την ξεχωριστή τους ταυτότητα.  

3. Οι φασµατικές υπογραφές ορισµένων τάξεων αλλάζουν µε το χρόνο, µε 

αποτέλεσµα η σχέση µε τις τάξεις πληροφορίας να µην είναι ακριβείς και 

σταθερές και να µην υπάρχει αντιστοιχία από την µια εικόνα στην άλλη. 

 

5.2.1γ Καθοδηγούµενη ταξινόµηση (Supervised Classification) 

 

   Όπως προαναφέρθηκε, η µέθοδος αυτή αξιοποιεί δείγµατα γνωστής φασµατικής 

υπογραφής, τα οποία προέρχονται από συνδυασµό δουλειάς πεδίου, ανάλυσης 

αεροφωτογραφιών, χαρτών και προσωπικής εµπειρίας του αναλυτή. Ο αναλυτής 

επιχειρεί να εντοπίσει συγκεκριµένες θέσεις στα τηλεπισκοπικά δεδοµένα, που 

αντιπροσωπεύουν οµοιογενή παραδείγµατα από γνωστά εδαφικά ανάγλυφα.  
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   Ειδικότερα, ο ταξινοµητής ορίζει πεδία «εκπαίδευσης» (training fields) του 

αλγόριθµου ταξινόµησης, τα οποία απεικονίζουν µε ευκρίνεια περιοχές γνωστής 

εδαφικής κάλυψης. Τα πεδία εκπαίδευσης είναι περιοχές γνωστής φασµατικής 

ταυτότητας που διαγράφονται στην ψηφιακή εικόνα. Ο ορισµός τέτοιων πεδίων έχει 

στόχο τον προσδιορισµό συνόλων ψηφίδων µε κοινή φασµατική υπογραφή, έτσι ώστε 

στη συνέχεια ο αλγόριθµος να προχωρήσει στην οµαδοποίηση των εικονοστοιχείων, 

και αποτελεί ένα βασικό και κρίσηµο βήµα στην καθοδηγούµενη ταξινόµηση. 

 

   Στη συνέχεια επιλέγεται ένας αλγόριθµος και εκτελείται από τον ταξινοµητή η 

ταξινόµηση. Ο αλγόριθµος επαναλαµβάνεται µέχρι να δώσει το µικρότερο δυνατό 

ποσοστό σφάλµατος. 

 

   Οι  αλγόριθµοι που εφαρµόζονται στην καθοδηγούµενη ταξινόµηση είναι οι 

ακόλουθοι : 

 

" Minimum Distance to Mean: 

   Σ΄ αυτόν τον τύπο ταξινόµησης θεωρείται ότι υπάρχουν κ γνωστά κέντρα 

συγκεντρώσεων των φασµατικών τάξεων. Αν µi το κέντρο κάθε φασµατικής τάξης 

Ωi, τότε το διάνυσµα της ψηφίδας x καταχωρείται στην τάξη εκείνη όπου η απόσταση 

είναι ελάχιστη, δηλαδή: 

d(x, µ)=min{d(χ,µ1),d(x,µ2)�d(x,µκ)  

 

   Η απόσταση αυτή είναι η Ευκλείδειος απόσταση και ορίζεται από την ακόλουθη 

σχέση: 

de(x, µ)=[(x-µi)T(x-µi)] 1/2=[(x1-µi,1)2+(x2-µi,2)2+�+(xB-µi.p)2]1/2 

 

   Αφού υπολογισθεί το πλήθος αυτών των αποστάσεων για κάθε ψηφίδα, γίνεται 

σύγκριση και κάθε ψηφίδα καταχωρείται στην οµάδα µε την οποία έχει τη 

µεγαλύτερη οµοιότητα, δηλαδή τη µικρότερη απόσταση. 

 

   Στην περίπτωση που κάποια ψηφίδα καταχωρείται σε διαφορετική οµάδα από την 

αρχική, αλλάζει το πλήθος των ψηφίδων κάθε οµάδας και συνεπώς αλλάζουν και τα 

µέσα διανύσµατα των οµάδων, µε αποτέλεσµα να αλλάζουν και τα µέτρα οµοιότητας 
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κάθε ψηφίδας. Για το λόγο αυτό η διαδικασία ταξινόµησης επαναλαµβάνεται από το 

σηµείο επαναϋπολογισµού του πλήθους των ψηφίδων κάθε οµάδας και συνεχίζεται 

έως ότου υπάρξει σύγκλιση, δηλαδή να µην υπάρχει µετακίνηση ψηφίδων σε σχέση 

µε την προηγούµενη καταχώρηση. 

 

" Maximum Likelihood (Μέγιστης Πιθανοφάνειας): 

   Είναι µια στατιστική µέθοδος ταξινόµησης, όπου τα διανύσµατα, z, των προτύπων 

θεωρούνται τυχαίες µεταβλητές. 

 

   Η ταξινόµηση αυτή εφαρµόζεται και στην αυτόµατη και στην καθοδηγούµενη 

ταξινόµηση. Η διαφορά είναι, στο αν οι τάξεις είναι φασµατικές (αυτόµατη) ή 

χωρικές (καθοδηγούµενη). 

 

   Είναι η µέθοδος όπου προσδιορίζει την πιθανότητα µια ψηφίδα να ανήκει σε µια 

οµάδα χρησιµοποιώντας την πολλών µεταβλητών κανονική (Gauss) συνάρτηση 

πυκνότητας, που δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

p(z)=
1

2 2 1 2
1 2 1

( ) / /
/ ( ) ( )

π N
z m C z m

C
e

T− − −−

  

όπου, 

m: το µέσο διάνυσµα της εικόνας µε στοιχεία τις µέσες τιµές στους αντίστοιχους 

διαύλους, 

C: ο πίνακας συµµεταβλητότητας της εικόνας µε διαστάσεις ΝxΝ, 

|C|: η ορίζουσα του πίνακα C 

 

   Η πιθανότητα εξαρτάται από την απόσταση της ψηφίδας από το κέντρο της οµάδας 

και από το σχήµα και το µέγεθος της οµάδας στο φασµατικό χώρο. Η ψηφίδα 

καταχωρείται στην οµάδα µε την µεγαλύτερη τιµή της κανονικής συνάρτησης της 

πιθανοφάνειας, πράγµα που προκύπτει µετά από σύγκριση των συναρτήσεων 

πιθανοφάνειας όλων των τάξεων για την ψηφίδα που παριστάνεται µε το διάνυσµα x. 

 

   Στην περίπτωση που η τιµή της συνάρτησης πιθανοφάνειας είναι ίδια για παραπάνω 

από µια οµάδες, τότε η ψηφίδα καταχωρείται αυθαίρετα σε οποιαδήποτε οµάδα, διότι 

η πιθανότητα να ανήκει σε κάποια από αυτές τις οµάδες είναι ίση. 
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" Stepwise Linear: 

   Είναι µια τεχνική που στηρίζεται στην ανάλυση του διαχωρισµού (discriminant 

analysis), η οποία είναι µια στατιστική µέθοδος που υπολογίζει µια οµάδα 

µεταβλητών που περιγράφουν µε βέλτιστο τρόπο τον διαχωρισµό των οµάδων. 

 

   Οι συναρτήσεις των µεταβλητών αυτών είναι γραµµικοί συνδυασµοί των αρχικών 

δεδοµένων των πεδίων εκπαίδευσης. 

 

   Πλεονεκτήµατα  καθοδηγούµενης ταξινόµησης 

 

1. Ο αναλυτής έχει τον έλεγχο του συνόλου των επιλογών του είδους της 

πληροφορίας που θα ταξινοµηθεί, σύµφωνα µε τις ανάγκες της έρευνας και της 

γεωγραφικής περιοχής. Έτσι είναι ευκολότερο να γίνονται συγκρίσεις ανάµεσα σε 

στοιχεία της ίδιας περιοχής κατά διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

2. Ο αναλυτής δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα αντιστοίχισης των φασµατικών 

περιοχών µε τις περιοχές πληροφορίας. 

3. Ο αναλυτής είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα σφάλµατα µε βάση τα πεδία 

εκπαίδευσης. 

 

   Μειονεκτήµατα � Περιορισµοί 

 

1. Οι περιοχές που έχουν οριστεί από τον αναλυτή, µπορεί και να µην ταιριάζουν µε 

τις περιοχές πληροφορίας. 

2. Τα δεδοµένα εκπαίδευσης ορίζονται κατά κύριο λόγο µε βάση τα είδη 

πληροφορίας. Έτσι όταν µια περιοχή έχει διαφοροποιήσεις ως προς την 

πυκνότητα (βλάστηση), την ηλικία κλπ, η εκπαίδευση του αλγορίθµου είναι 

ανεπαρκής. 

3. Τα δεδοµένα εκπαίδευσης που επιλέγονται µπορεί να µην είναι αντιπροσωπευτικά 

για όλη την εικόνα. Η  επιλογή των δεδοµένων είναι διαδικασία χρονοβόρα και 

κουραστική. Ο αναλυτής µπορεί να αντιµετωπίσει προβλήµατα στο ταίριασµα 

των περιοχών εκπαίδευσης, όπως φαίνονται στους χάρτες σε σύγκριση µε τη 

φωτογραφία που έχει να επεξεργαστεί. 
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4. Η καθοδηγούµενη ταξινόµηση µπορεί να µην είναι ικανή να αναγνωρίσει και να 

αντιπροσωπεύει ιδιόµορφες κατηγορίες, που να είναι άγνωστες στον αναλυτή ή 

που να καταλαµβάνουν µικρές περιοχές στην εικόνα. 

 

5.2.1δ Σφάλµατα ταξινόµησης 

 

   Τα σφάλµατα που γίνονται στην καθοδηγούµενη ταξινόµηση ορίζουν το ποσοστό 

επιτυχίας της και προέρχονται από σφάλµατα καταγραφής, µεταβολές στην ερµηνεία, 

από µη-αναγνώριση των τεµαχίων γης και άλλους παράγοντες. Όµως, η πιο απλή 

αιτία σφάλµατος είναι η µη-αντιστοίχιση  των ειδών πληροφορίας και των 

φασµατικών κατηγοριών. 

 

   Τα σφάλµατα στην αυτόµατη ταξινόµηση προέρχονται από τη µεθοδολογία 

ταξινόµησης, τη διαχωριστική ικανότητα του δέκτη, τη µορφή του αναγλύφου, τα 

σφάλµατα καταγραφής του δέκτη (ραδιοµετρικά, γεωµετρικά) κ.ά. 

 

 5.3 Αεροφωτογραφίες 

 

   Όλες οι φωτογραφίες της γήινης επιφάνειας που λαµβάνονται από αεροπλάνα, 

ελικόπτερα, αερόστατα ή και διαστηµόπλοια ονοµάζονται αεροφωτογραφίες. Οι 

δέκτες των συστηµάτων Τηλεπισκόπησης µπορούν να ταξινοµηθούν σε 

φωτογραφικούς και µη φωτογραφικούς. Από αυτούς οι πρώτοι λειτουργούν στο 

ορατό φάσµα (0,4µm-0,7µm) και σε τµήµα του υπεριώδους (0,3µm-0,9µm), ενώ οι 

δεύτεροι έχουν ευρύτερο φάσµα, από τις ακτίνες Χ µέχρι τα ραδιοκύµατα 65. 

 

   Οι αεροφωτογραφίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τον προσανατολισµό, 

το φιλµ και το φακό λήψης τους (υπερ-ευρυγώνιος, ευρυγώνιος, κανονικός).  

 

   Ανάλογα µε τον προσανατολισµό έχουµε τις κατακόρυφες (κλίση από 0ο έως 2ο), τις 

κεκλιµένες (κλίση µέχρι 45ο) και τις πλάγιες (κλίση µεγαλύτερη των 45ο). Ανάλογα µε 

το φίλµ οι αεροφωτογραφίες χωρίζονται σε παγχρωµατικές � ασπρόµαυρες 

(καταγραφή στη φασµατική ζώνη 0,3-0,7µm), όπου απεικονίζονται µόνο οι 

                                                 
65 βλ. Μερτίκας Σ., Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, σελ. 67, 1999. 
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µεταβολές της φωτεινότητας ενός φωτεινού πεδίου, υπέρυθρες (µήκος κύµατος 0,6-

0,9µm), έγχρωµες (µήκος κύµατος 0,3-0,7µm) και έγχρωµες υπέρυθρες (µήκος 

κύµατος 0,3-0,9µm), οι οποίες είναι ευαίσθητες ταυτόχρονα και στο ορατό και στο 

υπέρυθρο φάσµα.  

 

   Στις αεροφωτογραφίες ενδέχεται να υπάρξουν σφάλµατα, µετά τη διόρθωση των 

οποίων µπορούν να γίνουν µετρήσεις πάνω σε αυτές. Για τη διόρθωση των 

σφαλµάτων είναι απαραίτητη η ύπαρξη φωτοσταθερών, σηµείων δηλαδή µε γνωστές 

διαστάσεις και γνωστή θέση. Επίσης απαραίτητη είναι η γνώση της εστιακής 

απόστασης της µηχανής, του ύψους πτήσης, αλλά και της κλίµακας της 

αεροφωτογραφίας66.  

 

  Ο σχεδιασµός και η εκτέλεση αεροφωτογραφήσεων γίνεται βάσει σχεδίου πτήσης. 

Έτσι λαµβάνονται υπόψιν τα διαθέσιµα όργανα, η κλίµακα και το κόστος της 

φωτογράφησης. Οι φωτογραφίες λαµβάνονται κατά µήκος ισαπεχουσών παράλληλων 

γραµµών, έτσι ώστε κάθε φωτογραφία να έχει επικάλυψη µε την προηγούµενη κατά 

περίπου 60% στον κάθετο άξονα, ενώ υπάρχει επικάλυψη κατά 25-30% στον 

οριζόντιο άξονα. 

 

Αυτό το τελευταίο δίνει τη δυνατότητα της κατασκευής φωτοµωσαϊκού. Επίσης από 

επικαλυπτόµενες αεροφωτογραφίες, µπορούµε να αναπαράγουµε τρισδιάστατα 

µοντέλα εικόνας, τα στερεοµοντέλα, τα οποία αξιοποιούνται ευρέως από τη 

φωτογραµµετρία. 

 

   Στην Ελλάδα αεροφωτογραφίες µπορεί κανείς να προµηθευτεί από τη Γεωγραφική 

Υπηρεσία Στρατού και το ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆.Ε., καθώς επίσης και από ιδιωτικές εταιρείες, 

σε διάφορες κλίµακες. 

 

 

 

 

                                                 
66 Κλίµακα είναι ο λόγος της απόστασης µεταξύ δύο σηµείων στην εικόνα προς την αντίστοιχη 
απόσταση στο έδαφος. Μπορεί επίσης να οριστεί και από το λόγο του ύψους της πτήσης προς την 
εστιακή απόσταση. 
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5.4 Εφαρµογές της Τηλεπισκόπησης στην Αρχαιολογία 

    

   Τα τελευταία χρόνια, τόσο δορυφορικές εικόνες όσο και αεροφωτογραφίες 

χρησιµοποιούνται ευρέως για τον εντοπισµό και την αποτύπωση αρχαιολογικών 

θέσεων. Από τις εικόνες εξάγονται αφενός περιβαλλοντικές πληροφορίες, που 

συσχετίζονται µε τις αρχαιολογικές θέσεις. Αφετέρου γίνεται ταξινόµηση, έτσι ώστε 

να εντοπιστούν νέες θέσεις µε βάση τη φασµατική τους υπογραφή. Με αυτό τον 

τρόπο αποκτούνται αρχαιολογικές πληροφορίες, χωρίς να απαιτείται ανασκαφική 

έρευνα στην ευρύτερη περιοχή. 

 

  Εφαρµογή της Τηλεπισκόπησης βρίσκουµε σε πολλά ξένα αρχαιολογικά 

προγράµµατα. Έτσι, για παράδειγµα, στην περιοχή Baux Valley της Γαλλίας 

χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες από τους δορυφόρους Landsat και SPOT, οι 

οποίες απέδωσαν ένα λεπτοµερές σχέδιο της χρήσης γης και του δικτύου µετακίνησης 

της αρχαιότητας. 

    

   Οι δορυφορικές εικόνες του Landsat χρησιµοποιήθηκαν σε συνδυασµό µε 

δορυφορικές απεικονίσεις από το διαστηµικό λεωφορείο Chalenger από µια οµάδα 

του Jet Propulsion Laboratory και του California Institute of Technology για την 

ανακάλυψη της αρχαίας πόλης Ubar στο Αµάν. Το αποτέλεσµα ήταν η αναγνώριση 

και η χαρτογράφηση των ιχνών που άφησαν τα αρχαία καραβάνια. 

 

   Στην Αίγυπτο δορυφορικές απεικονίσεις χρησιµοποιήθηκαν, έτσι ώστε να 

οριοθετηθεί η περιοχή µεταξύ της ερηµού και της αστικής ζώνης κοντά στον ποταµό 

Νείλο, καθώς επίσης και για τη µελέτη της καλλιεργήσιµης περιοχής κατά την 

αρχαιότητα. 

 

   Επίσης µεγάλη επιτυχία σηµειώθηκε και στην αρχαία πόλη «Ζεύγµα», που 

βρίσκεται κοντά στον Ευφράτη ποταµό στη Ν.Τουρκία.. Εκεί σκοπός της έρευνας 

υπήρξε ο εντοπισµός υπεδάφειων αρχαιολογικών στόχων σε περιοχή όπου θα 

κατασκευαστεί το φράγµα Birecik. 

 

   Η εφαρµογή της Τηλεπισκόπησης στην Αρχαιολογία αρχίζει αργά, αλλά  σταθερά, 

να εισέρχεται και στον ελλαδικό χώρο. 
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   Στο πρόγραµµα «Minnesota Archaeological Researches in the Western 

Peloponnese» για τη µελέτη των αρχιτεκτονικών µνηµείων και των ιστορικών θέσεων 

της Πελοποννήσου, εφαρµόστηκε η µέθοδος της καθοδηγούµενης ταξινόµησης σε 

εικόνες Landsat µε αποτέλεσµα τον εντοπισµό οχυρών, οικισµών, λατοµείων, πύργων 

και πηγών οψιανού.  

 

   Στην περιοχή Καβούσι της Ανατολικής Κρήτης έγινε επίσης εφαρµογή της τεχνικής 

της ταξινόµησης σε δορυφορικές εικόνες SPOT µε στόχο τη διερεύνηση των 

γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών των µινωικών θέσεων. Τα αποτελέσµατα όµως 

στο διαχωρισµό των φασµατικών τους υπογραφών δεν υπήρξαν ικανοποιητικά. 

 

   Στην Ήπειρο στα πλαίσια του «Nikopolis Project», στο οποίο συνεργάστηκε το 

Boston University και η τοπική Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

µε σκοπό τη διερεύνηση των διαχρονικών οικιστικών τάσεων και το ρόλο των 

περιβαλλοντικών διαφοροποιήσεων σε κάθε εποχή, χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές 

εικόνες από τους δορυφόρους Landsat και SPOT. Η επεξεργασία τους είχε ως 

αποτέλεσµα τον εντοπισµό αρκετών παλαιολιθικών θέσεων µε βάση στατιστικές 

αναλύσεις των φασµατικών υπογραφών ήδη γνωστών οικισµών και το συνδιασµό 

επιφανειακών, γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών. Επίσης µέσω της ταξινόµησης 

των εικόνων και τη συνδυασµένη µελέτη πυρήνων εδάφους, έγινε δυνατός ο 

καθορισµός της αρχαίας ακτογραµµής. 

 

   Στα πλαίσια της συνεργασίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του 

Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας µε το τµήµα Ιστορίας � Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στην Αµοργό, έγινε χρήση τόσο αεροφωτογραφιών όσο 

και δορυφορικών εικόνων από το δορυφόρο Landsat. Με τις αεροφωτογραφίες, 

διαφορετικής χρονολογίας και κλίµακας, έγινε δυνατή η διερεύνηση της αλλαγής του 

τοπίου µε το πέρασµα του χρόνου. Με τις δορυφορικές εικόνες κατασκευάστηκε το 

δορυφορικό µωσαϊκό του νησιού, καθώς και ψευδοχρωµατικοί χάρτες µε το 

συνδιασµό διαφορετικών φασµατικών καναλιών. Τέλος έγινε καθοδηγούµενη 

ταξινόµηση των εικόνων µε σκοπό τον εντοπισµό αρχαιολογικών θέσεων στο νησί. 
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5.5 Εφαρµογή της Τηλεπισκόπησης στη διερεύνηση του αµυντικού δικτύου της 

Μαντινικής 

  

5.5.1 ∆ορυφορικές εικόνες 
 
   Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε µια παγχρωµατική εικόνα της περιοχής 

της Μαντίνειας (εικ.2), καθώς και τέσσερις πολυφασµατικές (εικ.3-6), οι οποίες 

λήφθησαν από το δορυφόρο SPOT. Όπως προαναφέρθηκε, η διακριτική ικανότητα 

στην παγχρωµατική εικόνα είναι 10 µέτρα, ενώ στις πολυφασµατικές 20 µέτρα.  

 

 
Εικ. 5.2 Παγχρωµατική απεικόνιση της περιοχής Μαντίνειας από το δορυφόρο SPOT, λήψη 

Αύγουστος 1999. 
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 Εικ. 5.3 Πολυφασµατική απεικόνιση από το XS1       Εικ. 5.4 Πολυφασµατική απεικόνιση από το XS2 

                     του δορυφόρου SPOT                                                    του δορυφόρου SPOT                               

 

 

           
   

  Εικ. 5. 5 Πολυφασµατική απεικόνιση από το XS3     Εικ. 5.6 Πολυφασµατική απεικόνιση από το XS4 

                       του δορυφόρου SPOT                                                    του δορυφόρου SPOT                               
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   Στις δορυφορικές εικόνες δεν έγιναν ραδιοµετρικές και ατµοσφαιρικές διορθώσεις, 

γιατί αυτές είχαν ήδη γίνει από την εταιρεία που τις προµήθευσε. Έγιναν όµως 

γεωµετρικές διορθώσεις µε συντεταγµένες από µετρήσεις µε GPS  και από 

ψηφιοποιηµένα δεδοµένα, και πιο ειδικά από τους ψηφιοποιηµένους δρόµους. Αφού 

οι εικόνες απέκτησαν συντεταγµένες στο σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ�87, 

πραγµατοποιήθηκε η αποκοπή τµήµατος αυτών που αντιστοιχεί στο µέγεθος του ήδη 

κατασκευασµένου µοντέλου εδάφους. Αυτό επιτεύχθηκε µέσω του λογισµικού 

προγράµµατος TNTmips µε την εντολή Raster!extract, αφού ορίστηκαν στα 

«extents» τα ίδια όρια µε αυτά του DEM. 

 

    Στη συνέχεια εφαρµόστηκαν στις εικόνες πειραµατικά φίλτρα Normalization και 

Equalization για τη βελτίωση/µετασχηµατισµό της (image enhancement), αλλά 

τελικά, καθώς δεν υπήρξε καµία ποιοτική µεταβολή σε αυτές, κρατήθηκαν στην 

αρχική τους µορφή. Από τις τεχνικές εξοµάλυνσης και αισθητικής βελτίωσης 

επιλέχθηκε να γίνει κατασκευή ψευδοχρωµατικών απεικονίσεων, δηλαδή σύνθεση 

τριών φασµατικών ζωνών µέσω της αντιπροσώπευσης κάθε µίας από αυτές µε µια 

από τις βασικές χρωµατικές συνιστώσες (Red-Green-Blue RGB). Η τεχνική αυτή 

δίνει έµφαση στις λεπτοµέρειες των στόχων, βοηθά την αναγνώριση και διάκριση 

αυτών και παρουσιάζει µια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των δεδοµένων. Σηµειώνεται 

ότι για να µπορέσει να εφαρµοστεί η διαδικασία αυτή, έπρεπε προηγουµένως να 

µετατραπεί το µέγεθος των εικονοστοιχείων των πολυφασµατικών εικόνων από 

20×20µ. σε 10×10µ., ώστε να αντιστοιχεί µε αυτό της παγχρωµατικής εικόνας 

(rescaling). 

 

   Ακολουθούν κάποιοι από τους πιο επιτυχηµένους συνδυασµούς :  
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Εικ. 5.7 Συνδυασµός καναλιών : Παγχρωµατικό στο Red, XS3 στο Green και XS4 στο Βlue 

 

     
Εικ. 5. 8 Συνδυασµός καναλιών: Παγχρωµατικό       Εικ. 5. 9 Συνδιασµός καναλιών: Παγχρωµατικό  

     στο Red, XS1 στο Green και XS4 στο Blue                στο Red, XS2 στο Green και XS4 στο Blue   

 

   Τέλος πραγµατοποιήθηκαν ορισµένα πειράµατα ταξινόµησης της εικόνας,  µέσω 

της καθοδηγούµενης ταξινόµησης, χρησιµοποιώντας τις µεθόδους Minimum Distance 

to Mean και Maximum Likelihood. Ορίστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες ως πεδία 

εκπαίδευσης : «∆ρόµοι», «∆άσος», «Κτήρια», «Θάµνοι», «Χωράφια», 

«Αδιάγνωστα». Παρά όµως το γεγονός ότι επιλέχθηκαν αρκετά εικονοστοιχεία σε 
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κάθε κατηγορία ως πεδίο εκπαίδευσης (πάνω από 90 εικονοστοιχεία για κάθε 

κατηγορία), τα αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά (εικ. 5.10), γιατί δεν µπόρεσε 

να γίνει ουσιαστικός διαχωρισµός σε τάξεις. Ίσως µια περαιτέρω επεξεργασία να 

µπορέσει να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

           
Εικ. 5.10 Καθοδηγούµενη ταξινόµηση µε τη µέθοδο       Καθοδηγούµενη ταξινόµηση µε τη µέθοδο 

               Minimum Distance to Mean.                                 Maximum Likelihood.  

        Και στις δύο περιπτώσεις το σκούρο πράσινο απεικονίζει το δάσος, το κόκκινο τους δρόµους, το  

        κίτρινο µια κατηγορία χωραφιών, το λαδί δεύτερη κατηγορία χωραφιών, το πορτοκαλί θάµνους,  

        το  γαλάζιο κτήρια και το µπλε τη λίµνη. 

 

5.5.2 Αεροφωτογραφίες 
  

   Χρησιµοποιήθηκαν 48 αεροφωτογραφίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων λήψεως του 1980 και κλίµακας 1:15.000. Οι 

φωτογραφίες ψηφιοποιήθηκαν σε σαρωτή µε ανάλυση 200 dpi και στη συνέχεια 

εισήχθησαν στο λογισµικό πρόγραµµα TNTmips  µε σκοπό τη δηµιουργία µωσαϊκού. 

Αρχικά επιλέχθηκαν ευδιάκριτα σηµεία, κυρίως του οδικού δικτύου και έγιναν 

γεωµετρικές διορθώσεις µε βάση τα ψηφιοποιηµένα δεδοµένα σε δύο από αυτές, 

ώστε να αποκτήσουν συντεταγµένες στο σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ�87. Στη συνέχεια 

αυτές συγκολλήθηκαν µε τη διαδικασία Raster ! mosaic ! positioning : automatic. 

Το αποτέλεσµα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Η διαδικασία συνεχίστηκε µε επιλογή 

κοινών σηµείων ανάµεσα στο µωσαϊκό που είχε δηµιουργηθεί και στην εκάστοτε 

προς συγκόλληση φωτογραφία. Αυτό επαναλήφθηκε µέχρι να συγκολληθεί και η 
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τελευταία αεροφωτογραφία. Για τη δηµιουργία του µωσαϊκού χρησιµοποιήθηκε  η 

µέθοδος Nearest Neighbor, ενώ για να γίνει η συνένωση επιλέγηκε η µέθοδος Last 

Raster, γιατί αυτή έδωσε το πιο κοντινό στην πραγµατικότητα αποτέλεσµα. Η 

χρωµατική αντίθεση της εικόνας (Contrast) έµεινε στην προκαθορισµένη τιµή 

«None» καθώς επίσης και η γενική απόδοση της εικόνας (trend). Αυτό αποφασίστηκε 

µετά από δοκιµές, οι οποίες έδειξαν ότι κάθε άλλη από τις επιλογές κατέστρεφε την 

ανάλυση του µωσαϊκού (εικ. 5.11). Μετά την ολοκλήρωση του µωσαϊκού έγινε ξανά 

γεωµετρική διόρθωση, έτσι ώστε να διορθωθεί το σφάλµα που δηµιουργήθηκε από τη 

συνένωση. Το τελικό αποτέλεσµα παρουσιάζεται στην εικόνα 5.12 : 

 

 
Εικ. 5.11  Μη επιτυχής  συνένωση αεροφωτογραφιών 
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Εικ. 5.12 Συνολικό µωσαϊκό αεροφωτογραφιών της περιοχής  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

6.1 Εισαγωγή � Βασικοί ορισµοί  

 

   Σύστηµα βάσης  δεδοµένων (database system) δεν είναι παρά ένα σύστηµα τήρησης 

εγγραφών µε υπολογιστή. Είναι δηλαδή ένα ηλεκτρονικό σύστηµα που σκοπός του 

είναι να τηρεί πληροφορίες και να δίνει τις πληροφορίες αυτές, µέσω συγκεκριµένων 

αναζητήσεων67. 

 

  Ένα τέτοιο σύστηµα απαρτίζεται από τέσσερα βασικά στοιχεία : τα δεδοµένα (data), 

το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστηµα (hardware), το λογισµικό (software) και τους 

χρήστες (users) (εικ.6.1). Τα δεδοµένα µπορεί να είναι ενοποιηµένα ή µεριζόµενα. Με 

τον όρο ενοποίηση δεδοµένων, εννοούµε ότι κάποια αρχεία συνενώνονται, έτσι ώστε 

να αποφεύγεται κάθε πλεονασµός που δηµιουργείται µε την επανάληψη δεδοµένων 

µεταξύ των αρχείων αυτών. Με τον όρο µερισµός δεδοµένων εννοούµε ότι τα 

µεµονωµένα στοιχεία δεδοµένων της βάσης µπορούν να µοιράζονται πολλοί 

διαφορετικοί χρήστες την ίδια στιγµή. Τα µέρη του συστήµατος που έχουν να κάνουν 

µε το hardware είναι οι µονάδες αποθήκευσης, ο επεξεργαστής και η µνήµη του 

υπολογιστή, ενώ σχετικό µε το software είναι το πρόγραµµα στο οποίο θα υλοποιηθεί 

το σύστηµα βάσης δεδοµένων. Τέλος στους χρήστες διακρίνουµε τρεις βασικές 

κατηγορίες : τους προγραµµατιστές των εφαρµογών, οι οποίοι κατασκευάζουν τη 

βάση δεδοµένων, τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι καταχωρούν δεδοµένα και θέτουν 

ερωτήµατα στη βάση και τον υπεύθυνο διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, ο οποίος 

ορίζει την τήρηση και τον χειρισµό των δεδοµένων στη βάση. 

 
Εικ. 6.1 Απλοποιηµένη εικόνα ενός συστήµατος βάσης δεδοµένων 

 (εικ. 1.4 από C.J. Date, Εισαγωγή στα συστήµατα βάσεων δεδοµένων, Αθήνα 1996) 
                                                 
67 βλ. Date, σελ. 30. 
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   Σήµερα τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων χρησιµοποιούνται για έναν ευρύ αριθµό 

εφαρµογών εξαιτίας µια σειράς πλεονεκτηµάτων : 

 

1. οικονοµία χώρου, καθώς δεν υπάρχει η ανάγκη αποθήκευσης των 

παραδοσιακών αρχείων µε φακέλους και έγγραφα, 

2. ταχύτητα, καθώς ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µπορεί να ανακαλέσει τα 

δεδοµένα µε µεγαλύτερη ταχύτητα απ� ό,τι ο άνθρωπος, 

3. λιγότερος κόπος, 

4. άµεση πληροφόρηση, 

5. µείωση του πλεονασµού των δεδοµένων στο ελάχιστο, καθώς δεν χρειάζεται η 

επανάληψη αυτών, 

6. µερισµός των δεδοµένων ανάµεσα σε πολλούς χρήστες την ίδια στιγµή, 

7. εφαρµογή περιορισµών ασφαλείας πάνω στα δεδοµένα. 

 

   Οι περισσότερες βάσεις που κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια είναι σχεσιακές, 

δηµιουργούνται δηλαδή σύµφωνα µε το σχεσιακό µοντέλο. Η δηµιουργία βάσεων 

δεδοµένων σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό απαιτεί από το χρήστη να αντιλαµβάνεται 

τα δεδοµένα ως πίνακες. Ανάµεσα στους πίνακες της βάσης τελούνται κάποιες 

πράξεις (επιλογή, προβολή, σύζευξη κ.α.), έτσι ώστε ο χρήστης να έχει κάθε φορά 

στη διάθεσή του τα δεδοµένα που επιθυµεί.  

 

   Πριν όµως φτάσει κανείς στο σηµείο να έχει τους πίνακες µε τα δεδοµένα, 

απαιτείται η εννοιολογική σχεδίαση της βάσης. Στη φάση αυτή κάθε αντικείµενο 

αποτελεί µια οντότητα. Οι οντότητες έχουν κάποια γνωρίσµατα και συνδέονται 

µεταξύ τους µε συσχετίσεις � σχέσεις. Για την καλύτερη κατανόηση του µοντέλου, 

κάθε οντότητα παρουσιάζεται ως ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και περιλαµβάνει 

κάποιο ουσιαστικό (πρόσωπο, πράγµα, κατάσταση). Κάθε σχέση παρουσιάζεται ως 

ένα εξάγωνο και περιέχει ένα ρήµα (εικ.6.2). 

 
Εικ. 6.2 ∆ιάγραµµα οντοτήτων � συσχετίσεων
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   Μετά την εννοιολογική σχεδίαση ακολουθεί  η λογική σχεδίαση, κατά την οποία τα 

δεδοµένα µετατρέπονται, έτσι ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή των πινάκων στο 

λογισµικό πρόγραµµα, που έχει επιλεγεί για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων. Στη 

φάση αυτή οι συσχετίσεις µετατρέπονται σε πίνακες µόνο αν οι οντότητες 

συµµετέχουν σε αυτές µε παραπάνω από µια εγγραφές68. Στην περίπτωση αυτή η 

συσχέτιση αποκτά ως γνωρίσµατα τα πρωτεύοντα κλειδιά69 των δύο συσχετιζόµενων 

οντοτήτων. Από τη στιγµή που τα κλειδιά αυτά προέρχονται από άλλες οντότητες, 

ονοµάζονται εξωτερικά κλειδιά. Αν οι οντότητες δεν συµµετέχουν µε παραπάνω από 

µια εγγραφές, τότε η συσχέτιση εξαφανίζεται και οι δύο οντότητες ανταλλάζουν 

κλειδιά. 

 

6.2 Βάσεις δεδοµένων και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών � Το παράδειγµα της 

Μαντίνειας 

 

   Για να λειτουργήσει ένα Γεωγραφικό Σύστηµα, έχει ανάγκη από την υποστήριξη 

µιας βάσης δεδοµένων, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αντλήσει µέσα από 

αυτήν τις πληροφορίες που θα παρουσιάσει στους θεµατικούς χάρτες. Οι βάσεις 

αυτές πρέπει να είναι ευέλικτες, έτσι ώστε να γίνεται γρήγορη και αποτελεσµατική 

αναζήτηση των στοιχείων. 

 

   Έτσι και στην παρούσα εργασία κατασκευάστηκε µια βάση δεδοµένων µε σκοπό τη  

διαχείριση αρχαιολογικών πληροφοριών σχετικών µε το οικιστικό πλέγµα, το οδικό 

και αµυντικό δίκτυο, καθώς και µε τα  ευρήµατα της περιοχής της Μαντινικής. 

 

   Για την κατασκευή της βάσης δεδοµένων επιλέχθηκε το λογισµικό Microsoft 

Access 2000. Οι πληροφορίες που θα εισαχθούν σε πρώτη φάση επιλέχθηκε να 

προέρχονται από βιβλιογραφική αποδελτίωση, καθώς και από πρωτογενή έρευνα. 

 

    Το υλικό κατηγοριοποιείται ανάλογα µε το θέµα ως εξής : 

 

                                                 
68 Σχέση «πολλά προς πολλά» -  «many to many». 
69 Πρωτεύον κλειδί ονοµάζεται το γνώρισµα εκείνο που χαρακτηρίζει µοναδικά µια οντότητα. Για το 
λόγο αυτό το συγκεκριµένο πεδίο δεν µπορεί  να είναι κενό. 
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• Οικιστικό πλέγµα : πληροφορίες σχετικά µε πόλεις και οικισµούς, ιστορικά 

στοιχεία, ονόµατα και τοπωνύµια, φωτογραφίες. 

• Αµυντικό δίκτυο :  πληροφορίες σχετικά µε το τοπωνύµιο και τη θέση, το 

είδος και τις διαστάσεις, τις συντεταγµένες του χώρου, φωτογραφίες. 

• Οδικό δίκτυο : πληροφορίες σχετικά µε το τοπωνύµιο και τη θέση, τις 

διαστάσεις, την κατεύθυνση (αφετηρία � τέρµα), φωτογραφίες. 

• Ευρήµατα : πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο και το χρόνο εύρεσης, το είδος, 

το µέγεθος, τον ευρετή και τη χρονολόγηση τους. 

• Συντεταγµένες : συντεταγµένες των διαφόρων θέσεων και ηµεροµηνίες 

καταγραφής και τρόπος απόκτησης αυτών. 

• Βιβλιογραφία : κατάταξη της βιβλιογραφίας στην οποία αναφέρονται το 

οικιστικό πλέγµα, το οδικό και αµυντικό δίκτυο και τα ευρήµατα που µας 

απασχολούν. 

• Χρονολόγηση : πληροφορίες για τη χρονολόγηση των προαναφερόµενων. 

 

6.2.1 Εννοιολογική σχεδίαση 

 

   Αρχικά έγινε η εννοιολογική σχεδίαση της βάσης, όπου οι έννοιες αποτυπώθηκαν 

ως οντότητες, στις οποίες αποδόθηκαν κάποια γνωρίσµατα, και στη συνέχεια 

συνδέθηκαν µεταξύ τους µε συσχετίσεις.  

 

6.2.1α   Περιγραφή των οντοτήτων και των γνωρισµάτων τους  

 

   Το σύστηµα αποτελείται από τις παρακάτω οντότητες και γνωρίσµατα :  

 

• Πόλις : αναπαριστά τις πόλεις και τους οικισµούς. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o όνοµα : αντιστοιχεί στο όνοµα µε το οποίο είναι γνωστή η πόλις ή ο 

οικισµός κατά την αρχαιότητα, 

o τοπωνύµιο : αναφέρεται το σύγχρονο τοπωνύµιο της θέσης στην οποία 

τοποθετείται ο οικισµός, 



Κεφάλαιο 6 : Κατασκευή βάσης δεδοµένων 
 

 116

o ιστορική πορεία : στοιχεία για την ιστορία του τόπου και αναφορά στις 

συνθήκες ανακάλυψης της αρχαιολογικής θέσης. Πρόκειται για 

κείµενο µεγαλύτερης έκτασης. 

 

• Οδικό δίκτυο : αναπαριστά τους αρχαίους δρόµους. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o τοπωνύµιο : αντιστοιχεί στο τοπωνύµιο της θέσης στην οποία έχουν 

ανακαλυφθεί τα ίχνη της αρχαίας οδού, 

o διαστάσεις : αναφέρονται οι διαστάσεις των σωζόµενων ιχνών σε 

µέτρα, 

o από : αναφέρεται η αφετηρία του δρόµου, 

o προς : αναφέρεται το τέρµα του δρόµου,  

o Id δρόµου : αναφέρεται ο κωδικός µε τον οποίο εισάγεται η οδός στο 

σύστηµα. 

 

• Άµυνα : αναπαριστά τις αρχαίες αµυντικές κατασκευές της περιοχής. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o τοπωνύµιο : αναφέρεται το τοπωνύµιο της θέσης, στην οποία 

βρίσκεται η αµυντική κατασκευή. 

o είδος : αναφέρεται το είδος της αµυντικής κατασκευής, π.χ. πύργος, 

φρυκτωρία, παρόδιο φυλάκειο, τείχος κλπ. 

o Id αµυντικής κατασκευής : αναφέρεται ο κωδικός µε τον οποίο έχει 

καταχωρηθεί η αµυντική κατασκευή. 

 

• Ευρήµατα : αναπαρίστανται τα ευρήµατα που σχετίζονται µε τις 

προηγούµενες οντότητες. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  
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o είδος : το είδος του ευρήµατος, π.χ. αγγείο, άγαλµα, αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα κλπ. 

o χρόνος εύρεσης : ηµεροµηνία εύρεσης 

o διαστάσεις : οι διαστάσεις του ευρήµατος σε µέτρα 

o κατάσταση : π.χ. ολόκληρο, τµήµα, κατεστραµµένο, συντηρηµένο κλπ. 

o υλικό : υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένο το εύρηµα, π.χ. 

πηλός 

o Id ευρήµατος : ο κωδικός µε τον οποίο εισάγεται το εύρηµα στο 

σύστηµα. 

 

• Χρονολόγηση : αναπαρίσταται η χρονολόγηση των ευρηµάτων, των πόλεων, 

των δρόµων και των αµυντικών κατασκευών. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα : 

 

o περίοδος : αναφέρεται η χρονική περίοδος στην οποία κατατάσσεται 

το εύρηµα, π.χ. κλασική εποχή. 

o από : έναρξη της περιόδου χρονολόγησης, 

o έως : λήξη της περιόδου χρονολόγησης, 

o µονάδα µέτρησης : του χρόνου, π.χ. αιώνας, τέταρτο αιώνα κλπ. 

o Id χρονολόγησης : ο κωδικός µε τον οποίο εισάγεται η χρονολογική 

πρόταση στο σύστηµα. 

 

• Βιβλιογραφική αναφορά : αναφέρεται η σχετική µε τα παραπάνω 

βιβλιογραφία. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o έτος έκδοσης : δηλώνεται ο χρόνος έκδοσης κάθε αναφοράς, 

o σελίδες : δηλώνονται οι σελίδες στις οποίες περιλαµβάνεται η 

αναφορά. 

o Id βιβλιογραφικής αναφοράς : κωδικός µε τον οποίο εισάγεται η 

αναφορά στη βάση. 



Κεφάλαιο 6 : Κατασκευή βάσης δεδοµένων 
 

 118

• Βιβλίο : αναφέρονται τα βιβλία που περιέχουν τις βιβλιογραφικές αναφορές. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o τίτλος  

o Id βιβλίου : ο κωδικός µε τον οποίο εισάγεται στο σύστηµα το βιβλίο. 

 

• Περιοδικό : αναφέρονται τα επιστηµονικά περιοδικά, στα οποία υπάρχουν 

αναφορές. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o τίτλος άρθρου 

o τίτλος περιοδικού 

o τεύχος 

 

• Τόπος : αναφέρονται στοιχεία για τον τόπο. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o πόλη : ονοµασία σύγχρονης πόλης 

o χώρα : ονοµασία σύγχρονης χώρας 

o περιοχή : αναφορά σε πιο συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, π.χ. 

Πελοπόννησος 

 

• Πρόσωπο : αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται µε τα στοιχεία 

του συστήµατος. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o όνοµα 

o επώνυµο  

o φορέας : αναφέρεται ο φορέας τον οποίο εκπροσωπεί το πρόσωπο, 
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o Id προσώπου : κωδικός µε τον οποίο καταχωρείται στο σύστηµα. 

 

• Συντεταγµένες : αναφέρονται οι ακριβείς συντεταγµένες των θέσεων που 

περιέχονται στο σύστηµα. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o x : αριθµός που καθορίζει το γεωγραφικό πλάτος � Easting 

o y : αριθµός που χαρακτηρίζει το γεωγραφικό µήκος � Northing 

o z : αριθµός που καθορίζει το υψόµετρο 

o σύστηµα αναφοράς : το σύστηµα στο οποίο παρουσιάζονται οι 

συντεταγµένες, π.χ. ΕΓΣΑ �87 

o τρόπος προσδιορισµού : τρόπος µε τον οποίο προσδιορίστηκαν οι 

συντεταγµένες, π.χ µετρήσεις µε GPS. 

o όνοµα αρχείου  : το όνοµα µε το οποίο καταχωρήθηκε το σηµείο που 

µετρήθηκε µε GPS 

o ηµεροµηνία καταγραφής 

o Julian date : η ηµεροµηνία που αναφέρει ο δέκτης GPS. 

 

• Φωτογραφίες : περιλαµβάνονται φωτογραφικές λήψεις από τα δεδοµένα 

που εισάγονται στη βάση. 

 

Έχει ως γνωρίσµατα :  

 

o εικόνα  

o περιγραφή : περιγραφή της απεικόνισης 

o ηµεροµηνία : ηµεροµηνία λήψης της φωτογραφίας 

o αριθµός φιλµ  

o αριθµός στάσης  

o Id φωτογραφίας 
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6.2.1β   Συσχετίσεις µεταξύ οντοτήτων 

 

   Οι παραπάνω οντότητες συνδέονται µεταξύ τους µε τις ακόλουθες συσχετίσεις :  

 

   Η οντότητα «Πόλις» συνδέεται µε την οντότητα «Ευρήµατα», µέσω της 

συσχέτισης «βρέθηκαν», θέλοντας να δηλώσουµε ότι σε µια πόλη πρέπει να 

υπάρχουν κάποια ευρήµατα, ώστε να τεκµηριώνεται η ύπαρξή της. Η οντότητα 

«Πόλις» συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό (cardinality) 1:Ν, που 

σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εύρηµα για να τεκµηριωθεί η ύπαρξή 

της, αλλά µπορούν να υπάρχουν και πολλά. Η οντότητα «Ευρήµατα» συµµετέχει 

επίσης µε cardinality 1:Ν, γιατί πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εύρηµα σε µια 

πόλη, αλλά µπορούν και περισσότερα. 

 

   Η οντότητα «Πόλις» συνδέεται µε την οντότητα «Συντεταγµένες» µέσω της 

συσχέτισης «εχει», θέλοντας να δηλώσουµε ότι µια πόλη έχει κάποιες συντεταγµένες 

στο χώρο. Η οντότητα «Πόλις» συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 1:Ν, 

που σηµαίνει ότι µια πόλη πρέπει να έχει τουλάχιστον µια τιµή συντεταγµένων, αλλά 

µπορεί να υπάρχουν στοιχεία και για περισσότερες. Η οντότητα «Συντεταγµένες» 

συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 1:Ν, γιατί µπορεί η µια συντεταγµένη 

να ανήκει στην πόλη, αλλά µπορεί και στο ίδιο σηµείο να έχει βρεθεί ένα άλλο 

εύρηµα και να έχει τις ίδιες συντεταγµένες. 

 

   Η οντότητα «Πόλις» συνδέεται µε την οντότητα «Χρονολόγηση» µέσω της 

συσχέτισης «χρονολογείται», θέλοντας να δηλώσουµε τις απόψεις για χρονολόγηση 

που υπάρχουν. Η οντότητα «Πόλις» συµµετέχει µε cardinality 0:Ν, που σηµαίνει ότι 

µια πόλη µπορεί και να µην χρονολογείται, αλλά µπορεί και να υπάρχουν πολλές 

χρονολογήσεις γι� αυτήν. Η οντότητα «Χρονολόγηση» συµµετέχει µε 0:Ν, γιατί 

µπορεί να µην υπάρχει καµία χρονολόγηση, αλλά µια χρονολόγηση µπορεί να ανήκει 

και σε πολλά διαφορετικά πράγµατα. 

 

   Η οντότητα «Πόλις» συνδέεται µε την οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» µέσω 

της συσχέτισης «αναφέρεται σε», θέλοντας να δηλώσουµε ότι υπάρχουν 

βιβλιογραφικές αναφορές γι� αυτήν. Η οντότητα «Πόλις» συµµετέχει στη συσχέτιση 

µε πληθικό αριθµό 0:Ν, θέλοντας να δηλώσουµε ότι µία πόλη µπορεί να µην 
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αναφέρεται σε καµία βιβλιογραφική αναφορά, αλλά µπορεί και να αναφέρεται σε 

πολλές. Η οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» συµµετέχει µε cardinality 0:Ν, που 

σηµαίνει ότι σε µια  βιβλιογραφική αναφορά µπορεί να µην αναφέρεται η 

συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά ότι µπορεί  να αναφέρονται  και πολλές. 

 

   Η οντότητα «Πόλις» συνδέεται µε την οντότητα «Φωτογραφίες» µέσω της 

συσχέτισης «υπάρχουν», θέλοντας να δηλώσουµε τις φωτογραφικές λήψεις που 

έχουν γίνει για κάθε σηµείο. Η οντότητα «Πόλις» συµµετέχει µε cardinality 0:Ν, που 

σηµαίνει ότι για µια πόλη µπορεί να µην υπάρχει φωτογραφία, αλλά µπορεί να 

υπάρχουν και πολλές. Η οντότητα «Φωτογραφίες» συµµετέχει µε 0:Ν, που σηµαίνει 

ότι σε µια φωτογραφία µπορεί να µην εικονίζεται µια πόλη, αλλά µπορεί να 

εικονίζονται πολλά πράγµατα. 

 

   Η οντότητα «Πόλις» συνδέεται µε την οντότητα «Τόπος» µε τη συσχέτιση 

«βρίσκεται», θέλοντας να δηλωθεί ο τόπος όπου εντοπίζεται µια πόλη. Η οντότητα 

«Πόλις» συµµετέχει µε cardinality 1:1, γιατί η συγκεκριµένη θέση είναι µόνο σε έναν 

τόπο. Η οντότητα «Τόπος» συµµετέχει µε 1:Ν, γιατί µια πόλη πρέπει να είναι σε έναν 

τόπο, αλλά στο ίδιο µέρος µπορεί να είναι και πολλά πράγµατα. 

 

   Η οντότητα «Οδικό δίκτυο» συνδέεται µε την οντότητα «Συντεταγµένες» µέσω 

της συσχέτισης «εχει», θέλοντας να δηλώσουµε ότι µια διαδροµή έχει κάποιες 

συντεταγµένες στο χώρο. Η οντότητα «Οδικό δίκτυο» συµµετέχει στη συσχέτιση µε 

πληθικό αριθµό 1:Ν,που σηµαίνει ότι µια διαδροµή πρέπει να έχει τουλάχιστον µια 

τιµή συντεταγµένων, αλλά µπορεί να υπάρχουν στοιχεία και για περισσότερες. Η 

οντότητα «Συντεταγµένες» συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 1:Ν, γιατί 

µπορεί η µια συντεταγµένη να ανήκει στην πόλη, αλλά µπορεί και στο ίδιο σηµείο να 

έχει βρεθεί ένα άλλο εύρηµα και να έχει τις ίδιες συντεταγµένες. 

 

   Η οντότητα «Οδικό δίκτυο» συνδέεται µε την οντότητα «Χρονολόγηση» µέσω της 

συσχέτισης «χρονολογείται», θέλοντας να δηλώσουµε τις απόψεις για χρονολόγηση 

που υπάρχουν. Η οντότητα «Οδικό δίκτυο» συµµετέχει µε cardinality 0:Ν, που 

σηµαίνει ότι µια διαδροµή µπορεί και να µην χρονολογείται, αλλά µπορεί και να 

υπάρχουν πολλές χρονολογήσεις γι� αυτήν. Η οντότητα «Χρονολόγηση» συµµετέχει 
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µε 0:Ν, γιατί µπορεί να µην υπάρχει καµία χρονολόγηση, αλλά µια χρονολόγηση 

µπορεί να ανήκει και σε πολλά διαφορετικά πράγµατα. 

 

   Η οντότητα «Οδικό δίκτυο» συνδέεται µε την οντότητα «Βιβλιογραφική 

αναφορά» µέσω της συσχέτισης «αναφέρεται σε», θέλοντας να δηλώσουµε ότι 

υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές γι� αυτήν. Η οντότητα «Οδικό δίκτυο» 

συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 0:Ν, θέλοντας να δηλώσουµε ότι µία 

διαδροµή µπορεί να µην αναφέρεται σε καµία βιβλιογραφική αναφορά, αλλά µπορεί 

και να αναφέρεται σε πολλές. Η οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» συµµετέχει µε 

cardinality 0:Ν, που σηµαίνει ότι σε µια  βιβλιογραφική αναφορά µπορεί να µην 

αναφέρεται η συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά ότι µπορεί  να αναφέρονται  και 

πολλές. 

 

   Η οντότητα «Οδικό δίκτυο» συνδέεται µε την οντότητα «Φωτογραφίες» µέσω της 

συσχέτισης «υπάρχουν», θέλοντας να δηλώσουµε τις φωτογραφικές λήψεις που 

έχουν γίνει για κάθε σηµείο. Η οντότητα «Οδικό δίκτυο» συµµετέχει µε cardinality 

0:Ν, που σηµαίνει ότι για µια διαδροµή µπορεί να µην υπάρχει φωτογραφία, αλλά 

µπορεί να υπάρχουν και πολλές. Η οντότητα «Φωτογραφίες» συµµετέχει µε 0:Ν, 

που σηµαίνει ότι σε µια φωτογραφία µπορεί να µην εικονίζεται µια διαδροµή, αλλά 

µπορεί να εικονίζονται πολλά πράγµατα. 

 

   Η οντότητα «Οδικό δίκτυο» συνδέεται µε την οντότητα «Τόπος» µε τη συσχέτιση 

«βρίσκεται», θέλοντας να δηλωθεί ο τόπος όπου εντοπίζεται µια διαδροµή. Η 

οντότητα «Οδικό δίκτυο» συµµετέχει µε cardinality 1:1, γιατί η συγκεκριµένη θέση 

είναι µόνο σε έναν τόπο. Η οντότητα «Τόπος» συµµετέχει µε 1:Ν, γιατί µια διαδροµή 

πρέπει να είναι σε έναν τόπο, αλλά στο ίδιο µέρος µπορεί να είναι και πολλά 

πράγµατα. 

 

   Η οντότητα «Άµυνα» συνδέεται µε την οντότητα «Ευρήµατα», µέσω της 

συσχέτισης «βρέθηκαν», θέλοντας να δηλώσουµε ότι σε µια αµυντική κατασκευή 

πρέπει να υπάρχουν κάποια ευρήµατα, ώστε να τεκµηριώνεται η ύπαρξή της. Η 

οντότητα «Άµυνα» συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 1:Ν, που σηµαίνει 

ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εύρηµα για να τεκµηριωθεί η ύπαρξή της, 

αλλά µπορούν να υπάρχουν και πολλά. Η οντότητα «Ευρήµατα» συµµετέχει επίσης 
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µε cardinality 1:Ν, γιατί πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εύρηµα σε µια πόλη, 

αλλά µπορούν και περισσότερα. 

 

   Η οντότητα «Άµυνα» συνδέεται µε την οντότητα «Συντεταγµένες» µέσω της 

συσχέτισης «εχει», θέλοντας να δηλώσουµε ότι µια αµυντική κατασκευή έχει κάποιες 

συντεταγµένες στο χώρο. Η οντότητα «Αµυνα» συµµετέχει στη συσχέτιση µε 

πληθικό αριθµό 1:Ν, που σηµαίνει ότι µια αµυντική κατασκευή πρέπει να έχει 

τουλάχιστον µια τιµή συντεταγµένων, αλλά µπορεί να υπάρχουν στοιχεία και για 

περισσότερες. Η οντότητα «Συντεταγµένες» συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό 

αριθµό 1:Ν, γιατί µπορεί η µια συντεταγµένη να ανήκει στην πόλη, αλλά µπορεί και 

το ίδιο σηµείο να έχει βρεθεί ένα άλλο εύρηµα και να έχει τις ίδιες συντεταγµένες. 

 

Η οντότητα «Αµυνα» συνδέεται µε την οντότητα «Χρονολόγηση» µέσω της 

συσχέτισης «χρονολογείται», θέλοντας να δηλώσουµε τις απόψεις για χρονολόγηση 

που υπάρχουν. Η οντότητα «Αµυνα» συµµετέχει µε cardinality 0:Ν, που σηµαίνει ότι 

µια αµυντική κατασκευή µπορεί και να µην χρονολογείται, αλλά µπορεί και να 

υπάρχουν πολλές χρονολογήσεις γι� αυτήν. Η οντότητα «Χρονολόγηση» συµµετέχει 

µε 0:Ν, γιατί µπορεί να µην υπάρχει καµία χρονολόγηση, αλλά µια χρονολόγηση 

µπορεί να ανήκει και σε πολλά διαφορετικά πράγµατα. 

 

   Η οντότητα «Αµυνα» συνδέεται µε την οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» µέσω 

της συσχέτισης «αναφέρεται σε», θέλοντας να δηλώσουµε ότι υπάρχουν 

βιβλιογραφικές αναφορές γι� αυτήν. Η οντότητα «Αµυνα» συµµετέχει στη συσχέτιση 

µε πληθικό αριθµό 0:Ν, θέλοντας να δηλώσουµε ότι µία αµυντική κατασκευή µπορεί 

να µην αναφέρεται σε καµία βιβλιογραφική αναφορά, αλλά µπορεί και να αναφέρεται 

σε πολλές. Η οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» συµµετέχει µε cardinality 0:Ν, 

που σηµαίνει ότι σε µια βιβλιογραφική αναφορά µπορεί να µην αναφέρεται η 

συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά ότι µπορεί  να αναφέρονται  και πολλές. 

 

   Η οντότητα «Αµυνα» συνδέεται µε την οντότητα «Φωτογραφίες» µέσω της 

συσχέτισης «υπάρχουν», θέλοντας να δηλώσουµε τις φωτογραφικές λήψεις που 

έχουν γίνει για κάθε σηµείο. Η οντότητα «Αµυνα» συµµετέχει µε cardinality 0:Ν, που 

σηµαίνει ότι σε για µια αµυντική κατασκευή µπορεί να µην υπάρχει φωτογραφία, 

αλλά µπορεί να υπάρχουν και πολλές. Η οντότητα «Φωτογραφίες» συµµετέχει µε 
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0:Ν, που σηµαίνει ότι σε µια φωτογραφία µπορεί να µην εικονίζεται µια αµυντική 

κατασκευή, αλλά µπορεί να εικονίζονται πολλά πράγµατα. 

 

   Η οντότητα «Αµυνα» συνδέεται µε την οντότητα «Τόπος» µε τη συσχέτιση 

«βρίσκεται», θέλοντας να δηλωθεί ο τόπος όπου εντοπίζεται µια αµυντική 

κατασκευή. Η οντότητα «Αµυνα» συµµετέχει µε cardinality 1:1, γιατί η 

συγκεκριµένη θέση είναι µόνο σε έναν τόπο. Η οντότητα «Τόπος» συµµετέχει µε 

1:Ν, γιατί µια αµυντική κατασκευή πρέπει να είναι σε έναν τόπο, αλλά στο ίδιο µέρος 

µπορεί να είναι και πολλά πράγµατα. 

 

   Η οντότητα «Ευρήµατα» συνδέεται µε την οντότητα «Χρονολόγηση» µέσω της 

συσχέτισης «Χρονολούνται», θέλοντας να δηλώσουµε τις απόψεις για χρονολόγηση 

που υπάρχουν. Η οντότητα «Ευρήµατα» συµµετέχει µε cardinality 0:Ν, που σηµαίνει 

ότι ένα εύρηµα µπορεί και να µην χρονολογείται, αλλά µπορεί και να υπάρχουν 

πολλές χρονολογήσεις για αυτό. Η οντότητα «Χρονολόγηση» συµµετέχει µε 0:Ν, 

γιατί µπορεί να µην υπάρχει καµία χρονολόγηση, αλλά µια χρονολόγηση µπορεί να 

ανήκει και σε πολλά διαφορετικά πράγµατα. 

    

   Η οντότητα «Τόπος» συνδέεται µε την οντότητα «Βιβλίο» µέσω της συσχέτισης 

«εκδίδεται», για να δηλωθεί ο τόπος έκδοσης του. Η οντότητα «Τόπος» συµµετέχει 

µε πληθικό αριθµό 0:Ν, που σηµαίνει ότι σε ένα τόπο µπορεί να µην έχει εκδοθέι 

κανένα βιβλίο, αλλά µπορεί να έχουν εκδοθεί και πολλά. Η οντότητα «Βιβλίο» 

συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 1:1,  που σηµαίνει ότι ένα βιβλίο 

µπορεί να εκδοθεί σε ένα µόνο τόπο. 

 

   Η οντότητα «Τόπος» συνδέεται µε την οντότητα «Περιοδικό» µέσω της 

συσχέτισης «εκδίδεται», για να δηλωθεί ο τόπος έκδοσης του. Η οντότητα «Τόπος» 

συµµετέχει µε πληθικό αριθµό 0:Ν, που σηµαίνει ότι σε ένα τόπο µπορεί να µην έχει 

εκδοθεί κανένα βιβλίο, αλλά µπορεί να έχουν εκδοθεί και πολλά. Η οντότητα 

«Περιοδικό» συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 1:1,  που σηµαίνει ότι 

ένα περιοδικό µπορεί να εκδοθεί σε ένα µόνο τόπο. 

 

   Η οντότητα «Πρόσωπο» συνδέεται µε την οντότητα «Ευρήµατα» µέσω της 

συσχέτισης «βρήκε», που δηλώνει το άτοµο που βρήκε κάποιο εύρηµα. Η οντότητα 
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«Πρόσωπο» συµµετέχει στη συσχέτιση µε cardinality 0:Ν,που σηµαίνει ότι ένα 

πρόσωπο µπορεί να µην έχει βρει κάποιο εύρηµα, αλλά µπορεί να έχει βρει και 

πολλά. Η οντότητα «Ευρήµατα» συµµετέχει στη συσχέτιση µε cardinality 1:1, που 

σηµαίνει ότι ένα εύρηµα µπορεί να έχει βρεθεί από ένα πρόσωπο. 

 

   Η οντότητα «Πρόσωπο» συνδέεται µε την οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» 

µέσω της συσχέτισης «έγραψε», ώστε να δηλωθεί ο συγγραφέας της αναφοράς. Η 

οντότητα «Πρόσωπο» συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 0:Ν, που 

σηµαίνει ότι ένα πρόσωπο µπορεί να µην έγραψε καµία βιβλιογραφική αναφορά, 

αλλά µπορεί να έχει γράψει και πολλές. Η οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» 

συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 1:Ν, που σηµαίνει ότι µια 

βιβλιογραφική αναφορά πρέπει να έχει έναν συγγραφέα, αλλά µπορεί να έχει και 

περισσότερους. 

 

   Η οντότητα «Χρονολόγηση» συνδέεται µε την οντότητα «Βιβλιογραφική 

αναφορά» µέσω της συσχέτισης «αναφέρεται σε», για να δηλωθούν οι σχετικές µε 

τη χρονολόγηση βιβλιογραφικές αναφορές. Η οντότητα «Χρονολόγηση» συµµετέχει 

στη συσχέτιση µε cardinality 1:Ν, που σηµαίνει ότι µια χρονολόγηση πρέπει να 

αναφέρεται τουλάχιστον σε µια αναφορά, αλλά µπορεί και σε περισσότερες. Η 

οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» συµµετέχει µε cardinality 0:Ν, που σηµαίνει 

ότι σε µια βιβλιογραφική αναφορά µπορεί να µην περιέχεται χρονολόγηση, αλλά 

µπορεί να περιέχονται και πολλές. 

 

   Η οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» συνδέεται µε την οντότητα «Βιβλίο» µέσω 

της συσχέτισης «περιέχεται σε», θέλοντας να δηλωθεί ότι µια βιβλιογραφική 

αναφορά µπορεί να περιέχεται σε ένα βιβλίο. Η οντότητα «Βιβλιογραφική 

αναφορά» συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 1:1, που σηµαίνει ότι µια 

βιβλιογραφική αναφορά µπορεί να περιέχεται µόνο σε ένα βιβλίο. Η οντότητα 

«Βιβλίο» συµµετέχει µε πληθικό αριθµό 1:Ν, που σηµαίνει ότι ένα βιβλίο για να 

περιέχεται στη βάση, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον µια βιβλιογραφική αναφορά, 

αλλά µπορεί και περισσότερες. 

 

   Η οντότητα «Βιβλιογραφική αναφορά» συνδέεται µε την οντότητα «Περιοδικό» 

µέσω της συσχέτισης «περιέχεται σε», θέλοντας να δηλωθεί ότι µια βιβλιογραφική 
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αναφορά µπορεί να περιέχεται σε ένα περιοδικό. Η οντότητα «Βιβλιογραφική 

αναφορά» συµµετέχει στη συσχέτιση µε πληθικό αριθµό 1:1, που σηµαίνει ότι µια 

βιβλιογραφική αναφορά µπορεί να περιέχεται µόνο σε ένα περιοδικό. Η οντότητα 

«Περιοδικό» συµµετέχει µε πληθικό αριθµό 1:Ν, που σηµαίνει ότι ένα περιοδικό για 

να περιέχεται στη βάση, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον µια βιβλιογραφική αναφορά, 

αλλά µπορεί και περισσότερες. 

 

   Η απεικόνιση του σχεσιακού µοντέλου της βάσης φαίνεται στο σχεδιάγραµµα που 

ακολουθεί : 
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Εικ. 6.3 Σχεδιάγραµµα της εννοιολογικής σχεδίασης
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 6.3 Λογική σχεδίαση 

    

   Μετά την εννοιολογική σχεδίαση ακολούθησε η λογική σχεδίαση, κατά την οποία  

µετατρέπονται οι οντότητες σε πίνακες έτσι, ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν στη 

συνέχεια στην Access. Η µετατροπή αυτή έγινε µε βάση τους ισχύοντες κανόνες στις 

βάσεις δεδοµένων. Ακολουθεί η παρουσίαση των οντοτήτων που έχουν 

προαναφερθεί και δηλώνεται µε έντονα γράµµατα (bold) το πρωτεύον κλειδί, ενώ 

υπογραµµισµένα δηλώνεται το εξωτερικό κλειδί. Σύµφωνα µε τους πληθικούς 

αριθµούς που έχουν προαναφερθεί, µετατρέπονται σε οντότητες οι συσχετίσεις στις 

οποίες οι οντότητες έχουν συµµετοχή 0:Ν ή 1:Ν. 

 

   Έτσι δηµιουργούνται οι παρακάτω πίνακες : 

 

• Πόλις (όνοµα, τοπωνύµιο, ιστορική πορεία, φωτογραφία, πόλη, χώρα) 

 

   Επιλέχθηκαν δύο πρωτεύοντα κλειδιά, γιατί µπορούν να υπάρξουν δύο πόλεις µε το 

ίδιο όνοµα, αλλά ποτέ στην ίδια περιοχή. Η οντότητα έχει ως εξωτερικά κλειδιά από 

την οντότητα «Τόπος» τα «πόλη» και «χώρα». 

 

• Οδικό δίκτυο (Id δρόµου, τοπωνύµιο, από, προς, διαστάσεις, πόλη, χώρα) 

   

   Έχει ως πρωτεύον κλειδί τον κωδικό που προσδίδει αυτόµατα η βάση, γιατί κανένα 

άλλο στοιχείο δεν µπορεί να χαρακτηρίσει µοναδικά την οντότητα. Ως εξωτερικά 

κλειδιά λαµβάνει από τον «Τόπο» τα «πόλη» και «χώρα». 

 

• Άµυνα (Id αµυντικής κατασκευής, τοπωνύµιο, είδος, πόλη, χώρα) 

 

   Έχει ως πρωτεύον κλειδί τον κωδικό που προσδίδει αυτόµατα η βάση, γιατί κανένα 

άλλο στοιχείο δεν µπορεί να χαρακτηρίσει µοναδικά την οντότητα. Ως εξωτερικά 

κλειδιά λαµβάνει από τον «Τόπο» τα «πόλη» και «χώρα». 
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• Ευρήµατα (Id ευρήµατος, είδος, διαστάσεις, κατάσταση, χρόνος εύρεσης) 

 

   Έχει ως πρωτεύον κλειδί τον κωδικό που προσδίδει αυτόµατα η βάση, γιατί κανένα 

άλλο στοιχείο δεν µπορεί να χαρακτηρίσει µοναδικά την οντότητα. 

 

• Βρέθηκαν (1) (Id αµυντικής κατασκευής, Id ευρήµατος) 

  

   Έχει ως πρωτεύοντα τα δύο εξωτερικά κλειδιά «Id αµυντικής κατασκευής» και  «Id 

ευρήµατος», που παίρνει αντίστοιχα από τις οντότητες «Άµυνα» και «Ευρήµατα». 

 

• Βρέθηκαν (3) (Id ευρήµατος, τοπωνύµιο, όνοµα πόλης) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα τα τρία εξωτερικά κλειδιά «τοπωνύµιο», «όνοµα πόλης» και  

«Id ευρήµατος», που παίρνει αντίστοιχα από τις οντότητες «Πόλις» και «Ευρήµατα». 

 

• Φωτογραφίες (ηµεροµηνία, αριθµός φιλµ, αριθµός στάσης, εικόνα, 

περιγραφή) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα «ηµεροµηνία», «αριθµός φιλµ», «αριθµός στάσης», 

γιατί θεωρείται ότι την ίδια µέρα δεν µπορεί να υπάρχει ίδιος αριθµός φιλµ και 

στάσης.  

 

• Υπάρχουν (1) (ηµεροµηνία, αριθµός φιλµ, αριθµός στάσης, Id αµυντικής     

κατασκευής) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά όλα τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Φωτογραφίες» και «Άµυνα». 

 

• Υπάρχουν (2) (ηµεροµηνία, αριθµός φιλµ, αριθµός στάσης, Id δρόµου) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά όλα τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Φωτογραφίες» και «Οδικό δίκτυο». 
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• Υπάρχουν (3) (ηµεροµηνία, αριθµός φιλµ, αριθµός στάσης, όνοµα, 

τοπωνύµιο) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά όλα τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Φωτογραφίες» και «Πόλις». 

 

• Χρονολόγηση (Id χρονολόγησης, περίοδος, από, έως, µονάδα µέτρησης) 

 

   Έχει ως πρωτεύον κλειδί τον κωδικό που προσδίδει το σύστηµα, γιατί κανένα άλλο 

γνώρισµα δεν µπορεί να τη χαρακτηρίσει µοναδικά. 

 

• Χρονολογείται (1) (Ιd χρονολόγησης, Id αµυντικής κατασκευής) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα δύο εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Χρονολόγηση» και «Άµυνα». 

 

• Χρονολογείται (2) (Ιd χρονολόγησης, Id δρόµου) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα δύο εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Χρονολόγηση» και «Οδικό δίκτυο». 

 

• Χρονολογείται (3) (Ιd χρονολόγησης, όνοµα πόλης, τοπωνύµιο) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα τρία εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Χρονολόγηση» και «Πόλις». 

 

• Χρονολογούνται (Id χρονολόγησης, Id ευρήµατος) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα δύο εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Χρονολόγηση» και «Ευρήµατα». 
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• Πρόσωπο (Id προσώπου, όνοµα, επώνυµο, φορέας) 

 

   Έχει ως πρωτεύον κλειδί τον κωδικό που παίρνει αυτόµατα από το σύστηµα, γιατί 

µπορεί να υπάρξουν και δύο άτοµα µε το ίδιο ονοµατεπώνυµο, που να εργάζονται 

στον ίδιο φορέα. 

 

• Βρήκε (Id προσώπου, Id ευρήµατος) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα δύο εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Πρόσωπο» και «Ευρήµατα» αντίστοιχα. 

 

• Βιβλιογραφική αναφορά (Id αναφοράς, έτος έκδοσης, σελίδες, τίτλος 

άρθρου, Id προσώπου, τίτλος περιοδικού, Τεύχος, Id βιβλίου, Id 

χρονολόγησης) 

 

   Έχει ως πρωτεύον κλειδί τον κωδικό που παίρνει αυτόµατα από το σύστηµα και ως 

εξωτερικά το «Id προσώπου» από την οντότητα «Πρόσωπο», το «τίτλος άρθρου», 

«τεύχος» και «τίτλος περιοδικού» που παίρνει από την οντότητα «Περιοδικό», το «Id 

βιβλίου» από την οντότητα «Βιβλίο» και το «Id χρονολόγησης» από την οντότητα 

«Χρονολόγηση». 

 

• Αναφέρεται σε (1) (Id αµυντικής κατασκευής, Id αναφοράς) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες «Άµυνα» 

και «Βιβλιογραφική αναφορά». 

 

• Αναφέρεται σε (2) (Id αναφοράς, Id δρόµου) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες «Οδικό 

δίκτυο» και «Βιβλιογραφική αναφορά». 
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• Αναφέρεται σε (3) (Id αναφοράς, όνοµα πόλης, τοπωνύµιο) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες «Πόλις» 

και «Βιβλιογραφική αναφορά». 

 

• Αναφέρεται σε (4) (Ιd αναφοράς, Id χρονολόγησης) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Βιβλιογραφική αναφορά» και «Χρονολόγηση». 

 

• Βιβλίο (Id βιβλίου, τίτλος βιβλίου, πόλη έκδοσης, χώρα έκδοσης) 

 

   Έχει ως πρωτεύον κλειδί τον κωδικό που παίρνει αυτόµατα από το σύστηµα και ως 

εξωτερικά τα «πόλη έκδοσης» και «χώρα έκδοσης» που παίρνει από την οντότητα 

«Τόπος». 

 

• Περιοδικό (τίτλος περιοδικού, τίτλος άρθρου, τεύχος, πόλη έκδοσης, 

χώρα έκδοσης) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα «τίτλος περιοδικού», «τίτλος άρθρου» και 

«τεύχος», καθώς δεν γίνεται στο ίδιο τεύχος του περιοδικού να υπάρχει άρθρο µε 

ακριβώς τον ίδιο τίτλο και ως εξωτερικά τα «πόλη έκδοσης» και «χώρα έκδοσης» που 

παίρνει από την οντότητα «Τόπος». 

 

• Τόπος (πόλη, χώρα, περιοχή) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα «πόλη» και «χώρα», αφού στην ίδια χώρα δεν είναι 

δυνατό να υπάρχουν δύο πόλεις µε το ίδιο όνοµα. 
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• Συντεταγµένες ( x, y, z, σύστηµα αναφοράς, τρόπος προσδιορισµού, όνοµα    

αρχείου, ηµεροµηνία καταγραφής, julian date) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα «x», «y», «z» που χαρακτηρίζουν την οντότητα 

µοναδικά. 

 

• Έχει (1) (x, y, z, Ιd αµυντικής κατασκευής) 

 

   Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Συντεταγµένες» και «Άµυνα». 

 

• Έχει (2) (x, y, z, Ιd δρόµου) 

 

Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Συντεταγµένες» και «Οδικό δίκτυο». 

 

• Έχει (3) (x, y, z, όνοµα, τοπωνύµιο) 

 

Έχει ως πρωτεύοντα κλειδιά τα εξωτερικά που παίρνει από τις οντότητες 

«Συντεταγµένες» και «Πόλις». 

 

   Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί (εικ.6.4), παρουσιάζονται οι πίνακες και οι 

σχέσεις µεταξύ τους, όπως έχουν δηµιουργηθεί στο λογισµικό πρόγραµµα Access.
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Εικ. 6.4 Σχεδιάγραµµα της λογικής σχεδίασης
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   Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής στοιχειών στο σύστηµα η βάση θα είναι έτοιµη 

να συνδεθεί µε το Γεωγραφικό Σύστηµα. Πέρα απο την αποθήκευση και την 

αναζήτηση στοιχείων, η βάση έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε κάποια ερωτήµατα 

που θα θέσει ο χρήστης. Τα ερωτήµατα αυτά θα υλοποιηθούν σε µελλοντική φάση 

εξέλιξης του συστήµατος. Για το λόγο αυτό δεν παρατίθεται ο κατάλογος τους στην 

παρούσα εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : ΘΕΩΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   ΣΤΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 

ΜΑΝΤΙΝΙΚΗΣ 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

   Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών κρίνεται απαραίτητη η παράθεση 

κάποιων σχετικών ορισµών. 

 

   «Πληροφορική είναι η επιστήµη που διερευνά τις ιδιότητες και τη συµπεριφορά των 

πληροφοριών, τις διαδικασίες που προσδιορίζουν τη ροή των πληροφοριών και τα 

µέσα επεξεργασίας τους για βέλτιστη δυνατότητα πρόσβασης. Η επεξεργασία 

περιλαµβάνει τη δηµιουργία, διανοµή, συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση, 

ερµηνεία και χρήση των πληροφοριών.  

 

   Ουσιώδης όρος της Πληροφορικής είναι τα ∆εδοµένα ή Στοιχεία (Data), τα οποία 

είναι γεγονότα, φαινόµενα, αντικείµενα ή µεγέθη γνωστά µε ακρίβεια και από τα 

οποία µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα. ∆ηλαδή είναι µια σειρά από ποσοτικά ή 

ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός συνόλου σε µη επεξεργασµένη, για το συγκεκριµένο 

στάδιο ανάλυσης, µορφή. Όταν τα στοιχεία υποστούν κάποιας µορφής επεξεργασία � 

ανάλυση, ώστε να δώσουν επιπλέον γνώση και να απαντήσουν σε κάποιο ερώτηµα, 

τότε δηµιουργείται Πληροφορία (Information)»70.  

 

   «Σύστηµα είναι ένα οργανωµένο σύνολο επιµέρους τµηµάτων που συνδέονται 

λειτουργικά µεταξύ τους, για να πετύχουν έναν κοινό προκαθορισµένο σκοπό. 

Σύστηµα Πληροφοριών είναι µια διαχειριστική διαδικασία, η οποία µε ένα σύνολο 

τεχνικών και µέσων µπορεί να µετατρέψει τα στοιχεία σε πληροφορίες για λήψη 

αποφάσεων. ∆ιακρίνονται  τρεις βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστηµάτων, 

µε κριτήριο τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

χρηστών : 

 

                                                 
70 βλ. Μανιάτης, σελ. 13. 
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   α. Συστήµατα Επεξεργασίας ∆εδοµένων, Παραγωγής ή Λειτουργιών � Συστήµατα 

Επιπέδου 1 (Data Processing Systems � D.P.S.) 

   β. Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης � Συστήµατα Επιπέδου 2 (Management 

Information Systems � M.I.S.) και  

    γ. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων � Συστήµατα Επιπέδου 3 (Decision 

Support Systems � D.S.S.)»71. 

 

   Ακολουθούν µερικά βασικά ζητήµατα, τα οποία έχουν σχέση µε το πως θα 

σχεδιαστεί, θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει ένα Σύστηµα Πληροφοριών :  

- Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι έτσι οργανωµένες, ώστε, όταν τις ανακτά ο 

χρήστης, να µπορεί να βελτιώνει το πληροφοριακό του υπόβαθρο, 

- Το σύστηµα θα πρέπει να είναι έτσι οργανωµένο, ώστε οι πληροφορίες να 

διατίθενται σε όσους είναι εξουσιοδοτηµένοι να έχουν πρόσβαση (ανάγνωση 

ή τροποποίηση)σε αυτό,  

- Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να ενηµερώνεται διαρκώς µε τρόπο 

αξιόπιστο, 

- Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να ακολουθήσει µε αναβαθµίσεις την 

τεχνολογική εξέλιξη, 

- Η συνεχής λήψη εφεδρικών αρχείων (backup) είναι απαραίτητη, 

- Απαραίτητο είναι να εκπαιδεύονται και να επιµορφώνονται διαρκώς οι 

χρήστες,  

- Απαραίτητο είναι να γνωρίζουν οι χρήστες, τουλάχιστον στην αρχή, τί πρέπει 

να περιµένουν από ένα τέτοιο σύστηµα. 

    

  7.2 ∆ιαχρονική εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών    

 

   Σήµερα η αλµατώδης εξέλιξη σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 

προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη για απόκτηση µεγάλου όγκου δεδοµένων και 

πληροφοριών. Ιδιαίτερα στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών διαπιστώθηκε σε 

πολλές χώρες ότι οι ανάγκες για αξιόπιστες και ενηµερωµένες πληροφορίες γύρω από 

τη γη, την κοινωνία και το περιβάλλον δεν µπορούσαν να ικανοποιηθούν µε τους 

παραδοσιακούς τρόπους συλλογής, καταγραφής, ενηµέρωσης και επεξεργασίας 

                                                 
71 βλ. Μανιάτης, σελ. 14. 
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πληροφοριών. Έτσι δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν τα Γεωγραφικά Συστήµατα 

Πληροφοριών (Geographic Information Systems � G.I.S.). 

 

   Πρόκειται για πληροφοριακά συστήµατα σχεδιασµένα για τη συλλογή, την 

αποθήκευση και την ανάλυση αντικειµένων και φαινοµένων, όπου ο γεωγραφικός 

παράγοντας παίζει το βασικό ρόλο. 

 
   Κατά παράδοση, τα γεωγραφικά δεδοµένα παρουσιάζονται µε τη µορφή χαρτών. 

Μέχρι σήµερα, για την κατασκευή των χαρτών χρησιµοποιούνταν σηµεία, γραµµές 

και περιοχές, ζωγραφισµένα όλα σε ένα κοµµάτι χαρτί ή φιλµ. Ήταν κωδικοποιηµένα 

µε σύµβολα, σχέδια και χρώµατα, τα οποία εξηγούνταν σε υπόµνηµα του χάρτη ή 

συνοδευτικό κείµενο. Με την έναρξη της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών η 

διαδικασία κατασκευής των χαρτών αυτών αυτοµατοποιήθηκε και παράλληλα 

ελαχιστοποιήθηκε και το ποσοστό σφάλµατος. 

 

   Η εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών µέσα σε διάστηµα µιας 

τριακονταετίας ήταν ραγδαία. Σε αυτή συνετέλεσαν αρκετοί παράγοντες :  

- Η επιστήµη της πληροφορικής γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, ενώ παράλληλα το 

κόστος των αντίστοιχων µηχανηµάτων και λογισµικών (hardware � software) 

συνεχώς µειώνεται,  

- Οι µαθηµατικές µέθοδοι της ανάλυσης, ερµηνείας και πρόβλεψης των 

συνθηκών του γήινου περιβάλλοντος συνεχώς βελτιώνονται, 

- Η ανησυχία για την υποβάθµιση του περιβάλλοντος αυξάνεται τόσο σε 

τοπικό, όσο και σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, 

- Τέλος, το πλήθος των στοιχείων και οι σύνθετες επεξεργασίες, που απαιτούν 

τα πολύπλοκα αναπτυξιακά προβλήµατα, κάνουν αδύνατη την επεξεργασία µε 

παραδοσιακές µεθόδους. 

  

   Σήµερα τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών εφαρµόζονται σε όλο και 

περισσότερους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αναφέρονται ενδεικτικά οι 

ακόλουθες  κατηγορίες εφαρµογών : 

 

- ∆ηµιουργία Κτηµατολογίου και διαχείριση ιδιωτικής και δηµόσιας 

περιουσίας, 
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- Ανάπτυξη και παρακολούθηση κοινοφελών δικτύων, όπως υδρευτικά, 

αποχετευτικά, ηλεκτρισµού, τηλεπικοινωνιών, καυσίµων κ.α., 

- Παρακολούθηση και προστασία περιβάλλοντος και φυσικών διαθεσίµων, 

- ∆ιαχείριση συγκοινωνιών,  

- ∆ιαχείριση αγροτικών καλλιεργειών. 

 

7.3 Τµήµατα και βασικές διαδικασίες ενός Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών    

 

   Οι διαδικασίες που συνθέτουν ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών και 

εκτελούνται κατά τη λειτουργία του είναι οι ακόλουθες :  

 

- Συλλογή δεδοµένων : πρόκειται για τη συλλογή των στοιχείων που θα 

καταχωρηθούν στο σύστηµα. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται, ποικίλουν 

ανάλογα µε το είδος, την αξιοπιστία και την πηγή των πληροφοριών. Έτσι 

είναι απαραίτητο πριν την έναρξη της συλλογής, να έχει προηγηθεί 

αξιολόγηση και προσεκτικός σχεδιασµός του συστήµατος. Η συλλογή των 

στοιχείων µπορεί να γίνει µε τοπογραφικές, φωτογραµµετρικές, 

τηλεπισκοπικές µεθόδους, µε ψηφιοποίηση, µε καταχώρηση ποιοτικών 

καταγραφών κ.α. 

- Κωδικοποίηση και εισαγωγή : µετά από το τέλος της συλλογής των 

στοιχείων απαιτούνται οι κατάλληλες διαδικασίες κωδικοποίησης για την 

εισαγωγή τους στο σύστηµα. Οι διαδικασίες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν 

τροποποιήσεις της µορφής τους (format) είτε όταν έχουν διαφορετική δοµή 

είτε όταν είναι καταγραµµένα σε διαφορετικά µέσα αποθήκευσης, 

αναδιάρθρωση και γενίκευση, όπου χρειάζεται, εντοπισµό και διόρθωση των 

λαθών, υλοποίηση των σηµείων, γραµµών και πολυγώνων. 

- Αποθήκευση και διαχείριση δεδοµένων : γίνεται µε τη χρήση µιας βάσης 

δεδοµένων, έτσι ώστε να καλύπτονται διαφορετικές ανάγκες, να υπάρχει 

αποτελεσµατική αποθήκευση, ανάκτηση και ενηµέρωση των στοιχείων, να 

αποφεύγονται οι πολλαπλές καταγραφές όµοιων στοιχείων, να εξασφαλίζεται 

η διαρκής, ολοκληρωµένη και ασφαλής λειτουργία του συστήµατος. 

- Ανάκτηση δεδοµένων : υπάρχουν διαφορετικές κάθε φορά απαιτήσεις 

σχετιζόµενες µε την ανάκτηση των δεδοµένων, ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά των στοιχείων που κάθε φορά επιθυµούµε. 
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- Επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων : περιλαµβάνει αναταξινοµήσεις και 

οµαδοποιήσεις των ποιοτικών στοιχείων, γεωµετρικές επεξεργασίες (αλλαγές 

στην κλίµακα, το σύστηµα συντεταγµένων κ.α.), προσδιορισµό κεντρικών 

σηµείων (centroids) στα πολύγωνα, µετατροπή της δοµής των δεδοµένων, 

χωρικές αναλύσεις, στατιστικές επεξεργασίες, µετρήσεις αποστάσεων και 

διευθύνσεων κ.α. 

- Απεικόνιση δεδοµένων : πρόκειται για το τελικό στάδιο, το οποίο µπορεί να 

γίνει µε µεγάλη ποικιλία µέσων. Αναφέρονται χαρακτηριστικά η οθόνη του 

υπολογιστή, εκτυπωτές και αυτόµατοι σχεδιαστές (plotters). 

 

7.4 Είδη γεωγραφικών ∆εδοµένων 

 

   Τα δεδοµένα που καταχωρούνται σε ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών 

αφορούν αντικείµενα, φαινόµενα ή µεγέθη και µπορούν να είναι πολλών ειδών. 

∆ιακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες :  

- χωρικά (spatial) δεδοµένα (π.χ. θέση, µορφή, σχέσεις) 

- θεµατικά δεδοµένα (τιµές και χαρακτηριστικά). 

 

   Ανάλογα µε τη φύση τους, τα δεδοµένα αυτά διακρίνονται σε διακριτά και συνεχή. 

Για παράδειγµα διακριτό φαινόµενο ή ιδιότητα αποτελεί ο πληθυσµός, η χρήση γης, ο 

όγκος αγροτικής παραγωγής, ο αριθµός ορόφων των κτιρίων, κ.α., ενώ συνεχές 

θεωρείται το υψόµετρο, η ατµοσφαιρική ρύπανση, κ.α. 

   Επίσης τα δεδοµένα µπορούν να διαχωριστούν µε βάση τις διαστάσεις τους στο 

χώρο σε σηµειακά (π.χ. οι θέσεις των στύλων της ∆ΕΗ, οι κορυφές των οικοπέδων), 

γραµµικά (π.χ. οι δρόµοι, οι σιδηρόδροµοι), επιφανειακά (π.χ. οικόπεδα, κτίρια, 

αρχαιολογικές θέσεις) και ογκοµετρικά. Ο παραπάνω διαχωρισµός των δεδοµένων 

εξαρτάται πάντα και από την κλίµακα του χάρτη στον οποίο καταγράφεται. Για 

παράδειγµα µια πόλη περιλαµβάνει σηµειακά, γραµµικά και επιφανειακά αντικείµενα 

όταν απεικονίζεται σε χάρτη µε κλίµακα 1:1.000, ενώ, όταν απεικονισθεί σε κλίµακα 

1:1.000.000, ολόκληρη η πόλη εµφανίζεται ως ένα σηµειακό αντικείµενο. Πολλές 

φορές τα δεδοµένα συµβολίζονται σύµφωνα µε τις διαστάσεις τους µέσα στο χώρο. 

∆ηλαδή ένα σηµείο θεωρείται ότι έχει µηδενικές διαστάσεις και ανήκει στην 
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κατηγορία 0-∆. Η ευθεία που ενώνει δυο σηµεία έχει µια µόνο διάσταση (το µήκος) 

και ανήκει στην κατηγορία 1-∆ (1-Dimension). Μια επιφάνεια, που αποτελείται από 

ένα σύνολο γραµµών έχει δυο διαστάσεις (το µήκος και την έκταση) και ανήκει στην 

κατηγορία 2-∆ (2-Dimension). Η επιφάνεια που περιλαµβάνει εκτάσεις µε 

κατακόρυφες συντεταγµένες έχει τρεις διαστάσεις και ανήκει στην κατηγορία 3-∆ (3-

Dimension)72. 

7.5 Μοντέλα γεωγραφικών δεδοµένων 

 

   Για την οργάνωση και την απεικόνιση των πληροφοριών είναι απαραίτητη η χρήση 

µοντέλων δεδοµένων, τα οποία έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι µεταφράσιµα σε 

δοµές επεξεργάσιµες από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα µοντέλα αυτά διακρίνονται σε 

δύο επίπεδα :  

1. το µοντέλο των λογικών πληροφοριών (Infological), το οποίο συνδέεται µε 

την ανθρώπινη αντίληψη που δηµιουργείται σχετικά µε την απεικόνιση του 

πραγµατικού κόσµου και αφορά περισσότερο τους αναλυτές και σχεδιαστές 

των πληροφοριακών συστηµάτων, και 

2. το µοντέλο των λογικών δεδοµένων (Datalogical), το οποίο συνδέεται µε τον 

τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή, την απεικόνιση των δεδοµένων στο 

µηχάνηµα και την οργάνωση και αποθήκευση στοιχείων, αφορά δε 

περισσότερο τους προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

   Όλα τα δεδοµένα που καταχωρούνται σε ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών 

είναι :  

- είτε αντικείµενα, φαινόµενα ή µεγέθη, 

- είτε σχέσεις µεταξύ των παραπάνω. 

 

   Τα παραπάνω παρουσιάζονται είτε µε τη µορφή διανυσµάτων (Vector format) είτε 

µε τη µορφή ψηφίδων (Raster format). 

 

 

 

                                                 
72 βλ. Μανιάτης, σελ. 64 � 6. 
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7.5.1 ∆ιανυσµατικά µοντέλα 

 

   Η βασική λογική µονάδα σε ένα διανυσµατικό µοντέλο είναι το διάνυσµα, µια 

γραµµή δηλαδή µε την οποία κωδικοποιείται η θέση ενός αντικειµένου. Ένα σηµείο 

είναι διάνυσµα µε µηδενικό µήκος. Μια γραµµή παρουσιάζεται ως µια σειρά από 

ζεύγη συντεταγµένων (x,y) των σηµείων της. Κλειστές επιφάνειες, µορφής 

πολυγώνου, παρουσιάζονται µε τη µορφή σειράς γραµµών που αποτελούν τα όρια 

του πολυγώνου.  

 

   Σηµεία 

   Είναι η απλούστερη µέθοδος απεικόνισης, µε την οποία προσδιορίζονται 

αντικείµενα που δεν έχουν (στη συγκεκριµένη κλίµακα) καµία διάσταση στο χώρο. 

Εντοπίζονται µε τη χρήση απόλυτων ή σχετικών συντεταγµένων. 

 

   Γραµµές 

   Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα γραµµικής απεικόνισης είναι τα δίκτυα (π.χ. 

οδικά), τα οποία αποτελούνται από συνδέσµους (links) που ενώνονται µεταξύ τους µε 

κόµβους (nodes). Οι σύνδεσµοι παίρνουν τη µορφή γραµµών όπου το κάθε τµήµα 

τους (segment) καταγράφεται µε τις συντεταγµένες του αρχικού και τελικού του 

σηµείου. Οι γραµµές αυτές δηµιουργούνται από την ένωση πολλών σηµείων µε κοινή 

ιδιότητα.  

 

   Επιφάνειες 

   Με τον τρόπο αυτό απεικονίζονται αντικείµενα που έχουν επιφανειακή διάσταση 

στο χώρο.  

 

7.5.1α   Μοντέλο Spaghetti 

   Ο απλούστερος τρόπος απεικόνισης µιας επιφάνειας είναι να χρησιµοποιηθεί το 

µοντέλο Spaghetti. Σύµφωνα µε αυτό, για κάθε πολύγωνο της περιοχής 

ενδιαφέροντος δηµιουργείται µια λογική εγγραφή, στην οποία καταχωρούνται µε τη 

σειρά οι συντεταγµένες x,y των σηµείων του πολυγώνου.  

 

   Το µειονέκτηµα του µοντέλου είναι ότι στις περιπτώσεις γραµµών που είναι κοινές 

σε γειτονικά πολύγωνα, οι συντεταγµένες των σηµείων καταχωρούνται δύο φορές. 
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7.5.1β Μοντέλο Κωδικών Αλυσίδων (Chain Code Model) 

   Η λογική του µοντέλου αυτού είναι η καταγραφή της θέσης ενός αρχικού σηµείου 

και στη συνέχεια η αποθήκευση των επόµενων σηµείων στη βάση της µετατόπισης 

της θέσης τους από το αρχικό. 

 

7.5.1γ   Τοπολογικό µοντέλο 

   Το τοπολογικό µοντέλο, που αποτελεί το συνηθέστερο ίσως τρόπο οργάνωσης των 

γεωγραφικών στοιχείων, διατηρεί τις χωρικές σχέσεις ανάµεσα στα διάφορα 

αντικείµενα. Η οργάνωση γίνεται µε τη δηµιουργία ενός αρχείου κόµβων, όπου 

περιλαµβάνονται οι συντεταγµένες των σηµείων και ενός αρχείου πολυγώνων, όπου 

µε µονάδα αναφοράς τη γραµµή, καταχωρούνται η αρχή και το τέλος της, καθώς και 

το δεξιό και αριστερό της πολύγωνο. 

 

7.5.2 Ψηφιδωτά µοντέλα 

 

   Η βασική λογική µονάδα σε ένα ψηφιδωτό µοντέλο είναι το εικονοστοιχείο (pixel). 

Κάθε εικονοστοιχείο έχει ένα σύνολο από ιδιότητες του αντικειµένου, το οποίο 

περιγράφει. Στην περίπτωση ενός πολυγώνου, οι ιδιότητες προκύπτουν από τη 

σύνθεση των ιδιοτήτων των αντίστοιχων εικονοστοιχείων. Γενικά όλα τα ψηφιδωτά 

µοντέλα πρέπει να ικανοποιούν δύο βασικά κριτήρια : 

- δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης στο χώρο και  

- δυνατότητα συνεχούς και επαναλαµβανόµενης υποδιαίρεσης σε µικρότερες, 

ιδίου σχήµατος, ενότητες. 

 

   ∆ιακρίνονται, ανάλογα µε τη µορφή τους, σε ψηφιδωτά κανονικής µορφής 

(ισόπλευρο τρίγωνο, τετράγωνο και εξάγωνο) και ψηφιδωτά µη-κανονικής µορφής. 

Το µοντέλο που συνήθως χρησιµοποιείται είναι αυτό του τετραγώνου, γιατί έχει τη 

δυνατότητα να υποδιαιρείται σε απεριόριστο αριθµό υποπεριοχών που έχουν το ίδιο 

σχήµα, ιδιότητες και λειτουργία. 

 

7.6 Σύγκριση διανυσµατικών και ψηφιδωτών µοντέλων   

  

   Οι δύο µέθοδοι παρουσιάζουν πολλές διαφορές. Όµως ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

κάθε εφαρµογής είναι και οι δύο αξιόπιστες και σε κάποιες περιπτώσεις µπορούµε να 
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µετατρέψουµε τη µια στην άλλη. Τα ψηφιδωτά µοντέλα χρησιµοποιούνται κυρίως για 

δεδοµένα από τηλεπισκοπικούς δορυφόρους (αποτέλεσµα σάρωσης), ενώ τα 

διανυσµατικά προτιµούνται κυρίως, όπου απαιτείται ακριβής αναπαράσταση των 

χαρακτηριστικών του χώρου.  

 

   Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συγκριτικά τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα των δύο τύπων µοντέλων : 

 

∆ιανυσµατικά Μοντέλα Ψηφιδωτά Μοντέλα 

Πλεονεκτήµατα Πλεονεκτήµατα 

Καλή παρουσίαση της δοµής δεδοµένων, 
όπως γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο. 

Απλές δοµές δεδοµένων. 

Ενιαία δοµή δεδοµένων. Εύκολη υπέρθεση και συνδυασµός µε 
τηλεπισκοπικά δεδοµένα. 

Πλήρης περιγραφή της τοπολογίας µε 
συνδέσεις δικτύων. 

Εύκολες χωρικές αναλύσεις διαφόρων  
ειδών. 

Ακριβή γραφικά. Εύκολη προσοµοίωση της πραγµατικότητας 
εξαιτίας της ίδιας µορφής και µεγέθους της 
χωρικής µονάδας. 

∆υνατότητες ενηµέρωσης και γενίκευσης των 
γραφικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Φθηνή και γρήγορα αναπτυσσόµενη  
τεχνολογία. 

Μειονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Σύνθετες δοµές δεδοµένων. Μεγάλος όγκος γραφικών δεδοµένων. 
∆υσκολίες στην υπέρθεση διανυσµατικών 
χαρτών, ή διανυσµατικών µε ψηφιδωτούς. 

Η χρήση µεγάλου µεγέθους ψηφίδων µε 
σκοπό τη µείωση του όγκου δεδοµένων, έχει 
ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µη 
αναγνωρίσιµων σχηµάτων και την απώλεια 
µεγάλου µέρους πληροφοριών. 

Η προσοµοίωση είναι δύσκολη επειδή κάθε 
ενότητα έχει διαφορετική τοπολογική µορφή. 

Οι ανεπεξέργαστοι θεµατικοί χάρτες είναι 
πολύ λιγότερο ευπαρουσίαστοι από τους 
γραµµικούς. 

Η απεικόνιση και σχεδίαση µπορεί να είναι 
δαπανηρή, ιδιαίτερα για υψηλής ποιότητας 
έγχρωµους χάρτες. 

Είναι δύσκολο να δηµιουργηθούν σύνδεσµοι 
δικτύων. 

Η Τεχνολογία είναι δαπανηρή, ιδιαίτερα για 
σύνθετο software και hardware. 

Οι προβολικοί µετασχηµατισµοί είναι 
χρονοβόροι, εκτός αν χρησιµοποιηθούν 
ειδικοί αλγόριθµοι. 

Η χωρική ανάλυση και η χρήση φίλτρων µέσα 
στα πολύγωνα είναι αδύνατη. 

 

 

Πίνακας 7.1: Σύγκριση ∆ιανυσµατικών - Ψηφιδωτών Μοντέλων (Μανιάτης Γ., Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών Γης-Κτηµατολογίου, Θεσσαλονίκη 1993, σελ.  84) 
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7.7 Σχέση Αρχαιολογίας και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών � Μερικά 

παραδείγµατα 

 

   Τα τελευταία χρόνια η εφαρµογή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 

άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα διαδεδοµένη στο χώρο της Αρχαιολογίας, ανοίγοντας έτσι 

νέους δρόµους στην έρευνα.  

 

   Μια πρώτη εφαρµογή υπήρξε η καταγραφή και η αποτύπωση των αρχαιολογικών 

θέσεων και στη συνέχεια η παρουσίασή τους πάνω σε ψηφιακούς χάρτες, έτσι ώστε 

να οριστούν επακριβώς τα όρια τους και να δηµιουργηθούν οι αρχαιολογικές ζώνες 

προστασίας. 

 

   Πέρα όµως από αυτό, τα ήδη αποτυπωµένα δεδοµένα, µε συνδυασµό της µελέτης 

τόσο των αρχαιολογικών όσο και των περιβαλλοντικών στοιχείων, µπορούν να 

αναλυθούν σε βάθος, έτσι ώστε να φτάσουµε στη δηµιουργία µοντέλων πρόγνωσης 

(predictive models) νέων θέσεων. Άλλωστε µέσω των Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών δίνεται η δυνατότητα να γίνουν αναλύσεις, οι οποίες χωρίς τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα ήταν πολύ χρονοβόρες. 

 

   Για την κατασκευή αρχαιολογικών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 

χρησιµοποιούνται δεδοµένα που προέρχονται από ψηφιοποίηση χαρτών, από 

τοπογραφικές και φωτογραµµετρικές µεθόδους, από την ερµηνεία δορυφορικών 

εικόνων και αεροφωτογραφιών κ.α. Με χρήση των στοιχείων αυτών µπορούµε στη 

συνέχεια να προβούµε σε µια σειρά αναλύσεων, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν 

στο κεφάλαιο 4. 

 

   Αξίζει όµως να αναφερθούν µερικά παραδείγµατα εφαρµογής των Γεωγραφικών 

Συστηµάτων Πληροφοριών στην Αρχαιολογία. 

 

  Ένα από τα πρώτα ολοκληρωµένα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών στην 

Αρχαιολογία ήταν αυτό που δηµιουργήθηκε για τη µελέτη της χρήσης γης και των 

συστηµάτων κατοίκησης του νησιού Brac στην Αδριατική. Με στόχο την ανάλυση 

των φυσικών και ανθρωπογενών αιτιών ερηµοποίησης της λεκάνης της Μεσογείου, 

αναλύθηκαν τα γεωγραφικά δεδοµένα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του site catchment 
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analysis, σύµφωνα µε την οποία οι ζώνες εκµετάλλευσης της γης γύρω από ένα 

οικισµό βρίσκονται σε συνάρτηση µε την γεωµορφολογική απόστασή τους από 

αυτόν, ανάλογα µε το είδος των κοινωνιών, την χρονική περίοδο και τις 

περιβαλλοντικές πιέσεις. Επιπλέον έγιναν αναλύσεις line-of-sight και intervisibility, 

έτσι ώστε να ελεγχθεί η ορατότητα ορισµένων ελληνιστικών πύργων του νησιού.  

 

   Στην Ισπανία, η εφαρµογή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών έγινε µε 

σκοπό αφ�ενός τη διερεύνηση της έκτασης στην οποία τα GIS µπορούν να 

διενεργήσουν αναλύσεις σε µη συστηµατοποιηµένα αρχαιολογικά δεδοµένα και 

αφ�ετέρου τη διερεύνηση της ανάπτυξης ρωµαϊκών µοντέλων κατοίκησης στην 

περιοχή ενδιαφέροντος µέσω του συνδυασµού κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονοµικών µεταβολών στη ρωµαϊκή κοινωνία. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν ως 

περιοχές µελέτης η κοιλάδα του Guadalquivir, η περιοχή Tarragona και Maresme. 

 

   Στη Ν.Τουρκία, ανάµεσα στις περιοχές Gaziantep  και Sanli Urfa στον Ευφράτη 

ποταµό, όπου κατασκευάζεται το φράγµα Birecik, είχε αναπτυχθεί κατά τους 

ελληνορωµαϊκούς χρόνους η πόλη Ζεύγµα. Ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών 

κατασκευάστηκε στην περίπτωση αυτή µε σκοπό την άµεση συλλογή και 

αποθήκευση πληροφοριών σχετιζόµενων µε την πόλη που πρόκειται σύντοµα να 

κατακλειστεί από τα νερά του φράγµατος. Μαζί µε τα αρχαιολογικά και 

περιβαλλοντικά δεδοµένα έγινε χρήση δορυφορικών εικόνων, οι οποίες µε τους 

κατάλληλους συνδυασµούς έδωσαν πληροφορίες για τη βλάστηση της περιοχής και 

τον εντοπισµό νέων θέσεων. Μετά την ολοκλήρωσή του το σύστηµα θα τοποθετηθεί 

στο µουσείο του Gaziantep ή στο φράγµα Birencik µε σκοπό την ενηµέρωση των 

επισκεπτών σχετικά µε τον πολιτισµικό πλούτο της περιοχής. 

 

   Στη Γαλλία, στην περιοχή Arroux River Valley της Βουργουνδίας, κατασκευάστηκε 

ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών, µε συνδυασµό σύγχρονων και αρχαίων 

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πληροφοριών, για τη διερεύνηση αρχαιολογικών 

θέσεων της εποχής των ρωµαιογαλατικών πολέµων. Χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές 

εικόνες και αεροφωτογραφίες, καθώς και συντεταγµένες που λήφθηκαν µε µονάδες 

παγκόσµιου γεωδαιτικού εντοπισµού (GPS), αλλά και ψηφιοποιηµένα δεδοµένα. 

Έγινε ανάλυση line-if-sight µε σκοπό τη διευρεύνηση του ελέγχου των κέλτικων 
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οχυρών πάνω στο κέλτικο οδικό δίκτυο και κατασκευάστηκε ένα µοντέλο πρόγνωσης 

νέων αρχαιολογικών θέσεων. 

 

   Στον ελλαδικό χώρο, τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών έχουν εφαρµοστεί 

σε αρκετές περιπτώσεις µελέτης. Ένα από τα πιο σηµαντικά παραδείγµατα 

εφαρµογής των GIS για την πρόγνωση µοντέλων κατοίκησης, που βασίζεται στην 

επεξεργασία και στατιστική ανάλυση ψηφιακών εικόνων και περιβαλλοντικών 

πληροφοριών ήταν και το «Nicopolis Project». Στόχος του συστήµατος ήταν η 

διερεύνηση των διαχρονικών οικιστικών τάσεων της Ηπείρου και ο ρόλος των 

περιβαλλοντικών διαφοροποιήσεων σε κάθε εποχή. Η επεξεργασία δορυφορικών 

εικόνων Landsat και SPOΤ είχε ως αποτέλεσµα τον εντοπισµό αρκετών 

παλαιολιθικών θέσεων µε βάση την πολυµετρική στατιστική ανάλυση των 

φασµατικών υπογραφών των γνωστών αρχαιολογικών οικισµών και τον συνδυασµό 

επιφανειακών, γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών. Τόσο η ταξινόµηση των 

δορυφορικών εικόνων όσο και η µελέτη πυρήνων εδάφους είχαν σαν αποτέλεσµα τον 

καθορισµό της αρχαίας ακτογραµµής κατα την περίοδο του Ολόκαινου. 

 

   Τέλος σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή ενός Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών για τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού αρχαιολογικού χάρτη του νοµού 

Λασιθίου στην Κρήτη.  Ανάµεσα στους στόχους του προγράµµατος, που εκτελείται 

από το εργαστήριο Γεωφυσικής � ∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης και 

Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος 

Τεχνολογίας και Έρευνας, περιλαµβάνεται η αναγνώριση των περιβαλλοντικών 

αλλαγών και των επιπτώσεών τους στις αρχαιολογικές θέσεις µέσω της 

χαρτογράφησης των φυσικών και αρχαιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής έτσι 

ώστε να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διατήρηση και 

προστασία των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων.  Το έργο προβλέπεται να 

αποτελέσει ένα εργαλείο καθορισµού θέσεων και διαχείρισης των πολιτισµικών 

µνηµείων, καθώς και να προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο για τη δηµιουργία ενός 

πρότυπου αρχαιολογικού κτηµατολογίου. 
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7.8 Σύνθεση δεδοµένων του παρόντος συστήµατος 

    

   Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια αυτής της εργασίας, για τη 

δηµιουργία του παρόντος Γεωγραφικού Συστήµατος χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα 

που προέρχονται από την ψηφιοποίηση τοπογραφικών και γεωλογικών χαρτών, από 

µετρήσεις µε µονάδες Παγκοσµίου Γεωδαιτικού Εντοπισµού (GPS) και από 

δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες µε σκοπό τη δηµιουργία θεµατικών 

χαρτών. Οι θεµατικοί αυτοί χάρτες έχουν ως υπόβαθρο είτε το ψηφιακό µοντέλο 

εδάφους, δισδιάστατο ή τρισδιάστατο είτε την παγχρωµατική δορυφορική εικόνα από 

το δορυφόρο SPOT. Αναλυτικότερα κατασκευάστηκαν οι παρακάτω θεµατικοί 

χάρτες : 

 

• Συνολικός τοπογραφικός χάρτης µε ισοϋψείς ανά 20µ., που προήλθε από 

ψηφιοποίηση 84 φύλλων 1:5000 της Γ.Υ.Σ. Σε αυτόν υπερθέθηκαν µε σηµεία 

οι θέσεις των πυλών των τειχών της Μαντίνειας και των φυλακείων της 

περιοχής (εικόνα 7.1), 

 

• Γεωλογικός χάρτης της περιοχής Τρίπολης � Κολλινών, που προήρθε από 

ψηφιοποίηση 2 φύλλων 1:50000 του Ι.Γ.Μ.Ε (εικόνα 7.2), 

 

• ∆ισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο εδάφους (εικόνα 7.3), 

 

• Τρισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο εδάφους (εικόνα 7.4), 

 

• ∆ορυφορική παγχρωµατική εικόνα της περιοχής από το δορυφόρο SPOT, µε 

υπέρθεση πυλών και φυλακείων, καθώς και ψηφιοποιηµένων αρχαιολογικών 

θέσεων (εικόνα 7.5),  

 

• ∆ορυφορική παγχρωµατική εικόνα της περιοχής από το δορυφόρο SPOT, µε 

υπέρθεση τοπογραφικών στοιχείων : ψηφιοποιηµένοι δρόµοι, οικισµοί, 

πηγάδια, ρυάκια, σιδηροδροµική γραµµή (εικόνα 7.6), 
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•  Ψευδοχρωµατική απεικόνιση που προήλθε από συνδυασµό της 

παγχρωµατικής και των πολυφασµατικών XS1 και XS4 εικόνων του 

δορυφόρου SPOT (εικόνα 7.7), 

 

• Ψευδοχρωµατική απεικόνιση που προήλθε από συνδυασµό της 

παγχρωµατικής και των πολυφασµατικών XS2 και XS4 εικόνων του 

δορυφόρου SPOT (εικόνα 7.8), 

 

• Ψευδοχρωµατική απεικόνιση που προήλθε από συνδυασµό της 

παγχρωµατικής και των πολυφασµατικών XS3 και XS4 εικόνων του 

δορυφόρου SPOT (εικόνα 7.9), 

 

• ∆ισδιάστατο µωσαϊκό αεροφωτογραφιών, κλίµακας 1:15000 του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., όπως συνενώθηκε στο TNTmips (εικόνα 7.10),  

 

• Αποτέλεσµα της ανάλυσης προσανατολισµού µε υπέρθεση των θέσεων των 

πυλών και των φυλακείων (εικόνα 7.11), 

 

• Αποτέλεσµα της ανάλυσης κλίσης µε υπέρθεση των θέσεων των πυλών και 

των φυλακείων (εικόνα 7.12), 

 

• ∆ορυφορική παγχρωµατική εικόνα της περιοχής από το δορυφόρο SPOT, µε 

υπέρθεση πυλών και φυλακείων και ξεχωριστά για κάθε θέση της ανάλυσης 

ορατότητας (εικόνες 7.13-7.28), 

 

• ∆ορυφορική παγχρωµατική εικόνα της περιοχής από το δορυφόρο SPOT, µε 

υπέρθεση πυλών και φυλακείων και της συνολικής ανάλυσης ορατότητας των 

πυλών των τειχών της Μαντίνειας (εικόνα 7.29), 

 

• ∆ορυφορική παγχρωµατική εικόνα της περιοχής από το δορυφόρο SPOT, µε 

υπέρθεση πυλών και φυλακείων και της συνολικής ανάλυσης ορατότητας των 

φυλακείων της περιοχής της Μαντινικής (εικόνα 7.30), 
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• ∆ορυφορική παγχρωµατική εικόνα της περιοχής από το δορυφόρο SPOT, µε 

υπέρθεση πυλών και φυλακείων και της συνολικής ανάλυσης ορατότητας 

πυλών και φυλακείων (εικόνα 7.31), 

 

• ∆ισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο εδάφους µε υπέρθεση των πυλών και των 

φυλακείων, καθώς και της αθροιστικής (cumulative) ανάλυσης ορατότητας 

των πυλών (εικόνα 7.32), 

 

• ∆ισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο εδάφους µε υπέρθεση των πυλών και των 

φυλακείων, καθώς και της αθροιστικής (cumulative) ανάλυσης ορατότητας 

των φυλακείων (εικόνα 7.33), 

 

• ∆ισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο εδάφους µε υπέρθεση των πυλών και των 

φυλακείων, καθώς και της αθροιστικής (cumulative) ανάλυσης ορατότητας 

των πυλών και των φυλακείων (εικόνα 7.34) 

 

• Τρισδιάστατο ψηφιακό µοντέλο εδάφους µε υπέρθεση της παγχρωµατικής 

δορυφορικής εικόνας, των αναλύσεων ορατότητας και των αρχαιολογικών 

θέσεων (εικόνα 7.35).  
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Εικ. 7.4 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ε∆ΑΦΟΥΣ 3D 
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µε υπέρθεση της παγχρωµατικής δορυφορικής εικόνας του SPOT, 
των αναλύσεων ορατότητας και των αρχαιολογικών θέσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
   Σκοπός της µεταπτυχιακής εργασίας υπήρξε η διερεύνηση του αµυντικού δικτύου 

της Μαντινικής στην Αρκαδία µέσω της κατασκευής ενός Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών.  

 

   Για την επίτευξη του στόχου χρησιµοποιήθηκαν αρχαιολογικά και περιβαλλοντικά 

στοιχεία, µε τον τρόπο που αναφέρθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια. 

Κατασκευάστηκε ο τοπογραφικός και ο γεωλογικός χάρτης της περιοχής, καθώς και 

το ψηφιακό µοντέλο εδάφους, δισδιάστατο και τρισδιάστατο. Επεξεργάστηκαν οι 

δορυφορικές εικόνες και δηµιουργήθηκε ένα µωσαϊκό αεροφωτογραφιών. 

Παράλληλα κατασκευάστηκε και η βάση δεδοµένων, όπου βρίσκονται 

αποθηκευµένες οι σχετικές µε τις θέσεις πληροφορίες. Τέλος έγιναν οι απαραίτητες 

αναλύσεις, µέσω των οποίων µπορούµε να αποκοµίσουµε περισσότερες πληροφορίες 

αναφορικά µε τη θέση και την ορατότητα των αµυντικών κατασκευών.  

 

   Έτσι, είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα : 

 

8.1 Ορατότητα και επικοινωνία των θέσεων  

 

   Η ανάλυση ορατότητας, που έγινε για κάθε µια ξεχωριστά θέση, οδηγεί στην 

επιβεβαίωση της µέχρι τώρα υποστηριζόµενης από τους ερευνητές άποψης ότι τα 

φυλακεία, που βρίσκονται στην επικράτεια της Μαντινικής δεν αποτελούν τυχαία 

κτίσµατα, αλλά πρόκειται για κατασκευές που έγιναν σύµφωνα µε σχεδιασµό και 

οργάνωση, ώστε να αποτελέσουν αµυντικό δίκτυο της πόλης της Μαντίνειας. 

 

   Πιο συγκεκριµένα, ξεκινώντας από τις πύλες της Μαντίνειας73 :  

 

   Η ορατότητας της πύλης Α καλύπτει µια αρκετά µεγάλη περιοχή, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 7.13. Έχει επικοινωνία αφενός µεν µε τις πύλες B, C, D και Κ, αφετέρου 

τόσο µε το φυλακείο στο Πικέρνι, όσο και µε αυτό στη Σκοπή. Ορατότητα υπάρχει 

επίσης και προς το κτίσµα του Προφήτη Ηλία Σιµιάδων. ∆εν έχει οπτική επαφή µε το 

                                                 
73 Για τις ονοµασίες των πυλών της Μαντίνειας, βλ. εικ. 2.2, σελ. 18.  
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φυλακείο του Αγ.Γεωργίου Λουκά, του Αγ. Τρύφωνα και µε τη Νεστάνη. Τέλος 

υπάρχει µια µικρή δυνατότητα οπτικής επαφής µε την περιοχή της Τεγέας. 

 

   Η ορατότητα των πυλών Β και C (εικόνες 7.14 και 7.15) είναι, µε µικρές µόνο 

διαφοροποιήσεις, η ίδια µε αυτή της πύλης Α. Υπάρχει και εδώ η προαναφερόµενη 

επικοινωνία µε τις πύλες A, D, Κ, τη Σκοπή, το Πικέρνι και τον Προφήτη Ηλία, ενώ 

µικρότερη είναι η ορατότητα προς την Τεγέα. 

 

   Η διαφορά ανάµεσα στις προαναφερόµενες πύλες και την πύλη D (εικόνα 7.16) 

είναι η οπτική προς τα υψώµατα ανατολικά του Ορχοµενού, καθώς αυτή εµποδίζεται 

από το λόφο Γκορτσούλι. Η πύλη αυτή έχει ελαφρώς καλύτερη ορατότητα προς την 

περιοχή του Πικερνίου, στους πρόποδες του οποίου οι µελετητές έχουν τοποθετήσει 

τα αρχαία Μελάγγεια.  

 

Από την πύλη Ε (εικόνα 7.17) ορατές είναι οι πύλες D, F και G, ο Προφήτης Ηλίας 

και η Σκοπή, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα οπτικής επαφής µε το Πικέρνι. 

Αντίθετα, από το σηµείο αυτό βελτιώνεται η ορατότητα προς την ανατολικά από τη 

Σκοπή περιοχή, απ� όπου λογικά θα πρέπει να διέρχονταν και οι δρόµοι προς Τεγέα 

και Παλλάντιο. 

 

   Η θέση της πύλης F είναι µειονεκτική συγκριτικά µε τις υπόλοιπες πύλες, καθώς η 

ορατότητά της είναι µειωµένη (εικόνα 7.18). Η επικοινωνία  της µε αµυντικές θέσεις 

είναι µόνο µε το φυλακείο της Σκοπής και µε την πύλη G. Μέσω βέβαια της 

τελευταίας, η φρουρά της πύλης F θα µπορούσε να ειδοποιηθεί πολύ γρήγορα σε 

περίπτωση επικείµενης απειλής.  

 

   Τα πράγµατα είναι διαφορετικά στην περίπτωση της πύλης G (εικόνα 7.19), η οποία 

επικοινωνεί µε τις πύλες F, H και Ι, καθώς και µε τη Σκοπή, τον Προφήτη Ηλία και 

τον Άγ. Γεώργιο Λουκά. Υπάρχει δε ορατότητα και προς την περιοχή της Τεγέας. 

Άλλωστε, όπως υποστηρίζουν οι προηγούµενοι µελετητές, από το σηµείο αυτό 

ξεκινούσε ο δρόµος που οδηγούσε προς αυτήν. 
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   Ανάλογα είναι τα δεδοµένα και µε τις πύλες Η και Ι (εικόνα 7.20- 7.21), οι οποίες 

όµως έχουν επιπλέον τη δυνατότητα οπτικής επικοινωνίας και µε την πύλη Κ (και µε 

την Α η πύλη Ι), καθώς και µε το φυλακείο στο Πικέρνι. 

 

   Τέλος τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ορατότητας για την πύλη Κ (εικόνα 7.22) 

είναι παρόµοια µε όσα έχουν αναφερθεί σχετικά µε την πύλη Α. 

 

   Περνώντας στα αποτελέσµατα της ανάλυσης ορατότητας των φυλακείων, αυτό που 

αδιαµφισβήτητα έχει την καλύτερη οπτική της περιοχής είναι ο Ανεµόµυλος Σκοπής 

(εικόνα 7.24). Υπάρχει η δυνατότητα επαφής µε όλες τις πύλες της Μαντίνειας (εκτός 

από τη D), καθώς επίσης και µε το φυλακείο του Άγ. Τρύφωνα και το οχυρό της 

Νεστάνης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

πάντοτε, υπάρχει δυνατότητα οπτικής επαφής και µε την πόλη του Ορχοµενού. Τέλος 

καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την πεδιάδα µέχρι την Τεγέα και ακόµα νοτιότερα. 

 

   Το φυλακείο στον Άγ. Τρύφωνα (εικόνα 7.23) έχει, όπως είναι αναµενόµενο, επαφή 

µε τη Νεστάνη και, όπως προαναφέρθηκε, µε τη Σκοπή. Επίσης καλύπτει όλο το 

Αργό Πεδίο και τα υψώµατα του Αρτεµισίου, έχοντας µέσα στον έλεγχό του τόσο το 

πέρασµα στις Πόρτες (αρχαία οδός Κλίµαξ74), όσο και την κάθοδο της οδού του 

Πρίνου75 προς Νεστάνη.  

 

   Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα και για την ακρόπολη της Νεστάνης (εικόνα 7.27). 

 

   Το φυλακείο στον Άγ. Γεώργιο Λουκά (εικόνα 7.28) έχει πλήρη έλεγχο της µικρής 

πεδιάδας που απλώνεται ανατολικά  και δυτικά του. Η επικοινωνία του µε την 

πεδιάδα της Μαντινικής είναι σχετικά περιορισµένη, καθώς η οπτική του καλύπτει 

µόνο τις πύλες G, H και I της πόλης, καθώς και ένα κοµµάτι που καλύπτει τους 

πρόβουνους του Μαινάλου στα δυτικά όρια της πεδιάδας. Ορατός είναι επίσης και ο 

λόφος του Προφήτη Ηλία Σιµιάδων, όπου και υπάρχει το άγνωστο στη βιβλιογραφία 

φυλακείο. 

 

                                                 
74 Περισσότερα βλ. Πίκουλας, 1995, σελ. 105 � 9 και Παπαχατζής, σηµ. 1, σελ. 190.  
75 Περισσότερα βλ. Πίκουλας, 1995,  σελ. 247 και Παπαχατζής, σηµ. 1 σελ. 189 και σηµ. 5 σελ. 191. 
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   Από το προαναφερόµενο κτίσµα (εικόνα 7.25) είναι δυνατή η οπτική κάλυψη 

ολόκληρης της πεδιάδας της Μαντινικής, των πυλών Α, Β, C, D, E, G, H, I, K, καθώς 

επίσης και της κορυφογραµµής του Αρτεµισίου. Παράλληλα είναι ορατό το φυλακείο 

στο Πικέρνι, αλλά και η περιοχή στα υψώµατα ανατολικά του Ορχοµενού. Άλλωστε 

από τη θέση αυτή ελέγχεται και το πέρασµα του Καρδαρά, προς Μαίναλο και Ροεινό, 

για το οποίο υπήρξε συζήτηση, αν θα µπορούσε να ταυτιστεί µε αρχαίο οδικό 

πέρασµα76. Σηµαντικό στοιχείο για µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να αποτελέσει η 

οπτική επαφή που έχει το κτίσµα µε την περιοχή του χωριού Αρτεµίσιο (Κακούρι), η 

οποία δεν καλύπτεται πλήρως από τις πύλες της πόλης και τα άλλα φυλακεία. Από το 

πέρασµα του χωριού Αρτεµίσιο είναι πολύ πιθανόν να διερχόταν και η οδός που θα 

ξεκινούσε από την πύλη B της Μαντίνειας µε προορισµό την πόλη του Ορχοµενού. 

 

   Τέλος η οπτική του φυλακείου στο Πικέρνι (εικόνα 7.26), δεν φαίνεται να 

παρουσιάζει διαφορές από εκείνες του Προφήτη Ηλία Σιµιάδων, µε µόνη εξαίρεση 

την περιοχή του χωριού Αρτεµίσιο, την οποία καλύπτει σε πολύ µικρότερη έκταση 

από το προηγούµενο φυλακείο. 

 

   Στον πίνακα 8.1 παρουσιάζεται συνοπτικά για κάθε θέση ο αριθµός των αµυντικών 

κατασκευών µε τον οποίο αυτή επικοινωνεί οπτικά  : 
 

Θέση Πύλες Φυλακεία 

Πύλη Α B, C, D, K Σκοπή, Πικέρνι, Προφήτης 

Ηλίας 

Πύλη Β A, C, D, K Σκοπή, Πικέρνι, Προφήτης 

Ηλίας 

Πύλη C A, B, D, K Σκοπή, Πικέρνι, Προφήτης 

Ηλίας 

Πύλη D A, B, C, K Σκοπή, Πικέρνι, Προφήτης 

Ηλίας 

Πύλη Ε D, F, G Σκοπή, Προφήτης Ηλίας 

Πύλη F G Σκοπή 

Πύλη G F, H, I Σκοπή, Προφήτης Ηλίας, Άγ. 

Γεώργιος Λουκά 

                                                 
76 Σχετικά βλ. Ελευθερίου et al. 
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Πύλη Η F, I, K Σκοπή, Προφήτης Ηλίας, Άγ. 

Γεώργιος Λουκά 

Πύλη Ι A, F, H, K Σκοπή, Προφήτης Ηλίας, Άγ. 

Γεώργιος Λουκά, Πικέρνι 

Πύλη Κ A, B, C, D, I Σκοπή, Πικέρνι, Προφήτης 

Ηλίας 

Ανεµόµυλος Σκοπής  A, B, C, E, F, G, H, I, K Άγ. Τρύφωνας, Νεστάνη 

Άγ.Τρύφωνας  Νεστάνη, Σκοπή 

Νεστάνη  Άγ. Τρύφωνας, Σκοπή 

Άγ.Γεώργιος Λουκά G, H, I Προφήτης Ηλίας 

Προφήτης Ηλίας Σιµιάδων Α, B, C, D, E, G, H, I, K Άγ. Γεώργιος Λουκά, 

Πικέρνι 

Παλιοχώρι Πικερνίου Α, B, C, D, E, G, H, I, K Άγ. Γεώργιος Λουκά, 

Προφήτης Ηλίας 

 
Πίνακας 8.1 Συνοπτική παρουσίαση της επικοινωνίας µεταξύ των αµυντικών θέσεων 

 

8.2 Υψόµετρο και κλίση των αµυντικών κατασκευών 

 

   Στον πίνακα 8.2 δίνονται οι τιµές που προέκυψαν από τον υπολογισµό (µέσω της 

χρήσης του ψηφιακού µοντέλου εδάφους77) των υψοµέτρων και των κλίσεων που 

έχουν οι θέσεις ενδιαφέροντος. Έτσι βλέπουµε ότι οι πύλες των τειχών της 

Μαντινείας βρίσκονται σε υψόµετρο από 626 ως 637µ., ενώ το ανάγλυφο είναι 

σχετικά επιπέδο (κλίσεις 0-6ο), µε εξαίρεση την πύλη F, η οποία σύµφωνα µε την 

ανάλυση φαίνεται να έχει κλίση 15ο. Ο µέσος όρος τιµών στα γειτονικά 

εικονοστοιχεία (pixels) είναι ανάλογος µε την τιµή που δίνεται για την κάθε θέση. 

Έτσι βλέπουµε µια σχετικά οµαλή επιφάνεια, γεγονός αναµενόµενο άλλωστε 

δεδοµένης της θέσης της Μαντίνειας. 

 

 

                                                 
77 Σύµφωνα µε τις µετρήσεις του GPS, το υψόµετρο των θέσεων είναι κατά περίπου 30µ. υψηλότερο. 
Μένει να διερευνηθεί αν για τη διαφορά ευθύνεται η επεξεργασία των δεδοµένων του GPS (ως γνωστό 
το σύστηµα αυτό απαιτεί  ειδικές διαδικασίες για την απόδοση σωστών τιµών υψοµέτρων, οι οποίες 
δεν έγιναν στην παρούσα µελέτη) ή αν πραγµατικά υπάρχει κάποιο σφάλµα στις τιµές των υψοµέτρων 
που δίδονται στους τοπογραφικούς χάρτες, δεδοµένου ότι πρόκειται για στοιχεία που έχουν 
υπολογιστεί τουλάχιστον µια τριακονταετία νωρίτερα, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον εξοπλισµό της 
εποχής.  Πάντως εδώ παρατίθονται οι τιµές του DEM, γιατί από αυτό προέκυψε η ανάλυση κλίσης. 
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Θέση Υψόµετρο 
(σε µέτρα µε βάση το 

DEM) 

Κλίση κεντρικού 

pixel 
(σε µοίρες) 

Μέσος όρος κλίσης 

γειτονικών pixels 

Πύλη Α 627 0 0 

Πύλη Β 627 0 0 

Πύλη C 626 2 1.7 

Πύλη D 630 5 4 

Πύλη Ε 637 5 5.8 

Πύλη F 630 15 13.25 

Πύλη G 637 5 5.5 

Πύλη Η 630 6 6.25 

Πύλη Ι 628 4 3.5 

Πύλη Κ 628 0 0.5 

Πικέρνι 840 39 38.5 

Ανεµόµυλος 

Σκοπής 

768 23 46.5 

Άγ.Τρύφωνας 780 28 64 

Νεστάνη 740 27 74 

Άγ.Γεώργιος 

Λουκά 

680 28 42 

Προφήτης Ηλίας 

Σιµιάδων 

 805 25 33.2 

 
Πίνακας 8.2 Παράθεση τιµών υψοµέτρου και  κλίσης, σύµφωνα µε το ψηφιακό µοντέλο εδάφους και 

την ανάλυση κλίσης. 

    

   Όσον αφορά στα φυλακεία, τα υψόµετρα κυµαίνονται από 680µ. το χαµηλότερο 

έως 840µ. το υψηλότερο, είναι δηλαδή όλα κάτω από την υψοµετρική γραµµή των 

1000µ., παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τµήµατα οδικού δικτύου που θα έπρεπε να 

ελέγχονται σε υψόµετρα αρκετά υψηλότερα. Αυτό όµως είναι δικαιολογηµένο 

δεδοµένων των κλιµατολογικών συνθηκών, που επικρατούν σε µια περιοχή όπως η 
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Αρκαδία, οι οποίες θα δυσχέραιναν την παραµονή µόνιµης φρουράς ακόµα και το 

καλοκαίρι σε τέτοια υψόµετρα78.  

 

   Οι τιµές κλίσεων που εµφανίζονται στα σηµεία που είναι χτισµένα τα φυλακεία 

κυµαίνονται από 25ο ως 39ο µοίρες. Φαίνεται λοιπόν πως, δεδοµένου πάντοτε του 

αρκετά υψηλού υψοµέτρου των φυλακείων, η επιφάνεια στην οποία είναι χτισµένα 

είναι σχετικά οµαλή.  

 

   Στην περίπτωση του Πικερνίου και του Προφήτη Ηλία Σιµιάδων, ο µέσος όρος των 

κλίσεων του γειτονικού χώρου δεν παρουσιάζει µεγάλες διαφοροποιήσεις. Το Πικέρνι 

βρίσκεται σε οµαλό πλάτωµα δίπλα σε δρόµο, ενώ ο Προφήτης Ηλίας είναι σε 

κορυφή λόφου, αλλά µε οµαλές πλαγιές και σταδιακή αύξηση του υψοµέτρου. 

 

  Παρόµοια περίπτωση, µε λίγο πιο αυξηµένες τιµές όµως στην κλίση της γύρω 

περιοχής, αποτελεί και το φυλακείο του Αγ.Γεωργίου Λουκά. Στην περίπτωση αυτή η 

πρόσβαση από τη νότια πλευρά είναι απόλυτα οµαλή, ενώ πιο απότοµες είναι οι 

υπόλοιπες πλαγιές του χαµηλού λόφου. 

 

   Η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική όσον αφορά στις περιπτώσεις των φυλακείων 

στη Σκοπή και τον Άγ. Τρύφωνα, καθώς και στην ακρόπολη της Νεστάνης. Η 

επιφάνεια κατασκευής των κτισµάτων είναι µεν οµαλή, οι κλίσεις όµως που 

αναπτύσσονται στον περιβάλλοντα χώρο είναι πολύ µεγαλύτερες, γεγονός που 

αποδεικνύει το ιδιαίτερο οχυρωµατικό χαρακτήρα των θέσεων. 

 

8.3 Σύνθεση 

 

   Συνεκτιµώντας όσα προαναφέρθηκαν µαζί µε τις βιβλιογραφικές αναφορές και την 

αυτοψία των θέσεων, εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα σχετικά µε τα φυλακεία: 

 

   Τα φυλακεία στον Άγ. Γεώργιο Λουκά, στον Ανεµόµυλο Σκοπής και στον 

Άγ.Τρύφωνα ακολουθούν τον ίδιο τρόπο τειχοδοµίας. Είναι χτισµένα κατά το 

                                                 
78 Περισσότερα, σχετικά µε τον προβληµατισµό, βλ. Πίκουλας., 1990 � 1, σελ. 250. 
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ακανόνιστο τραπεζιόσχηµο σύστηµα, ενώ και τα τρία φέρουν γωνιαίους οδηγούς. 

Ιδιαίτερα στον Άγ.Γεώργιο η τειχοδοµία είναι πρότυπο επιµέλειας.  

 

   Όσον αφορά στη µορφή του κτίσµατος που βρίσκεται στον Προφήτη Ηλία 

Σιµιάδων, δεν µπορούµε να πούµε πολλά. Οι λιθόπλινθοι όµως που βρίσκονται κατά 

χώρα, οι οποίες φέρουν γωνιαίους οδηγούς και είναι επιµελώς λαξευµένες, 

συνηγορούν στο να εντάξουµε το κτίσµα στην ίδια κατηφορία µε τα προηγούµενα. 

 

   Τέλος το φυλακείο στο Παλιοχώρι Πικερνίου διαφέρει προς την τειχοδοµία του, η 

οποία είναι αµελέστερη και κατασκευασµένη µε µικρότερους λίθους.  

 

   Όσον αφορά στις διαστάσεις των κτισµάτων, µε εξαίρεση τον Άγ. Γεώργιο Λουκά, 

ο οποίος έχει σωζόµενες διαστάσεις περίπου 9.5×11µ., φαίνεται να είναι παρόµοιες, 

µέχρι περίπου 5×5µ. 

 

   Ο χαρακτήρας του φυλακείου του Αγ.Γεωργίου, ο οποίος έχει πολύ µεγαλύτερες 

διαστάσεις, πρέπει να ήταν διαφορετικός. ∆εν πρέπει να ήταν ένα απλό φυλακείο για 

να ειδοποιήσει τη Μαντίνεια για τον επερχόµενο κίνδυνο. Καθώς δεσπόζει στη µικρή 

πεδιάδα του Λουκά, θα πρέπει να ήταν ικανό να αποτελέσει το χώρο ελέγχου και 

άµυνας των αγροτών της περιοχής. Ίσως οι µεγάλες διαστάσεις του να οφείλονταν 

στην ανάγκη αποθήκευσης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής. Πάντως  η οπτική 

επικοινωνία µε κάποιες από τις πύλες της Μαντίνειας, θα µπορούσε να προσφέρει 

άµεση ειδοποίηση επερχόµενου κινδύνου από σηµεία µη ορατά στην περιοχή. 

 

   Το φυλακείο του Αγ.Τρύφωνα, παρακείµενο στην ακρόπολη της Νεστάνης, έχει 

άµεση σχέση µε αυτή. Και τα δύο είναι σχετικά αποµονωµένα από την πόλη της 

Μαντίνειας, αλλά σε νευραλγικό σηµείο για τον έλεγχο των δύο βασικών οδικών 

περασµάτων, της Κλίµακας και του Πρίνου. Επιπλέον ελέγχουν το Αργό Πεδίο, το 

οποίο αν και ήταν πληµµυρισµένο κατά µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσα στο έτος, δεν 

παύει να αποτελούσε χώρο αγροτικής εκµετάλλευσης των κατοίκων της περιοχής. 

 

   Λόγω κλίσης του εδαφικού αναγλύφου µπορούµε να πούµε ότι και τα δύο αµυντικά 

έργα βρίσκονται σε θέση ιδιαίτερα οχυρή, ώστε να µπορούν να αντισταθούν σε 
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περίπτωση κινδύνου, καθώς η απόσταση από τη Μαντίνεια είναι αρκετή. Η 

ειδοποίηση τους για κίνδυνο θα πρέπει να γινόταν µέσω του φυλακείου της Σκοπής, 

καθώς, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει καµία οπτική επαφή µε τα τείχη της 

Μαντίνειας.  

 

   Το φυλακείο της Σκοπής φαίνεται να παίζει το βασικό ρόλο στην επικοινωνία 

µεταξύ των δύο προηγούµενων και της πόλης της Μαντίνειας. Παράλληλα, αν και 

δεν έχουµε κατάλοιπα, λόγω της φύσης του εδάφους, στο σηµείο της πεδιάδας που 

βρίσκεται ακριβώς ανατολικά του, θα πρέπει να περνούσαν τόσο ο δρόµος προς την 

Τεγέα, όσο και προς το Παλλάντιο. Έτσι είχε τον απόλυτο έλεγχο κάθε µετακίνησης 

από και προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

  Τον έλεγχο της οδού της Κλίµακος, στο σηµείο που ξεκινά η κάθοδος προς τη 

Μαντίνεια, φαίνεται να έχει το παρόδιο φυλακείο στο Πικέρνι, το οποίο, ακριβώς 

επειδή είναι παρόδιο, έχει κατασκευαστεί σε σηµείο χωρίς ιδιαίτερη εδαφική κλίση 

και φυσική οχύρωση. 

 

   Το έλεγχο του χώρου συµπληρώνει κατά τα φαινόµενα το κτίσµα στον Προφήτη 

Ηλία Σιµιάδων, καθώς εκτός από την επικοινωνία µε τον Άγ.Γεώργιο Λουκά και το 

Πικέρνι, προσφέρει έλεγχο του περάσµατος προς το Μαίναλο, αλλά και προς τον 

Ορχοµενό. 

 

8.4 Προτάσεις 

 

   Όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν συνηγορούν στην αποδοχή της άποψης ότι 

τα φυλακεία που βρίσκονται στη Μαντινική χώρα αποτελούν το αµυντικό δίκτυο της 

Μαντίνειας.  

 

   Ένα µελλοντικό στάδιο της παρούσας µελέτης θα µπορούσε να αποτελέσει η 

κατασκευή ενός µοντέλου πρόγνωσης νέων αρχαιολογικών θέσεων στην περιοχή. Στο 

µοντέλο αυτό θα συνεξετάζονται η στατιστική ανάλυση των υψοµέτρων, τα 

αποτελέσµατα της ταξινόµησης της δορυφορικής εικόνας, τα αποτέλεσµατα από τις 

αναλύσεις της κλίσης, του προσανατολισµού και ορατότητας, καθώς και το εύρος 
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ελέγχου και η απόσταση από γνωστά αρχαία περάσµατα σε σχέση µε το τοπογραφικό 

ανάγλυφο. 

 

   Ύστερα από εξέταση των πρώτων αποτελεσµάτων κρίνεται αναγκαία επιφανειακή  

έρευνα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το χωριό Αρτεµίσιο (Κακούρι), έτσι ώστε 

να διερευνηθεί η πιθανότητα ύπαρξης ενός ακόµα άγνωστου φυλακείου στο χώρο 

αυτό. Άλλωστε στην περιοχή αυτή αναφέρεται από παλαιότερους ερευνητές79 η 

ύπαρξη µεµονωµένων αρχιτεκτονικών στοιχείων, τα οποία δεν θα µπορούσαν να 

εντάσσονται στα πλαίσια ενός οικισµού. 

 

   Είναι  λοιπόν φανερό ότι ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών µπορεί να 

προσφέρει στη µελέτη ενός τέτοιου θέµατος τη δυνατότητα πολλαπλών αναλύσεων 

και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων τους µε τρόπο εύληπτο και αποτελεσµατικό. 

 

   Θεωρούµε ότι πρόκειται για µια πιλοτική εφαρµογή, η οποία εκτός από την 

επέκταση που θα µπορούσε να έχει στο χώρο της Πελοποννήσου � αναφέρουµε για 

παράδειγµα το αµυντικό δίκτυο της Αργολίδας80 � θα µπορούσε να συµβάλλει 

αποφασιστικά στη µελέτη περιπτώσεων όπως αυτές των Κυκλάδων (Σίφνος81, 

Άνδρος, Κέα82), της Θάσου83 ή  του αµυντικού δικτύου του Μαλλιακού κόλπου84.   

 

   

                                                 
79 βλ. Fougères, σελ. 127 και Hodkinson S. & H., σελ. 249 
80 βλ. Πίκουλας Γ.Α., Οδικό ∆ίκτυο και Άµυνα, Αθήνα 1995. 
81 βλ. Πίκουλας Γ.Α., Με αφορµή τους πύργους της Σίφνου..., Πρακτικά του Α΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου 
Σιφναϊκών Σπουδών, Σίφνος Ιούνιος 1998, τόµ.Α΄, σελ. 263 � 278, Αθήνα 2000, όπου αναφέρεται η 
συνολική σχετική βιβλιογραφία. 
82 βλ. Μενδώνη Λ., Αρχαίοι πύργοι στις Κυκλάδες, στο Κυκλάδες, εκδ.ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αθήνα 1998 και 
της ίδιας, Οι πύργοι της Κέας : Προσθήκες και επισηµάνσεις, ΚΕΡΑ/ΕΙΕ : Μελετήµατα 27, 275 � 308, 
Αθήνα 1998. 
83 βλ. Bon A., Les ruines antiques dans l� île de Thasos, BCH 54 (1930) 147 � 194 και Osborne R., 
Island Towers : The case of Thasos, BSA 81 (1986), 166 � 178. 
84 βλ. Bequignon Y., La vallée du Spercheios des origins au IV siecle, Ėtudes d� Archeology et de 
Topographie, Paris 1937 και Παπακωνσταντίνου Μ.-Φ., Η κοιλάδα του Σπερχειού από τους Αρχαϊκούς 
στους Ρωµαϊκούς χρόνους, ανακοίνωση στην ηµερίδα «Σπερχειός 2000+, Περιβάλλον και Ανάπτυξη», 
Λαµία 4.5.1995. 
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