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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπεηνί πλάδειθνη θαη κέιε ηνπ πιιφγνπ Γεσπιεξνθνξηθήο
θαη Σνπνγξαθίαο , Σν λέν έηνο 2010 απνηειεί κηα ρξνληά γηα ηελ
νπνία ην ηκήκα καο ζπκπιεξψλεη ηα 10 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ
θαη γηα ηνλ χιινγν είλαη ε δεχηεξε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ .
Με ην παξφλ ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ <<Γεσηνπνιόγην>> νπνχ
είλαη θαη ην πξψην ηεχρνο ,παξνπζηάδνπκε κέζα απφ άξζξα θαη
δεκνζηεχζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ κεραληθψλ αιια θαη θαζεγεηψλ
ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ηελ εκθαλή παξνπζίαζε ηνπ
κεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθηαο ζε πνιινχο ηνκείο
ηεο επηζηήκεο καο εξγαζηαθά θαη εθπαηδεπηηθά.
Αλαιπηηθά ην παξφλ ηεχρνο αλαθέξεηαη γηα ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθεο
θαη Σνπνγξαθίαο ηνπ ΣΔΙ εξξψλ θαζψο θαη γηα ηηο λέεο
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζηεγάδεηε πιένλ ην ηκήκα απφ ην πεξαζκέλν
επηέκβξην 2009 (Φσηνξεπνξηάδ ησλ λέσλ θηεξίσλ).
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1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΤΛΛΟΓΟΤ

Εκπροςωπϊντασ το διοικθτικό ςυμβοφλιο του Πανελλινιου υλλόγου Πτυχιοφχων Μθχανικϊν
Γεωπλθροφορικισ και Σοπογραφίασ, κα ικελα να μασ ευχθκϊ καλι αρχι ςτθν νζα προςπάκεια
του ςυλλόγου μασ.

Σο πρϊτο τεφχοσ του περιοδικοφ Γεωτοπολόγιο εγκαινιάηει μια νζα ςελίδα ςτθν μικρι ιςτορία
του ςυλλόγου μασ, τα πρϊτα τεφχθ του περιοδικοφ κα δθμοςιευτοφν μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι,
ςτόχοσ μασ είναι από τον επόμενο χρόνο να αρχίςει και θ κυκλοφορία του περιοδικοφ ςε ζντυπθ
μορφι, το οποίο και κα διανζμεται ταχυδρομικόσ ςτα μζλθ του ςυλλόγου, επίςθσ κα υπάρχει και
stand ςτο χϊρο του ΣΕΙ ςτα κτιρια του Σμιματοσ Γεωπλθροφορικισ και Σοπογραφίασ για να
μποροφν να το προμθκεφονται και οι φοιτθτζσ,
Η ςυμμετοχι όλων μασ είναι επιτακτικι για τθν επιτυχία τθσ νζασ προςπάκειασ του ςυλλόγου.
αλμάσ Άγγελοσ

αλμάσ Άγγελοσ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΑΛΜΑ ΑΓΓΔΛΟ

ΑΝΓΡΔΑΓΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ

ΓΖΜΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΜΠΟΝΣΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΒΟΛΣΖ ΒΗΚΣΩΡΗΑ

ΕΟΤΠΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΣΑΜΗΑ

ΠΡΟΦΤΛΛΗΓΖ ΠΑΡΖ

ΜΔΛΖ
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2. ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΖ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ
Θέκα : Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο & ηνπνγξαθίαο Σ.Δ.Η. εξξώλ.
Τθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο
Με ηδηαίηεξε ραξά αληαπνθξίλνκαη ζηελ
πξφζθιεζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ
ηκήκαηνο καο λα παξνπζηάζσ ζπλνπηηθά ζην παξφλ
Ηιεθηξνληθφ
Πεξηνδηθφ,
ηελ
πθηζηάκελε
θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηκήκαηνο απφ ην
νπνίν απνθνίηεζαλ. Αιιά θαη γηα λα ηνπο ζπγραξψ
ζεξκά γηα ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ,
ψζηε νη κεραληθνί Γεσπιεξνθνξηθήο θαη
Σνπνγξαθίαο φρη κφλν λα ζπζπεηξσζνχλ ζε έλα
ζχιινγν εηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, φπνπ ζα
κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δεζκνχο αιιειεγγχεο θαη
πιεξνθφξεζεο, αιιά θαη γηαηί πξνζπαζνχλ λα
θαιιηεξγήζνπλ ζε απηφλ έλα ρψξν δηαξθνχο
επηζηεκνληθήο ελεκέξσζεο.

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξψηε νκάδα ησλ
αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ πνπ ππέβαιιαλ εγθαίξσο
εθζέζεηο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ( επηέκβξηνο
2008), νη πηπρηαθέο ησλ ζπνπδαζηψλ καο
αλαγλσξίδνληαη σο ηδηαίηεξα ηεθκεξησκέλεο, ν
αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ
ζηνπο νπνίνπο νη ζπνπδαζηέο καο θάλνπλ πξαθηηθή
άζθεζε δηαξθψο δηεπξχλεηε. Οη δηδάζθνληεο καο
αλαπηχζζνπλ δηαξθψο απμαλφκελε εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη νη ππεξεζίεο ηεο γξακκαηείαο
καο ππνβνεζνχληαη απφ ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο
( e-gram, ειεθηξνληθή εγγξαθή ζε εξγαζηήξηα
θ.ιπ.) . Δίλαη ζαθέο φηη ζην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ ηεο εληαίαο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ην ηκήκα καο θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηηο ππνδνκέο θαη ην
αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ γηα αθφκε θαιχηεξε
εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ, αιιά θαη γηα ηελ
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζε ηνκείο Δθαξκνζκέλεο
Έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα δηαηεξεί
ηερλνινγηθά εμειηγκέλν εμνπιηζκφ θαη λα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ θνηλσλία ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο.

Σν ηκήκα καο ιεηηνπξγεί απφ ην 2000 θαη ην
αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ θαιχπηεη ηε γλσζηηθή
πεξηνρή ηε ηεθκεξίσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελεκέξσζε
θαηάιιεινπ ππνβάζξνπ, κε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ
θαη θσηνγξακκεηξηθψλ νξγάλσλ θαη κεζφδσλ θαη
ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνβάζξνπ απηνχ ζε
κειέηεο νδνπνηίαο, πδξαπιηθήο, πνιενδνκίαο ,
ρσξνηαμίαο , θηεκαηνινγίνπ, γεσξγηθήο αλάπηπμεο
. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ην ζπλδπαζκφ
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηεο επηζηήκεο θαη αξσγφ ηελ
πιεξνθνξηθή. Δπηπιένλ, ζπκπξάηηεη απφ ην 2004
κε ην ηκήκα Γεσινγίαο & Γεσπεξηβάιινληνο ηνπ
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηελ
πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ κε ηίηιν << Πξφβιεςε θαη Γηαρείξηζε
Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ>> .

ηνπο άκεζνπο ζηφρνπο καο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
δπλακηθήο καο , ε πξνζέιθπζε εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ πςειήο ζηάζκεο, ε ειεθηξνληθή
έθδνζε θαη ε δηαθίλεζε ελφο επηζηεκνληθνχ
πεξηνδηθνχ, ε δηεμαγσγή ελφο workshop κε δηεζλή
ζπκκεηνρή γηα ηε εθπαίδεπζε ζηα
GIS
( επηέκβξηνο 2010), ε αλαλέσζε ηνπ hardware, ε
αλαβάζκηζε ησλ ινγηζκηθψλ, ε ελίζρπζε ηνπ elearning θαη ε δηεμαγσγή ειεχζεξσλ επηζηεκνληθψλ
δηαιέμεσλ ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο.

Μεηά απφ πνιχρξνλε πεξηπιάλεζε, ην ηκήκα
Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο έρεη κφιηο
κεηεγθαηαζηαζεί ζε λεφδκεην απηνηειέο θηίξην πνπ
θηίζηεθε εηδηθά γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Οη θηεξηαθέο
ηνπ εγθαηαζηάζεηο πιεξνχλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο
πξνδηαγξαθέο απφ άπνςε κεγέζνπο αιιά θαη
αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ, ψζηε νη ζπνπδαζηέο λα
αθνζησζνχλ ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο. Η
δηαζέζηκε
πιηθνηερληθή
ππνδνκή
είλαη
αληαγσλίζηκε φρη κφλν ησλ αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ,
αιιά θαη επξσπατθψλ αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ.

ην ζεκείν κεηαίρκην, ζαο θαιψ φινπο εζάο( ηνπο
παιηνχο καο θνηηεηέο) – θαη ζεσξψ φηη εθθξάδσ
φινπο ηνπο ζπληειεζηέο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο:
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ εηδηθφ ηερληθφ πξνζσπηθφ,
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ-, λα επηζθεθηείηε ηνπο λένπο
ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο απφ ην νπνίν απνθνηηήζαηε,
λα καο ηξνθνδνηήζεηε κε λέεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο
θαη λα ζηεξίμεηε ην ζπιινγηθφ καο ζηφρν, πνπ
ζπλδπάδεη
γλσζηηθφ
αληηθείκελν
αηρκήο,
πεξηβάιινλ
αθαδεκατθφ
θαη
πξννπηηθέο
επαγγεικαηηθήο
απνθαηάζηαζεο.
* Γξ. Μ-Δ Θενδσξίδνπ
Αλαπιεξώηξηα-Καζεγήηξηα

Έρνπκε πεξάζεη ζε κηα δεχηεξε θάζε, φπνπ νη
αξρηθν΄ζ καο ζηφρνη (πνηφηεηα ζπνπδψλ,
δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηερλνινγίεο αηρκήο)
αξρίδνπλ λα θαξπνθνξνχλ . Σν ηκήκα καο
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3. ΑΡΘΡΑ – ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ
«Νέν θηίξην γηα ην ηκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο»
Απφ ηνλ
επηέκβξην
ηνπ
2009, ην ηκήκα
ηεο
Γεσπιεξνθνξηθήο
θαη Σνπνγξαθίαο
ζηεγάδεηαη ζε λέεο
θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο πνπ
αλεγέξζεθαλ
εηδηθά γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ, κέζα ζηα φξηα ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΣΔΙ εξξψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα
ζχγρξνλν
απφ
άπνςε
αηζζεηηθήο
θαη
ιεηηνπξγηθφηεηαο θηίξην. Σελ αξρηηεθηνληθή κειέηε
εθπφλεζαλ νη αξρηηέθηνλεο Λίια Θενδσξίδνπ θαη
απθψ Αγγεινχδε ην δηάζηεκα 2003-2004. Η
δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
ηέινο ηνπ 2004 θαη ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ
(2005-2009) νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε ηνπ
δησξφθνπ θηηξίνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ
6.200 η.κ. ε μερσξηζηφ ρψξν ηνπ εληαίνπ θηηξίνπ
ζπζηεγάδεηαη ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ.
Σφζν ε κειέηε φζν
θαη ε δηακφξθσζε
ηνπ πεξηβάιινληνο
ρψξνπ ζπλέβαιαλ
ζην
λα
δεκηνπξγεζεί έλα
ζηνιίδη πνπ θνζκεί
ηνλ ρψξν ηνπ ΣΔΙ
θαη δεκηνπξγεί ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα
κηα
πνηνηηθή
αθαδεκατθή
εθπαίδεπζε.
ην

λέν θηίξην πέξα απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο
εθνδηαζκέλνπο κε ππνινγηζηέο θαη εξγαζηεξηαθφ
εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ππάξρεη
ακθηζέαηξν ρσξεηηθφηεηαο 150 ζέζεσλ, εμνπιηζκφο
θαη ρψξνη πγηεηλήο γηα ΑκΔΑ, γξαθεία ησλ
θαζεγεηψλ, λεζίδα ππνινγηζηψλ
γηα ηνπο
ζπνπδαζηέο, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ν ρψξνο ηεο
Γξακκαηείαο ηνπ ηκήκαηνο.
Σν
ηκήκα
Γεσπιεξνθνξηθήο
θαη
Σνπνγξαθίαο δηαζέηεη 1.300 ελεξγνχο ζπνπδαζηέο,
ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα λα
ζπνπδάζνπλ ην απαηηεηηθφ αληηθείκελν ηεο
Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ζ’ έλα
εμαηξεηηθφ πεξηβάιινλ. Οη ζπνπδαζηέο δειψλνπλ
ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
καζεκάησλ ηνπο ζηνπο λένπο ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο
ηνπ ηκήκαηνο θαη ε ζπλερήο παξνπζία ηνπο θαη ν
ζεβαζκφο ζην θηίξην ην απνδεηθλχεη θαζεκεξηλά.
Η θ. Θενδσξίδνπ,
πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο, καο
δήισζε φηη ζα ραξεί πνιχ λα
μελαγήζεη ζην λέν θηίξην φζνπο
παιηνχο
απνθνίηνπο
ηνπ
ηκήκαηνο
ζέινπλ
λα
ην
επηζθεθζνχλ.

*Απόθνηηε Σκήκαηνο
Ληώηα Υξπζάλζε

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΚΣΖΡΗΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
*Από ηνλ θνηηεηή Γάθηπια Κσλζηαληίλν
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Κεληξηθή είζνδνο ησλ θηεξίσλ

Όςε ησλ θηεξίσλ – Κεληξηθή είζνδνο

Όςε ησλ θηεξίσλ – Πεξηβάιινλ ρώξνο

Αίζνπζα εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο
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αξσηέο Laser2 – Δθαξκνγέο θαη εκπεηξίεο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην ΣΔΗ
εξξώλ.
Σνπ *Αγξνλόκνπ Σνπνγξάθνπ πκεσλίδε Παύιν
Οη ζαξσηέο laser απνηεινχλ κία απφ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ απνηππψζεσλ. Ιζηνξηθά
πξνήιζαλ απφ ηα αεξνκεηαθεξφκελα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνηχπσζε ησλ βπζψλ ιηκέλσλ,
ιηκλψλ θαη άιισλ ππνβξχρησλ ζρεκαηηζκψλ κηθξνχ, θπξίσο, βάζνπο. Σα νγθψδε απηά φξγαλα αθνχ έγηλαλ
ειαθξχηεξα κε ηελ αθαίξεζε πεξηηηψλ ζηνηρείσλ ηνπο (GPS, γπξνζθνπηθψλ ζπζηεκάησλ θιπ), έθηαζαλ ζηα
ρέξηα ησλ επαγγεικαηηψλ κε ηελ κνξθή κεραλεκάησλ ηα νπνία έρνπλ φγθν, φρη πνιχ κεγαιχηεξν απφ έλα
γεσδαηηηθφ ζηαζκφ ή έλα δέθηε GPS.
Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζαξσηψλ laser πνπ ηνπο θάλνπλ λα ππεξέρνπλ έλαληη άιισλ ζπκβαηηθφηεξσλ
κεζφδσλ απνηχπσζεο είλαη ηα παξαθάησ:







Μέηξεζε κε κεγάιε αθξίβεηα κεγάινπ πιήζνπο
ζεκείσλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ηελ
επέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Έλαο ζαξσηήο laser κπνξεί
λα ζαξψζεη 3 – 15 ρηιηάδεο ζεκεία / sec.
Διαρηζηνπνίεζε ρξφλνπ κεηξήζεσλ ζην πεδίν
3D πιεξνθνξία κε ηαπηφρξνλε απφθηεζε
ρξσκαηηθήο (ζπλήζσο RGB) πιεξνθνξίαο γηα ηα
ζεκεία απνηχπσζεο
Λεηηνπξγία θαη ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο ε θαη
κεδεληθήο νξαηφηεηαο
Μεγάιε αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο ρσξίο ηελ αλάγθε
χπαξμεο ζεκείσλ ειέγρνπ

Όψθ του ςαρωτι IRLIS με τθν βάςθ του

Η πξαθηηθή ησλ εξγαζηώλ πεδίνπ είλαη ε κέηξεζε
κε δηαδνρηθέο ζαξψζεηο ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ε ζπξξαθή
ησλ δηαδνρηθψλ κνληέισλ κέζσ κίαο πεξηνρήο επηθάιπςεο. Οη δηαδηθαζίεο ζπξξαθήο κπνξνχλ λα γίλνπλ
απηνκαηνπνηεκέλα ή κε ηελ επέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Σν ηειηθφ πξντφλ είλαη έλα λέθνο ζεκείσλ ην νπνίν κπνξεί λα
επεμεξγαζηεί θαη λα δηαρεηξηζηεί δίλνληάο καο ζρέδηα (2D ή 3D), ζηεξεά κνληέια, γξακκέο, ζεκεία θιπ. Η
ηδηαηηεξφηεηα ησλ κεηξήζεσλ είλαη φηη δελ απαηηνχληαη ζηαζεξά ζεκεία ειέγρνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο
ή ηεο θιίκαθαο ηνπ ππφ απνηχπσζε αληηθεηκέλνπ. Δπηθνπξηθά θπζηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηφρνη ή
θσηνζηαζεξά γηα ηελ έληαμε ηνπ κνληέινπ ζε έλα ζχζηεκα αλαθνξάο.
Σν πεδίν εθαξκνγώλ είλαη αξθεηά κεγάιν θαη θαζεκεξηλά, κε ηηο εμειίμεηο ηφζν ησλ νξγάλσλ φζν θαη
ησλ πξνγξακκάησλ, απμάλεηαη. Ήδε ζε παγθφζκην επίπεδν ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηνκείο φπσο:
1. Απνηχπσζε νδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (δξφκσλ, αληζφπεδσλ θφκβσλ θιπ)
2. Αξρηηεθηνληθέο απνηππψζεηο αληηθεηκέλσλ θαη ζηνηρείσλ πνιηηηζηηθήο αμίαο (κλεκείσλ, αγαικάησλ,
επηγξαθψλ θιπ)
3. Απνηχπσζε ρψξσλ αηπρεκάησλ (νδηθψλ, βηνκεραληθψλ θιπ) θαη πεξηνρψλ θαηαζηξνθψλ
(θαηνιηζζήζεσλ, ζεηζκψλ θιπ)
4. Σνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο γεσκεηξηθά πνιχπινθσλ πεξηνρψλ ή κε έληνλν θαη ηδηαίηεξν αλάγιπθν (πρ
ζπειαίσλ)
5. Δηδηθέο απνηππψζεηο κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο αεξνδξφκηα, βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ
6. Αληίζηξνθε κεραληθή (reverse engineering) κε ζθνπφ αληηγξαθή κεραλεκάησλ, δηαηάμεσλ, νξγάλσλ
θιπ
7. Βηνκεραλία θηλεκαηνγξάθνπ θαη δηαζθέδαζεο κε ηελ απνηχπσζε θαη κνληεινπνίεζε κνξθψλ, πεξηνρψλ
θαη αληηθεηκέλσλ γηα ρξήζε ζε Virtual θφζκνπο ή ζε computer games.

2

Ο φξνο ζαξσηέο laser ρξεζηκνπνηείηαη εδψ γηα λα θαιχςεη έλα επξχ θάζκα νξγάλσλ ηα νπνία ζηελ δηεζλή
βηβιηνγξαθία κπνξεί λα εκθαλίδνληαη σο: laser scanners, 3d scanners, lidar θιπ. ην άξζξν ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν
παξαπάλσ γεληθφο φξνο.
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Σν 2006 ην Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ηνπ ΣΔΙ εξξψλ παξαθνινπζψληαο φιεο ηηο
εμειίμεηο ζηηο ηερλνινγίεο αηρκήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παξέρεη ελεκεξσκέλε εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο
ηειεπηαίεο εμειίμεηο, πξνκεζεχηεθε έλαλ ζαξσηή laser ILRIS 36D απφ ηελ εηαηξία Optech (http://www.optech.ca).
Πξφθεηηαη γηα έλα φξγαλν ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ην νπνίν απνθηήζεθε κε ηελ ινγηθή λα παξέρεη ζηνπο
ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο εθπαίδεπζε ζηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ ηνκέα ηνπο. Οξηζκέλα απφ ηα
αμηφινγα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθηεζε απφ ην Σκήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

3 m – 1500 m (80% αλαθιαζηηθφηεηα ζηφρνπ)

Αθηίλα ζάξσζεο:

3 m – 800 m (20% αλαθιαζηηθφηεηα ζηφρνπ)
3 m – 350 m (4% αλαθιαζηηθφηεηα ζηφρνπ)
Δκβέιεηα:

3 – 1.500 m

Σαρύηεηα ζάξσζεο:

2500 ζεκεία / sec

Βήκα κεηαθίλεζεο θνπθίδαο laser

0,00115° (θαηά X θαη θαηά Y)

Μήθνο θύκαηνο laser:

1500 nm

Laser class (IEC 600825-1)

Class 1

Οπηηθό παξάζπξν ζάξσζεο

-20° κέρξη 90° (Κάζεην επίπεδν) x 360° (Οξηδφηην επίπεδν)

Οπηηθό παξάζπξν ζάξσζεο

40o x 40o (Μία ζάξσζε)

Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ

USB Flash

Δπηθνηλσλία

Ethernet θαη Wireless

Υξόλνο ιεηηνπξγίαο (2 κπαηαξίεο)

5 ψξεο ζάξσζεο

Δλζσκαησκέλε ςεθηαθή θάκεξα 6 Mp
χλδεζε κε laptop θαη palmtop
Δζσηεξηθή απνζπψκελε κλήκε USB stick 1Gb
Σν ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζε απιφ ηξίπνδα θαη θέξεηαη ζε δχν βαιίηζεο ζπλνιηθνχ βάξνπο (κε ηηο δχν
κπαηαξίεο) <50 kgr
Σα δεδνκέλα παξέρνληαη ζε έλα επξχ θάζκα αξρείσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε φια ηα
πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο λέθνπο ζεκείσλ (π.ρ. Polyworks, Geomagic Studio, Reconstructor θιπ)
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Η
ινγηθή
ηεο
ιεηηνπξγίαο
ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζαξσηή laser έγθεηηαη ζηελ ελεξγή
ζάξσζε κε ηελ ηερληθή Time-of-Flight. Η
ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηεί νξαηή αθηίλα laser ε
νπνία αλαθιάηαη ζην ππφ κέηξεζε ζεκείν. Καηφπηλ
ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
εθπνκπή κέρξη ηελ ιήςε ηνπ ζήκαηνο θαη κέζσ
ελφο απνζηαζηφκεηξνπ ππνινγίδεηαη ε απφζηαζε.
Απηή ε ζπζθεπή ππνινγίδνληαο κε αθξίβεηα ηνλ
ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη κία αθηίλα laser πνπ
εθπέκπεηαη απφ ηνλ ζαξσηή laser, λα αλαθιαζηεί
ζην αληηθείκελν θαη λα επηζηξέςεη πίζσ ζηελ πεγή
ηεο κεηξάεη ηελ απφζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζεκείνπ.

Η δηαθνξνπνίεζε κε ηα θιαζηθά EDM
είλαη φηη ζηελ πεξίπησζή ηνπο γίλνληαη εθαηνληάδεο
κεηξήζεηο πξνο έλα ζεκείν κέζα ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα (1 – 2 δεπηεξφιεπηα). Καηφπηλ νη
κεηξήζεηο απηέο καο δίλνπλ ηελ ηηκή ηεο απφζηαζεο
ηνπ κεηξνχκελνπ ζεκείνπ. Αληίζεηα νη ζαξσηέο
laser ζηνλ ίδην ρξφλν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ
εθαηνληάδεο
κεηξήζεηο
δηαθνξεηηθψλ
ζεκείσλ.
Αληί
δειαδή
λα
επηθεληξσζνχλ ζε έλα ζεκείν ζαξψλνπλ φιε ηελ
γεηηνληθή ηνπ πεξηνρή. Έλα επηπξφζζεην ζηνηρείν
είλαη ε απνπζία ζθαικάησλ πνπ νθείινληαη ζε
ζηνηρεία θιαζηθήο ηνπνγξαθίαο φπσο χςνο ζηφρνπ,
κε θαζεηφηεηα ζηπιαηνχ, offset ζεκείνπ, ζηαζεξά
πξίζκαηνο θιπ.

Ήδε ζην Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη παξαθάησ πηπρηαθέο
εξγαζίεο:
«Σξηζδηάζηαηε απνηχπσζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ “Μαχξνο Βξάρνο” ηδεξνθάζηξνπ κε ρξήζε Laser
Scanner» (Ινχληνο 2007) απφ ηνπο ζπνπδαζηέο Πξνθπιιίδε Παξαζθεπά θαη Ρνχλνπ Διέλε κε επηβιέπνληα
ηνλ αλ. θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο θν Παπαζενδψξνπ Κσλζηαληίλν.
«Σξηζδηάζηαηε απνηχπσζε ηνπ θηηξίνπ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΣΔΙ εξξψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Laser Scanner
ILris 3D» (Οθηψβξηνο 2007) απφ ηνπο ζπνπδαζηέο Κνθίδνπ Υξηζηίλα θαη Σδηαλάθε Δκκαλνπήι κε
επηβιέπνληα ηνλ ππνγξάθνληα
Δλψ είλαη ζε εμέιημε ε πηπρηαθή εξγαζία:

1.

2.

«Απνηχπσζε κε ηελ βνήζεηα ζαξσηή
laser (Laser Scanner) ηνπ λένπ θηηξίνπ
Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο –
Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΙ εξξψλ»
(Έλαξμε πηπρηαθήο Μάξηηνο 2009)
απφ ηηο ζπνπδάζηξηεο Γανχια Υάηδσ
θαη Μαινχζε Μαξία κε επηβιέπνληα
ηνλ ππνγξάθνληα.
Οη εξγαζίεο απηέο πεξηειάκβαλαλ ηφζν
εξγαζίεο απνηχπσζεο κε ην ζπγθεθξηκέλν
φξγαλν αιιά θαη φιεο ηηο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο
θαη νπηηθνπνίεζεο ηνπ λέθνπο ησλ ζεκείσλ θαη
ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ. Σα κειινληηθά ζρέδηα
πεξηιακβάλνπλ
ηελ
πξαγκαηνπνίεζε
ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
επαγγεικαηηψλ, ησλ ζπνπδαζηψλ αιιά θαη ησλ
απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηηο δπλαηφηεηεο απηήο ηεο
ηερλνινγίαο.
3.

Συπικι εικόνα δεδομζνων ςάρωςθσ

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαη απφ ηελ εκπεηξία πνπ
απνθηήζεθε απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζαξσηή laser είλαη ηα εμήο:






Πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά εχρξεζην θαη γξήγνξν εξγαιείν ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζην
πεδίν
Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απαηηεί αξθεηφ ρξφλν θαη ζεκαληηθφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο αιιά
ηαπηφρξνλα ηα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά δίλνληαο ηελ ηξηζδηάζηαηε εηθφλα ηεο
απνηχπσζεο ε νπνία αλ ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ ρξσκαηηθή πιεξνθνξία καο δίλεη κία ζρεδφλ
πηζηή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο
Η αθξίβεηα πνπ επηηπγράλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ρξφλν απνηχπσζεο θαζψο θαη ε παξαγφκελε
πιεξνθνξία, ην θάλνπλ έλα αξθεηά δειεαζηηθφ φξγαλν κεηξήζεσλ
Η πςειή ηηκή απφθηεζήο ηνπ θαη ην ζεκαληηθφ θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θάλνπλ, πξνο ην
παξφλ δχζθνιε ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ επαγγεικαηίεο. Οη ηάζεηο φκσο ηεο αγνξάο δείρλνπλ
ηελ αληηζηξνθή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θπθινθνξνχλ φιν θαη θζελφηεξα κνληέια κε
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κεησκέλν θφζηνο θαζψο πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ήδε ππάξρνπζεο πιαηθφξκεο
CAD πεξηνξίδνληαο ην θφζηνο.

Ζνωςθ διαδοχικϊν ςαρϊςεων (πρωτογενι δεδομζνα πριν τθν επεξεργαςία)

αρωτισ IRLIS με τα παρελκόμενά του





Βηβιηνγξαθία
Jacobs Geoff, ζεηξά άξζξσλ ζην Professional Surveyor Magazine, απφ ηεχρνο Μαξηίνπ 2004 κέρξη
ηεχρνο Ινπιίνπ 2007
Optech, ILRIS-3D Operation Manual 0040170/Rev A, Optech Incorporated Industrial & 3D Imaging
Division, Vaughan Ontario Canada, November 2006
πκεσλίδεο Παχινο, αξσηέο Laser. Σερλνινγία, ηερληθέο θαη εθαξκνγέο, ΣΔΙ εξξψλ, έξξεο, 2008
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Ο ξόινο θαη νη εξγαζίεο ηνπ κεραληθνύ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ζε
έξγα δηάλνημεο εξάγγσλ.
Σνπ *Μεραληθνύ Γεσπιεξνθνξηθεο & Σνπνγξαθίαο Μπαιηθηζή ηέθαλν

ε ζρέζε κε ηα Έξγα δηάλνημεο ΗΡΑΓΓΩΝ, νη εξγαζίεο ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη,
εθηειεί, δηαρεηξίδεηαη ή ζπκκεηέρεη ν Μεραληθφο Γεσπιεξνθνξηθήο & Σνπνγξαθίαο Σ.Δ.
κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:

1
Γίθηπν Σνπνγξαθηθψλ εμαξηήζεσλ, ράξαμε άμνλα
ζήξαγγαο, νξηζκφο ηνπ ζηελ επηθάλεηα, θαζνξηζκφο –
νξηνζέηεζε δσλψλ απαιινηξίσζεο, δηειεχζεσλ, θαη
εξγνηαμηαθήο νδνπνηίαο ή εγθαηαζηάζεσλ.

2
Απνηχπσζε θαη ζπζρεηηζκφο κε επηθαλεηαθέο
εγθαηαζηάζεηο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, νηθηζκνχο,
δίθηπα, δξφκνπο, θιπ.

ηφκηα ζήξαγγαο: ράξαμε, γεσκεηξία, απνξξνέο
φκβξησλ, θαζνξηζκφο ζεκείσλ γηα αγθπξψζεηο θαη κέηξα
επζηάζεηαο – ελίζρπζεο πξαλψλ. (3D εηθφλα)
3

4
Απνηχπσζε θαη ζπζρεηηζκφο επη ράξηνπ ησλ
δηεξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ, ζηάζκεο ππφγεηνπ πδξνθφξνπ
νξίδνληα.

5
Καζνξηζκφο άμνλα ή θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ
ράξαμεο θαη πξνρψξεζεο ηνπ κεηψπνπ δηάλνημεο – δηνξζψζεηο έιεγρνο θαη νδεγίεο γηα
ηελ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλήο θαη κφληκεο ππνζηχισζεο.

6
Απνηχπσζε ζήξαγγαο θαη πξνεηνηκαζία
3D κνληέινπ.
7
ρεδηαζκφο εγθάξζησλ ηνκψλ θαη
ζχγθξηζε κε ηηο ζπκβαηηθέο ηππηθέο δηαηνκέο.
Δθηίκεζε – ππνινγηζκφο ππεξεθζθαθψλ ή
απεηθφληζε θαη απαξαίηεηεο επεκβάζεηο γηα
ππνζθαθέο.
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8
Απνηχπσζε (ή ζθαλάξηζκα) κεηψπνπ
δηάλνημεο ζήξαγγαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο
επηζηήκνλεο – ηερληθνχο, ελζσκάησζε ζηνηρείσλ
πνπ αθνξνχλ ζηε (α) γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη
δηαθνξνπνηήζεηο εμνξηζκέλνπ ζρεκαηηζκνχ, (β)
ηεθηνληθή θαη αζπλέρεηεο, (γ) δηάηαμε δηαηξεκάησλ
θαη ρξφλσλ επηβξάδπλζεο αλαηίλαμεο δηάλνημεο.

9
Δλζσκάησζε ησλ γεσινγηθψλ –
γεσηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε 3D κνληέιν ηκεκάησλ ή ζπλφινπ ηεο ζήξαγγαο.

10
Απνηχπσζε θαη απεηθφληζε ζε ζρέδηα ησλ
ζηαζκψλ κέηξεζεο δνλήζεσλ, ζέζεσλ γεσηερληθψλ
νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο ηεο ζήξαγγαο.

11
Απνηχπσζε δηθηχσλ θαη ππνδνκήο ζήξαγγαο,
εγθάξζησλ θαη ζπλδεηήξησλ ζεξάγγσλ,
αλζξσπνζπξίδσλ, θξεάησλ θαη ζεξάγγσλ αεξηζκνχ.

12
ηνηρεία επηκεηξήζεσλ θαη ζχληαμεο
πηζηνπνηήζεσλ πξνφδνπ εξγαζηψλ.
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πήιαηα – Μέζνδνη απνηύπσζεο – ρεκαηηζκόο ζπειαίσλ
Σνπ *Μεραληθνύ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Ενύπε Γεκήηξην

ΜΔΡΟ Α
Σα ζπήιαηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ

Απηή ηνπ ε αλαπφθεπθηε

ηδηνκνξθία καο

ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ ζε φιν ηεο ην θάζκα. Απφ

επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηάθνξεο κεζφδνπο

ηελ πξψηε ηνπο ρξήζε σο θαηαιχκαηα, ζηελ

απνηχπσζεο αιιά θαη καο απαγνξεχεη θάπνηεο

κεηέπεηηα σο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ή θαη ηφπνπο

άιιεο.

ιαηξείαο, σο θαηαθχγηα θαηά ηηο πεξηφδνπο

Η ρξήζε GPS δελ είλαη εθηθηή δηφηη ζην

πνιέκσλ, κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο φπνπ ζηε ρψξα

εζσηεξηθφ ηνπ ζπειαίνπ νη ζπζθεπέο δελ κπνξνχλ

καο ε ππάξρνπζα λνκνζεζία θαζηζηά ηα ζπήιαηα

λα εληνπίζνπλ ην ζήκα (θχκα) πνπ εθπέκπνπλ νη

πξνζηαηεπφκελα κλεκεία θπζηθήο θιεξνλνκηάο θαη

δνξπθφξνη αθνχ απηφ δελ είλαη ζε ζέζε (ιφγσ

ν θαζέλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα επηζθεθζεί θαη

κήθνπο θχκαηνο) λα δηαπεξάζεη ηα πεηξψκαηα ηνπ

λα κάζεη ιίγα πξάγκαηα γηα απηά.

ζπειαίνπ. Μπνξεί παξφια απηά λα ρξεζηκνπνηεζεί

Η νπζία φκσο, είλαη πσο παξφιν πνπ γηα ην ρξφλν

γηα ηελ εχξεζε ζπληεηαγκέλσλ ηεο εηζφδνπ ηεο

δσήο ηεο Γεο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ έξρεηαη θαη

ζπειηάο, φπνπ είλαη εθηθηφ.

παξέξρεηαη, γηα ην ζχληνκν ρξνληθφ πέξαζκα ηνπ
θάζε αλζξψπνπ απφ ηε Γε, θαληάδνπλ αζάλαηα. Η

Η ηειεπηζθφπεζε επίζεο δελ είλαη δπλαηή γηα ηνλ

ζπλνιηθή εκθάληζε ελφο ζπειαίνπ, παξακέλεη

ίδην πεξίπνπ ιφγσ κε ην GPS. Οη δνξπθνξηθέο

ακεηάβιεηε γηα ρηιηάδεο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο

θσηνγξαθίεο απνηππψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ζεκείνπ

θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα.

ηεο γεο πνπ δεηάκε φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ

. Οη κέζνδνη κπνξεί λα αιιάμνπλ, ηα εξγαιεία

δνξπθφξν αιιά φρη νηηδήπνηε βξίζθεηαη θάησ απφ

ζίγνπξα, νη άλζξσπνη επίζεο, ν πεξηβάιινλ ρψξνπ

απηή.

ηνπ, ην ζπήιαην φκσο ζα παξακέλεη εθεί αγέξσρν

Δλ ηνχηνηο ππάξρνπλ κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα

θαη ακεηάβιεην ζην πέξαζκα φισλ απηψλ ησλ

ιεηηνπξγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηελ απνηχπσζε

αιιαγψλ.
Σν

ζπήιαην

ζπειαίνπ. Η επίγεηα θσηνγξακκεηξία φπνπ κε ηε
είλαη

έλαο

πνιχ

ηδηαίηεξνο

ρξήζε θσηνγξαθηψλ κπνξνχκε λα απνηππψζνπκε

γεσινγηθφο ζρεκαηηζκφο πνπ έρεη σο βάζε ηεο

κε αθξίβεηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ ζπειαίνπ

δεκηνπξγίαο ηνπ ην λεξφ. Μπνξεί λα βξεζεί

(π.ρ. ζηαιαθηηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο). Δλ ζπλερεία ε

νπνπδήπνηε, ζε ζεκεία απνζηξάγγηζεο πδάησλ, ζην

ηνπνγξαθία,

φπνπ κε

βνπλφ, ζην δάζνο, δίπια ζηε ζάιαζζα, κέζα ζ’

(γαηνδεηηθνχ

ζηαζκνχ)

απηή θαη ινηπά. Ωο εθ ηνχηνπ νη κνξθέο πνπ κπνξεί

απνηχπσζεο ζπληεηαγκέλσλ ζε ζχζηεκα αλαθνξάο,

λα πάξεη ην εζσηεξηθφ ηνπ πνηθίινπλ.

ηε ρξήζε ηαρπκέηξνπ
θαη

κε

ηε

κέζνδν

κπνξεί λα καο δψζεη απνηππψζεηο ηνπ ζπειαίνπ κε

Μπνξεί λα είλαη πξνζπειάζηκν πνιχ εχθνια κε

κέγηζηε αθξίβεηα ησλ απνηππσκέλσλ ζεκείσλ. Οη

κεγάιεο θαη επίπεδεο αίζνπζεο, ή λα είλαη δχζβαην,

ηξηζδηάζηαηνη laser ζαξσηέο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ

λα έρεη πνιχ ζηελά πεξάζκαηα, θαηαξξάθηεο,

καο επηζηξέθεη λέθνο ζεκείσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη

ζηθφληα, λα είλαη θαηαθφξπθν, βαζκηδσηφ, λα ην

ηελ θαζνιηθή επηθάλεηα ηνπ ζπειαίνπ ζε ηξεηο

δηαξξέεη θάπνην ππφγεην πνηάκη ή λα είλαη

δηαζηάζεηο.

εμνινθιήξνπ ή θνκκάηη απηνχ βπζηζκέλν ζε λεξφ.

Κιείλνληαο ε απιή κέζνδνο ηεο ραξηνγξάθεζεο

Να είλαη ζρεκαηηζκέλν ζε πάγν ή ζε εθαηζηεηαθφ

κε ρξήζε κεηξνηαηλίαο ή απνζηαζηνκέηξνπ θαη

πέηξσκα. Να έρεη κήθνο κφιηο κεξηθά κέηξα ή λα

ππμίδαο δεκηνπξγνχκε θαηφςεηο ζπειαίνπ κεξηθήο

εθηείλεηαη ζε ζηνέο εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ.

αθξίβεηαο.
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Σέινο γηα εξγαζίεο θαηά βάζε εληνπηζκνχ
εγθχισλ

κπνξεί

λα

ρξεζηκνπνηεζεί

ππνζαιάζζην, ιφγνπ ράξηλ ζπήιαην, δελ κπνξνχλ

ε

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε επθνιία ειεθηξνληθά

θαζκαηνζθφπεζε θαη ν ξαδηνεληνπηζκφο.

φξγαλα. ε έλα βάξαζξν 200 κέηξσλ βάζνπο δελ
είλαη θαη ην πην εχθνιν πξάγκα λα θαηέβεη ζηνλ

Η «ραξηνγξάθεζε» είλαη ε ζπλεζέζηεξε κέζνδνο
απνηχπσζεο

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

απφ

πάην ηνπ έλα βαξχ φξγαλν γηα λα γίλνπλ νη

ηνπο

κεηξήζεηο θαη πφζν κάιινλ λα μαλαλέβεη πάλσ.

ζπειαηνιφγνπο γηα ηελ ραξηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε
ηνπ ζπειαίνπ θαη απηφ ιφγσ ηεο επθνιίαο ηεο

Μία αθφκα ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ηα

ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ ιηγνζηνχ βάξνπο

επίπεδα πγξαζίαο ζην ζπήιαην πνπ ζπλήζσο

θαη φγθνπ ηνπο.

αγγίδνπλ ην 100% κε απνηέιεζκα φξγαλα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ δεζκίδεο θσηφο γηα κεηξήζεηο, λα

Η ηδηαηηεξφηεηα ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ζπειαίνπ

έρνπλ κεγάια ζθάικαηα εμαηηίαο ηεο δηάζιαζεο

είλαη θαη ην βαζηθφηεξν -εάλ φρη ην κφλν- ζηνηρείν
επηινγήο

κεζφδνπ

απνηχπσζήο

ηνπ.

ε

ησλ

έλα

δεζκίδσλ

απφ

ηα

κφξηα

λεξνχ

ηνπ

ζπλήζσο

ζε

πεξηβάιινληνο.

ΜΔΡΟ Β
ρεκαηηζκόο ζπειαίσλ:
Σα

Γεληθά

ζπήιαηα

αζβεζηνιηζηθά
Σα ζπήιαηα είλαη Γεσινγηθά θαηλφκελα κεγάιεο

είλαη

πεηξψκαηα, φπσο ζε ιάβα, ςακκίηεο θαη κάξγεο.

πεηξψκαηα, ηα δηαβξψλεη θαη έηζη ζρεκαηίδνληαη
βάξαζξα

νπφηε

απνθιείεηαη φκσο ν ζρεκαηηζκφο ηνπο θαη ζε άιια

θίλεζε ηνπ λεξνχ ην νπνίν, δηεηζδχνληαο ζηα
ζπήιαηα,

πεηξψκαηα,

δηαθνζκεκέλα κε ζηαιαρηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο, δελ

ζεκαζίαο. Η δηακφξθσζή ηνπο νθείιεηαη ζηελ

νξηδφληηα

ζρεκαηίδνληαη

Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ζπειαίσλ

(θαηαθφξπθα

είλαη ε δηαιπηηθή δξάζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ πάλσ

πεγάδηα), ππφγεηνη πνηακνί, πεγέο, θαηαβφζξεο θιπ.

ζε κεγάινπ πάρνπο αζβεζηφιηζνπο Σα αζβεζηνχρα

' απηήλ αθξηβψο ηε δηαβξσηηθή θίλεζε ηνπ

πεηξψκαηα είλαη ειάρηζηα δηαιπηά απφ ην θαζαξφ

λεξνχ νθείιεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ δηάθνζκνπ ησλ

λεξφ, φκσο ην ππφγεην λεξφ πεξηέρεη νξγαληθά νμέα
ή θπξίσο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ ην θάλνπλ λα

ζπειαίσλ: ηνπ πειαηνζέκαηνο. Η ζηαγνλνξνή,

δξα ζαλ νμχ θαη λα δηαιχεη εχθνια ηα πεηξψκαηα

δηαδηθαζία αξγή κα ζηαζεξή, αθήλεη θαηάινηπα

απηά.

αζβεζηίνπ, εμαηηίαο ην νπνίνπ δεκηνπξγνχληαη νη
ζηαιαθηίηεο, πνπ θξέκνληαη απφ ηελ νξνθή ηνπ

Η δηαιπηηθή απηή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ δξα θπξίσο

ζπειαίνπ θαη νη ζηαιαγκίηεο, πνπ πςψλνληαη απφ

θαηά κήθνο ησλ ξεγκάησλ ηνπ πεηξψκαηνο, ηφζν
θαηαθφξπθα,

ην δάπεδν ηνπ.

θαζψο

θαηεβαίλεη

ιφγσ

ηήο

ζηαιαθηίηεο

βαξχηεηαο, φζν θαη νξηδφληηα (ππφγεηα πνηάκηα).

ελψλνληαη κε ηνπο ζηαιαγκίηεο ζρεκαηίδνληαο

Γηα ην ιφγσ απηφ νη δηάδξνκνη ησλ ζπειαίσλ

πρλά,

κεηά

απφ

αηψλεο,

νη

αλήθνπλ ζε δχν ηχπνπο, ν έλαο αθνινπζεί ηα

θνιφλεο, πνπ πξνθαινχλ δένο ζηνλ επηζθέπηε. Γηα
ηε δεκηνπξγία ησλ ζπειαηνζεκάησλ ρξεηάζηεθαλ

θαηαθφξπθα ξήγκαηα θαη ν άιινο ηα νξηδφληηα

δεθάδεο ή θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα.

ζηξψκαηα. ηε πξψηε πεξίπησζε νη δηάδξνκνη είλαη
ζηελνί θαη ςεινί θαη ζηε δεχηεξε θαξδηνί θαη

Δηδηθά

ρακεινί ή ζρεηηθά ςεινί. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο

Σν ζπήιαην είλαη κηα κεγάιε θνηιφηεηα ζην

φκσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη κνξθέο ησλ

πέηξσκα πάλσ ή θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.

ζρεκαηηζκψλ απηψλ κεηαβάιινληαη.
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ηαλ νινθιεξψλεηαη ε δηάλνημε ησλ ζπειαίσλ

Δθηφο απφ απηφ ην «θιαζηθφ» ηξφπν δεκηνπξγίαο

θαη ζηακαηά ην κεγάισκά ηνπο, αξρίδνπλ νη

ζπειαίσλ

δεπηεξνγελείο απνζέζεηο αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ πνπ

κεγάισλ θνηινηήησλ ζε παξάθηηα πεηξψκαηα κε

είλαη

νη ραξαθηεξηζηηθνί

ηελ ελέξγεηα ησλ θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο ή κέζα ζε

ζηαιαρηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο (πέηξηλα ζηνιίδηα). Σα

ιάβεο. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ ηειεπηαίσλ γίλεηαη φηαλ

ρξψκαηα απηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ είλαη ζπλήζσο ην

κεξηθέο θνξέο ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηεο ιάβαο

θαζαξφ άζπξν, δηάθνξεο απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ,

ςχρνληαη πην γξήγνξα απ' φηη ηα εζσηεξηθά. Έηζη

ηνπ κνβ ή ηνπ πξάζηλνπ. Σν πιηθφ πνχ ζρεκαηίδεη

είλαη δπλαηφ ε εζσηεξηθή ιάβα λα ζπλερίζεη λα

ηνχο ζηαιαρηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο πξνέξρεηαη απφ

θηλείηαη θαη εθφζνλ απνκαθξχλεηαη, δεκηνπξγεί

ην πιηθφ ηεο νξνθήο θαη κεηαθέξεηαη κε ην βξφρηλν

θνηιφηεηεο.

λεξφ.

δεκηνπξγεζνχλ

ν

ηξαβεξηίλεο

θαη

Η απφζεζε ηνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ (CaC03)

ππάξρνπλ

πεξηπηψζεηο

Αθφκε

ζπήιαηα

απφ

ηεθηνληθά

δεκηνπξγίαο

κπνξεί
αίηηα,

κεηαθίλεζεο κεγάισλ ηκεκάησλ πεηξσκάησλ.

γίλεηαη κε ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ θαη θπξίσο κε
ηελ απνβνιή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (C02) Απηφ
νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη θαηά ην ρεηκψλα
ην λεξφ πνπ δηαπεξλά ηα ζηξψκαηα ηεο νξνθήο
είλαη ςπρξφ θαη γη' απηφ δηαιχεη πεξηζζφηεξν
CaCO3 (πεξηέρεη κάιηζηα θαη απμεκέλε πνζφηεηα
C02).
ζν φκσο θαηεβαίλεη πξνο ηα θάησ γίλεηαη
ζεξκφηεξν, θπξίσο ιφγσ ηήο ζεξκφηεηαο ηεο Γεο
θαη ράλεη κέξνο ηνπ C02, κε ζπλέπεηα λα
απνβάιιεηαη θαζαξφ CaCO3 ηφζν ζε ξσγκέο απφ
ηελ νξνθή, φζν θαη αληίζηξνθα ζην δάπεδν φπνπ
πέθηνπλ ζηαγφλεο ηέηνηνπ λεξνχ. Πνιιέο θνξέο
ζηαιαρηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο ζρεκαηίδνπλ κεγάινπο
φγθνπο πνχ θξάζζνπλ ηνχο δηαδξφκνπο θαη ηηο
εηζφδνπο ησλ ζπειαίσλ εηξέο απφ θνιφλεο πνπ
ζρεκαηίδνληαη κε απηφ ην ηξφπν δεκηνπξγνχλ
ηνηρψκαηα πνχ ρσξίδνπλ ηα ζπήιαηα ζε Θαιάκνπο.

Βηβιηνγξαθία

Με ην ίδην πιηθφ ζθεπάδνληαη θαη ηα ηνηρψκαηα ησλ

[http://www.mani.org.gr/spilaia/index.htm]

Θαιάκσλ, κε απνηέιεζκα λα κε θαίλεηαη ην αξρηθφ
πέηξσκα ζηα πεξηζζφηεξα ζπήιαηα.
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4.ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ζ δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ label features θαη ησλ ζρεδίσλ από ην Arc Map ζην
Autocad.
Σνπ* Απόθνηηνπ Γεσπιεξνθνξηθήο & Σνπνγξαθίαο Φιακνύξε Γεκήηξην
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ φζνη δνπιεχνπλ ζην Arc map θαη ζέινπλ λα παξαδψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην Autocad.

Πξψηε δνπιεηά είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα
γεσβάζε θαη λα επηιέμνπκε πνηα δεδνκέλα ζέινπκε
λα εμάγνπκε απ' ηε ζπλνιηθή καο εξγαζία.
Αλνίγνπκε ην Arc Catalog θαη πάκε ζηελ δηαδξνκή
πνπ ζέινπκε θαη δεκηνπξγήζνπκε κηα θελή
γεσβάζε (Geodatabase). Απηφ γίλεηαη αλ
παηήζνπκε πάλσ αξηζηεξά ζην file->new θαη
επηιέγνπκε File ή personal geodatabase, θαη ηεο
δίλνπκε έλα φλνκα ηεο αξέζθεηαο καο. ηε ζπλέρεηα
παηάκε ην Data -> Export Data. ην Export:
επηιέγνπκε ην All features θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε
ην θάθειν φπνπ νξίδνπκε ηε δηαδξνκή ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ε γεσβάζε καο θαη ηέινο παηάκε νθ.

unplaced labels to annotation, ειέγρνπκε ηε
δηαδξνκή αλ είλαη ζηε γεσβάζε πνπ δεκηνπξγήζακε
θαη ηέινο παηάκε ην Convert. Απηφκαηα έρεη
πξνζζεηή ζην παξάζπξν κε ηηο νληφηεηεο. ηα
Annotation δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θακία
επέκβαζε, γη' απηφ ζα πξέπεη απφ ηελ αξρή λα έρνπλ
γίλεη πξνζεθηηθέο ξπζκίζεηο γηα λα κελ
επαλαιεθζεί μαλά ε ίδηα δηαδηθαζία. Βέβαηα
κπνξνχκε λα ηηο αιιάμνπκε κέζα απ' ην Autocad.
Πιένλ είκαζηε έηνηκνη λα ηα εμάγνπκε ζην Autocad.
Αλνίγνπκε ην ArcToolbox , επηιέγνπκε θάησ ηελ
θαξηέια Search θαη πιεθηξνινγνχκε ζηε πάλσ
κπάξα ηελ ιέμε Export. Δθφζνλ έρεη ηειεηψζεη ε
αλαδήηεζε επηιέγνπκε ην Export to Cad. ηε
καθέηα πνπ εκθαλίδεηαη εδψ, νξίδνπκε πνηεο
νληφηεηεο ζέινπκε λα εμάγνπκε απιά παηψληαο
ζηελ πάλσ κπάξα ην βειάθη πνπ δείρλεη πξνο ηα
θάησ. Σέινο νξίδνπκε ηε δηαδξνκή θαη ην φλνκα
πνπ ζα απνζεθεχζεη ην αξρείν ζε .DWG θαη παηάκε
ην ΟΚ. Σν κφλν πνπ καο κέλεη είλαη λα αλνίμνπκε
ην Autocad θαη λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα.

Σψξα ζα πξέπεη λα εκθαλίζνπκε ηα Label Features
ζηελ νζφλε ηνπ Arc Map. Απηφ γίλεηαη αλ θάλνπκε
δεμί θιηθ θαη επηιέμνπκε ην Label Features ζην
παξάζπξν (table of contents) φπνπ εθεί έρνπκε φια
ηα Layers κε ηνηο νληφηεηεο. Απηφ πξέπεη λα γίλεηαη
πάλσ ζε θάζε κηα νληφηεηα μερσξηζηά. Σψξα
έρνπκε εκθαλίζεη ηα Labels. ηε ζπλερεία μαλά
παηάκε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ νληφηεηα φπνπ
εκθαλίζακε ηα Labels θαη επηιέγνπκε ην Properties.
ηε καθέηα φπνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε ηελ
θαξηέια Labels πνπ βξίζθεηαη πάλσ. Δδψ
ξπζκίδνπκε πσο ζέινπκε λα θαίλνληαη ηα Labels.
Καιφ ζα είλαη λα ξπζκίζνπκε θαη ην κέγεζνο ηεο
γξακκαηνζεηξάο αλάινγα κε ηελ θιίκαθα πνπ
ζέινπκε λα εθηππσζεί. Η γεσβάζε ζα καο ρξεηαζηεί
γηα λα κεηαηξέςνπκε ηα label ( ηε δπλακηθή
γξακκαηνζεηξά ) ζε Annotation (ζρφιην) . Παηάκε
πάιε δεμί θιίθ ζηελ νληφηεηα θαη επηιέγνπκε ην
Convert Labels to Annotation. ηε καθέηα πνπ
εκθαλίδεηαη ζην Store Annotation επηιέγνπκε ην In
a database, ζην Create Annotation For επηιέγνπκε
ην All features, έρνπκε ηηθαξηζκελν ην Convert

εκείσζε: ζε πεξίπησζε όπνπ έρνπκε ρξώκα γξακκαηνζεηξάο καύξν ή πνιύ ζθνύξα ρξώκαηα πηζαλώλ λα κελ
θαίλνληαη ζην Autocad, απιά όηαλ αλνίμνπκε ην Autocad έρνπκε κόλν αλνηθηό ην layer όπνπ ππάξρνπλ νη
γξακκαηνζεηξέο, ηηο επηιέγνπκε όιεο θαη αιιάδνπκε ην ρξώκα ηνπο.
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Δξγαιεία Γηαδηθηπαθήο Υαξηνγξαθίαο γηα Υξήζε Γεσγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ
Google Maps – Greece On-line – Google Earth – Talent Cruiser
Σνπ *Μεραληθνύ Γεσπιεξνθνξηθήο & Σνπνγξαθίαο Κνξκά Κσλζηαληίλν
Έλαο δηαδηθηπαθφο ςεθηαθφο ράξηεο καο δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα λα πινεγεζνχκε ζε ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα,
λα επηιέμνπκε ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαη ηελ
θιίκαθα ζηελ νπνία απηή απνδίδεηαη. Γηαθξίλνπκε δχν
ηχπνπο ρξήζεο δηαδηθηπαθψλ ραξηψλ:
Πινήγεζε θαη ρξήζε κέζα απφ έλαλ θνηλφ web
browser.
Πινήγεζε θαη ρξήζε κέζσ κηαο desktop εθαξκνγήο
ε νπνία πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζην ζηαζκφ
εξγαζίαο
ηνπ
ρξήζηε.
Δηθόλα1: Οδεγψληαο απφ ηελ Καξδίηζα ζηηο έξξεο
νδεγίεο ηνπ Google Maps.

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη ε
ακεζφηεηα θαη ε επθνιία ρξήζεο. Ο ρξήζηεο απιά
επηζθέπηεηαη έλαλ ηζηφηνπν θαη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φιεο
ηηο παξερφκελεο ιεηηνπξγίεο. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο
θαηεγνξίαο είλαη νη ππεξεζίεο Google Maps θαη Greece
on-line.

κε ηηο

2. Greece On-line
Σν Greece On-line
είλαη θαη απηή κηα δσξεάλ
ραξηνγξαθηθή ππεξεζία πνπ εζηηάδεηαη κφλν ζηνλ
Διιαδηθφ ρψξν θαη ζηεξίδεηαη ηερλνινγηθά ζηελ
πιαηθφξκα Talent Cruiser. Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηψληαο
ην Greece On-line κέζα απφ έλαλ θνηλφ web browser
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πινεγνχληαη ραξηνγξαθηθά ζε
φιε ηελ Διιάδα κέρξη θαη ην επίπεδν νηθνδνκηθνχ
ηεηξαγψλνπ κηα πφιεο. Μπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ζεκεία
ελδηαθέξνληνο, λα παίξλνπλ νδεγίεο κεηάβαζεο απφ έλα
ζεκείν αθεηεξίαο ζε θάπνην ζεκείν πξννξηζκνχ.

Σν πιενλέθηεκα ηεο δεχηεξεο κεζφδνπ είλαη φηη δίλνπλ
ζην ρξήζηε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο φπσο γηα
παξάδεηγκα πινήγεζε ζε ηξηζδηάζηαηα ηνπία θαη
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζηε ρξήζε θαη πξφζβαζε ζηα
γεσγξαθηθά δεδνκέλα. Παξαδείγκαηα απηήο ηεο
θαηεγνξίαο είλαη νη εθαξκνγέο Google Earth θαη Talent
Cruiser.

Λεηηνπξγίεο Πινήγεζεο
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα
εζηηάζεη ζηελ επηζπκεηή πεξηνρή κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο κεηαθίλεζεο (pan) θαη
εζηίαζεο (zoom).
Γηα ηελ κεηαθίλεζε ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ
ράξηε ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία pan θξαηψληαο
παηεκέλν ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ θαη
κεηαθηλψληαο ην πάλσ ζην ςεθηαθφ ππφβαζξν.
Καηά ηελ κεηαθίλεζε εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά ηα
ηκήκαηα ηνπ ράξηε ηα νπνία αλαθηψληαη απφ ηνλ
θεληξηθφ εμππεξεηεηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλάινγα
κε ηελ ηαρχηεηα ζχλδεζεο ζην Internet επεξεάδεηαη
θαη ε ηαρχηεηα εκθάληζεο ηνπ ράξηε. Σα φξηα ηεο
πεξηνρήο ζηα νπνία κπνξεί λα πινεγεζεί θάπνηνο
νξίδνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξκαο θαη
απφ ηελ έθηαζε πνπ θαιχπηνπλ ηα δηαζέζηκα
γεσγξαθηθά δεδνκέλα.
Καηά ηελ αλάγλσζε ελφο ράξηε, ν ρξήζηεο κπνξεί
λα δεη ζηελ πεξηνρή πνπ επέιεμε κε κεγαιχηεξε
ιεπηνκέξεηα. Απηέο νη δπλαηφηεηεο δίλνληαη κέζσ
ησλ ιεηηνπξγηψλ εζηίαζεο (zoom) είηε ζε κηθξφηεξε
είηε ζε κεγαιχηεξε ραξηνγξαθηθή θιίκαθα. Η
εζηίαζε κπνξεί λα γίλεη κε δπν ηξφπνπο:
● κε ηε ξνδέια ηνπ πνληηθηνχ ζηξέθνληαο ηελ πξνο
ηα πάλσ (κεγέζπλζε) ή πξνο ηα θάησ (ζκίθξπλζε).
● ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν εζηίαζεο κε
επηινγή ησλ ζπκβφισλ «+»(κεγέζπλζε) ή «»(ζκίθξπλζε).

1. Google Maps
Σν Google Maps είλαη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία ραξηψλ
πνπ παξέρεηαη δσξεάλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ραξηνγξαθηθή πινήγεζε, αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφ
ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη δξνκνιφγεζε απφ έλα
ζεκείν αθεηεξίαο ζε θάπνην ζεκείνπ πξννξηζκνχ.
Κάπνηνο κε απινχο πξνγξακκαηηθνχο ρεηξηζκνχο ζα
κπνξνχζε λα ελζσκαηψζεη ζηνλ δηθηπαθφ ηνπ ηφπν ηε
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ Google Maps απφ ηνπο
επηζθέπηεο ηνπ, δίλνληαο έηζη θάπνηα πιεξνθνξία.
Παξάδεηγκα απνηειεί ε ζέζε ησλ θαηαζηεκάησλ κηαο
αιπζίδαο.
Σν Google Maps πξνζθέξεη ηέζζεξα είδε ραξηνγξαθηθψλ
ππνβάζξσλ:
Οδηθνχο θαη ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο.
Αεξνθσηνγξαθίεο θαη Γνξπθνξηθέο εηθφλεο.
Μηθηή απεηθφληζε (ζπλδπαζκφο θσηνγξαθηψλ θαη
νδηθψλ ραξηψλ) .
Σξηζδηάζηαηε
παλνξακηθή
απεηθφληζε
360ν
(δηαηίζεηαη κφλν γηα νξηζκέλεο πφιεηο).
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Σν Google Earth έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα
απεηθνλίδεη θαη ηξηζδηάζηαηα θηίξηα θαη θαηαζθεπέο πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εθαξκνγή Sketch Up. Οη
γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη
εθθξαζκέλεο ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84.

Δζηηάδνληαο ζε κεγαιχηεξε ραξηνγξαθηθή θιίκαθα, ηα
γεσγξαθηθά δεδνκέλα απνδίδνληαη κε ηελ θαιχηεξε
ιεπηνκέξεηα. Παξάιιεια εκθαλίδνληαη ηα γεσγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζηνχλ
ζε κηθξφηεξε ραξηνγξαθηθή θιίκαθα. Με ηελ εζηίαζε ζε
κηθξφηεξεο ραξηνγξαθηθέο θιίκαθεο απνδίδεηαη θαιχηεξα
ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο.

Δπίζεο, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ
ζπληεηαγκέλεο, λα δνπλ κηα ηνπνζεζία ή λα ςάμνπλ
ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο (geocoding).

Γηαδξαζηηθό Τπόκλεκα
ηελ εθαξκνγή Greece On-Line ζην δεμί κέξνο ηνπ
ςεθηαθνχ ράξηε βξίζθνληαη νξγαλσκέλα ζε ζεκαηηθέο
ελφηεηεο ηα δηαζέζηκα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η
νξγάλσζή ηνπο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
νξγαλψλνληαη ηα αξρεία ησλ ππνινγηζηψλ ζε θαθέινπο
θαη ππνθαθέινπο. Σν θάζε έλα γεσγξαθηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ πεξηγξάθεηαη κε έλα φλνκα αθφκα ην
γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πεξηγξάθεηαη θαη κε θάπνην
ζχκβνιν (εηθνλίδην).
Αξηζηεξά απφ ην φλνκα ηνπ θάζε γεσγξαθηθνχ
ραξαθηεξηζηηθνχ ππάξρεη έλα θνπηί επηινγήο κε ην νπνίν
ν ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγρεη ηελ εκθάληζή ηνπ. Μπνξεί λα
επηιέγεη απφ ην ππφκλεκα (legend) ηελ εκθάληζε
επηζπκεηψλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.

Η ηξηζδηάζηαηε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ηνπ Google
Earth είλαη εθθξαζκέλε ζηε Keyhole Markup Language
(KLM) ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δσξεάλ γηα κε
εκπνξηθέο ρξήζεηο.

Λεηηνπξγίεο Αλαδήηεζεο
Η νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ ζε έλα ραξηνγξαθηθφ
πεξηβάιινλ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε θαηά ηνλ αλάινγν
ηξφπν πνπ γίλεηαη ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο, παξέρνληαο
επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο αλαδήηεζεο πάλσ ζηνλ ράξηε.
Σν θάζε γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη
ηνπνζεηεζεί ζηνλ ράξηε ζπλνδεχεηαη θαη απφ κηα ζεηξά
πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (properties), νη νπνίεο ην
δηαθνξνπνηνχλ
απφ
άιια
φκνηα
γεσγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά.
Με ηηο ιεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο ν ρξήζηεο θηιηξάξεη θαη
επηιέγεη λα εκθαληζηνχλ ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε κφλν εθείλα
ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ νη
πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πεξηέρνπλ ηηο επηζπκεηέο
ιέμεηο θιεηδηά.
Δηζάγνληαο ιέμεηο θιεηδηά πξνο αλαδήηεζε ν ρξήζηεο
κπνξεί λα θηιηξάξεη θαη λα επηιέμεη λα δεη αλάκεζα ζε
γεσγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά
κε
πεξηγξαθηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ.
Οξίδνληαη σο θξηηήξηα αλαδήηεζεο ιέμεηο θιεηδηά πνπ
πεξηγξάθνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα γεσγξαθηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ, ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο
δηαρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν
πνπ είλαη νξγαλσκέλα ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ζην ππφκλεκα ηνπ ράξηε.

Δηθόλα2: Η γε φπσο θαίλεηαη απφ ςειά κε ηε ρξήζε ηνπ Google
Earth.

4. Talent Cruiser
Η εθαξκνγή είλαη παξφκνηα κε ην Google Earth θαη ε
νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ην δηθηπαθφ ηφπν
(http://www.cruiser.eu). Με ηνλ Cruiser νη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα πινεγνχληαη ζε ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα θαη
ηξηζδηάζηαηα ηνπία, λα αλαδεηνχλ θαη λα εληνπίδνπλ
γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο
θαη λα δεκηνπξγνχλ δηθφ ηνπο ραξηνγξαθηθφ πεξηρεφκελν
(ζεκεία, γξακκέο, πνιχγσλα)

3. Google Earth
Σν Google Earth είλαη κηα desktop εθαξκνγή
ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηεο γεο. Σν Google Earth
ραξηνγξαθεί ηε γε ρξεζηκνπνηψληαο δνξπθνξηθέο
θσηνγξαθίεο, αεξνθσηνγξαθίεο θαη δεδνκέλα GIS. Η
εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε γηα Microsoft Windows 2000,
XP, Vista, Windows 7, Mac, Linux.

Δηθόλα3: Πινήγεζε ζε ηξηζδηάζηαηα ηνπία κε ηνλ Talent
Cruiser.
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Ηζηνζειίδεο
1.

Δπίζεκε ηζηνζειίδα Google Maps.
http://maps.google.com/

2.

Δπίζεκε ηζηνζειίδα Google Earth.
http://earth.google.com
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3.

Η ζειίδα ηεο Greece On-Line.
http://www.greece-on-line.gr

4.

Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Talent Cruiser.
http://www.cruiser.eu
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Γσξεάλ ςεθηαθά δεδνκέλα γηα όινπο
Σνπ *Μεραληθνύ Γεσπιεξνθνξηθήο & Σνπνγξαθίαο Αξγπξόπνπιν Δπξηπίδε

Έλα πξφβιεκα γηα φινπο εκάο πνπ αζρνινχκαζηε κε ηελ δεκηνπξγία ραξηνζπλζέζεσλ είλαη ε εχξεζε
ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, είηε θχξηα είηε βνεζεηηθά φπνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ νπηηθά ηελ δεκηνπξγία καο.
Καη φινη καο μέξνπκε ην θφζηνο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη πφζν δχζθνιν είλαη λα βξνχκε
δσξεάλ θάπνηα απφ απηά.

Σν πεξαζκέλν κφιηο κήλα μεθίλεζε κηα λέα πξνζπάζεηα ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν
http://www.naturalearthdata.com φπνπ δηαηείζεληαη δσξεάλ ςεθηαθά δεδνκέλα ζε κνξθή vector
αιιά θαη raster παγθφζκηνπ βειελεθνχο, ζε 3 δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο:

1:10.000.000 (1cm = 100Km)
1:50.000.000 (1cm = 500Km)
1:100.000.000 (1cm = 1.100Km)

πσο είλαη θπζηθφ ηα δεδνκέλα απηά δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ραξηνζπλζέζεηο αθξίβεηαο,
αιιά ζε ραξηνζπλζέζεηο κε κεγάιεο θιίκαθεο.
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Σα δεδνκέλα πέξα απφ ηηο θιίκαθεο, ρσξίδνληαη θαη ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, πνιηηηζκηθά θαη θπζηθά.
ε απηά ελδεηθηηθά κπνξείηε λα βξείηε φξηα θξαηψλ, ηζηνί πφιεσλ φπσο θαη ηηο πφιεηο(ζεκεηαθά),
πδξνγξαθηθφ δίθηπν, παγεηψλεο, βαζπκεηξηθά ζηνηρεία θ.α.

ια ηα δεδνκέλα κπνξνχκε λα ηα δνχκε πξηλ ηα θαηεβάζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο απφ online viewer
ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε http://earthatlas.info/naturalearth
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Η πξνζπάζεηα απηή δελ πξνέθπςε απφ έλα ή δχν ηπραία άηνκα. Δίλαη κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα
ραξηνγξάθσλ θαη εξεπλεηψλ απ'φιν ηνλ θφζκν καδί κε ηελ ππνζηήξημε εηαηξηψλ, νξγαληζκψλ θαη
παλεπηζηεκηψλ (βιέπε ESRI, University of Wisconsin θ.α) θαη κπνξείηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα εδψ :
http://www.naturalearthdata.com/about/contributors

Σν πνιχ ελζαξπληηθφ είλαη πσο ηα δεδνκέλα ήδε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιχ θφζκν, φπσο θαη ε
δεκηνπξγία θνηλφηεηαο φπνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα αλαθέξεη ηπρφλ ζθάικαηα έηζη ψζηε λα
δηνξζσζνχλ. Ήδε κεηά απφ έλα κήλα θπθινθνξίαο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε αλαλέσζε ησλ δεδνκέλσλ
κε δηνξζψζεηο, θπζηθά δσξεάλ ζε φινπο .
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Geodesy in the construction (Automation of Surveing works in
construction)
By : *Zoran L. Ćirović, B.Sc in Geodesy from Belgrade, Serbia
And *Zvezdana Mojsić , Land Surveyour from Belgrade, Serbia

We live and work during the expansion of
computer technology. Geodetic works in
certain phases of engineering processes can be
automated. In this work, automation of some
steps of the process will be provided
engineering creating custom tools (programs),
some characteristic needs engineering process.

ISO. Information about the facility geodetic
experts have the opportunity to gather in all
phases of design (a general, preliminary and
main project), under construction and its
completion. Of great interest to investors is to
perform geodetic works in all phases of design
and during construction of the building is
organized so that all necessary data to be
properly collected, registered, processed and
presented. This includes timely establishment
of an adequate database of geodetic data to be
used for the formation of ISO, GeodIS and
GIS.

On the other hand, geodetic specialists have a
large number of valuable data about the object,
therefore it is logical to form part of the
geodetic information system object (ISO) and
to participate in the formation of the complete

1.

Automation of surveying works during the construction of buildings (interactive design)

In construction engineering facilities (buildings, bridges, tunnels, roads, various hydro technical
buildings, transmission lines, pipelines, ski ...), achieve geometric parameters of accuracy depends on
numerous factors such as type of building, type of material, method of construction, mutual correlation
facilities in the technological process of exploitation etc.
The problem of accuracy in performing construction, engineering and testing facilities on the other
hand, is directly related to economics in the use of materials and savings in the construction,
guarantees the embedding of equipment and machinery, reliability in results etc. The geodetic work in
work building process is ensuring the accuracy of geometry.
The geodetic experts are required to perform:
1.

2.

3.

4.

positioning of the projected geometry of the object required
accuracy and within the given tolerance of construction and
assembly facilities,
to make the control of structural elements of geometry before
construction and to provide evidence of their quality, actually
to prove that they have a geometry according to the projected,
and will be fully fit in the geometry of the projected building,
control the geometry of the building during construction and
that provide evidence of its quality, actually to prove that the
object has a geometry according to projected, and
conduct geodetic monitoring facility, actually its foundations
(if necessary and provided the main project of building) and
that provide evidence about the stability of the building.
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Previously mentioned can be achieved by
making the necessary geodetic-technical
design documentation, which is performed
calculation accuracy (marking geometry and
geodetic observations of control of geometry
objects), starting from allowed deviations or
necessary accuracy of certain geometric
parameters in this case and implementation of
projects in process of construction . When it is
necessary to use modern measuring and
computing technology, which can realize
automation of geodetic works in all phases of
design, construction and operation of objects.

In the process of building the facility, it is
possible to apply the automation object
identification using TS, where to get the
display deviations from the projected size.

building, it is possible to accurately determine
the geodetic expert built geometry of the object
(quality control of geometry), and with the
geometry (dimensions of these objects) to
perform re-calculation of static and determine
whether it is possible to keep the geometry and
continue construction of the building with the
disturbed, compared to the original geometry,
but to further build a satisfactory geometry
(which proves repeated static calculations).
This type of design is called interactive design
(static calculation for the adopted geometry,
proving that it is not possible to achieve this
geometry (control measures), establishing a
new generated geometry, a new static
calculation with the new geometry. This
process is repeated until a need for it, actually
until the geometry of the object is achieved
consistent with projected.

In cases where marked geometry is consistent
with the projected object, actually achieved
geometry deviates from the projected more
than what is allowed as contingency created
strains in this part of the building which does
not allow satisfactory mark geometry object
that proves the control marked geometry. In
this case, if the request complied with in the
project should demolish that part of the
building.Such a procedure may lead to
unsuccessfully perform multiple demolition
and re-building, and that is not possible to
achieve a satisfactory geometry object. To
avoid the demolition of the building and re-

Modern construction places all recent requests
surveyors in the form of identification and
control of measuring geometric parameters of
the construction of facilities. Therefore, it is
necessary for identification and control
methods of measurement develop appropriate
methods, constructed (if needed) of new
devices that can realize greater accuracy and,
in any case, realize automation of geodetic
works. In other words, inevitably apply
modern measuring and computing technology
in the execution of tasks and works in
engineering geodesy.

25

ΓΔΩΣΟΠΟΛΟΓΗΟ
Σν Δμακεληαίν Πεξηνδηθό ηνπ πιιόγνπ – Α΄ Δμάκελν 2010 – Σεύρνο 1

5.ΑΦΗΔΡΩΜΑ ΠΡΟΩΠΑ
πλέληεπμε ηνπ Μεραληθνύ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Γεκεηξίνπ Βαζίιε ζην
πεξηνδηθό Δξγνηαμηαθά Θέκαηα.
Δίδπκε ζήξαγγα ηνπ Πιαηάλνπ όπνπ βξίζθεηαη 155ν ρηιηόκεηξν ηεο λέαο εζληθήο νδνύ
Παηξώλ – Αζελώλ.
Παξαθάησ αθνινπζεί απφζπαζκα ζπλέληεπμεο ηνπ πεξηνδηθφ θαη αλαθνξάο ηνπ έξγνπ γηα ηηο
εξγαζίεο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ.
ην παξαπάλσ έξγν γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθιίζεσλ ζηηο ζήξαγγεο φπσο επίζεο θαη ησλ
επηθαλεηαθψλ θαζηδήζεσλ, θαζψο νη εξγαζίεο δηάλνημεο εθηεινχληαη ζε κηα επαίζζεηε πεξηνρή.
Τπάξρεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γεσκεραληθήο παξαθνινχζεζεο , ην νπνίν εθηφο απφ ηνπο
ζηαζκνχο ζπγθιίζεσλ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θιηζηφκεηξα ηνπνζεηεκέλα ζηα πξαλή θαη ζηηο
παζζαινζηνηρίεο, θαζψο θαη θπςέιεο θνξηίνπ ζηα πξνηεηλφκελα αγθχξηα ησλ παζζάισλ.
Λακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά κεηξήζεηο απφ ην αξκφδην ηνπνγξαθηθφ ηκήκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ην
νπνίν ειέγρεη θαη αμηνινγεί θαζεκεξηλά ηα πξσηνγελή δεδνκέλα.
Μέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη θάπνηα κέηξεζε πνπ λα καο έρεη αλεζπρήζεη φζνλ αλαθνξά ηηο
παξακνξθψζεηο απφ ηηο εξγνηαμηαθέο δηαλνίμεηο ηνλίδεη ν θ. θνληνγίαλλεο.
Δπηπξφζζεηα , Ο θχξηνο Γεκεηξίνπ επηζεκαίλεη φηη ην ηκήκα ηεο γεσκεραληθήο παξαθνινχζεζεο
(monitoring) ειέγρεη εληαηηθά ην ππθλφ δίθηπν ησλ ζηαζκψλ ζπγθιίζεσλ θαη ζηνπ δχν θιάδνπο
ηεο ζήξαγγαο.

Πεγή
Πεξηνδηθό Δξγνηαμηαθά Θέκαηα Σεύρνο επηεκβξίνπ 2009
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πλέληεπμε κε ηνλ Γάιιν Υσξνηάθηε θαη γεσγξάθν κε εμεηδίθεπζε ζηα GIS
Arnaud Deleurme
Σνπ *Μεραληθνύ Γεσπιεξνθνξηθήο & Σνπνγξαθίαο Γήκνπ Αζαλάζην
εηαηξείαο «Infoδεκ» γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
εθαξκνγψλ ηνπ webmapping φπσο ην WebGIS
θαζψο θαη εθαξκνγέο δηάρπζεο ησλ γεσγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. Βάζεη ηεο εκπεηξίαο
κνπ, κπνξψ θαη είκαη ζπλερψο ελήκεξνο γηα ηηο
αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηελ νδεγία INSPIRE.

-Κύξηε Αξλώ , πείηε καο δπό ιόγηα γηα ηνλ εαπηό
ζαο , έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό ζαο.
Ολνκάδνκαη Arnaud DELEURME θαη θαηάγνκαη
απφ ηε Γαιιία. Δίκαη θάηνρνο πηπρίνπ ηνπ
ηκήκαηνο Γεσγξαθίαο θαη Υσξνηαμίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ρέλ (Rennes). Δπίζεο, θαηέρσ
έλα κεηαπηπρηαθφ πάλσ ζην GIS θαη ζηε
Υαξηνγξαθία απφ ην Παλεπηζηήκην Rennes2 ζηε
Γαιιία θαη έλα δεχηεξν επξσπατθφ κεηαπηπρηαθφ
ειιελνγαιιηθφ ζηε Υσξνηαμία θαη ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο
Θεζζαιίαο ζην Βφιν.

-Ση ζεκαίλνπλε γηα εζάο ηα Γεωγξαθηθά
πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ
Σα Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ
απνηεινχλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα κπνξείο λα έρεηο
αθξηβή γλψζε ησλ εδαθψλ θαη ηεο πνιππινθφηεηάο
ηνπο.

Ήκνπλ ππεχζπλνο έξγνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
GIS ζηνπο δήκνπο: Pays d’Ancenis θαη Sud-Estuaire
ζην Loire-Atlantique. Απηέο νη εκπεηξίεο κνπ, κνπ
επέηξεςαλ λα εθθξάζσ ηηο δπλαηφηεηεο κνπ ζην
ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
GIS, απεπζπλφκελν θπξίσο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
δήκνπ θαη ησλ δηαθφξσλ θνηλνηήησλ πνπ
απνηεινχλ ην δήκν.

-Πείηε καο ηελ γλώκε ζαο γηα ηα παξαθάηω
ιεηηνπξγηθά GIS:
1. ARCGIS : Πιήξεο θαη αθξηβφ
2.AYTOCADMAP : Ιζρπξφ, εμαζθαιίδεη εχθνια
ηε κεηάβαζε απφ ην CAD πξνο ην GIS
3.GRASS GIS : Πνιχπινθν αιιά πνιχ
εμεηδηθεπκέλν ζηηο εξγαζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ
πεξηβάιινληνο.
4.QUANTUM GIS : απιφ, ειεχζεξν θαη επηηξέπεη
κηα πξψηε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ GIS
5. MAPINFO : ειιηπέο εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ
ηνπ ESRI. Ληγφηεξν γλσζηφ ζηηο ηειεπηαίεο
εθδφζεηο ηνπ.

Δλ ζπλερεία απηψλ ησλ εκπεηξηψλ, εξγάζηεθα σο
γεσπιεξνθνξηθφο θαη βνεζφο ηνπ ππεπζχλνπ ησλ
επξσπατθψλ έξγσλ ζην Téléparc (Parc Géomatique)
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Gers (CCI Gers). Η
απνζηνιή κνπ απηή κνπ επέηξεςε λα ζπκκεηέρσ
ζηελ πινπνίεζε ηεο Τπνδνκήο Υσξηθψλ
Γεδνκέλσλ (SDI) Grisi ζηελ πεξηθέξεηα MidiPyrénées θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο
ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ GRISI. Παξάιιεια
ζπκκεηείρα ζηα έξγα SDI Gers, GIS Armagnac,
έξγν PYRED2, GeoWINE.

-Αλ ππάξρνπλ θαη άιια ιεηηνπξγηθά GIS πνπ
γλωξίδεηε κπνξείηε λα καο ηα πείηε;

Η εκπεηξία κνπ ζην επηκειεηήξην ηνπ Gers κνπ
έδσζε επίζεο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρσ ζε
δηάθνξα ζπλέδξηα (Πακπεινχλα-Ιζπαλία, ΡίγθαΛεηνλία, Παξίζη-Γαιιία) γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
νδεγίαο INSPIRE, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηε
Γεσπιεξνθνξηθή. Μηα απφ ηηο απνζηνιέο κνπ ήηαλ
λα πιαηζηψζσ ηνπο θνηηεηέο πξνπηπρηαθνχ ή
κεηαπηπρηαθνχ ηνπ ηκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθήο
πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε
ζην Δπηκειεηήξην, έηζη ψζηε λα ηνπο θάλσ λα
αλαθαιχςνπλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο αιιά θαη ηηο
ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο.

Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο...πνιιά απφ
ζπλδεδεκέλα κε παλεπηζηεκηαθά
ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο:
PuzzleGIS, OpenJump, TimeMap,
udig…

απηά είλαη
έξγα πνπ
: OrbisGIS,
TaktukGIS,

-Πνηα ζεωξείηαη όηη είλαη ηα πην ζεκαληηθά κέξε
ηωλ ζπζηεκάηωλ (εηζαγωγή-επεμεξγαζίααλάιπζε-απόδνζε-έιεγρνο), γηα ηελ δηδαζθαιία
απηώλ ωζηέ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπο;
Έλα GIS είλαη θαηαλνεηφ φηαλ έρνπκε κηα ζθαηξηθή
άπνςε γηα απηφ πνπ πξνζθέξεη. Πηζηεχσ φηη ε
θαιχηεξε δηδαζθαιία ηνπ GIS γίλεηαη φηαλ

Σέινο εδψ θαη ελάκηζη ρξφλν, πξνζθέξσ ηελ
εκπεηξία κνπ ζηνπο θφιπνπο κηαο ειιεληθήο
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εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε θαη κε ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα. Απηφ έρεη σο βαζηθή πξνυπφζεζε
φηη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ GIS είλαη
ζπκπιεξσκαηηθέο θαη απηφ γίλεηαη πην θαηαλνεηφ
φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ζηηο ρσξνηαμηθέο
κειέηεο. Γειαδή απφ ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ
κέρξη ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ είλαη ε δεκηνπξγία
ραξηψλ. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ, λα δηδάζθνπκε
γεληθά θάζε ιεηηνπξγία GIS γηα ηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε απηνχ.

είλαη δηαθνξεηηθέο ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο
εθαξκνγέο. Σν Webmapping είλαη έλαο ηνκέαο πνπ
απεπζχλεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα άηνκα ζηελ
πιεξνθνξηθή θαη απαηηεί θάπνηεο εηδηθέο
ηθαλφηεηεο.
Οη
φξνη
client/server
είλαη
επαλαιακβαλφκελεο.
Σν WebGIS είλαη έλα εξγαιείν πνπ κνηάδεη κε ην
GIS desktop αιιά πξνηείλεη ιεηηνπξγηθφηεηεο
επεμεξγαζίαο ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ζην
internet. Απηά ηα εξγαιεία είλαη ζε πιήξε επέθηαζε
θαη αλάπηπμε κε ηελ αζηακάηεηε θαη απμαλφκελε
ρξήζε internet.

-ηελ Ειιάδα πνηα κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε ηωλ
πζηεκάηωλ θαη πωο απηά ζα βνεζήζνπλε ζηελ
θνηλωλία ;

-Η επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα ηνπο
απόθνηηνπο ηκεκάηωλ Γεωπιεξνθνξηθήο ηωλ
άιιωλ ρωξώλ εθηόο Ειιάδνο ζε ηη επίπεδν
βξίζθεηαη;

Σν δήηεκα δελ είλαη λα γλσξίδνπκε πνην ινγηζκηθφ
κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ θνηλσλία ζηε δηαρείξηζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο, αιιά ην ζεκαληηθφ είλαη λα
αλαγλσξίζνπκε αξρηθά πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηεο
θνηλσλίαο. Απηφ απαηηεί λα θαζνξίζνπκε ηα δπλαηά
ζεκεία αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ εδάθνπο πνπ
κειεηνχκε. ηαλ ην πξφβιεκα εληνπηζηεί κε θάζε
ιεπηνκέξεηα, ηφηε ζα είλαη πηζαλφ λα εθηηκήζνπκε
απφ ηερληθήο απφςεσο πνην είλαη ην ζχζηεκα πνπ
πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηηο βαζηθέο καο αλάγθεο.
Κάλνληαο ην αληίζεην, πξνθαιεί πνιχ ζπρλά ηελ
ηνπνζέηεζε ελφο έξγνπ θαηαδηθαζκέλν λα κελ
πινπνηεζεί πνηέ, θαη λα βιέπνπκε ηα εξγαιεία ηεο
πιεξνθνξηθήο λα κείλνπλ ζηα ραξηηά ή μεραζκέλα
ζην βάζνο κηαο ληνπιάπαο ζε έλα γξαθείν.

Γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ ηκεκάησλ πνπ βξίζθνληαη
ζηε Γαιιία, ην επίπεδν είλαη πνιχ θαιφ
γλσξίδνληαο φηη νη θνηηεηέο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο
είλαη ηθαλνί λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο
απεπζείαο κεηά απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Απν
ηερληθήο απφςεσο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ηα
πην γλσζηά ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, έρνπλ ηε γλψζε
θαη κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο
θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ δεκφζησλ ππαεξεζηψλ.
-Θεωξείηαη απαξαίηεηε ηε Μεηαπηπρηαθή
Εθπαίδεπζε;

-Πνηα ε γλώκε ζαο γηα ηελ επηζηήκε ηεο
Φωηνγξακκεηξίαο θαη ηεο Σειεπηζθόπεζεο ;

ρη, θαζφινπ. ια εμαξηψληαη απφ ηνπο ζηφρνπο
πνπ ζέηνπκε γηα ηε κειινληηθή εξγαζία πνπ
επηζπκνχκε λα θάλνπκε.

Γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή κε ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πνπ έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί πην πνιχ ζηα
δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πνιηηηθέο (GMES)
βαζηζκέλεο ζε απηφ ην δήηεκα ηνπνζεηνχληαη ζηηο
ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ζηηο επξσπατθέο
πεξηθέξεηεο (Γίθηπν NEREUS).

Σν λα ζέιεη θάπνηνο λα εμαζθήζεη πξαθηηθά ην GIS
δελ απαηηεί παξά ιίγα ρξφληα κφλν ζπνπδψλ. ηε
Γαιιία γηα παξάδεηγκα, νη θνηηεηέο είλαη έηνηκνη
γηα ην ηερληθφ θνκκάηη απηνχ κεηά απφ 1 ρξφλν
εληαηηθήο εθπαίδεπζεο (35h/εβδνκάδα). Σν
κεηαπηπρηαθφ απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο
θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ κηα
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε έηζη ψζηε λα
απνθηήζνπλ κηα εηδηθφηεηα πην ζπγθεθξηκέλε. Έηζη
ην GIS κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε απηφ ηνλ ηνκέα
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη πην
απνηειεζκαηηθνί ζηηο κειέηεο ηνπο. (Γηα
παξάδεηγκα: κεηαπηπρηαθφ ζηελ Πνιενδνκία,
Γαζνινγία, Γεσινγία, Γεκφζηα Τγεία…)

-WebMapping ,WebGIS , δπν ιόγηα γηα ηελ θάζε
εθαξκνγή θαη θάπνηα παξαδείγκαηα..
Σν Webmapping είλαη έλαο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο
πνπ πεξηιακβάλεη ην WebGIS θαη πην ζπγθεθξηκέλα
πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηνπ GIS
ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, είλαη ην κέζν γηα λα
απεηθνλίζνπκε αληηθείκελα πνπ έρνπλ κηα
γεσγξθαηθή αλαθνξά ζην internet. Οη ηερλνινγίεο
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-Παλεπηζηήκην Rennes 2 (SIGAT), Παλεπηζηήκην
ηνπ Rouen (TRIAD), Παλεπηζηήκην ηεο Toulouse
III
(SIGMA),
Παλεπηζηήκην
St
Etienne,
Παλεπηζηήκην Paris I, Παλεπηζηήκην Grenoble…

-Μπνξείηε λα πξνηείλεηε Ιδξύκαηα αλά ηνλ θόζκν,
γηα Μεηαπηπρηαθή Εθπαίδεπζε, γηα ηνπο
απόθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο καο, ζε ζρέζε κε ηα
GIS;

Γλσξίδσ πνιχ θαιά ηα εμήο ηκήκαηα ζηα γαιιηθά
παλεπηζηήκηα:
-Μπνξείηε λα καο παξνπζηάζεηε κέζα από εηθόλεο ε αθόκε θαη ραξηνγξαθεκέλεο εηθόλεο θάπνηεο από ηηο
δνπιεηέο ζαο έωο ηώξα θαη λα καο πείηε δπό ιόγηα γηα ηελ θάζε κία;
Η εκπεηξία κνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε δηάθνξα
θαζήθνληα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ησλ
Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ φπσο ε
ηνπνζέηεζε ελφο βηψζηκνπ GIS ζε δηάθνξνπο
δήκνπο ηεο λνηην-δπηηθήο Γαιιίαο. πκκεηείρα ζε
δηάθνξεο κειέηεο πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ αλάπηπμε
ηεο ήπηαο θπθινθνξίαο (ρσξίο κεραλέο) ζηα δάζε
ζηε Βνξεην-δπηηθή πιεπξά ηνπ Παξηζηνχ
(Δπξσπατθφ έξγν Life, Urban Woods for People).
Γηα απηέο ηηο εξγαζίεο, δελ ππάξρεη πνιχ πιηθφ πνπ
κπνξνχκε λα ζπκβνπιεπηνχκε.

Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή πιεξνθνξηθήο ζην
internet πνπ καο επηηξέπεη λα δνχκε ηα γεσγξαθηθά
δεδνκέλα πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα MidiPyrénées. Απηά ηα δεδνκέλα είλαη νξαηά θαη
δηαζέζηκα
εμίζνπ
κέζσ
ελφο
θαηαιφγνπ
κεηαδεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζην internet.
Σειηθά, απηή ε εθαξκνγή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα
ζε θάζε ρξήζηε λα δηαζέηεη ηα γεσγξαθηθά
δεδνκέλα κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Webservices
(πξφηππν OGC).
Απηφ ην έξγν έρεη σο ζθνπφ λα θάλεη γλσζηή θάζε
γεσγξαθηθή πιεξνθνξία πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ
πεξηθέξεηα γηα ην θνηλφ, γηα ηνπο ππεχζπλνπο ησλ
γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη γεληθά γηα απηνχο
πνπ απνθαζίδνπλ πνιηηηθά. Απηή ε εθαξκνγή είλαη
ην απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο λα εθαξκφζνπκε ηηο
αξρέο ηεο επξσπατθήο νδεγίαο INSPIRE πνπ
ζηνρεχεη ζην λα πξνζθέξεη κηα επξεία θαη θαιχηεξε
γλψζε ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.

Δμίζνπ, ζπκκεηείρα επίζεο θαη ζε εξγαζίεο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνχκε λα ηα
δνχκε ζην internet.
Οη ηειεπηαίεο κνπ εξγαζίεο είλαη γεληθά
ζπλδεδεκέλεο κε ην webmapping πνπ ζαο αλέθεξα
πξνεγνπκέλσο θαη κε ηε ρξήζε θσδηθψλ πνπ
πξνέξρληαη απφ ην OpenSource.
πκκεηείρα επίζεο ζην επξσπατθφ έξγν GRISI
(Interreg IIIC) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππνδνκήο
ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ (SDI – Spatial Data
Infrastructure) Grisi ηεο πεξηθέξεηαο Midi-Pyrénées.

Απηφ ην εξγαιείν έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα έρεη κηα αξρηηεθηνληθή βαζηζκέλε ζηα ειεχζεξα ινγηζκηθά
(OpenSource), εμαζθαιίδνληαο ρακειφηεξα θφζηε ελψ καο απαιάζζεη θαη απφ ηελ άδεηα ρξήζεο. Δίλαη έλα
πξαγκαηηθφ παξάδεηγκα ελφο εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην νπνίν είλαη νηθνλνκηθά πξνζβάζηκν θαη
εληειψο ειεχζεξν.

Το WebGIS πος απεικονίζει ηα γευγπαθικά δεδομένα
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Ο καηάλογορ μεηαδεδομένυν διαθέζιμορ ζηο διαδίκηςο
Σν άιιν εξγαιείν πνπ ζπκκεηείρα είλαη κηα εθαξκνγή πξνεξρφκελε απφ κηα επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ έξγνπ PYRED, έρνληαο σο θχξην ζηφρν λα ελδπλακψζεη θαη λα ζηεξίμεη ηηο αληαιιαγέο θαη ηηο
ζπλεξγαζίεο ζηα ειιελν-ηζπαληθά ζχλνξα. Πξφθεηηαη επίζεο γηα κηα εθαξκνγή βαζηζκέλε ζε έλα WebGIS πνπ
δηαρέεη ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα ζην δηαδίθηπν. Απηά ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα δηαρσξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο
ελφηεηεο φπσο: ηδησηηθέο εηαηξείεο, ηνπηθνί ζχιινγνη, επηκειεηήξηα, εθζέζεηο.
Γηα κηα θαιχηεξε θαη πην δπλακηθή αγνξά, απηφ ην εξγαιείν πξνηείλεη κηα απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ
Google Earth.
Η αξρηηεθηνληθή είλαη αθφκε βαζηζκέλε ζηα εξγαιεία opensource (ραξηνγξαθηθφ ινγηζκηθφ) αιιά δελ είλαη
εληειψο ειεχζεξε.
Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία εξγαιεία είλαη WebGIS βαζηζκέλα ζηηο ειεχζεξεο ηερλνινγίεο: OpenSource.
Δπηηξέπνπλ ζε θάζε επηζθέπηε λα δνχλε ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ έξγσλ ππξνπξνζηαζίαο.
Απηέο νη εθαξκνγέο επηηξέπνπλ επίζεο ηελ απεηθφληζε ησλ πεγψλ λεξνχ, ησλ νδηθψλ δηθηχσλ, ησλ δαζνθπιάθσλ,
ησλ δαζψλ, ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ ηνπ εδάθνπο.
Η εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε κέηξεζε ησλ εθηάζεσλ. Σν
download ησλ ραξηψλ είλαη ζε κνξθή PDF.
Η αξρηηεθηνληθή ησλ WebGIS είλαη εληειψο ειεχζεξε(OpenSource). Οη ιεηηνπξγίεο δελ απαηηνχλ παξά ηελ
αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ήδε δηαζέζηκσλ θσδηθψλ.
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Έξγν Βφξαο, ππξνπξνζηαζία ζηα δάζε.

Έξγν ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο, ραξηνγξάθεζε ηεο πφιεο
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Οξηζκέλεο εθαξκνγέο είλαη ηα αζηηθά WebGIS πνπ πξννξίδνληαη ζην λα παξνπζηάζνπλ ηηο ππνδνκέο κηαο πφιεο,
φπσο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα θαξκαθεία, ηα δεκφζηα θηίξηα, ηα νδηθά δίθηπα... Κάζε επηζθέπηεο ζην δηαδίθηπν
κπνξεί θαη ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο λα εθηππψζεη ηνπο ράξηεο πνπ είλαη ζε κνξθή PDF.
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6. ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ

ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΔΩΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ

ΠΡΑΒΗΩΣΖ ΟΦΗΑ – ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΔΣΡΙΓΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ – ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ – ΚΟΡΗΝΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ

ΜΑΝΓΑΚΖ ΦΩΣΖ – ΠΑΛΑΓΗΑ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε.
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΕΛΕΣΕΔΙΟΡΘΩΣΙΚΕ-ΟΡΙΟΘΕΣΗΕΙΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΑΔΕΙΕ
ΣΗΛ: 23510-41131 ΚΙΝ: 6976602986
e-mail: george_kostas@yahoo.com
ΠΑ. ΜΠΑΚΑΛΗ 9 ΚΟΡΙΝΟ Σ.Κ. 60062

ΚΟΤΛΟΤΡΟΤΓΖ ΑΡΓΤΡΩ – ΥΗΟ

ΜΠΑΛΗΚΣΖ ΣΔΦΑΝΟ –ΔΡΡΔ-ΑΘΖΝΑ

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΒΑΗΛΖ –ΦΗΛΗΠΠΗΑΓΑ

ΑΛΜΑ ΑΓΓΔΛΟ – ΔΡΡΔ
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ΛΑΠΑΣΗΝΑ ΑΓΓΔΛΟ – ΒΔΡΟΗΑ

ΓΖΜΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ – ΔΛΑΟΝΑ ΛΑΡΗΖ

ΠΑΛΛΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ – ΚΟΜΟΣΖΝΖ

ΣΕΗΡΗΣΑ ΗΩΑΝΝΖ – ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ

ΒΛΑΥΟ ΓΗΟΝΤΗΟ – ΓΑΛΑΣΗ ΑΘΖΝΑ

ΘΩΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ – ΗΩΑΝΝΗΝΑ – ΝΗΚΟΗΑ
ΚΤΠΡΟΤ

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΓ ΜΓΛΓΣΓ
ΥΑΡΑΞΓΙ - ΑΠΟΣΤΠΩΓΙ
ΒΛΑΥΟ ΔΙΟΝΤΙΟ
Μηχαμικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

ΘΩΜΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
ΠΣΤΥΙΟΤΥΟ ΓΔΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ
θ’ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ.
ηει 0030-6974873589, 00357-99331286
e-mail geotopothomas@hotmail.com
IOANNINA-NICOSIA

 Διεύθυνση: Γ.ΣΟΥΡΗ 6-ΓΑΛΑΤΣΙ Σ.Κ.: 11147
Σηλ.: 6972266915

Email: dion_vlachos@hotmail.com

ΛΗΘΟΞΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ – ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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7. ΓΔΩΗΣΟΔΛΗΓΔ - ΠΡΟΣΑΔΗ
1 . www.sgeotopo.gr
Η ηζηνζειίδα ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Μεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο

2. www.teiserron.gr
Forum θνηηεηψλ κε ζέκαηα θαη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ησλ εξξψλ θαη
ηα ηκήκαηα ηνπ

3 . http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
Σξηζδηάζηαηε virtual απεηθφληζε ηεο Αγίαο νθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε , έλα απφ ηα δηαζσζέληα κλεκείν
Βπδαληηλήο Αξρηηεθηνληθήο .

4 . www.topomap.gr
Ιζηνζειίδα ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο , Γεκεηξίνπ Βαζίιε

5. http://users.otenet.gr/~kkormas/
Ιζηνζειίδα ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο , Κνξκά Κσλζηαληίλν

6. http://homepages.pathfinder.gr/salmasaggelos/
Ιζηνζειίδα ηνπ Μεραληθνχ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο , αικά Άγγειν

7. http://madnomad.heliohost.org/
Ιζηνζειίδα ζπλαδέιθνπ απφθνηηνπ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΙ εξξψλ , ε παξνπζίαζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ηαμηδηνχ ζε 14 αζηαηηθέο ρψξεο κε κηα κνηνζπθιέηα .

8. http://greece2india.apriliabikers.gr/ilias/
Forum ζπλαδέιθνπ απφθνηηνπ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΣΔΙ εξξψλ, νη ζπδεηήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηαμηδηνχ ζε 14 αζηαηηθέο ρψξεο κε κηα κνηνζπθιέηα.
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8. ΤΝΔΓΡΗΑ
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9. 1νο Γηαγσληζκόο Φνηηεηηθνύ Υάξηε
Πξόζθιεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην «Γηαγσληζκό Φνηηεηηθνύ Υάξηε»
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 6νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηεο ΔΔΓΠ πξνζθαιεί ηνπο θνηηεηέο ησλ
Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΙ ηεο ρψξαο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ «1ν Γηαγσληζκφ Φνηηεηηθνχ Υάξηε» πνπ
δηνξγαλψλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηεο.
Οη ράξηεο πξέπεη λα είλαη εθηππσκέλνη ζε ραξηί θαιήο πνηφηεηαο κεγέζνπο Α1 ή Α2.
Γελ ππάξρεη θαλείο πεξηνξηζκφο σο πξνο ην ζέκα, ηελ ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε ή ηα εξγαιεία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ράξηε.
πκκεηνρή
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη
ησλ ΣΔΙ ηεο ρψξαο, πνπ έρνπλ ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ ραξηψλ
(15/10/2010).
Η ζπκκεηνρή κπνξεί λα είλαη ζε νκάδεο απφ 1 – 4 αηφκσλ.
Κξίζε
Θα ππάξμνπλ ηξία (3) βξαβεία γηα ηνπο ράξηεο πνπ ζα ππνβιεζνχλ:
1.

2.

3.

Βξαβείν Δπηηξνπήο Κξίζεο: Δπηηξνπή πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε θαη ζα θαζνξηζηεί πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ απφ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα θξίλεη φινπο ηνπο ράξηεο θαη ζα απνλείκεη ην
Βξαβείν ηνπ Καιχηεξνπ Φνηηεηηθνχ Υάξηε. Η Δπηηξνπή κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα κνηξάζεη ην
βξαβείν ζε δχν ράξηεο.
Βξαβείν Κνηλνχ: Οη ζχλεδξνη ζα ςεθίδνπλ γηα ηνλ θαιχηεξν θνηηεηηθφ ράξηε απφ ηελ έλαξμε ηνπ
ζπλεδξίνπ κέρξη ην κεζεκέξη ηεο δεχηεξεο εκέξαο. Ο ράξηεο πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο
ςήθνπο ζα πάξεη ην βξαβείν θνηλνχ, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ην βξαβείν ζα κνηξαζηεί κεηαμχ ησλ
ηζνςεθεζάλησλ ραξηψλ.
Βξαβείν Υάξηε Γεκηνπξγεκέλνπ κε Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ: Θα βξαβεπζεί ν θαιχηεξνο απφ ηνπο ράξηεο
πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη εθηππσζεί κε Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ. Η Δπηηξνπή Κξίζεο ζα επηιέμεη ηνλ
θαιχηεξν απφ ηνπο ράξηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.

Έλαο ράξηεο κπνξεί λα βξαβεπζεί ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο.
εκαληηθέο εκεξνκελίεο
1.
2.
3.

30 Ινπλίνπ 2010: Γήισζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ
15 Οθησβξίνπ 2010: Καηάζεζε ησλ πξνο ζπκκεηνρή ραξηψλ
15 Ννεκβξίνπ 2010: Δπηινγή ησλ ραξηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ (ζε πεξίπησζε πνπ ν
αξηζκφο είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο)

Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο
Οξγαλσηηθή Γξακκαηεία ηνπ πλεδξίνπ: Μαξία Κνχξηειε,
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