
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ.
Πραγματικότητα & Προοπτικές

Αριάδνη Αναστασίου, Χρυσόστομος Αποστόλου, Κίμων 
Παπαδημητρίου



Αντικείμενο μελέτης



 Χαρτογράφηση των ορίων των συγκεντρώσεων 
των αρχαιολογικών ευρημάτων

 Χαρτογράφηση  των χαρακτηριστικών 
επισημασμένων σημείων, από την αρχαιολογική 
υπηρεσία  

 Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους  του 
βυθού

 Τοπογραφική αποτύπωση πεσσών ρωμαϊκού 
υδραγωγείου



Η παρουσίαση περιγράφει τις διαδικασίες και 
τα αποτελέσματα της  τοπογραφικής μελέτης 

για την  αποτύπωση – χαρτογράφηση,  
ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στον 

όρμο της Μεθώνης Μεσσηνίας



Γενικά στοιχεία
Περιοχή μελέτης 

Όρμος Μεθώνης, 
Μεσσηνία

Χρονολογία έναρξης 
αρχαιολογικής έρευνας-

Φορέας

1993-ΕΕΑ.

Χρονολόγηση Οικισμού

11ος  αιώνας Π.Χ.

Χαρακτηριστικά οικισμού 
(σήμερα)

Έκταση 200στρ.

Προϊστορικός-Ενάλιος

Ελάχιστο βάθος 2.5μ.

Μέγιστο βάθος 6.5μ. θέση οικισμού



Όρμος Μεθώνης



Μεθοδολογική Προσέγγιση

 Τριγωνισμός & Πολυγωνομετρία

 Επίγεια Τοπογραφική Αποτύπωση

 Ενάλια Τοπογραφική & Φωτογραμμετρική 
Αποτύπωση



ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α' φάση
 ένταξη του πολυγωνομετρικού δικτύου στο 

ΕΓΣΑ87
 μετρήσεις χερσαίας έκτασης με GPS-RTK
 κροκί εναλίων ευρημάτων 
 μετρήσεις εναλίων ευρημάτων με γεωδαιτικό 

σταθμό  

Β’ Φάση
 μετρήσεις εναλίων ευρημάτων με GPS-RTK
 έλεγχος μετρήσεων γεωδαιτικού σταθμού
 φωτογράφιση για την δημιουργία 

φωτομωσαϊκών



Εξοπλισμός

 Επίγειος γεωδαιτικός 
σταθμός

 Δορυφορικό σύστημα 
GPS

Καταδυτικός 
Εξοπλισμός

Υ/Β Ψηφιακή 
Φωτογραφική



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87



ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΚΡΟΚΙ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:
PLEXIGLASS

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ:
ΑΔΙΑΣΤΑΛΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΜΕΣΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ:
ΜΟΛΥΒΙ  



ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΡΟΚΙ



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΑΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



Τριγωνισμός & Πολυγωνομετρία:
 Ένταξη στο ΕΓΣΑ 87
 Εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου

Επίγεια αποτύπωση:
 ερείπια ρωμαϊκού υδραγωγείου (πεσσοί)
 τμήμα αγωγού του υδραγωγείου 
 τομή επί του εδάφους
 ακτογραμμή & περιβάλλον χώρος 

Αποτελέσματα



Αποτυπώθηκαν Ενάλια

 Τα περιγράμματα των περιοχών 
συγκέντρωσης ευρημάτων

 Οι αριθμημένοι από τους αρχαιολόγους 
πάσσαλοι σε χαρακτηριστικές θέσεις

 Κάποιες ευκρινείς διατάξεις λιθοδομών 
 χαρακτηριστικά ευρήματα (ναυάγια)



Τμήμα τοπογραφικής αποτύπωσης



ΑΞΟΝΕΣ ΛΗΨΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



ΑΞΟΝΕΣ ΛΗΨΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ



 Το βάθος των ευρημάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της 
κατάλληλης μεθοδολογία αποτύπωσης

 Η χρήση στειλεού είναι οριακή στα έξι μέτρα ενώ η χρήση του νήματος
στάθμης δίνει σαφώς λιγότερη ακρίβεια σε μεγάλα βάθη αλλά αποτελεί
μονόδρομο

 Η φωτογραμμετρική αποτύπωση μπορεί να δώσει ακριβή αποτελέσματα
σε όλα τα βάθη πλην των πολύ ρηχών, με προβλήματα κυρίως
προσανατολισμού και απόλυτης θέσης

 Ο συνδυασμός των τριών μεθόδων αποτύπωσης που χρησιμοποιήθηκαν
στην συγκεκριμένη περίπτωση παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα

Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα



 Απαιτείται περισσότερος χρόνος από τις συνήθεις χερσαίες εργασίες και
εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία τόσο στις τοπογραφικές μελέτες
όσο και στις καταδύσεις

 Όλες οι υποβρύχιες εργασίες περιορίζονται χρονικά για λόγους
ασφάλειας

 Για την διεκπεραίωση της μελέτης απαιτούνται επιπρόσθετες εργασίες
και ιδιαίτερος εξοπλισμός προσαρμοσμένος στις εκάστοτε συνθήκες

 Οι εργασίες θα πρέπει να προετοιμάζονται σχολαστικά εκ των προτέρων
και να έχουν κατανοηθεί και αφομοιωθεί από όλα τα μέλη της ομάδας
μελέτης

 Οι ενάλιες αποτυπώσεις θα πρέπει να συνοδεύουν και να διαδέχονται
την αρχαιολογική έρευνα για τεχνικούς και διαχειριστικούς λόγους

Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα



Ομάδα μελέτης

Χρυσόστομος Αποστόλου, ανάδοχος και συντονιστής της μελέτης, καταδυόμενος 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc

Κίμων Παπαδημητρίου, καταδυόμενος Δρ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και 
εκπαιδευτής αυτοδυτών

Αριάδνη Αναστασίου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός MSc, ειδική στη 
φωτογραμμετρία

Κωνσταντίνος Ντάνης, καταδυόμενος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc μουσειολογίας, 
ειδικός στην ψηφιακή τεκμηρίωση

Ερμής Αποστόλου, προγραμματιστής ηλεκτονικών υπολογιστών, υπεύθυνος 
υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. 



Ευχαριστίες
 Στο καταδυόμενο προσωπικό, Ηλία Κούβελα., Αθανάσιο Κούβελα. 

Θεμιστοκλή Τρουπάκη , Κωνσταντίνο Καλδή και Σπυρίδων Μουρέα της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 

 τους καταδυόμενους αρχαιολόγους Δέσποινα Κουτσούμπα και Στράτο 
Καραγιαννάκη

 τον επιστημονικά υπεύθυνο της αρχαιολογικής έρευνας, Ηλία 
Σπονδύλη,  

 την προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, Δρ. Αγγελική 
Σίμωσι

 Τον φίλο και συνεργάτη Άγγελο Μαγκλή για την παραχώρηση του 
προσωπικού του σκάφους κατά τη Β’ φάση εργασιών.



Ευχαριστίες
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