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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  εκπονήθηκε  κατά  το  τελευταίο 

εξάμηνο των μεταπτυχιακών μου σπουδών και όπως προκύπτει από τον 

τίτλο,  ασχολείται  με  την  προσομοίωση  της  συμπεριφοράς  και  διάδοσης 

των  πυρκαγιών  μέσα  από  την  επιστήμη  των  γεωγραφικών 

πληροφοριακών  συστημάτων.  Για  το  σκοπό  αυτό  μελετήθηκαν  δυο 

εφαρμογές    ελεύθερου λογισμικού,  το Farsite4  και  το BehavePlus. Επίσης 

συμπληρωματικά  χρησιμοποιήθηκε  το  εμπορικό  λογισμικό  ArcGIS 

Workstation 9.0 . 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες 

στον Καθηγητή κ. Ευαγγελίδη Γεώργιο, όχι μόνο για την ευκαιρία που μου 

έδωσε  να  ασχοληθώ  με  το  αντικείμενο  των  Γεωγραφικών  Συστημάτων 

Πληροφοριών, αλλά και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όσο και για τις 

πολύτιμες  συμβουλές  που  μου  έδωσε.  Επιπλέον,  θα  ήθελα  να 

ευχαριστήσω  την  φίλη  μου  και  Υποψήφια  Διδάκτορα  του  Τμήματος 

Γεωγραφίας  του    Πανεπιστημίου  Αιγαίου  κα.  Ρούσσου  Όλγα  για  την 

βοήθεια  και  τον  χρόνο  που  αφιέρωσε  σε  εμένα  κατά  τη  διάρκεια 

εκπόνησης της εργασίας μου.  

Τέλος,  θα  ήθελα  να  αφιερώσω  αυτή  την  εργασία  στους 

αγαπημένους μου γονείς αλλά  ιδιαίτερα  τον υπερπολύτιμο αδερφό μου, 

χωρίς  την  βοήθεια  και  τρέξιμο  του  οποίου  δεν  θα  ήταν  δυνατόν  τόσο 

άμεσα  μέσα  στην  ίδια  χρονιά  να  ολοκληρώσω  τις  μεταπτυχιακές  μου 

σπουδές και να διοριστώ ως εκπαιδευτικός. 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2007 

 

                 Βασίλης Ε. Ψώμος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εισαγωγή 

 

Οι  δασικές  πυρκαγιές  στην  Ελλάδα  αποτελούν  μία  από  τις 

σημαντικότερες  φυσικές  καταστροφές  σε  ένα  κατεξοχήν  πυριγενές 

φυσικό περιβάλλον από άποψη κλίματος και βλάστησης  (Kozlowski and 

Ahlgren,  1974).  Η  φωτιά  αν  και  αποτελεί  αναπόσπαστη  διαταραχή  στα 

μμεσογειακά  οικοσυστήματα  (Agee,  1993;  Wright  and  Bailey,  1982) 

επηρεάζει  σημαντικά  τις  επιμέρους  λειτουργίες  και  πολλαπλές  χρήσεις 

του δάσους και ασκεί καθοριστικές επιδράσεις στο φυσικό κύκλο διαδοχής 

της  βλάστησης,  καθώς  και  στη  λειτουργία  και  δομή  των  φυσικών 

οικοσυστημάτων  (Κούτσιας  κ.α.,  2001).    Οι  βασικοί  παράγοντες  που 

επιδρούν  στην  έναρξη,  εξάπλωση  και  συμπεριφορά  των  δασικών 

πυρκαγιών  είναι  (α)  τα  χαρακτηριστικά  της  καύσιμης  ύλης  (υφή, 

μμέγεθος,  συσσώρευση,  κατανομή),  (β)  η  τοπογραφία  (έκθεση,  κλίση, 

υψόμετρο,  διαμόρφωση  εδάφους)  και  (γ)  οι  μμετεωρολογικές  συνθήκες 

(άνεμος,  θερμοκρασία,  σχετική  υγρασία).  Ως  καύσιμη  ύλη  (K.Y.) 

χαρακτηρίζεται όλο το ζωντανό ή νεκρό οργανικό βλαστητικό υλικό που 

υπάρχει  είτε  στο  έδαφος  (όπως  φυλλόστρωμα,  βελόνες,  κλαδιά,  κορμοί, 

χόρτα,    θάμνοι,  δενδρύλλια  και  δέντρα)  είτε  πάνω  στα  δέντρα  (όπως 

κλαδιά,  φύλλωμα,  όρθια  νεκρά  δέντρα)  που  προκαλεί  ή  υφίσταται 

ανάφλεξη και καίγεται (Pyne et al., 1996).  (α) Η ποσότητα και η ποιότητα 

της καύσιμης ύλης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που ελέγχουν τη 

συμπεριφορά  μιας  πυρκαγιάς  τόσο  από  άποψη  εξάπλωσης  όσο  και 

εκλυόμενης  θερμότητας.  Ας  σημειωθεί  ότι  όλη  η  δασική  βιομάζα  δεν 

αποτελεί καύσιμη ύλη στο πέρασμα της φωτιάς, και περιοχές με τα  ίδια 

είδη  βλάστησης  μμπορούν  να  έχουν  διαφορετικό  κίνδυνο  λόγω  της 

μορφολογίας, όπως ύψος, πυκνότητα, περιεχόμενη υγρασία και ποσότητα 

της βλάστησης. Το είδος, η ποσότητα, η χημική σύσταση, το μέγεθος και 

το  σχήμα  καθώς  και  η  συνέχεια  της  δασικής  καύσιμης  ύλης  είναι 
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σημαντικοί  παράγοντες  που  συντελούν  στην  εμφάνιση  και  τη  διάδοση 

μιας πυρκαγιάς.  Γενικά στα  δάση η ποσότητα σε μερικές καύσιμες ύλες 

ελαττώνεται με το χρόνο, σε άλλες αυξάνει και σε άλλες αφού στην αρχή 

έχουμε  αύξηση  στη  συνέχεια  έχουμε  σταθερή  ποσότητα.  Όσο  πιο 

ομοιόμορφη και συνεχόμενη κατανομή της καύσιμης ύλης υπάρχει  τόσο 

μεγαλύτερη  και  γρηγορότερη  ανάφλεξη  και  πλήρη  καύση  αναμένεται, 

ενώ όσο πιο πολλά διάκενα βλάστησης υπάρχουν τόσο περισσότερες είναι 

οι αλλαγές στην ταχύτητα εξάπλωσης και στην ένταση μιας πυρκαγιάς.  

(β)  Μεταβολές  στην  τοπογραφία  μπορούν  να  προκαλέσουν  δραστικές 

αλλαγές  στη  συμπεριφορά  μιας  πυρκαγιάς  καθώς  η  φωτιά  εξελίσσεται 

κυρίως  πάνω  στο  έδαφος.  Διαφορετική  συγκέντρωση  καύσιμης  ύλης 

παρατηρείται  ανάλογα  με  την  έκθεση  ως  προς  τον  ορίζοντα. 

Συγκεκριμένα  η  καύσιμη  ύλη  ξεραίνεται  ταχύτερα  στις  νότιες  εκθέσεις 

από ό,τι στις πλαγιές άλλων εκθέσεων, καθώς οι νότιες εκθέσεις δέχονται 

την  ηλιακή  ακτινοβολία  περισσότερο  χρονικό  διάστημα.  Όταν  η  φωτιά 

κινείται  σε  τοπογραφική  ανωφέρεια  εξαπλώνεται  με  μεγάλη  ταχύτητα, 

αφού  λόγω  της  υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται  στα  κατώτερα 

τοπογραφικά σημεία, παρατηρείται ξήρανση της βλάστησης στα ανώτερα 

σημεία  και  συνεπώς  διευκόλυνση  της  εξάπλωσης  της  φωτιάς.  Όσο 

αυξάνει  το  υψόμετρο  αυξάνει  η  ένταση  της  ηλιακής  ακτινοβολίας  και 

μεταβάλλεται  η  διαμόρφωση  της  βλάστησης.  Ακόμη,  η  έντονη 

διαμόρφωση του εδάφους  (ράχες, στενά φαράγγια, κοιλάδες ανάμεσα σε 

κορυφογραμμές)  μπορούν  να  δημιουργήσουν  τοπικά  επιτάχυνση  της 

ταχύτητας  του  ανέμου  με  συνέπεια  την  πρόκληση  άκρως  επικίνδυνης 

συμπεριφοράς  φωτιάς..    (γ)  Οι  μετεωρολογικές  συνθήκες  συντελούν 

σημαντικά στην έναρξη και εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Ο άνεμος είναι ο 

πρωταρχικός  παράγοντας  που  καθορίζει  το  ρυθμό  εξέλιξης  και  την 

κατεύθυνση  μιας  πυρκαγιάς.  Η  θερμοκρασία  του  αέρα  επηρεάζει  μια 

φωτιά  καθώς  επιδρά  στη  σχετική  υγρασία  και  την  ατμοσφαιρική 

αστάθεια,  ενώ  η  θερμοκρασία  και  η  υγρασία  της  καύσιμης  ύλης 

επηρεάζουν  το  χρόνο  ανάφλεξης  και  καύσης.  Επιπρόσθετα,  οι  υψηλές 

θερμοκρασίες  σε  συνδυασμό  με  τις  μέτριες  βροχοπτώσεις  δημιουργούν 

ξηρό κλίμα και ξηρασία που συνηγορούν στην έναρξη μιας πυρκαγιάς.   
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Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν δυο προγράμματα ελεύθερου 

λογισμικού. Το Farsite4 και το Behaveplus.  

Τα  προγράμματα  BEHAVE  και  Farsite4  αποτελούν  υπολογιστικά 

προγράμματα    φιλικάό  προς  το  χρήστη  και  αποτελούνται  από  μια 

συλλογή  μαθηματικών  μοντέλων  (αλγορίθμων)  που  περιγράφουν  τη 

φωτιά  και  το  περιβάλλον  της,  και  χρησιμοποιείται  κυρίως  για  την 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς μιας πυρκαγιάς με σκοπό τη διαχείρισή της 

(Rothermel, 1972; Rothermel, 1991). Η κυριότερη διαφορά τους είναι ότι το 

σύστημα  BehavePlus  κάνει  στατική  προσομοίωση  ενώ  το  Farsite4  κάνει 

χωρική  προσομοίωση.  Τόσο  το  σύστημα  Farsite4  όσο  και  το  BehavePlus 

(Andrews  et  al.,  2003)  αποτελεί  ένα  πρόγραμμα  μοντελοποίησης  της 

καύσιμης  ύλης  και  πρόβλεψης  της  συμπεριφοράς  μιας  πυρκαγιάς  το 

οποίο  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  ένα  πλήθος  από  εφαρμογές  όπως 

διαχείριση  πυρκαγιών,  συμπεριφορά  μιας  έρπουσας/  επιφανειακής 

πυρκαγιάς  που  βρίσκεται  σε  εξέλιξη,  σχεδιασμό  προδιαγεγραμμένου 

καψίματος και εκπαίδευση.  

Τα  πλεονεκτήματα  μιας  τέτοιας  εφαρμογής  είναι  ανεκτίμητα  και 

αναρίθμητα.  

Καταρχήν όσο αφορά την φορητότητα  των δεδομένων: 

  Είναι  δυνατή  η  φόρτωση  και  το  τρέξιμο  της  προσομοίωσης 

από laptop & palmtop εν κινήσει. 

  Είναι δυνατή η αναμετάδοση των δεδομένων σε πραγματικό 

χρόνο σε πολλά σημεία. 

  Είναι  δυνατή  η  εισαγωγή  δεδομένων  σε  πραγματικό  χρόνο 

από πολλά σημεία. 

Επίσης όσο αφορά την ταχύτητα της διαδικασίας: 

  Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και γρηγορότερη από 

πρακτική με το χέρι.  

  Υπάρχει  η  πολυτέλεια  της  ταυτόχρονης  μελέτης  μιας 

πυρκαγιάς με διαφορετικά σενάρια.  

Επιπλέον όσο αφορά Αποτύπωση αποτελεσμάτων: 

  Οι  προβαλλόμενες  περίμετροι  πυρκαγιάς  και  η 

συμπεριφορά της μπορεί να παρουσιαστούν με προβολή με χρήση 

γραφικών. 



 

∆ιπλωµατική Εργασία στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα  Σελίδα 8 
Βασίλης Ε. Ψώμος – M.I.S. ( M.15 / 05) 

 
 Η λεπτομέρεια προβαλλομένων αποτελεσμάτων. 

Η  χρησιμότητα  τέτοιων  εφαρμογών  μπορεί  να  είναι  καταλυτική 

τόσο  στο  σχεδιασμό  όσο  και  στην  πρόληψη  όσο  και  στην  αντιμετώπιση 

μιας πυρκαγιάς. 

Και αρχικά στην πρόληψη πυρκαγιών: 

  Αποτελέσματα  από  πιθανές  θέσεις  ανάφλεξης,  είτε  λόγω 

καιρικών συνθηκών ή των καυσίμων θα μπορούσαν να εξεταστούν 

για  σύγκριση  και  την  καλύτερη  τοποθέτηση  των  πυροσβεστικών 

δυνάμεων. 

Αλλά και στην αντιμετώπιση πυρκαγιών: 

  Οι βραχυπρόθεσμες προβολές: 

  Θα  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την 

καθημερινή εκτίμηση  της κατάστασης της πυρκαγιάς. 

  Θα  μπορούσαν  να  βοηθήσουν    στον  σχεδιασμό  των 

δραστηριοτήτων  ελέγχου  πυρκαγιάς  με  την  καθοδήγηση 

των επίγειων και εναέριων διαθέσιμων δυνάμεων . 

 Οι μακροπρόθεσμες προβολές: 

  Θα  μπορούσαν  με  την  προσομοίωση  καιρικών 

ευμετάβλητων  καιρικών  δεδομένων  να  βοηθήσουν  να 

καθοριστεί  η  μεταβλητότητα  και  η  επικινδυνότητα  μιας 

πυρκαγιάς. 

  Θα  μπορούσαν  να  βοηθήσουν  με  την  ανάθεση  των 

προτεραιοτήτων  στην περίπτωση πολλαπλών    πυρκαγιών 

με την κατάταξη τους σε επικινδυνότητα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

FARSITE  4 
       

2.1 Οργάνωση Αρχείων 
 

  Λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  αρχείων  που  χρειάζονται  για  μια 

προσομοίωση του Farsite 4, αλλά και  του μεγάλου αριθμού αρχείων που 

δημιουργούνται  από  αυτήν  είναι  απαραίτητη  η  οργάνωση  των  αρχείων 

εισόδου  και  εξόδου  αντίστοιχα.    Για  το  λόγο  αυτό  χρησιμοποιείται  ένας 

φάκελο με το όνομα της προσομοίωσης π.χ. ashley και δυο υποφακέλοι με 

ονόματα input & output  όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  
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2.2 Δημιουργία Αρχείου Τοπίου .LCP 
   

  To  Farsite  είναι  χωρικό  και  πρέπει  να  εισαχθούν  σε  αυτό  ένα 

πλήθος  από  χωρικά  δεδομένα.  Τα  τελευταία  εισάγονται  και  τελικά 

περιέχονται  σε  ένα  αρχείο  τοπίου  (με  επέκταση LCP).  Το  αρχείο  τοπίου 

περιέχει  τόσο    τα  δεδομένα που αφορούν  το  έδαφος  και  τη  μορφολογία 

του, όσο και της καύσιμης ύλης.  Όλα τα ψηφιακά αυτά δεδομένα πρέπει 

να είναι σε ASCII μορφή είτε μέσω του ARC/INFO  (ή Arcview) είτε μέσω 

του  GRASS.  Μάλιστα  συνίσταται  να  είναι  υποθηκευμένα  μέσα  στο 

υποφάκελο input του φακέλου της αντίστοιχης εφαρμογής που αφορούν  . 

Η φόρτωση των διαφορετικών αυτών αρχείων σε ένα και μοναδικό αρχείο 

τοπίου  είναι  δουλειά  του  χειριστή.  Τα  αρχεία  που  χρειάζονται  και  είναι 

απαραίτητα για την δημιουργία του LCP αρχείου τοπίου είναι πέντε: 

 

1.  Fuels (Καυσίμου) 

2.  Canopy Cover (Κάλυψης από Φυλλώματα Κορυφής Δάσους) 

3.  Elevation (Ύψους) 

4.  Slope (Κλίσης) 

5.  Aspect (Προσανατολισμού) 

 

  Όλα  τα  αρχεία  πρέπει  να  είναι  του  ιδίου  ακριβώς  μεγέθους,  να 

επικαλύπτονται  ακριβώς  και  να  είναι  ιδίου  τύπου  (δηλ.  να  προέρχονται 

όλα  από  την  ίδια  εφαρμογή  π.χ. GRASS).  Επίσης  πρέπει  στα  αρχεία  οι 

τιμές  είναι  στις  σωστές  μονάδες  όπως  παρατίθενται  στον  παρακάτω 

πίνακα.  
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Όνομα 
Αρχείου 

Απαραίτητο
Εξ’ Ορισμού 
Μονάδες 

Εναλλακτικές 
Μονάδες 

Elevation (Ύψους)  ναι  μέτρα  πόδια 

Slope (Κλίσης)  ναι  μοίρες  επί τοις εκατό 

Aspect 

(Προσανατολισμού) 
ναι  κατηγορίες 1‐25  μοίρες 

Fuels (Καυσίμου)  ναι 

καθιερωμένα πρότυπα της 

καύσιμης ύλης:  τα αρχικά 

13 μοντέλα και τα  μοντέλα 

Scott & Burgan. 

 

Canopy Cover 

(Κάλυψης από 

Φυλλώματα 

κορυφής δάσους)  

ναι  κατηγορίες 1‐4  επί τοις εκατό 

Πίνακας: Απαραίτητα αρχεία που χρειάζονται για την δημιουργία του LCP 

αρχείου τοπίου 

   

Για  την  δημιουργία  του  αρχείου  τοπίου  από  το  κύριο  Menu 

επιλέγουμε    Input > Landscape Utilities > Generate Landscape File,  οπότε 

και  εμφανίζεται  το  πλαίσιο  διαλόγου  δημιουργίας  αρχείου  τοπίου  όπως 

φαίνεται παρακάτω:  
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Εικόνα: Αρχικό  πλαίσιο δημιουργίας LCP αρχείου τοπίου. 

 

  Αρχικά επιλέγουμε το γεωγραφικό πλάτος σε μοίρες. 

   

Στην συνέχεια πρέπει να γίνει η εισαγωγή των πέντε απαραίτητων 

αρχείων  ψηφιακών  δεδομένων  «raster».  Με  το  τσεκάρισμα    του 

παραθύρου  ελέγχου  αριστερά  από  τον  κάθε  επιθυμητό  τύπο  αρχείου 

εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο διαλόγου που μας ζητά να υποδείξουμε τη 

σωστή  διαδρομή  όπου  είναι  αποθηκεμένο  το  αρχείο.  Με  κάθε  επιλογή, 

στο ακριβώς διπλανό δεξί πλαίσιο κειμένου, θα αναγράφονται  το όνομα 

και η επέκταση του κάθε αρχείου. 

 Προσοχή:  Πρέπει  να  είμαστε  βέβαιοι  ότι  οι  επιλεγμένες  μονάδες  

περιγράφουν σωστά τα στοιχεία μας στα αντίστοιχα αρχεία. Όμως ακόμη 

και  εάν  έχει  γίνει  λάθος  στην  πρώτη  επιλογή  μονάδων  είναι  δυνατή  η 

διόρθωση  μετά  την  δημιουργία  του  πρώτου  αρχείου  τοπίου  LCP  με  

σώσιμο των αλλαγών πάνω στο ίδιο αρχείο LCP.  
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  Στο  ίδιο  πνεύμα  μπορούμε  πάντοτε  να  φορτώσουμε  και  να 

διορθώσουμε οτιδήποτε σε ένα αρχείο τοπίου LCP.  
 

 
Εικόνα: Πλαίσιο δημιουργίας LCP αρχείου τοπίου με επιλεγμένα τα 

απαραίτητα στοιχεία. 
 

Πέρα  από  τα  απαραίτητα  στοιχεία  μπορούμε  να  εισάγουμε  ένα 

πλήθος  από  συμπληρωματικά  στοιχεία  για  να  πετύχουμε  βέλτιστη 

προσομοίωση.   Επίσης προαιρετικά μπορούμε να σημειώσουμε στο πεδίο 

description  μια  απλή  περιγραφή  για  να  μας  υπενθυμίζει  αργότερα  το 

σκοπό δημιουργίας του συγκεκριμένου LCP αρχείου.  

Σώνουμε  ό,τι  έχουμε  κάνει  επιλέγοντας    και 

καθορίζοντας  το  όνομα  και  την  διαδρομή  αποθήκευσης  μέσα  στο 

υποφάκελο  input.      Οι  επιλογή  μας  μετά  την  επιτυχή  αποθήκευση  θα 

φαίνεται στο πλαίσιο κειμένου επάνω δεξιά. 

Τέλος πατάμε   και βγαίνουμε από το πλαίσιο διαλόγου. 
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2.3 Δημιουργία αρχείου εργασίας .FPJ 
 

Ένα  αρχείο  εργασίας  FPJ  περιέχει  τα  ονόματα  όλων  των 

απαραίτητων    αρχείων  εισόδου  για  την  δημιουργία  μιας  προσομοίωσης.  

Περιέχει  δεδομένα  καυσίμου,  καιρού  και  τοπογραφίας,  αλλά  και 

πληροφορίες  που  αφορούν  την  οπτική  παρουσίαση  της  προσομοίωσης. 

Δεν  περιέχει  ωστόσο  πληροφορίες  σε  σχέση  με  την  εκτέλεση  της 

προσομοίωσης  όπως  δεδομένα  της  φωτιάς,  διάρκεια  της  φωτιάς,  εστίες 

φωτιάς κτλ. 

 Ο  λόγος  που  χρησιμοποιούνται  αρχεία  εργασίας  είναι  διότι  στις 

περισσότερες  περιπτώσεις    μια  προσομοίωση  επαναλαμβάνεται  πολλές 

φορές. Θα ήταν πραγματικά κουραστικό και χρονοβόρο να εισήγαμε όλη 

αυτή την πλειάδα των αρχείων και τις πληροφορίες εισόδου από την αρχή 

για κάθε τρέξιμο της εργασίας.  

Για  να  δημιουργηθεί  ένα  αρχείο  εργασίας  επιλέγουμε  Input  > 

Project Inputs, οπότε και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου. 
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Εικόνα: Πλαίσιο δημιουργίας FPJ αρχείου εργασίας 

 

Αρχικά πρέπει να φορτωθεί ένα «αρχείο τοπίου» LCP.  Τσεκάροντας 

  το  κουτάκι  αριστερά  του  Landscape  File  (.LCP)  μας  ζητείται  να 

επιλέξουμε το επιθυμητό αρχείο .  

Στη  συνέχεια  είναι  απαραίτητο  να  εισαχθούν  άλλα  πέντε  ASCII 

αρχεία.  

 

1. Adjustments (Ρυθμίσεις) 

2.  Initial Fuel Moisture (Αρχική υγρασία της καύσιμης ύλης) 

3.  Custom Fuel   

4. Weather  (Καιρού) 

5.  Wind (Ανέμου) 

 

Η επιλογή και  εισαγωγή των αντίστοιχων αρχείων γίνεται με  τον 

ίδιο  ακριβώς  τρόπο  τσεκάροντας  το  αντίστοιχο  εικονίδιο  στα  αριστερά 

κάθε  τύπου  αρχείου  και  πλοήγηση  στο  πλαίσιο  διαλόγου  που 



 

∆ιπλωµατική Εργασία στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα  Σελίδα 16 
Βασίλης Ε. Ψώμος – M.I.S. ( M.15 / 05) 

 
εμφανίζεται. Με κάθε επιλογή, στο ακριβώς από κάτω πλαίσιο κειμένου, 

θα αναγράφονται  το όνομα και η επέκταση του κάθε αρχείου. 

 

 
  Εικόνα: Πλαίσιο δημιουργίας FPJ αρχείου εργασίας με επιλεγμένα 

τα απαραίτητα αρχεία  

   

Επιπλέον μπορούν να εισαχθούν ανυσματικά  αρχεία  με σκοπό να 

βελτιωθεί η απεικόνιση του τοπίου. Τέτοια θα μπορούσαν να είναι δρόμοι, 

ποτάμια κτλ. Για το λόγο αυτό επιλέγεται το κουμπί  , 

οπότε και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου “Attached Vector Files” που 

φαίνεται παρακάτω.  
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  Επιλέγοντας    εμφανίζεται  το  πλαίσιο  διαλόγου  

επιλογής ανυσματικού αρχείου “Select Vector File”. 
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Ο  προεπιλεγμένος  τύπος  αρχείου  εισαγωγής  είναι  ανυσματικά 

αρχεία  με  επέκταση  .VCT.  Ωστόσο  είναι  δυνατή  η  εισαγωγή  και 
ανυσματικών αρχείων μορφής shapefile (.SHP) από το ArcView.  

 
Με  την  επιλογή    σώνουμε  το αρχείο  εργασίας 

μας, το οποίο μπορεί να έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο τοπίου, 
παίρνοντας όμως την χαρακτηριστική  κατάληξη .FPJ.  

Τέλος πατάμε   και βγαίνουμε από το πλαίσιο διαλόγου. 
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2.4 Επίδειξη του Τοπίου της Εφαρμογής   
 
Το τοπίο προσομοίωσης της πυρκαγιάς εμφανίζεται με την επιλογή 

από  το  κύριο Menu  Simulate  >  Initiate/Terminate.  Εναλλακτικά  από  την 

γραμμή εργαλείων κλικάρουμε  το εικονίδιο  .  Οι χρωματισμοί θα είναι 
τυχαίοι  και  για  αυτό  το  λόγο  το  αποτέλεσμα  σε  αυτήν  τη  φάση  δεν  θα 
είναι ωραίο. Αυτό φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

   
 

Αν  δεν  έχει  εμφανιστεί  το  επισυναπτόμενο  ανυσματικό  αρχείο 
τσεκάρουμε το κουτάκι 2D οπότε έχουμε τα παρακάτω. 
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Η αλλαγή  των χρωμάτων παρουσίασης πραγματοποιείται με  δεξί 

κλικ  οπουδήποτε  μέσα  στο  παράθυρο  “Visible  Theme”  και  επιλέγοντας 
“Choose Color Ramp”. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V  

 
 
 
 
 
 
  Π
προτείν

επιλογή
 

Εικόνα  : 
Παράθυρο
isible Theme
 

ροκειμένου  να  υπ
εται  να  αποθηκεύ

 

Εικόνα  : Πλαίσιο διαλόγου Choose Color
Ramp. 
άρχουν  ίδιοι  χρωματισμοί  στις  προσομοιώσεις 
ονται  οι  επιλογές  σε  ένα  αρχείο  .CLR  με  την 

, μέσα στον υποφάκελο input.  
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2.5 Καθορισμός Προτύπων Παραμέτρων 

Εφαρμογής  
 

Η  χωρική  και  χρονική  λεπτομέρεια  των  υπολογισμών 
προσομοίωσης της συμπεριφοράς της  πυρκαγιάς που εκτελούνται από το 
FARSITE 4  καθορίζεται από τις πρότυπες παραμέτρους. Ο χρήστης είναι 
αρμόδιος  για  τη  ρύθμισή  τους  κατά  τρόπο  κατάλληλο  για  την 
προσομοίωσή.  Δεν  υπάρχει  καμία  απόλυτη  σωστή  και  λανθασμένη 
τοποθέτηση,  επειδή  η  καταλληλότητά  τους  καθορίζεται ακριβώς από  το 
σκοπό της προσομοίωσης.  

Η επιλογή των παραμέτρων γίνεται με την εντολή Model > Model 
Parameters, οπότε και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου. 

 

 
  
 
Οι  ορισμοί  αυτών  των  παραμέτρων  και  των  παραγόντων 

περιγράφεται κατωτέρω: 
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Πραγματικό χρονικό βήμα & Ορατό χρονικό βήμα  
 
Το  ορατό χρονικό βήμα  είναι  το μέγιστο  χρονικό  διάστημα για  το 

οποίο  οι  συνθήκες  σε  ένα  δεδομένο  σημείο  θεωρούνται  σταθερές,  έτσι 
ώστε  η  θέση  του  μετώπου  της  πυρκαγιάς  να  μπορεί  να  προβληθεί.  Οι 
θέσεις όλων των περιμέτρων των πυρκαγιών υπολογίζονται με βάση αυτό 
το βήμα και αυτές είναι οι περίμετροι που απεικονίζονται στο τέλος της 
προσομοίωσης. 

Το  ορατό  χρονικό  βήμα  είναι  πραγματικά  δευτεροβάθμιας 
σπουδαιότητας  έναντι  της  χωρικής  ανάλυσης  των  υπολογισμών  (όπως 
καθορίζεται  από  την  περίμετρο  και  το  βήμα  της  πυρκαγιάς).  Το 
πραγματικό  χρονικό  βήμα  που  χρησιμοποιείται  από  τον  αλγόριθμο  της 
προσομοίωσης αλλάζει συνεχώς στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για 
να  διαδοθεί  η  πυρκαγιά  σε  απόσταση  ίση  με  μέγεθος  του  βήματος  της 
πυρκαγιάς.  Το  χρονικό  βήμα  έτσι,  μόνο  χρησιμοποιείται  ως  συνεπής 
περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας όλες οι πυρκαγιές θα προβάλλουν 
σε  έναν  συμπίπτοντα  χρόνο  προτού  να  υπολογιστούν  οι  συγχωνεύσεις 
και η επισήμανση.  

Το  ορατό  χρονικό  βήμα  είναι  πάντα  ένα  πολλαπλάσιο  του 
πραγματικού χρονικού βήματος. Είναι αυτονόητο ότι από τη φύση του δεν 
μπορεί  να  είναι  μικρότερο  από  το  τελευταίο.  Μάλιστα  επιλέγεται  τόσο 
μεγαλύτερο  όσο  μεγαλύτερη  θέλουμε  να  είναι  και  η  απόσταση  των  
περιμέτρων  της  πυρκαγιάς  που  θα  απεικονιστούν.  Συχνά  το  ορατό 
χρονικό βήμα επιλέγεται αρκετά μεγαλύτερο από το πραγματικό χρονικό 
βήμα  για  να αποφευχθεί  η  περιττή  λεπτομέρεια  στις  θέσεις  περιμέτρου 
πυρκαγιάς. Οι περίμετροι της πυρκαγιάς μπορεί να είναι χρωματισμένοι 
διαφορετικά από το μέτωπο της πυρκαγιάς για να ξεχωρίζουν.  

Υπάρχουν  δυο  ορατά  χρονικά  βήματα:  τα  αρχικά  και 
δευτεροβάθμια  ορατά  χρονικά  βήματα.  Το  αρχικό  ορατό  βήμα  πρέπει 
πάντα να τεθεί. Το δευτεροβάθμιο ορατό χρονικό βήμα είναι προαιρετικό 
και  τίθεται  ως  πολλαπλάσιο  του  αρχικού  ορατού  βήματος.  Αυτό  είναι 
χρήσιμο  για  την  μελέτη  πυρκαγιάς  σε  δύο  σημαντικά  διαφορετικά 
χρονικά διαστήματα (π.χ. ώρες και ημέρες). Το δευτεροβάθμιο ορατό βήμα 
θα επιδειχθεί με διαφορετικό χρώμα.  

Η ρύθμιση για το ορατό χρονικό βήμα εξαρτάται από το σκοπό της 
προσομοίωσης  όσο  αφορά  την  τη  συμπεριφορά  και  την  γραφική 
αναπαράσταση  της  διάδοσης  της  πυρκαγιάς.  Για  παράδειγμα,  ορατά 
διαστήματα μίας ημέρας μπορούν να παρέχουν την επαρκή λεπτομέρεια 
για μακροχρόνιες προσομοιώσεις  (π.χ. εβδομάδες). Από την άλλη δεν θα 
αποκάλυπταν  καθόλου  την  ημερήσια  συμπεριφορά  ή  διάδοση  της 
πυρκαγιάς.  Συντομότερες προσομοιώσεις  ή  εκείνες που σκοπό  έχουν  να 
μελετήσουν διαφορετικούς ρυθμούς εξάπλωσης πυρκαγιών στη διάρκεια 
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μιας  περιόδου  φωτιάς  δεν  θα  απαιτούσαν  πιθανώς  χρονικά  βήματα 
μεγαλύτερα από αρκετές ώρες. 

 

Εκτιμήσεις για τον καθορισμό του χρονικού βήματος 
 
Για  την  επιλογή  του  ορατού  χρονικού  βήματος  υπάρχει  ένας 

αριθμός παραγόντων που πρέπει να συνυπολογίσουμε και αναφέρονται 
παρακάτω: 

• Η  δειγματοληψία  δεδομένων  αέρα:  η  συχνότητα  της 
δειγματοληψίας  (δηλ.  το  ελάχιστο  διάστημα μεταξύ  των παρατηρήσεων 
των  δεδομένων  αέρα)  θα  χρησιμοποιηθεί  ανεξάρτητα  από  το  ορατό 
χρονικό βήμα.  
• Ο  καιρός &  και  η  ημερήσια  μεταβολή  της  υγρασίας  της  καύσιμης 
ύλης:  Μεγαλύτερη  μεταβολή  στην  υγρασία  της  καύσιμης  ύλης 
υποδεικνύει  την ανάγκη χρησιμοποίησης πιο μικρών χρονικών βημάτων  
(~1hr),  για  να  καταστεί  σίγουρο  ότι  η  μεταβολή  της  υγρασίας  των  της 
καύσιμης ύλης εκτιμήθηκε στο σωστό βαθμό  από την προσομοίωση.  
• Οι  επικαλύψεις  πολλαπλών  πυρκαγιών:  όταν  προσομοιώνονται 
πολλαπλές πυρκαγιές, οι συγχωνεύσεις τους υπολογίζονται στο τέλος του 
χρονικού βήματος. Κατά συνέπεια, θα υπάρξουν λιγότεροι σπαταλημένοι 
υπολογισμοί  για  την  περιοχή  μέσα  στις  επικαλυπτόμενες  περιμέτρους 
πυρκαγιάς, με  τα πιο σύντομα χρονικά βήματα, αλλά και  εξοικονόμηση 
χρόνου  που  θα  χρειαζόταν  από  τον  υπολογιστή  που  ψάχνει  για  τις 
πιθανές επικαλύψεις μεταξύ των πολλαπλών πυρκαγιών.  
• Η  ανταπόκριση  της  προσομοίωσης  σε  εισαγωγές  σε  πραγματικό 
χρόνο  (με  τις  εντολές  Resume/Suspend):  Η  εφαρμογή  επιτρέπει  την 
εισαγωγή  από  το  χρήστη  μόνο  όταν  αναστέλλεται.  Και  μπορεί  να 
αναστέλλεται  μόνο  σε  ακέραια  πολλαπλάσια  του  ορατού  χρόνου.  Κατά 
συνέπεια, μικραίνοντας το διάστημα του ορατού χρόνου μειώνεται και ο 
χρόνο  αναμονής  μέχρι  την  αναστολή  της  εφαρμογής  (με  την  εντολή  
Simulate > Suspend ) 
• Τρέξιμο της εφαρμογής κατά βήμα  (με την εντολή Simulate > Step 
Through):   Η προσομοίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί βήμα‐βήμα, όπου 
βήμα είναι το τρέξιμο της εφαρμογής για χρόνο ίσο με το ορατό χρονικό 
βήμα.  Οπότε  με  τον  ανάλογο  καθορισμό  του  τελευταίου  μπορεί  να 
καθοριστεί πόσο θα επιτραπεί στην προσομοίωση να προχωρά για κάθε 
βήμα.  
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Βήμα Περιμέτρου & Βήμα Απόστασης 
 

Το    βήμα  της  περιμέτρου    καθορίζει  το  μέγιστο  διάστημα  των 
σημείων  προβολής  κατά  μήκος  της  περιμέτρου  πυρκαγιάς.  Αυτή  η 
ρύθμιση  έχει  το  μεγάλο  αντίκτυπο  στις  υπολογιστικές  απαιτήσεις  της 
προσομοίωσης,  δεδομένου  ότι  ένα  μικρότερο  βήμα  περιμέτρου  παράγει 
περισσότερα  σημεία  προβολής  πυρκαγιάς  και  συνεπώς  περισσότερους 
υπολογισμούς.  Είναι  σημαντικό  ότι  οι  υπολογισμοί  συμπεριφοράς 
πυρκαγιάς μπορούν να υπερπηδήσουν χωρικές λεπτομέρειες σε κλίμακες 
μικρότερες από το βήμα της περιμέτρου.  

Το    βήμα  απόστασης  καθορίζει  τη  μέγιστη  απόσταση  που  η 
πυρκαγιά μπορεί να εξαπλωθεί σε ένα χρονικό βήμα χωρίς τη λήψη των 
νέων πληροφοριών από το περιβάλλον.  

Εκτιμήσεις για τον καθορισμό του βήματος απόστασης & περιμέτρου  

• Η  ανάλυση  των  ψηφιακών  δεδομένων:  το  μικρότερο  βήμα 
απόστασης/περιμέτρου δεν πρέπει παρά να είναι μόνο ελαφρώς λιγότερο 
από  το  διάστημα  της  ανάλυσης  των  ψηφιακών  δεδομένων.  Μεγάλα 
βήματα  απόστασης  και  περιμέτρου  οδηγούν  τους  υπολογισμούς 
συμπεριφοράς πυρκαγιάς να υπερπηδήσουν λεπτομέρειες    των χωρικών 
λεπτομερειών του τοπίου. 
• Το  μέγεθος  πυρκαγιάς:  Όσο  μικρότερες  είναι  οι  πυρκαγιές  τόσο 
μικρότερο πρέπει να είναι και το βήμα απόστασης/περιμέτρου. Αντίθετα 
όταν  το  μέγεθος  πυρκαγιάς  αυξάνεται  και  το  ενδιαφέρον  μας  για 
λεπτομέρεια μικραίνει.  
• Η  ετερογένεια  του  τοπίου  της  φωτιάς:  μεγάλα  διαστήματα 
απόστασης/περιμέτρου  αλλά  και  χρόνου  είναι  κατάλληλα  για  τους 
ομοιόμορφους  χώρους.  Αντίθετα  λεπτομερέστερη  παρατήρηση 
χρειάζονται πιο ετερογενή τοπία.  

Για  παράδειγμα  η  αριστερή  εικόνα  είναι  φανερά  πιο  ετερογενής 
από αυτήν δεξιά αφού η εναλλαγή του τοπίου είναι ακατάστατη.  
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Αντίθετα  στην  άλλη  περίπτωση  υπάρχει  μια  συνέχεια  αν  και 
υπάρχει  μεγαλύτερη  ποικιλία.  Σ’  αυτή  την  περίπτωση  μπορούμε  να 
χρησιμοποιήσουμε  μεγαλύτερα  διαστήματα  χωρίς  να  απολέσουμε 
σημαντική πληροφορία. 

• Η  χρονική  διάρκεια  της  προσομοίωσης:  μεγάλα  διαστήματα 
απόστασης/περιμέτρου  αλλά  και  χρόνου  χρησιμοποιούνται  για  να 
παίρνουμε  αποτελέσματα  για  προσομοιώσεις  μεγάλης  χρονικής 
διάρκειας φωτιές. Αν  χρησιμοποιήσουμε    μεγάλα  διαστήματα σε μικρής 
χρονικής  διάρκειας φωτιές  λογικό  είναι  η  επεξεργασία  να  είναι  ελλιπής 
αφού ο αλγόριθμος της προσομοίωσης θα τρέξει για πολύ λίγα δεδομένα. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το βήμα απόστασης και περιμέτρου 
μπορεί  να  αντιμετωπισθεί  ως  το  βήμα  σε  άξονες  Χ  και  Υ.  Από  αυτή 
ακριβώς την παρατήρηση πηγάζει και το γεγονός ότι συνηθίζεται τα δυο 
αυτά βήματα να είναι ίσα. 

 
 

Συµπεράσµατα & Συστάσεις 
 

Αν  και  πρέπει  να  εξετάσει  κανείς  όλα  τα  προαναφερθείσα 
χαρακτηριστικά  της προσομοίωσής,  υπάρχει μια στρατηγική που μπορεί 
να βοηθήσει να καθοριστούν αμεσότερα οι κατάλληλες τοποθετήσεις.  

Όταν θέλει κανείς να τρέξει μια προσομοίωση, θα έπρεπε  να θέσει 
αρχικά  το  βήμα  απόστασης  και  περιμέτρου  αρκετά  μεγάλο  (το  μεγάλο 
σχετικά πάντα στα πλαίσια όσων είπαμε πάντοτε για την ετερογένεια της 
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καύσιμης ύλης,  το μέγεθος της φωτιάς κ.λπ.). Επίσης καλό είναι να μην 
τεθεί το χρονικό βήμα εκεί περίπου στην 1 ώρα, αλλά ούτε περισσότερο, 
επειδή αυτό θα βοηθήσει στην ευκρινέστερη παρατήρηση της πυρκαγιάς 
από  βήμα  σε  βήμα.  Η  ιδέα  είναι  επιτευχθεί  μια  σύντομη  προσομοίωση 
ώστε να υπάρχει μια κάποια ανατροφοδότηση όσο αφορά την αύξηση και 
τη  συμπεριφορά  της  πυρκαγιάς  γρήγορα.  Κατά  πάσα  πιθανότητα  θα 
χρειαστούν πολλές αλλαγές στοιχείων σε αυτό το αρχικό στάδιο και έτσι 
δεν  είναι  ακόμα  σημαντικό  να  πάρει  κανείς  ιδιαίτερα  ακριβή 
αποτελέσματα.  Οι  αρχικές  προσομοιώσεις  χρησιμοποιούνται  για  να 
δείξουν  αναγκαίες  αλλαγές  καθώς  επίσης  και  την  πιθανή  κατεύθυνση 
για τις νέες τοποθετήσεις των παραμέτρων.  

Λογικό  είναι  όσο αποκτάει  κανείς  εμπειρία  και  εγκλιματίζεται  με 
το  πρόγραμμα  τόσο  γρηγορότερα  θα  καθορίζει  και  τις  καλύτερες 
παραμέτρους για να πετύχει  το αποτέλεσμα που επιθυμεί. 

Σημείωση:  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμο  να  σώνεται  η  εργασία  μας  σε 
ένα  αρχείο  Bookmark  .BMK  File  ειδικά  αν  θα  επαναληφθεί  μια 
προσομοίωση παραπάνω από μια φορές. 
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2.6 Καθορισμός  Παραμέτρων 

Συμπεριφοράς Πυρκαγιάς  
 
H  συμπεριφορά  της  πυρκαγιάς  που  προσομοιώνεται  από  την 

εφαρμογή Farsite 4 είναι απόλυτα κάτω από τον έλεγχο του χρήστη.  
Οι επιλογές για την συμπεριφορά της πυρκαγιάς εμφανίζονται με 

επιλογή  Model  >  Fire  Behavior  Options,  οπότε  και  εμφανίζεται  το 
αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Εδώ  καλό  θα  ήταν  χρήσιμο  να  εξοικειωθεί  κανείς  με  μερικές 

έννοιες: 
  crown  fire  (crowning)  :  Η  διάδοση  της  πυρκαγιάς  μέσω  των 

φυλλωμάτων  ‐  κορωνών  των  δέντρων  ή  των  θάμνων  λίγο  πολύ 
ανεξάρτητα από την πυρκαγιά επιφάνειας. 

spot  fire  : Μια πυρκαγιά με ανάφλεξη έξω από την περίμετρο της 
κυρίας πυρκαγιάς με το πέταγμα των σπινθήρων ή των χοβόλεων. 
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Και οι δύο αυτοί τρόποι διάδοσης της πυρκαγιάς είναι προαιρετικά 

διαθέσιμοι  σε  μια  προσομοίωση  ανάλογα  όχι  μόνο  με  το  τι  είναι 
επιθυμητό, αλλά και με το από άποψη διαθέσιμων δεδομένων.   

Η  επιλογή  «crown  fire»  επιτρέπει  σε  μια  πυρκαγιά  επιφάνειας  να 
κάνει τη μετάβαση σε κάποια μορφή επικόρυφης πυρκαγιάς ανάλογα με 
τις συνθήκες των φυλλωμάτων των δέντρων που είναι η καύσιμη ύλη και 
τη  συμπεριφορά  της  επιφανειακής  πυρκαγιάς. Η  επιλογή    του  «Enable 
Crownfire»  παραθύρου  ελέγχου  δεν  αναγκάζει  μια  επικόρυφη  πυρκαγιά, 
αλλά  επιτρέπει  στο  FARSITE  να  καθορίσει  εάν  η  μετάβαση  πράγματι 
εμφανίζεται  και  ρυθμίζει  την  διάδοση  της  πυρκαγιάς  αναλόγως.    Δυο 
βασικοί λόγοι τώρα για να μην ενεργοποιηθεί αυτή την επιλογή.  
  Υπάρχει  ενδιαφέρον για  την παρακολούθηση μόνο  της  έρπουσας 
πυρκαγιάς «surface fire» 
 Τα  απαραίτητα  δεδομένα  για  μελέτη  μιας  επικόρυφης  πυρκαγιάς 
δεν είναι διαθέσιμα στο αρχείου τοπίου .LCP (Landscape File).  

 
 Επιλογή  της μεθόδου Scott & Reinhardt (2001) 

 
Δύο επιλογές είναι διαθέσιμες από το FARSITE για τον υπολογισμό 

μιας  επικόρυφης  πυρκαγιάς.  Η  μία  είναι  αυτή  των    Scott  και  Reinhardt 
(2001). Εάν δεν επιλεγεί η μέθοδος σύμφωνα με την μέθοδο του Scott και 
Reinhardt  (2001),  τότε  χρησιμοποιούνται  οι  αρχικοί  υπολογισμοί  κατά  
Finney (1998). 

 
  Επιλογή  της  Σύνδεσης  Πυκνότητας  και  Κάλυψης  Κορωνών  (Link 

Crown Density and Cover) 
 
Η  πυκνότητα  των  φυλλωμάτων  των  δέντρων  είναι  ένα  κρίσιμο 

μέγεθος  για  τον  καθορισμό  της  διάδοσης  επικόρυφης  πυρκαγιάς.  Η 
επιλογή  αυτής  της  επιλογής  παραθύρων  ελέγχου  αναγκάζει  την 
προσομοίωση  να  χρησιμοποιήσει  τις  ιδιότητες  κάλυψης  θόλων  και  να 
τροποποιήσει τις τιμές φαινόμενου ειδικού βάρους κορωνών για εκείνο το 
κύτταρο.  Η  χρησιμοποίηση  αυτής  της  επιλογής  θα  είναι  σημαντική  να 
στέψει  τη  συμπεριφορά  πυρκαγιάς  εάν  χρησιμοποιούνται  οι  σταθερές 
πληροφορίες φαινόμενου  ειδικού βάρους  κορωνών για  το  τοπίο  (βλ.    Τα 
χαρακτηριστικά  εισαγωγής  >  θόλων)  ή  έχουν  διευκρινίσει  μόνο  τα 
μέγιστα φαινόμενα ειδικά βάρη κορωνών σε ένα θέμα  ψηφιακά δεδομένα  
«raster» για το αρχείο τοπίων (. LCP). Μην ελέγξτε αυτήν την επιλογή εάν 
το  θέμα  φαινόμενου  ειδικού  βάρους  κορωνών  στο  αρχείο  τοπίων  σας  (. 
LCP)  περιέχει  τα  συγκεκριμένα  φαινόμενα  ειδικά  βάρη  περιοχών  που 
αντιπροσωπεύουν  ήδη  την  πραγματική  μεταβλητότητα  της  καύσιμης 
ύλης των φυλλωμάτων των δέντρων.  
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 Καύτρα  από Καιόμενα Δέντρα (Embers From Torching Trees) 
 
Εάν  επιλέχθηκαν  οι  υπολογισμοί  επικόρυφης  πυρκαγιάς,  τότε  η 

καύτρα  από  τα  λαμπαδιασμένα  δέντρα  μπορεί  να  ταξιδέψει.  Έτσι, 
μεταφερόμενη,  αυτή  η  καύτρα  παράγει  σημεία  φωτιάς  στο  τοπίο.  Κατά 
πόσο αυτά τα σημεία θα εξελιχθούν σε εστίες πυρκαγιάς ελέγχεται από 
την επιλογή «εξέλιξης  σποραδικής πυρκαγιάς».  

 
 Επιλογή της Εξέλιξης Σποραδικής Πυρκαγιάς (Enable Spot Fire Growth) 

 
Αυτή η επιλογή θα επιτρέψει ένα μεταβλητό ποσοστό των καυτρών 

ή κουκουναριών  που προσγειώνονται σε δεκτικά καύσιμα να προκαλέσει 
την ανάφλεξη νέων πυρκαγιών.   Η εφαρμογή τότε θα προχωρήσει στην 
προσομοίωση  των  νέων  εστιών  πυρκαγιάς.  Μπορεί  να  καθοριστεί  το 
ποσοστό  όσο  και  ο  χρόνος  δημιουργίας  τέτοιων  νέων  εστιών πυρκαγιάς 
από  τον χρήστη ρυθμίζοντας  τις αντίστοιχες μπάρες κύλισης.  Εκτός και 
αν υπάρχει κάποια εμπειρία με το πώς θα αποκριθεί μια προσομοίωση σε 
πιθανότητα ανάφλεξης μεγαλύτερη από  5%,  προτείνεται  να περιοριστεί 
κανείς σε αυτό ή και μικρότερο ποσοστό. 
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2.7 Καθορισμός Διάρκειας Πυρκαγιάς  
 

Η  διάρκεια  προσομοίωσης  καθιερώνει  τους  αρχικούς  και  τελικούς 
χρόνους  για  τους  υπολογισμούς  υγρασίας  πυρκαγιάς  και  της  καύσιμης 
ύλης. 

Ο  καθορισμός  της  διάρκειας  της  πυρκαγιάς  πραγματοποιείται  με 
την επιλογή Simulate > Duration και το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται 
απεικονίζεται παρακάτω.  
 

 
 
Η    επιλογή    περιόδου  ρύθμισης  για  την  υγρασία  της  καύσιμης 

ύλης  (Conditioning Period  for Fuel Moistures) έχει επιπτώσεις μόνο στους 
υπολογισμούς  υγρασίας  της  καύσιμης  ύλης  πριν  από  την  έναρξη  των 
υπολογισμών  συμπεριφοράς  πυρκαγιάς.  Αυτός  ο  τρόπος  σκοπό  έχει  να 
φέρει  την  αρχική  υγρασία  της  καύσιμης  ύλης  σε  όλο  το  τοπίο  στις 
συνθήκες  που  αντιπροσωπεύουν  τον  τοπικό  περιβάλλοντα  χώρο.    Και 
αυτό  διότι  το  FARSITE  υπολογίζει  την  υγρασία  της  καύσιμης  ύλης 
λαμβάνοντας  υπόψη  την  τοπογραφία  και  την  σκίαση.  Έτσι  οι  υγρασίες 
της  καύσιμης  ύλης  στην  έναρξη  της προσομοίωσης  θα απεικονίζουν  τις 
διαφορές μεταξύ των θέσεων των αρχικών υγρασιών της καύσιμης ύλης, 
του καιρικού ρεύματος, αλλά και της τοπογραφίας. 

Η επιλογή περιόδου ρύθμισης για την υγρασία της καύσιμης ύλης 
είναι χρησιμότερη για σύντομες προσομοιώσεις που αρχίζουν με μεγάλες 
πυρκαγιές  σε  ετερογενή  τοπογραφία  σε  δασικές  περιοχές.  Μια  μεγάλη 
πυρκαγιά  είναι  πιθανότερο  να  έχει  στα  μέρη  της  περιμέτρου  της  
διαφορετική τοπογραφία και καύσιμα με τοπικές διαφορές στην υγρασία 
τους, παρά στην αρχή της προσομοίωσης. Κατά συνέπεια, εάν η περίοδος 
προσομοίωσης  είναι  μικρή  (~  1  ημέρα)  είναι  σημαντικό  οι  υπολογισμοί 
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συμπεριφοράς  πυρκαγιάς  για  όλα  τα  σημεία  στην  περίμετρο  να 
απεικονίσουν την επιρροή των αρχικών όρων.  

Από  την άλλη  η  επιλογή περιόδου  ρύθμισης  για  την  υγρασία  της 
καύσιμης  ύλης  δεν  έχει  τόση  σημασία  για  τις  μακροχρόνιες 
προσομοιώσεις που αρχίζουν με μικρές πυρκαγιές ή από σημειακές εστίες 
φωτιάς.  Οι  μικρές  πυρκαγιές  είναι  περιορισμένες  σε  μικρό  και  άρα 
ομογενή  χώρο.  Η  αρχική  υγρασία  της  καύσιμης  ύλης  γρήγορα 
τροποποιείται  με  τον  καιρό  καθώς  η  πυρκαγιά  εξαπλώνεται  και  κατά 
κανόνα θα απεικονίζει ορθά το τοπικό περιβάλλον, ώσπου να την φτάσει 
η πυρκαγιά.  Γενικά για  τις μακροχρόνιες προσομοιώσεις,  η  επιρροή  των 
αρχικών όρων θα είναι γενικά μικρότερη όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική 
διάρκεια  της  προσομοίωσης.  Συνεπώς,  θα  ήταν  πιο  αποδεκτό  να 
αγνοηθούν οι αρχικοί όροι για τις μακροχρόνιες προσομοιώσεις.  

Σημείωση: Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι τα μετεωρολογικά δεδομένα 
(WTR) θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για μια ημέρα πριν από την έναρξη 
της πυρκαγιάς.  
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2.8 Καθορισμός Ανάφλεξης 
 
Είναι  σημαντικό  να  συνειδητοποιηθεί  ότι  όλα  τα  πιθανά    σχέδια 

ανάφλεξης  σε  μια  προσομοίωση  FARSITE  δεν  είναι  λογικά  ή  και  δεν 
οδηγούν απαραίτητα σε λογική διάδοση και συμπεριφορά της πυρκαγιάς. 
Τα  αποτελέσματα  μπορούν  να  είναι  παραπλανητικά  εάν  αγνοηθούν 
κάποιες υποθέσεις και περιορισμούς της εφαρμογής.   

Υπάρχουν  δυο  βασικοί  τρόποι  να  εισάγει  κανείς  την  πηγή 
ανάφλεξης σε μια προσομοίωση πυρκαγιάς.  
 

 Με την χρησιμοποίηση του εικονιδίου τοποθέτησης ανάφλεξης   
ή με την επιλογή  Simulate > Modify Map > Locate Ignitions 
 
 Με την εισαγωγή ενός πολυγώνου ή μιας γραμμής από ανυσματικό 
αρχείο με την εντολή  Simulate > Modify Map > Import Barrier File  
 

Ο πιο εύκολος τρόπος   εισαγωγής μιας πηγής ανάφλεξης είναι με 
την  τοποθέτηση  με  τον  κέρσορα.  Ωστόσο  μπορεί  να  γίνει  με  εισαγωγή 
ειδικού αρχείου ανάφλεξης. Ο τελευταίος τρόπος έχει το πλεονέκτημα να 
μπορεί να επαναλαμβάνεται με ακριβώς τις ίδιες πηγές ανάφλεξης.    

 
Πρόσθεση εμποδίων   

 
Συνήθως  υπάρχουν  εμπόδια  στην  διάδοση  μιας  φωτιάς,  όπως  

μεγάλες οδοί ή τα ρεύματα, οι οποίες μπορεί να μην απεικονίζονται στο 
τοπίο.  Όλα αυτά μπορούν να προσομοιωθούν στο FARSITE με την χρήση 
των  εμποδίων.  Όπως  και  στην  περίπτωση  του  καθορισμού  ανάφλεξης, 
έτσι και τα εμπόδια μπορούν να εισαχθούν με δύο τρόπους: 

 Με την χρησιμοποίηση του εικονιδίου τοποθέτησης εμποδίων    ή 
με την επιλογή  Simulate > Modify Map > Add Barriers. 
 
 Με  την  εισαγωγή  ενός  πολυγώνου  ή  μιας  γραμμής  από  ένα 
ανυσματικό αρχείο με την εντολή  Simulate > Modify Map > Import Barrier 
File.  

Το  πλάτος  του  εμποδίου  θα  οριστεί  όσο  έχει  τεθεί  και  το  βήμα 
απόστασης  με  την  εντολή  Model  >  Parameters.  Οι  έρπουσες  και 
επικόρυφες φωτιές δεν μπορούν να περάσουν από  ένα εμπόδιο. Εάν είναι 
όμως  ενεργοποιημένη  η  επιλογή      Καύτρα  από  Καιόμενα  Δέντρα 
(Embers  from  Torching  Trees)  στον  καθορισμό  παραμέτρων  διάδοσης 
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φωτιάς,  τότε  καύτρα  μπορεί  να  περάσει  και  να  δημιουργήσει  πιθανές 
εστίες φωτιάς πέρα από τα εμπόδια. 

Σημείωση:  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμο  να  σώνεται  η  εργασία  μας  σε 
ένα  αρχείο  Bookmark  .BMK  File  ειδικά  αν  θα  επαναληφθεί  μια 
προσομοίωση παραπάνω από μια φορές. 
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2.9 Επιλογή Δεδομένων Εξόδου 
 
Το  Farsite  μπορεί  να  τρέξει  χωρίς  να  καθοριστούν  καθόλου 

επιλογές  εξόδου.  Αν  και  κατά  κανόνα  γίνεται  πάντοτε,  είναι 
αποκλειστικά  για  δική  μας  διευκόλυνση.  Και  πραγματικά  υπάρχουν 
αρκετές επιλογές τόσο για την αποθήκευση όσο και την απεικόνιση των 
δεδομένων εξόδου.  

Η εμφάνισή τους γίνεται με την επιλογή Output > Export & Output 
οπότε και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.   

  

 
 
 
Υπάρχουν  τέσσερις  λειτουργίες  που  εκτελεί  το  συγκεκριμένο 

πλαίσιο διαλόγου. 
 
1. Θέτει όλα τα αποτελέσματα σε αγγλικές ή μετρικές μονάδες,  
2. Αναθέτει  το  όνομα και  τον  τύπο  των αρχείων για  τα ανυσματικά  
αρχεία περιμέτρου πυρκαγιάς. 
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3. Επιτρέπει  την  δημιουργία  οκτώ  διαφορετικών  αρχείων  ψηφιακών 
δεδομένων «raster» χαρακτηριστικών συμπεριφοράς πυρκαγιάς , το όνομά 
τους,  και η ανάλυση (το βήμα δηλαδή στους δυο άξονες)  
4. Δίνει την επιλογή δημιουργίας ημερολογιακών (log)  αρχείων με τις 
πληροφορίες  για  τις  χρησιμοποιούμενες  παραμέτρους,  τις  εισαγωγές 
προσομοίωσης, και τους χρόνους έναρξης/τέλους για κάθε ανυσματικό ή 
raster αρχείο που δημιουργείται.  
 

Προκειμένου  για  την  καλύτερη  παρατήρηση  της  προσομοίωσης 
μπορούν να  εμφανιστούν παράθυρα παρακολούθησης  του χρόνου αλλά 
και  χαρακτηριστικών  της  περιοχής  (όπως  το  εμβαδόν  της  καιόμενης 

έκτασης,  περίμετρος  πυρκαγιάς  κτλ)  με  την  επιλογή  των  κουμπιών   
και   ,   αντίστοιχα. Εναλλακτικά επιλέγοντας Output > Elapsed 
Time  και    Output  >  Data  Tables  >Area  Table/  Perimeter  Table  κτλ 
αντίστοιχα. 

Επίσης  μπορούν  να  δημιουργηθούν  χάρτες  καύσης  και 
περιβάλλοντος (Combustion and Environment maps) οι οποίοι δημιουργούνται 

μόνο  αφότου  ολοκληρώνεται  η  προσομοίωση  με  την  επιλογή    ή 
επιλέγοντας Output > Environment Maps/ Combustion Maps . 
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2.10 Τρέξιμο της Προσομοίωσης  
 
Για  να  τρέξει  μια  προσομοίωση  FARSITE,  πρέπει  να  γίνει 

κατανοητή η ιεραρχία των λειτουργιών ελέγχου προσομοίωσης. Αυτές οι 
λειτουργίες  επιτρέπουν  την  επανάληψη  των  προσομοιώσεων,  την 
αναστολή  και  συνέχειά  τους  πολλές  φορές.  Στην  ακόλουθη  επίδειξη 
παρουσιάζεται η ιεραρχία της λειτουργίας μιας προσομοίωσης: 
  

 Αρχή 
 Έναρξη 

 Αναστολή 
 Βήµα -Βήµα 

 Συνέχεια 
 Επανεκκίνηση  

 Τερµατισµός 
 
Αρχή/Τερματισμός 

 
Μια  προσομοίωση  συνήθως  την  ξεκινάει  κανείς  αμέσως  μετά  τη 

φόρτωση ενός project. Αυτό γίνεται μόνο μία φορά για κάθε προσομοίωση. 
Η φόρτωση ενός αρχείου Bookmark  (.BMK) δεν απαιτεί και εκκίνηση. Με 
τη λήξη της προσομοίωσης ξεφορτώνονται όλα τα δεδομένα εισόδου  και 
θα  πρέπει  να  ξαναφορτωθούν  στοιχεία,  είτε  από  ένα  αρχείο 
προγράμματος (. FPJ) είτε ένα αρχείο Bookmark (. BMK). 

 
 Εκκίνηση/Επανεκκίνηση 

 
Πριν  εκκινήσει  κανείς  την  εφαρμογή  του  FARSITE  πρέπει  να 

σιγουρευτεί  ότι  έχουν φορτωθεί  τα αρχεία  .LCP,  .WTR,  and  .WND  . Αυτό 
φαίνεται  στη  γραμμή  κατάστασης  στο  κάτω  μέρος  του  παραθύρου  της 
εφαρμογής.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γραµµή 
Κατάστασης 
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Η προσομοίωση ξεκινάει με το κουμπί   ή την εντολή Simulate > 
Start / Restart. Η γραμμή κατάστασης θα γράψει SIMULATION.  

Σε  περίπτωση  εκκίνησης  χωρίς  τα  απαραίτητα  αρχεία  εισόδου 
υπάρχει σχετική ειδοποίηση από το πρόγραμμα. 

 

 
 

Αναστολή/Συνέχεια 
  
Η  αναστολή  και  συνέχεια  πραγματοποιείται  με  την  επιλογή 

Simulate  >  Resume/Suspend  ή  με  το  κουμπί    .  Όταν  η  προσομοίωση 
βρίσκεται  σε  αναστολή,  οι  παράμετροι  της  προσομοίωσης  μπορούν  να 
αλλάξουν.  Επίσης  μέσω  της  επιλογής  Fire Data Query  μπορεί  κανείς  να  
επιθεωρήσει καλύτερα την προσομοιωμένη φωτιά μέχρι εκείνη στιγμή. 

 Βήμα‐ Βήμα (Step Through) 
  

Με  την  επιλογή Simulate>  Step  Through  ή  με  το  κουμπί    η 
προσομοίωση τρέχει βήμα –βήμα. Όταν εκτελείται βήμα η προσομοίωση 
αναστέλλεται.  Τότε  οι  παράμετροι  της  προσομοίωσης  μπορούν  να 
αλλάξουν.  Επίσης  μέσω  της  επιλογής  Fire Data Query  μπορεί  κανείς  να  
επιθεωρήσει καλύτερα την μέχρι εκείνη στιγμή προσομοιωμένη φωτιά. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 3 
BEHAVEPLUS 

       

3.1 Χρήσιμοι Ορισμοί 
 
Πριν ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Behave καλό 

θα ήτανε να εξοικειωθεί με μερικούς ορισμούς. 
  

Worksheet ‐ «Φύλλα εργασίας»: είναι η πρώτη ή και δεύτερη σελίδα 
που  περιέχει  τα  πεδία  εισαγωγής.    Το  περιεχόμενο  ενός  «φύλλου 
εργασίας»‐worksheet  εξαρτάται  από  τη  συγκεκριμένη  διαμόρφωση  του 
BehavePlus  συμπεριλαμβανομένων  των  επιλογών  «προτύπων»‐modules, 
επιλογών εισαγωγής, των ζητούμενων μεταβλητών αποτελεσμάτων, των 
χρησιμοποιούμενων  μονάδων  του  μέτρου  και  των  επιλογών 
διαγραμμάτων/πινάκων/γραφικών  παραστάσεων.    Κατά  συνέπεια 
υπάρχει  ένας  μεγάλος  αριθμός  πιθανών  «φύλλων  εργασίας».    Μερικά 
παραδείγματα «φύλλων εργασίας» παρέχονται μαζί με την εφαρμογή του 
BehavePlus. Μπορεί κανείς να τα μεταβάλει ανάλογα με τις ανάγκες του 
και κατόπιν να τα αποθηκεύσει, ώστε να μπορεί να συνεχίσει την εργασία 
του από  εκείνο  το σημείο  και  μετά. Λειτουργικά,  ένα «φύλλο  εργασίας» 
είναι μια διαμόρφωση BehavePlus που δεν συνδέει τιμές εισαγωγής αλλά 
πεδία εισαγωγής ανάλογα με τις ανάγκες που εξυπηρετεί.  

Run  ‐  «προς  τρέξιμο»:  είναι  ένα  «φύλλο  εργασίας»  που  έχει 
καθορισμένες  τις  επιλογές  εισαγωγής,  αλλά  όχι  και  τα  παραγόμενα 
αποτελέσματα.  Κάθε  «φύλλο  εργασίας»  μπορεί  να  έχει  έναν  άπειρο 
αριθμό από φύλα  «προς  τρέξιμο»,  το  καθένα από  τα  οποία  καθορίζεται 
από  τις  επιλογές  εισαγωγής.  Τα  φύλλα  «προς  τρέξιμο»  μπορούν  να 
αποθηκευτούν για να χρησιμοποιηθούν ή απλά να  επανεξεταστούν στο 
μέλλον.  Το  ίδιο  το  BehavePlus  περιέχει  έτοιμα  διάφορα  φύλλα  «προς 
τρέξιμο». 

Model – «μοντέλο»:   είναι ένα σύνολο εξισώσεων που υπολογίζουν 
μια  ή  περισσότερες  μεταβλητές  εξόδου  από  μια  ή  περισσότερες 
μεταβλητές  εισόδου.  Ενώ  το  BehavePlus  περιέχει  πολλά  «μοντέλα», 
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περισσότερο  εργάζεται  κανείς  με  τις  ενότητες,  οι  οποίες  είναι  συλλογές 
των μοντέλων. 

Fuel Model ‐ «μοντέλο καύσιμης ύλης»:  είναι ένα σύνολο αριθμών 
που  περιγράφουν  την  καύσιμη  ύλη  που  χρησιμοποιείται  από  μια 
πυρκαγιά.  

Module  –  «πρότυπο»:  είναι  μια  συλλογή  ενός  ή  περισσότερων 
μοντέλων που μπορούν να ενεργοποιηθούν/να απενεργοποιηθούν από το 
χρήστη  κατά  τη  διάρκεια  της  διαμόρφωσης  «φύλλων  εργασίας».  Η 
επιλογή  του  προτύπου  IGNITE  για  παράδειγμα,  περιλαμβάνει  και  το 
πρότυπο  ανάφλεξης  Firebrand  και  το  πρότυπο  ανάφλεξης  Lightning 
Strike. 

Continuous  Variable  ‐  «συνεχή  μεταβλητή»:  είναι  μια  μεταβλητή 
εισόδου  ή  εξόδου  που  έχει  μια  συνεχή  σειρά  των  τιμών.    Οι  «συνεχείς 
μεταβλητές» έχουν μια ελάχιστη και μέγιστη τιμή. Παραδείγματα τέτοιων 
μεταβλητών μπορεί  να  είναι η περιεκτικότητα σε υγρασία της καύσιμης 
ύλης, η ταχύτητα αέρα κτλ.  

Discrete  Variable  ‐  «διακριτή  μεταβλητή»:  έχει  ένα  πεπερασμένο 
σύνολο  έγκυρων  τιμών.    Τα  παραδείγματα  περιλαμβάνουν  το  πρότυπο 
καυσίμων, επισημαίνοντας τη θέση πηγής, και τα είδη δέντρων.  

Guide Button ‐ «Κουμπί Καθοδήγησης»: είναι το κουμπί με το βέλος 

 δίπλα σε κάθε επιλογή εισόδου ενός «φύλλου εργασίας».   Η επιλογή 
του  ενεργοποιεί  ένα πλαίσιο  διαλόγου  ʺοδηγού  εισαγωγήςʺ που περιέχει 
ένα  οδηγό  βοήθειας.  Για  τις  «συνεχείς  μεταβλητές»,  ο  οδηγός  βοήθειας 
διευκολύνει την επιλογή εισαγωγών με τη διευκρίνιση της ελάχιστης και 
μέγιστης τιμής εισαγωγής, και του βήματος. Για τις «δικριτές μεταβλητές» 
το πλαίσιο διαλόγου του οδηγού βοήθειας περιέχει έναν κατάλογο όλων 
των έγκυρων εισαγωγών από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία 
ή περισσότερες τιμές. 

Workspace  ‐  «εργασία»  :  είναι  μια  πλήρης  ομάδα  από  όλα  τα 
απαραίτητα  αρχεία  του BehavePlus  αλλά  και  «φύλλα  εργασίας»,  φύλλα 
«προς  τρέξιμο»,  «μοντέλα  καύσιμης  ύλης»  κτλ.  Μία  «εργασία»  του 
BehavePlus  πάντα  αντιστοιχεί  σε  μια  προσομοίωση  και  κάθε 
προσομοίωση θα πρέπει να αντιστοιχείται σε μια «εργασία». 
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3.2 Γραμμή Εργαλείων και Μενού 
 
Όλες οι ενέργειες στην εφαρμογή του Behaveplus είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν μέσα από το κεντρικό Μενού. 
 

 
 
Οι  πιο  συχνές  εργασίες  έχουν  συντομεύσεις  στην  Γραμμή 

Εργαλείων  με  την  αντίστοιχη  ύπαρξη  ενός  κουμπιού.  Παρακάτω 
παρατίθεται  πίνακας  όπου  φαίνονται  ποιες  είναι  οι  πρώτες  και  οι 
αντιστοιχίες κουμπιών της Γραμμής Εργαλείων και εντολών Μενού. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βοήθεια 

Εμφάνιση προηγούμενης 
σελίδας  

Εμφάνιση επόμενης σελίδας 

Εμφάνιση τελευταίας σελίδας 

Εμφάνιση πρώτης σελίδας 

Υπολογισμός ενός φύλλου 
εργασίας προς τρέξιμο 

Επιλογή προτύπου 

Εκτυπώνει ένα φύλλο 
εργασίας προς τρέξιμο 

Αποθηκεύει ένα φύλλο 
εργασίας προς τρέξιμο 

Ανοίγει ένα καινούργιο 
φύλλο εργασίας

Αντίστοιχη εντολή από το 
Μενού 

ΠεριγραφήΚουμπιά Γραμμής 
Εργαλείων 
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3.3 Φύλλα εργασίας 
 

Ένα φύλλο εργασίας παρουσιάζεται παρακάτω:  
 

 
 

και περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 
 
Header  –  «κεφαλίδα»:  Η  κεφαλίδα  ενός  «φύλλου  εργασίας» 

παρουσιάζει  τον  αριθμό  έκδοσης  του  BehavePlus,  χρήσιμο  για  την 
αναζήτηση  λύσεων  πιθανών  “bugs”  που  σχετίζονται  με  αυτή  αλλά  και 
ανανέωσης της έκδοσης στην πιο πρόσφατη.   Η επιγραφή περιλαμβάνει 
επίσης  την  ημερομηνία  και  το  χρόνο  του  τελευταίου  «υπολογισμού». 
Επίσης  δείχνει  και  τον  αριθμό  της  σελίδας,  ιδιαίτερα  χρήσιμο  μετά  από 



 

∆ιπλωµατική Εργασία στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα  Σελίδα 42 
Βασίλης Ε. Ψώμος – M.I.S. ( M.15 / 05) 

 
εκτύπωση εργασίας πολλαπλών φύλλων για την   εύκολη αντιπαραβολή 
των εκτυπώσεων και της οθόνης.  

 
Tabs  –  «ετικέτες»:  Μια,  ή  περισσότερες  ετικέτες  μπορούν  να 

ενργοποιηθούν κατά μήκος του δεξιού περιθωρίου του φύλλου εργασίας 
με την εντολή  Configure > Appearance > Worksheet 

 
Documentation  –  «Τεκμηρίωση»:  Αυτό  το  τμήμα  του  «φύλλου 

εργασίας»  απαριθμεί  όλα  τα  επιλεγμένα  πρότυπα  πχ  SURFACE  και 
περιέχει  πλαίσιο  κειμένου  για  την  περιγραφή  του  μελλοντικού 
τρεξίματος.  Πρόσθετα  πλαίσια    τεκμηρίωσης  ενεργοποιούνται 
προαιρετικά με την εντολή Configure > Appearance > Worksheet tab. 

 

 
Με  την  ενεργοποίηση  της  επιλογής    Training  documentation 

εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές.  

 
Με την ενεργοποίηση της επιλογής   Fire projection documentation  

εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές.   
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Input  –  «Εισαγωγή»:  Αυτό  το  τμήμα  περιέχει  τα  απαραίτητα 

πλαίσια δεδομένων εισόδου και συνοδεύονται από μια σύντομη φράση και 
τις μονάδες μέτρησής τους. Κάθε πλαίσιο δεδομένων εισόδου έχει επίσης 

ένα  κουμπί  καθοδήγησης    που μπορεί  να πιεστεί  για  επεξήγηση  και 
βοήθεια εισαγωγής.   

 
 
Acceptable  Fire  Conditions  ‐  «Αποδεκτές  συνθήκες  πυρκαγιάς»: 

Χρησιμοποιείται για να εισαγάγει το εύρος της αποδεκτής συμπεριφοράς 
πυρκαγιάς. Η δυνατότητα επιλογής εμφανίζεται επιλέγοντας Configure > 
Module  Selection  και  ενεργοποίηση  της  επιλογής    Table  shading  for 
acceptable  fire  conditions.  Ο  πίνακας  που  εμφανίζεται  παρατίθεται 
παρακάτω. 

 

 
 
Run Option Notes – «Σημειώσεις επιλογής τρεξίματος»: Σε αυτό το 

τμήμα καταγράφονται μερικές από τις επιλογές του φύλλου εργασίας. Ο 
χρήστης δεν μπορεί να εξαφανίσει την εμφάνιση αυτού του τμήματος. Το 
module  «πρότυπο»  στο  οποίο  ανήκει  η  επιλογή  εμφανίζεται  σε 
παρενθέσεις. 
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Output Variables – «Μεταβλητές εξόδου»: Αυτό το τμήμα απαριθμεί 

όλες τις  επιλεγμένες μεταβλητές εξόδου και  τις μονάδες μέτρησής τους. 
Mπορεί  να  ενεργοποιηθεί/  απενεργοποιηθεί  με  την  επιλογή Configure  > 
Appearance > Worksheet. 

 
 
Notes – «Σημειώσεις»: Εδώ γράφει κανείς ό,τι σημειώσεις θέλει να 

συσχετίσει με ένα «φύλλο εργασίας». Το μέγεθος αυτού του τμήματος του 
«φύλλου εργασίας» αλλά και η ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση γίνεται με 
την επιλογή Configure > Appearance > Worksheet. 
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3.4 Καθορισμός Προτύπων 
 

Τα  πρότυπα  καθορίζουν  μια  σειρά  από  μοντέλα  για  ένα  «φύλλο 
εργασίας».  Η επιλογή γίνεται με την επιλογή Configure>Module.  
 

Η  στοίχιση  των  επιλογών προτύπων προσδιορίζει  τον  συσχετισμό 
μεταξ

ς» 

 

ύ  τους.  Αυτό  σημαίνει  απλά  ότι  η  έξοδος  του  ενός  μπορεί  να 
χρησιμεύει σαν είσοδος στο άλλο.  Για παράδειγμα εάν έχουν επιλέγει και  
η  «Επιφάνεια»  (Surface)  και  η  «Ασφάλεια»  (Safety),  τότε  τα  δυο  αυτά 
πρότυπα  διασυνδέονται.  Μάλιστα  η  έξοδος  από  την  «Επιφάνεια» 
χρησιμοποιείται σαν είσοδος από την «Ασφάλεια». Εάν έχει επιλεγεί μόνο 
η  «Ασφάλεια»  τότε  τα  απαραίτητα  στοιχεία  εισόδου  θα  πρέπει  να 
εισαχθούν από τον χρήστη.  

Το  κουμπί  «Επιλογέ   επιτρέπει  τον  αναλυτικό 
καθορ των  δεδ

πλαίσιο διαλόγου που προκύπτει. 

ισμό  για  κάθε πρότυπο  τόσο  ομένων  εισόδου  όσο  και  των 
μεταβλητών εξόδου.  Για παράδειγμα η  επιλογή Spotting Distance  (SPOT) 
(για  μια  πυρκαγιά  με  ανάφλεξη  έξω  από  την  περίμετρο  της  κυρίας 
πυρκαγιάς  με  το  πέταγμα  των  σπινθήρων  ή  των  χοβόλεων)  έχει 
διαφορετικές  απαιτήσεις  σε  δεδομένα  εισόδου  για  κάθε  διαφορετική 
περίπτωση  που  μπορεί  να  την  προκαλέσει  όπως  φαίνεται  και  από  το 
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Απλά  με  το  σύρσιμο  του  ποντικιού  πάνω  από  μια  μεταβλητή 

(mous over) δεξιά εμφανίζεται μια περιγραφή της. e‐
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3.5 Καθορισμός Δεδομένων Εισόδου 
 
Υπάρχουν  διάφοροι  τρόποι  να  εισαχθούν  δεδομένα  εισόδου  στο 

πρόγραμμα BehavePlus. Οι  τιμές μπορούν να δακτυλογραφηθούν άμεσα 
στα πλαίσια εισαγωγής, είτε να επιλεχθούν από έναν κατάλογο έγκυρων 
τιμών εισαγωγής, είτε να επιλεχθεί μια σειρά των τιμών, ενώ για μερικές 
μεταβλητές, οι τιμές τους μπορούν να επιλεχθούν και από έναν κατάλογο 
κοινά χρησιμοποιούμενων επιλογών.  

Σε  μερικές  περιπτώσεις,  κάποιες  εισηγμένες  μεταβλητές 
εξαρτώνται  από  τις  τιμές  που  εισάγονται  αλλού  στο  φύλλο  εργασίας. 
Όταν  μια  μεταβλητή  εισαγωγής  δεν  απαιτείται,  το  αντίστοιχο  πλαίσιο 
κειμένου  είναι  σκιασμένο.  Εάν  εισαχθεί  μια  τιμή  για  σε  ένα  σκιασμένο 
παράθυρο κειμένου, δεν χρησιμοποιείται  

Η  μετακίνηση  κατά  την  εισαγωγή  δεδομένων  από  το  ένα  στο 
επόμενο πλαίσιο  διαλόγου γίνεται με  το κουμπί Tab  ή Enter. Ο  δρομέας 
μπορεί  πάντα  να  κινηθεί  προς  οποιοδήποτε  πλαίσιο  κειμένου  με  το 
ποντίκι.  Σε  μια  μεταβλητή  εισαγωγής  μπορούν  να  ανατεθούν 
περισσότερες  από  μια  τιμές.  Οι  πολλαπλές  αυτές  τιμές,  που  δεν 
χρειάζονται να έχουν το ίδιο βήμα η μία από την άλλη, χωρίζονται με ένα 
κενό space ή κόμμα. 

 
Συνεχείς μεταβλητές 
 
Τις  έγκυρες  τιμές  για  κάθε  πλαίσιο  εισαγωγής  μπορεί  να  τις  δει 

κανείς  μέσα  από  το  «βοηθό  εισαγωγής»  (Input  Guide)  το  οποίο 
ενεργοποιείται με το κουμπί  .  

Όταν  πρόκειται  για  διακριτές  τιμές,  μια  τιμή  τοποθετείται  στο 
πλαίσιο κειμένου From και μια άλλη στο πλαίσιο κειμένου Thru   

Όταν  πρόκειται  για  συνεχείς  τιμές  ο  «βοηθός  εισαγωγής»  (Input 
Guide) επιτρέπει τον καθορισμό μιας σειράς τιμών με ένα σταθερό βήμα. 
Για  παράδειγμα  οι  επιθυμητές  τιμές  για  την  ταχύτητα  του  ανέμου  στο 
μέσο  ύψος  μιας  πυρκαγιάς  (Midflame Windspeed),  είναι  από  0  έως  40 
Km/h, με βήμα 10 Km/h. Τότε στο φύλλο εργασίας στο αντίστοιχο πλαίσιο 
κειμένου  εισαγωγής  τιμής  εμφανίζονται  οι  τιμές  0,  10,  20,  30,  40  όπως 
φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες. 
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Σε  μερικές  περιπτώσεις  δίνεται  μια  επιπλέον  επιλογή.  Αυτή  των 

συχνά χρησιμοποιούμενων τιμών με το κουμπί  . Μια περίπτωση 
τέτοιας μεταβλητής είναι αυτή της κλίσης του εδάφους όπως φαίνεται και 
παρακάτω.  
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Με  το  ποντίκι  μπορούμε  να  επιλέξουμε  μαρκάροντας  μία  ή  και 

περισσότερες  τιμές.  Με  το  κουμπί    επιβεβαιώνουμε  την  ή  τις 
επιλογές μας. 

 

 
Διακριτές  μεταβλητές 
 
Όταν  επιλεγεί  η  εισαγωγή τιμών για μια  διακριτή μεταβλητή στο 

«βοηθό  εισαγωγής»  (Input  Guide)  εμφανίζεται  μια  λίστα  από  τις 
διαθέσιμες  τιμές.  Με  το  ποντίκι  μπορούμε  να  επιλέξουμε  μαρκάροντας 

μία ή και περισσότερες τιμές. Με το κουμπί   επιβεβαιώνουμε την ή 
τις επιλογές μας.  

Για παράδειγμα για την εισαγωγή τύπου καύσιμης ύλης μπορούμε 
να  διαλέξουμε  τα μοντέλα  9  και  10. Μια περιγραφή  του  κάθε μοντέλου 
εμφανίζεται δεξιά.  
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3.6 Καθορισμός Πινάκων Εξόδου 
 
Όταν  ανατίθεται  μια  ή  παραπάνω  τιμές  σε  μία  ή  παραπάνω 

μεταβλητές,  τότε  μπορούν  να  εξαχθούν  πίνακες  εξόδου.  Η  δημιουργία 
πινάκων  εξόδου  ενεργοποιείται  με  την  επιλογή  File  >Calculate  και  το 
τσεκάρισμα της   Display Table Results  

 

 
Υπολογισμός για είσοδο μοναδικής τιμής  
 
Όταν  κάθε  μεταβλητή  έχει  αποκλειστικά  μόνο  μια  τιμή  τότε  δεν 

είναι δυνατόν να εξαχθούν αποτελέσματα ούτε σε μορφή πίνακα ούτε σε 
μορφή γραφικής παράστασης.  Για παράδειγμα:  
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Υπολογισμός για είσοδο πολλαπλής τιμής  
 
Όταν  μια  τουλάχιστον  μεταβλητή  έχει  παραπάνω  από  μια  μόνο 

τιμή  τότε  μπορεί  να  δημιουργηθεί  πίνακας  αποτελεσμάτων.  Για  κάθε 
μεταβλητή με πολλαπλές τιμές παράγεται πίνακας αποτελεσμάτων. Και 
κάθε  τέτοια  μεταβλητή  μπορεί  να  οριστεί  ως  μεταβλητή  γραμμών.  Ένα 
παράδειγμα φαίνεται παρακάτω.  
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Εάν  τώρα  αλλάξουμε  την  επιλογή  της  μεταβλητής  γραμμών  από 

την  επιφανειακή  ταχύτητα  στον  διανυόμενο  χρόνο,  τότε  παίρνουμε  τα 
παρακάτω αποτελέσματα  
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Εμφάνιση του πίνακα  
 
Οι  επιλογές  για  την  εμφάνιση  των  πινάκων  αποτελεσμάτων 

ενεργοποιούνται με την επιλογή  Configure > Appearance > Tables.  
Η επιλογή   Shade alternate table rows 

προκαλεί  την  εναλλαγή  στην  σκίαση  κάθε 
επόμενης  γραμμής,  πράγμα  που  βελτιώνει 
την  αναγνωσιμότητα  των  μεγάλων  ειδικά 
πινάκων.  

Το χρώμα της σκίασης και αυτό μπορεί 
να  επιλεγεί  από  μια  λίστα  χρωμάτων  όπως 
φαίνεται και από την διπλανή εικόνα 
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Πίνακας αποτελεσμάτων με πολλαπλές σελίδες  
 
Επειδή  δεν    υπάρχει  κάποιος περιορισμός  στον αριθμό  των  τιμών 

που μπορεί να ανατεθούν σε μια μεταβλητή, μπορεί να παρατηρηθεί  το 
φαινόμενο  να  μην  επαρκεί  μια  σελίδα  για  την  απεικόνιση  των 
αποτελεσμάτων  ενός  πίνακα.  Ένα  τέτοιο  παράδειγμα  φαίνεται 
παρακάτω,  όπου η επιφανειακή ταχύτητα της φωτιάς έχει οριστεί από 0 
έως 30 m/min με βήμα 3 m/min.   
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Βέβαια λογικότερο θα ήταν να επιλεγεί σαν μεταβλητή γραμμών η 

μεταβλητή της επιφανειακής ταχύτητας της φωτιάς, οπότε και ο πίνακας 
αποτελεσμάτων θα ήταν ο παρακάτω. 
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3.7 Καθορισμός Γραφικών 

Παραστάσεων 
 
Όταν  ανατίθεται  μια  ή  παραπάνω  τιμές  σε  μία  ή  παραπάνω 

μεταβλητές,  τότε  μπορούν  να  εξαχθούν  γραφικές  παραστάσεις.  Η 
ενεργοποίηση των γραφικών παραστάσεων γίνεται με την επιλογή File > 
Calculate και το τσεκάρισμα της   Display graph results 

 

 
 
 

Αυτό  που  πρέπει  να  σημειωθεί  στην  περίπτωση  των  γραφικών 
παραστάσεων  είναι  ότι  οι  ενδιάμεσες  τιμές  των  μεταβλητών  που  έχουν 
ανατεθεί πολλαπλές τιμές δεν λαμβάνονται υπόψη. Σημασία έχει μόνο η 
αρχική  και  τελική  τιμή  μιας  μεταβλητής.  Έτσι  για  παράδειγμα  είτε  η 
επιφανειακή ταχύτητα της φωτιάς έχει τιμές 0.0, 3.0, 6.0, 9.0, 12.0, 15.0, 18.0, 
21.0, 24.0, 27.0, 30.0 είτε 0.0 και 30.0 η γραφική παράσταση θα είναι η ίδια 
όπως φαίνεται και παρακάτω.  
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Στην  περίπτωση  που  μια  μεταβλητή  διακριτών  τιμών  πάρει 

παραπ

 

άνω από μια τιμή και ζητηθεί γραφική παράσταση, τότε για κάθε 
μία  από  τις  τιμές  γίνεται  υπολογισμός  από  το  πρόγραμμα  και 
παρουσιάζεται ένα ραβδόγραμμα με τα αποτελέσματα όπως φαίνεται και 
παρακάτω. 
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Γραφική παράσταση δυο μεταβλητών με πολλαπλές τιμές  

 
Στην  περίπτωση  δυο  μεταβλητών  με  πολλαπλές  τιμές  εάν  και  οι 

δύο είναι συνεχείς μεταβλητές τότε μπορεί να γίνει η επιλογή για το ποια 
θα  χρησιμοποιηθεί  στον  Χ  άξονα  και  ποια  στον  Υ  άξονα  της  γραφικής 
παράστασης.  Η  επιλογή  αυτή  πραγματοποιείται  από  πλαίσιο  διαλόγου 
«Υπολογισμού  Αποτελεσμάτων»  (Calculate  Results).  Ένα  παράδειγμα 
φαίνεται παρακάτω. 
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Εάν τώρα αλλάξουμε την μεταβλητή του Χ άξονα παίρνουμε 

 

 
Στην  περίπτωση  τώρα  που  μία  από  τις  μεταβλητές  που  έχουν 

πολλές  τιμές  είναι μεταβλητή διακριτών  τιμών,  τότε η μεταβλητή  του Χ 
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άξονα  είναι  πάντοτε  η  συνεχή  μεταβλητή.  Ένα  παράδειγμα  φαίνεται 
παρακάτω. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 
 

4.1 Εφαρμογές Farsite 4 
 

Στην εφαρμογή αυτή θα προσομοιωθεί μια πυρκαγιά στην περιοχή 
Ashley  των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια  όψη  της περιοχής από  το Google 
Earth φαίνεται παρακάτω. 

 

 
 Σκοπός  της  εφαρμογής  είναι  να  μελετηθεί  η  συμπεριφορά  της 

φωτιάς  σε  διαφορετικές  καιρικές  συνθήκες  και  σε  διαφορετική  καύσιμη 
ύλη.  

Αρχικά  δημιουργούμε    το  «αρχείο  τοπίου»  (Landscape  File)  που 
περιέχει  τόσο    τα  δεδομένα που αφορούν  το  έδαφος  και  τη  μορφολογία 
του, όσο και της καύσιμης ύλης. Για την δημιουργία του «αρχείου τοπίου» 
από  το  κύριο  Menu  επιλέγουμε  Input  >  Landscape  Utilities  >  Generate 
Landscape File. 
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  Τα  αρχεία  που  χρειάζονται  και  είναι  απαραίτητα  για  την 

δημιουργία του LCP αρχείου τοπίου είναι πέντε: 

 

1.  Fuels (Καυσίμου) 

2.  Canopy Cover (Κάλυψης από Φυλλώματα Κορυφής Δάσους) 

3.  Elevation (Ύψους) 

4.  Slope (Κλίσης) 

5.  Aspect (Προσανατολισμού) 

 
Αφού  φορτώσουμε  τα  παραπάνω  αρχεία  το  αποτέλεσμα  φαίνεται 

παρακάτω.  
 

 
 

Στη συνέχεια δημιουργούμε το «αρχείο εργασίας» (Project File) που 

περιέχει  δεδομένα  καυσίμου,  καιρού  και  τοπογραφίας,  αλλά  και 

πληροφορίες που αφορούν την οπτική παρουσίαση της προσομοίωσης. Για 

να δημιουργηθεί ένα αρχείο εργασίας επιλέγουμε Input > Project Inputs. 
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Αφού  φορτωθεί  το  «αρχείο  τοπίου»  LCP  σειρά  έχει  να  εισαχθούν 

άλλα πέντε ASCII αρχεία.  

 

1. Adjustments (Ρυθμίσεις) 

2.  Initial Fuel Moisture (Αρχική υγρασία της καύσιμης ύλης) 

3.  Custom Fuel   

4. Weather  (Καιρού) 

5.  Wind (Ανέμου) 

 
Αφού  φορτώσουμε  τα  παραπάνω  αρχεία  το  αποτέλεσμα  φαίνεται 

παρακάτω.  
 

 
 

Επιπλέον εισάγεται ένα ανυσματικό αρχείο των δρόμων με σκοπό 
να βελτιωθεί η απεικόνιση του τοπίου και εισάγουμε τον κεντρικό οδικό 
άξονα της περιοχής σαν εμπόδιο γιατί λογικά η φωτιά δεν μπορεί να τον 
προσπεράσει.   
  Για  να  απεικονιστούν  τα  δεδομένα  που  φορτώσαμε  πρέπει  να 
εμφανίσουμε  το  τοπίο  της  πυρκαγιάς  από  την  γραμμή  εργαλείων 
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κλικάροντας    το  εικονίδιο    οπότε  και  απεικονίζεται  το  παρακάτω 
τοπίο.   

   

 

Οι δυο διαφορετικές 
προσομοιωμένες 
εστίες πυρκαγιάς 

 
Οι αντιστοιχίες των χρωμάτων με την καύσιμη ύλη παρουσιάζεται 

παρακάτω. 
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Εδώ πρέπει να καθοριστούν για το πρώτο τρέξιμο της εφαρμογής οι 

πρότυπες  παράμετροι  ,  οι  παράμετροι  συμπεριφοράς  και  η  διάρκεια  της 
πυρκαγιάς. Το ορατό χρονικό βήμα ορίζεται στις 2 h, το βήμα περιμέτρου 
και  απόστασης  στα  60    m  και  30    m  αντίστοιχα  όπως  απεικονίζεται 
παρακάτω. Η διάρκεια της πυρκαγιάς ορίζεται στις 28 ώρες.  
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τέλος καθορίζονται οι επιθυμητές έξοδοι της προσομοίωσης. 
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  Στη  συνέχεια  τρέχουμε  την  προσομοίωση  για  την  πρώτη  εστία 
φωτιάς που βρίσκεται κοντά στον κεντρικό οδικό άξονα τη ςπεριοχής. 
 

 
  Τα  αριθμητικά  στοιχεία  για  την  περίμετρο  και  την  καείσα  
επιφάνεια παρουσιάζονται στους παραπάνω δυο πίνακες. 
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  Στη  συνέχεια  τρέχουμε  την  προσομοίωση  για  την  δεύτερη  εστία 
φωτιάς που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της καύσιμης ύλης. 
 

 
  Τα  αριθμητικά  στοιχεία  για  την  περίμετρο  και  την  καείσα  
επιφάνεια παρουσιάζονται στους παραπάνω δυο πίνακες. 
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4.2 Εφαρμογές BehavePlus 
 

Στην Μυτιλήνη  την  19  του  μηνός  Ιουλίου  του  έτους  2006  και  ώρα 
23:30  εξερράγη  πυρκαγιά  στη  θέση  Κουρτερή  Χαμίδας  του  Δήμου 
Μυτιλήνης.  Μια  όψη  της  περιοχής  από  το  Google  Earth  φαίνεται 
παρακάτω: 

 

 
 
Η  πυρκαγιά  επεκτάθηκε  σε  έκταση  συνολικού  εμβαδού  6708 

στρεμμάτων από την οποία 4000 στρέμματα ήταν  δασοσκεπή έκταση και 
μερικώς  1720    στρέμματα  δασοσκεπή  έκταση.  Το  υπόλοιπο  ήταν  κυρίως 
χορτολιβαδική και θαμνοσκεπή έκταση αλλά και γεωργικές καλλιέργειες. 
Οι  καιρικές  συνθήκες  που  επικρατούσαν  κατά  την  διάρκεια 
αντιμετώπισης της πυρκαγιάς ήταν οι παρακάτω: 

 
Άνεµος (δ/νση) Βόρεια     
Άνεµος ένταση 2-3BF 
Θερµοκρασία αέρος  28oC 
Σχετική υγρασία (ξηρασία)  50% 
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Με την βοήθεια του Behaveplus γίνεται να εξεταστούν οι συνθήκες 

της πυρκαγιάς ωστε από την μια να διαπιστώσουμε η εφαρμογή μας δίνει 
λογικά  αποτελέσαματα  και  από  την  άλλη  κατά  πόσο  μπορεί  κανείς  να 
χρησιμοποιήσει  τα συμπεράσματα μιας προσομοίωσης προγνωστικά και 
κατασταλτικά. 

Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο καύσιμης ύλης 
10    που  περιγράφει  σύμπυκνα  δάση  με  ξηροτάπητα  και  υποόροφο. Μια 
εικόνα του δάσους που προσπαθούμε να προσομοιώσουμε παρουσιάζεται 
παρακάτω. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η  ταχύτητα  του  ανέμου  κατά  τα  μετεωρολογικά  στοιχεία  στην 

περιοχή κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς κυμαίνονταν από 2 έως 3 BHF 
(ΜΠΟΦΟΡ), δηλαδή από 13 έως 19 Km/h. 
  Η  κλίση  του  εδάφους  στην  περιοχή  είναι  απότομη  και  για  αυτό 
δόθηκαν  διάφορες  τιμές  (από  40%  έως  80%)  για  να  γίνει  εμφανής  η 
συμμετοχή του ανώμαλου εδάφους στην εξάπλωση της πυρκαγιάς πέρα 
προφανώς από την δυσκολία που δημιούργησε  στο έργο της κατάσβεσης. 

Ο  χρόνος  της  προσομοίωσης  επιλέχθηκε  στις  6  ώρες  αν  και  η 
κατάσβεση της πυρκαγιάς ολοκληρώθηκε μετά από 3 ημέρες. Αυτό διότι 
το βασικό έργο της φωτιάς έγινε μέσα σε αυτό το διάστημα των πρώτων 6 
νυκτερινών  ωρών,  όποτε  και  η  ανάπτυξη  αεροπορικών  δυνάμεων  ήταν 
αδύνατη,  αλλά  και  η  προσέγγιση  της  πυρκαγιάς  ήταν  δύσκολη  λόγω 
μορφολογίας εδάφους. Με άλλα λόγια τις πρώτες αυτές ώρες η πυρκαγιά 
έδρασε  ανεξέλεγκτα.  Αυτές  τις  ώρες  πριν  την  πλήρη  ανάπτυξη  των 
πυροσβεστικών δυνάμεων θα γίνει μια προσπάθεια να μελετηθούν 
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Το φύλλο εργασίας με τις επιλογές φαίνεται παρακάτω.  
 
 

 
 
Η  δημιουργία πινάκων  εξόδου  έχει  ενεργοποιηθεί με  την  επιλογή 

File >Calculate και  το  τσεκάρισμα   Display Table Results.   Όμοια    έχει 
ενεργοποιηθεί η δημιουργία γραφημάτων με την επιλογή File > Calculate 
και το τσεκάρισμα   Display graph results. 

Παρατηρεί  κανείς  ότι  υπάρχουν  δυο  μεταβλητές  που  παίρνουν 
συνεχή τιμές και έχουν πολλαπλές τιμές. Η επιλογή της μεταβλητής για 
τον  Χ‐άξονα  πραγματοποιείται  από  πλαίσιο  διαλόγου  «Υπολογισμού 
Αποτελεσμάτων» (Calculate Results) και επιλέχθηκε ταχύτητα του ανέμου. 

 



 

∆ιπλωµατική Εργασία στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα  Σελίδα 72 
Βασίλης Ε. Ψώμος – M.I.S. ( M.15 / 05) 

 
 
Τα  πρώτα  αποτελέσματα  έχουν  σχέση  με  την  ταχύτητα  διάδοσης 

της πυρκαγιάς. Πατατηρείται μια ταχύτητα που το εύρος της ξεκινάει από 
11.5m/min  ή  αλλιώς  0.69km/h  και  φτάνει  μέχρι  τα  19.1 m/min  ή  αλλιώς 
1,146  km/h.  Από  τον  πίνακα  όσο  και  από  την  γραφική  παράσταση 
φαίνεται ότι η αναλογικότητα των μεγεθών. Μάλιστα  για τις δεδομένες 
συνθήκες προσομοίωσης, μια αύξηση στην κλίση του εδάφους κατά 40%  
έχει  την  ίδια  συμβολή  στην  αύξηση  της  επιφανειακής  ταχύτητας  της 
φωτιάς όσο και μια αύξηση της ταχύτητας του ανέμου κατά 4 km/h. 
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  Στην  συνέχεια  φαίνεται  η  επικυνδυνότητα  αντιμετώπισης  της 
φωτιάς μέσα από το ύψος της φωτιάς και καθορίζει τα μέσα πυρόσβεσης 
που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  αντιμετώπισή  της.  Στην 
περίπτωσή μας με τη φωτιά να κυμαίνεται από 3 έως 4 μέτρα σε ύψος και 
λαμβάνοντας  υπόψη  την  απότομη  κλίση  του  εδάφους  εύκολα 
συμπεραίνεται  ότι  η  χρήση  αεροπορικών  μέσων  κρίνεται  απολύτως 
αναγκαία. Η χρήση επίγειων μονάδων στο μέτωπο της φωτιάς πέρα των 
πυροσβεστικών  οχημάτων  (π.χ.  στρατός  και  εθελοντές  με  κλαδιά  και 
φτυάρια) θα ήταν ριψοκόνδυνη. 
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  Μετά παρουσιάζονται τα αποτέλσματα της πυρκαγιάς. Και πρώτα 
πρώτα η  καείσα έκταση. Μια μέση τιμή είναι περίπου στα 581.5 εκτάρια ή 
αλλιώς  στα  5815  στέμματα.  Η  τιμή  αυτή  είναι  μικρότερη  όπως  ήταν 
αναμενόμενο  άλλωστε  από  τα  6708  στρέμματα  που  κάηκαν  στην 
πραγματικότητα.    Και  εδώ  από  τον  πίνακα  όσο  και  από  την  γραφική 
παράσταση φαίνεται ότι η αναλογικότητα των μεγεθών. 
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Τέλος  παρουσιάζεται    η  περίμετρος  της  φωτιάς.  Το  μέγεθος  αυτό 

μας δίνει μια καλή εικόνα για τον αριθμό των πυροσβεστικών δυνάμεων 
που  θα  χρειαστούν  για  την  αντιμετώπισή  της.  Μια  περίμετρο  φωτιάς 
περίπου  στα  12  km  είναι  αυτονόητο  ότι  για  έναν  ειδικό  μπορεί  να 
ερμηνευτεί  αμέσως  σε  αεροπλάνα,  επίγεια  οχήματα,  πυροσβέστες, 
στρατό  για  τον  έλεγχο  και  κατάσβεση  της πυρκαγιάς.  Για  του  λόγου  το 
αληθές  στην  περίπτωση  της    πυρκαγιάς  στην  Κουρτερή  Χαμίδας 
κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 29 πυροσβεστικά οχήματα 
και περίπου στους 200 δασοπυροσβέστες. 
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4.3 Σύγκριση και Συμπεράσματα 
   

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η αξιοπιστία και η χρησιμότητα 
των αποτελεσμάτων των εφαρμογών κρίθηκε σκόπιμο να προσομοιωθεί 
μία  εφαρμογή  και  με  τα  δυο  προγράμματα  και  να  συγκριθούν  τα 
αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το Behaveplus και στην 
περίπτωση της περιοχής Ashley των Η.Π.Α. Για  

Το φύλλο εργασίας με τις επιλογές φαίνεται παρακάτω.  

 
 

Η  επιλογή  των  δεδομένων  εισόδου  βασίστηκε  στα  δεδομένα  της 
εφαρμογής  Farsite  4.  Για  να  δει  κανείς  τα  δεδομένα  εισόδου  που 
χρησιμοποιήθηκαν σε μια εφαρμογή Farsite 4 θα πρέπει να ανατρέξει στο 
πλαίσιο  διαλόγου  δημιουργίας  του  αρχείου  εργασίας.  Η  διαδρομή  είναι 
Input  >  Project  Inputs.  Οπότε  εμφανίζεται  το  παράθυρο  με  τα  αρχεία 
εισόδου της εφαρμογής.   
  Στην  συνέχεια  με  την  επιλογή  του  κουμπιού  εμφανίζονται 
τα δεδομένα  (είτε απλά για παρατήρηση ή και για να τροποποίηση τους 
κατά βούληση). Τα παράθυρα διαλόγου που εμφανίζονται φαίνονται και 
αυτά παρακάτω.  
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      Από  τις  τιμές  που  παρατηρούμε
επιλέγονται  οι  πλέον
αντιπροσωπευτικές  για  να
χρησιμοποιηθούν στο Behaveplus. Εδώ 
ακριβώς  γίνεται  ορατό  το  πρώτο
μειονέκτημα  του  Behaveplus σε 
σύγκριση με το Farsite 4 

Πλαίσιο  διαλόγου  δημιουργίας
αρχείου εργασίας FPJ 

Επάνω: Δεδομένα Ανέμου 
Κάτω: Δεδομένα Υγρασίας καυσίμου

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Επειδή στο Behaveplus μπορούν να υπάρχουν μόνο δυο μεταβλητές 
οι οποίες να παίρνουν πολλαπλές τιμές για κάθε τρέξιμο της εφαρμογής 
θα πρέπει να επιλέξει κανείς ποιες θα είναι αυτές οι δυο, την στιγμή που 
στο  Farsite  4  οποιαδήποτε  μεταβλητή  κριθεί  ότι  συμμετέχει  στην 
λεπτομερέστερη απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης και μπορεί να 
μετρηθεί,  μπορεί  αυτομάτως  και  να  εισαχθεί  και  να  συνεισφέρει  στην 
προσομοίωση. 
  Αναγκαστικά επιλέχθηκαν δυο μεταβλητές και πιο συγκεκριμένα η 
μορφολογία του εδάφους και η ταχύτητα του ανέμου. Από την σελίδα 64 
της  παρούσης  εργασίας  φαίνεται  ότι  η  μορφολογία  που  επικρατεί  στην 
περιοχή Ashley είναι αυτή που αντιστοιχεί στα μοντέλα 1,2 και 5. Ενώ από 
τα αρχεία ASCII φαίνεται η ταχύτητα του ανέμου να κυμαίνεται ανάμεσα 
σε 2 και 8 km/h.  
  Τρέχοντας  την  προσομοίωση  παίρνει  κανείς  τα  παρακάτω 
αποτελέσματα.  
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  Παρατηρώντας  τα  αποτελέσματα  βλέπει  κανείς  ότι  κατά  το 
Behaveplus η καείσα έκταση μετά από δυο ώρες κυμαίνεται ανάλογα με 
το έδαφος και τον άνεμο. Αν κάποιος προσπαθούσε να βγάλει μια μέση 
τιμή, υποθέτοντας ότι κατά την εξάπλωση της πυρκαγιάς επικρατούσαν 
οι  ισχυροί  άνεμοι  8  km/h  και  στηριζόμενοι  στο  γεγονός  ότι  η  περιοχή 
Ashley  μετά  από  παρατήρηση  της  εικόνας  τοπίου  της  σελίδας  64 
αποτελείται από έδαφος κατά 50% μορφής μοντέλου 5, κατά 35% μορφής 
μοντέλου 2 και κατά 15% μοντέλου 1, θα κατέληγε σε μια τιμή κοντά στα 
2550  στρέμματα.  Με  τον  τρόπο  αυτό  βρισκόμαστε  κοντά  στα 
αποτελέσματα της δεύτερης προσομοίωσης του Farsite 4 αλλά μακριά από 
την πρώτη.  
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  Καταρχήν  πρέπει  να  υπογραμμιστεί  ότι  το  Behaveplus  δεν 
λαμβάνει υπόψη του ούτε την εστία της πυρκαγιάς ούτε την μορφολογία 
του εδάφους. Εάν όμως ο χρήστης του προγράμματος έχει την κατάλληλη 
παιδεία  μπορεί  να  καταλήξει  σε  παρόμοια  αποτελέσματα  και 
συμπεράσματα.  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  της  ταύτισης  των 
αποτελεσμάτων  με  το  δεύτερο  παράδειγμα.  Έγινε  γιατί  πήραμε  τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά εξάπλωσης  της 2ης πυρκαγιάς.  
  Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της περιμέτρου που μια μέση 
τιμή της είναι περίπου 6 km και είναι πλησιέστερα στην 2η προσομοίωση 
παρά  στην  1η.  Αλλάζοντας  την  μορφολογία  του  εδάφους  ώστε  να 
αντιστοιχεί  στην  περιοχή  έκτασης  που  καήκε  αυτή  τη  φορά  από  την 
πρώτη  πυρκαγιά  και  περικλείεται  ανάμεσα  στην  δεύτερη  ορατή 
περίμετρο,  τα αποτελέσματα αμέσως αλλάζουν.  
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  Από  τα  παραπάνω  γίνεται  σαφές  ότι  στην  περίπτωση  του 
Behaveplus είναι απαραίτητη πολύ περισσότερο η παρουσία ενός ατόμου 
που  να  γνωρίζει  τόσο  από  πυρκαγιές  όσο  και  από  υπολογιστές  για  να 
ερμηνέψει και να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα. Αντίθετα η απλή γνώση 
των υπολογιστών με τα κατάλληλα δεδομένα για να τρέξει η εφαρμογή 
μπορεί  να  δώσει  με  πολύ  ικανοποιητικό  τρόπο  την  εξάπλωση  της 
πυρκαγιάς  στην  περίπτωση  του  Farsite  4.  Από  τη  άλλη  όμως  η 
συγκέντρωση  των  απαραίτητων  δεδομένων  για  το  Farsite  4  είναι  μια 
επίπονη  και  δύσκολη  διαδικασία  και  χρειάζεται  πολύ  καλές  γνώσεις 
υπολογιστή και καλή κατανόηση γεωγραφίας και δασολογίας  . Σε τέτοιο 
μάλιστα  βαθμό  που  κάνει  το Baehaveplus  να  φαίνεται  πολύ‐πολύ  απλό 
στη  χρήση  και  τρέξιμο.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  μια  προσομοίωση  στο 
Farsite 4 έχει άλλη αξία τόσο σε ακρίβεια αποτελεσμάτων, αλλά και στην 
εποπτικότητα των τελευταίων. 
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5 Παρατηρήσεις 
   

Πριν  την  ολοκλήρωση  της  προσπάθειάς  θα  ήταν  χρήσιμο  να 
παρατεθούν  κάποιες  παρατηρήσεις  που  αποκομίστηκαν  κατά  την 
διάρκεια της διπλωματικής εργασίας και τριβής με το αντικείμενο.  

Η  χρήση  τέτοιων  προγραμμάτων  υπολογιστή  όσο  χρήσιμη  είναι 
άλλο  τόσο  αχρησιμοποίητη  είναι  είτε  από  άγνοια  είτε  από  έλλειψη 
γνώσεων  χρήσης  υπολογιστών.  Ένας  ακόμη  πολύ  σημαντικός 
παράγοντας που βοηθάει αυτή την κατάσταση είναι η έλλειψη ψηφιακών 
δεδομένων  (καιρικών  δεδομένων,  μορφολογίας  εδάφους,,  χαρτών  κτλ). 
Ακόμη  και  όταν  υπάρχουν,  είναι  διασκορπισμένα  και  είναι  σχεδόν 
αδύνατο κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά είτε πρέπει να απευθυνθεί σε 
Πανεπιστήμια  είτε  σε  υπηρεσίες  του  Δημοσίου.  Αντίθετα  στις  Η.Π.Α 
τέτοιου  είδους  δεδομένα  είναι  ελεύθερα  σε  πρόσβαση  και  χρήση,  όπως 
ελεύθερα  είναι  και  τα  προγράμματα  που  αναπτύσσονται  για 
προσομοίωση πυρκαγιάς.   
  Η  χρησιμοποίηση  τέτοιων  εφαρμογών  και  η  ανάπτυξη  βάσης 
ψηφιακών  δεδομένων  την  εποχή  της  πληροφορίας  και  του  διαδικτύου 
είναι  μονόδρομος  και  για  αυτό  το  λόγο  πρέπει  όλοι  οι  φορείς  να 
εργασθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.  
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6 Βιβλιογραφία 
 

 www.fire.org 
Η  fire.org    είναι  η  μια    ιστοσελίδα  που  καταπιάνεται  με  τα 

Συστήματα  για  την  Περιβαλλοντική  Διαχείριση.  Πρόκειται  για    μια  μη 
κερδοσκοπική  ερευνητική  και    εκπαιδευτική  εταιρία  της  πολιτείας  της 
Μοντάνα. Για πάνω από 29 έτη ειδικεύεται στα ζητήματα σχετικά με την 
μελέτη πυρκαγιών σε δασικές περιοχές και εκτάσεις, τη συμπεριφορά, τα 
καύσιμα, τον καιρό, και τα αποτελέσματά τους. 

 
 Andrews  P.L.,.  Bevins  C.D,  and.  Seli.  R.C,  2003:  Behave  Plus  fire 

modeling  system  user’s  Guide,  version  2.0.,  USDA,  Forest  Service,  Rocky 
Mountain  Research  Station,  General  Technical  Report  RMRSGTR‐ 
106WWW. 
   Είναι ένα εγχειρίδιο για την εφαρμογή Behave, ένα πρόγραμμα σε 

Η/Υ φιλικό  προς  το  χρήστη  και  αποτελείται  από  μια  συλλογή 
μαθηματικών μοντέλων (αλγορίθμων) που περιγράφουν τη φωτιά και το 
περιβάλλον  της,  και  χρησιμοποιείται  κυρίως  για  την  πρόβλεψη  της 
συμπεριφοράς μιας πυρκαγιάς με σκοπό τη διαχείρισή της  
 

 Burgan  R.  E.,  and.  Rothermel  R.  C,  1984:  BEHAVE:  fire  behaviour 
prediction  and  fuel  modelling  system—Fuel  subsystem.  U.S.D.A.  Forest 
Service, Intermountain Research Station, Gen. Tech. Rep. INT‐ 167. Ogden, 
Utah. 126 p. 

Είναι μια εργασία για την εφαρμογή Behave και αναβαθμίσεις του 
όσο  αφορά  την  καύσιμη  ύλη  και  την  προσομοίωση  εξάπλωσης  μιας 
πυρκαγιάς.   Γίνεται μια επισκόπηση ενός αναβαθμισμένου Behave. 

 
 Κούτσιας  Ν.,.  Καρτέρης Μ  και.  Καλαμποκίδης,  Κ  2001:Χωρική 

πολυμεταβλητή  εκτίμηση  μακροπρόθεσμης  δασικής  πυρο‐
επικινδυνότητας  σε  εθνική  γεωγραφική  κλίμακα.  Επιστημονική 
Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τόμος 
ΜΑ/1998. 
 

 Agee  J.K.,  1993:  Fire  Ecology  of  Pacific  Northwest  forests.  Island 
Press. Washington, D.C.  

Mια περιεκτική περιγραφή της οικολογίας και  της διαχείρισης της 
πυρκαγιάς  για  τις  βόρειες  δυτικές  Πολιτείες  των  Η.Π.Α.    οι  οποίες 
υπογραμμίζουν τη σημασία και το αναπόφευκτό της. 
 



 

∆ιπλωµατική Εργασία στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα  Σελίδα 83 
Βασίλης Ε. Ψώμος – M.I.S. ( M.15 / 05) 

 
 Anderson Η.Ε., 1982: Aids  to determining  fuel models  for  estimating 

fire behavior, USDA Forest Service. 
Έχει φωτογραφίες από βλάστηση δασικών περιοχών και εκτάσεων 

και  τις  αντιστοιχεί  με  τα  13  πρώτα  μοντέλα  καυσίμων  που 
χρησιμοποιούνται  στις  προσομοιώσεις  πυρκαγιών.  Υπάρχουν  ακόμη  
περιγραφές που αναλύουν την συμπεριφορά των καυσίμων σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.   
 

 Andrews  P.L.,  1986:  BEHAVE.  Fire  behaviour  prediction  and  fuel 
modelling  system. Burn  subsystem, Part1 U.S.D.A.  Forest Service, General 
Technical Report INT‐260. 

Καταπιάνεται  με  την  δημιουργία  ενός  λεπτομερή  χάρτη  κινδύνου 
ανάλυσης 1‐km. Ο πρότυπος χάρτης καυσίμων που δημιουργήθηκε για το 
σκοπό  αυτό  θα  χρησιμοποιηθεί  και  στο  σύστημα  εκτίμησης  κινδύνου 
πυρκαγιάς επόμενης γενεάς για τις Η.Π.Α. 

 
 Chou  Y.H.,  1992:  Management  of  wildfires  with  a  geographical 

information  system.  International  Journal  of  Geographical  Information 
Systems 6(2):123‐140. 

Εξετάζει τις προκλήσεις που εμφανίζονται μεταξύ των ανθρώπων 
και του περιβάλλοντός τους υπό επικίνδυνους πιθανά όρους για ζωή τους 
και το βιότοπο.   

 
 Chuvieco, E., and Salas J., 1996: Mapping  the spatial distribution of 

forest  fire  danger  using  GIS.  International  Journal  of  Geographical 
Information Systems 10(3):333‐345. 

Χρήση  γεωγραφικών  συστημάτων  πληροφοριών  στην  δημιουργία 
χάρτη καυσίμων και χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς. Μελετήθηκε μια περιοχή 
που επηρεάστηκε σοβαρά από δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία. 
Χρησιμοποιήθηκαν  τοπογραφία,  μετεωρολογικά  δεδομένα,  τα  πρότυπα 
καυσίμων και ο ανθρώπινος παράγοντας τα οποία χαρτογραφήθηκαν και 
ενσωματώθηκαν μέσα σε ένα GIS. 
 
 

 Kozlowski Τ.Τ. and C.E Ahlgren, 1974: Fire and Ecosystems. Academic 
Press, New York, USA 

Περιγράφονται  τα  αποτελέσματα  της  πυρκαγιάς  επάνω  στα 
χώματα, τους εδαφολογικούς οργανισμούς, τα πουλιά και τα θηλαστικά, 
και τις εγκαταστάσεις.   

 
 Pyne  S.J.,.  Andrews  P.L,  and.  Laven  R.D,  1996:  Introduction  to 

Wildland Fire, second edition. John Wiley & Sons, Inc. New York. 



 

∆ιπλωµατική Εργασία στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα  Σελίδα 84 
Βασίλης Ε. Ψώμος – M.I.S. ( M.15 / 05) 

 
 

 Rothermel R.C., 1972: A mathematical model for predicting fire spread 
in wildland fuels. USDA Forest Service, General Technical Report INT‐115. 

Περιγράφει  ένα  μαθηματικό  μοντέλο  για  την  εξάπλωση  της 
πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές. 
 

 Rothermel R.C., 1991: Predicting behavior and  size of  crown  fires  in 
the Northern Rocky Mountains. USDA Forest Service Research Paper INT‐
438. 46 p. 

Αυτό  το  έγγραφο  ερευνά  την  τρέχουσα  γνώση  και  τεχνολογία  
σχετικά  με  το  ρόλο  των  προγραμμάτων  αντιμετώπισης  πυρκαγιάς  στη 
βοήθεια ενίσχυσης προστασίας του δάσους στην περιοχή Rocky Mountain.  
 

 Wright H.A. and. Bailey A.W, 1982: Fire Ecology. John Wiley & Sons, 
Inc. New York. 

Περιλαμβάνει  αναλύσεις  για  την  βιολογική  ποικιλομορφία  και 
χρησιμότητα των βιοτόπων. 
 


