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Εισαγωγή

 Η ταχεία χαρτογράφηση κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φαινόμενα μεγάλων εδαφικών 
υποχωρήσεων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τη λήψη αποφάσεων και διαχείριση κινδύνου. 

 Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτενής χρήση δεδομένων από τους δορυφόρους Sentinel 1 και 2 από το
πρόγραμμα Copernicus της ESA καθώς αποτελούν αξιόπιστη λύση σε πληθώρα εφαρμογών.
Παράλληλα, η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη στα πεδία της γεωπληροφορικής παρέχει νέα εργαλεία για
εφαρμογές ανίχνευσης μεταβολών.

 Στόχος της εργασίας: 
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ταχεία και επιχειρησιακή χαρτογράφηση μεγάλων
εδαφικών υποχωρήσεων όπως η περίπτωση του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου στη Φλώρινα, Β.
Ελλάδα, στις 10/6/2017, κάνοντας χρήση δεδομένων Sentinel 1 και 2.



Confidential5

Εισαγωγή

 Λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου:

Λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 
Φλώρινα, Β. Ελλάδα
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Εισαγωγή

 10 Ιουνίου 2017: Αποκόλληση και μετακίνηση μεγάλων εδαφικών μαζών λόγω της κατολίσθησης

© Εικόνες από Drone: Γιώργος Τσομπανάκης (http://www.economy365.gr/article/40035/sokaristikes-fotografies-apo-drone-toy-oryheioy-amyntaioy-meta-tin-katolisthisi)



Μεθοδολογική προσέγγιση
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Μεθοδολογική προσέγγιση

 Η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας περιλαμβάνει
τρία στάδια:

1. Συλλογή των δεδομένων Sentinel 1 και 2 για δύο
χρονικές περιόδους, πριν και μετά το φαινόμενο της
κατολίσθησης.

2. Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων αυτόματης ανίχνευσης
μεταβολών όπως τεχνικές συμβολομετρίας και
μηχανικής μάθησης, χρησιμοποιώντας δεδομένα από
τον κάθε δορυφόρο για τις δύο χρονικές περιόδους.

3. Αξιολόγηση των ανιχνευθέντων περιοχών που
υπέστησαν μεγάλες εδαφικές υποχωρήσεις από τον
κάθε δορυφόρο μέσω υπέρθεσης των αντίστοιχων
εξαγόμενων αποτελεσμάτων.



Ανίχνευση εδαφικών υποχωρήσεων στο 
λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου
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 4/6/2017 (πριν)

Sentinel 1B, 1st swath, IW, SLC, Polarization VV

 10/6/2017 (μετά)

Sentinel 1A, 1st swath, IW, SLC, Polarization VV

Δεδομένα – SENTINEL 1



Confidential11

 4/6/2017 (πριν)

Sentinel 1B, 1st swath, IW, SLC, Polarization VV

 10/6/2017 (μετά)

Sentinel 1A, 1st swath, IW, SLC, Polarization VV

Δεδομένα – SENTINEL 1
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 1/6/2017 (πριν)

Sentinel 2A, MSIL2A, BANDS 2,3,4,8 (10m)

 21/6/2017 (μετά)

Sentinel 2A, MSIL2A, BANDS 2,3,4,8 (10m) 

Δεδομένα – SENTINEL 2
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 1/6/2017 (πριν)

Sentinel 2A, MSIL2A, BANDS 2,3,4,8 (10m)

 21/6/2017 (μετά)

Sentinel 2A, MSIL2A, BANDS 2,3,4,8 (10m)

Δεδομένα – SENTINEL 2
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Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 1

 Μagnitude layer (ένταση)

4/6/2017 (πριν)

10/6/2017 (μετά)
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Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 1
 Μagnitude layer (ένταση)
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4/6/2017 (πριν)

10/6/2017 (μετά)

Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 1

 Phase layer (φάση)
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Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 1

 Phase layer (φάση)
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• Interferometric Land Use (ILU) image is based on the difference in
Phase (Coherence) and Magnitude between the two SAR images.
This option generates a 3-color multi-view image where:

R = Coherence image

G = Mean Magnitude image

B = Magnitude Difference image

Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 1

 Phase layer (φάση)
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1/6/2017 (πριν)

21/6/2017 (μετά)

Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 2

 Τεχνικές επεξεργασίας εικόνας (image processing)
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Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 2

 Τεχνικές επεξεργασίας εικόνας (image processing)
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Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 2

1/6/2017 (πριν)

21/6/2017 (μετά)

Συλλογή πολυγώνων
εκπαίδευσης:

CHANGES(C)
NONCHANGES (NC) Τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning)
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1/6/2017 (πριν)

21/6/2017 (μετά)

Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 2

 Τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning)
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Thresholded (0.9) Probability map

Ανίχνευση μεταβολών με δεδομένα SENTINEL 2
 Τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning)
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Υπέρθεση εξαγόμενων αποτελεσμάτων από τα δεδομένα Sentinel 1 &2 - Αξιολόγηση 
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Υπέρθεση εξαγόμενων αποτελεσμάτων από τα δεδομένα Sentinel 1 &2 - Αξιολόγηση 



Συμπεράσματα
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Συμπεράσματα:

 Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα αποδεικνύουν την καταλληλόλητα των δεδομένων Sentinel 1 και
2 για εφαρμογές ανίχνευσης μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων καθώς προσφέρουν: 1)
ελεύθερη χρήση δεδομένων, 2) επαρκή πληροφορία, 3) συχνή επισκεψιμότητα των δορυφόρων,
και 4) μεγάλη περιοχή κάλυψης.

 Οι πολύ-τροπικές τεχνικές (Multimodal approaches) όπως η συνέργεια των δεδομένων Sentinel 1
και 2 μπορούν να συνεισφέρουν στην αξιόπιστη ανίχνευση μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων.

 Επιτυχής, ταχεία και επιχειρησιακή χαρτογράφηση των μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων στο
λιγνιτωρυχείο Αμυνταίουλήψη αποφάσεων και διαχείριση κινδύνου.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ευάγγελος Μαλτέζος
e.maltezos@geosystems-hellas.gr
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