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Ανάντη Συμβάλλουσα έκταση (ΑΣΕ)

• Περιοχή Μελέτης
 Δεδομένα εισόδου
 Χάρτες

• Μεθωδολογία
 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά
 Επεξεργασία δεδομένων

• Αποτελέσματα
 Regression analysis
 Χάρτες - Σύγκριση αποτελεσμάτων

• Συμπεράσματα

Σκοπός
Info: Η επιλογή της Ανάντη Συμβάλλουσας Έκτασης (ΑΣΕ) ως
κρίσιμου στοιχείου για τη δημιουργία του υδρογραφικού
δικτύου είναι αναπόφευκτο βήμα κατά τη διαδικασία
εξαγωγής δικτύου από δεδομένα Ψηφιακού Μοντέλου
Εδάφους.
 Χωρο-χρονική διερεύνηση της ΑΣΕ

Επιμέρους στόχοι:
 Εντοπισμός των κεφαλών του υδρογραφικού δικτύου που
αντιστοιχούν στις τιμές της ΑΣΕ για δυο χρονικές περίοδο:
υγρή και ξηρή
 Σχέση μεταξύ της ΑΣΕ και διαφόρων μορφομετρικών
χαρακτηριστικών μιας λεκάνης απορροής

•

Εισαγωγή
Ορισμός: Η Ανάντη Συμβάλλουσα Έκταση (ΑΣΕ) γνωστή και ως
critical support area είναι η κρίσιμη ποσότητα που διασφαλίζει
τη δημιουργία/ εξαγωγή του υδρογραφικού δικτύου από
δεδομένα Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (ΨΜΕ)

Πλήθος* μεθόδων αναφέρονται και προτείνονται για αυτόματη εξαγωγή
του υδρογραφικού δικτύου από ΨΜΕ
ή μήπως όχι ???

Συνηθίζεται: σταθερή τιμή ΑΣΕ ως η ελάχιστη έκταση που
αποστραγγίζει σε κατάντη κελί και ευθύνεται για τη δημιουργία
του υδρογραφικού δικτύου μιας λεκάνης απορροής
O'callaghan and Mark, 1984; Tarboton et al., 1991; Band and Moore, 1995; Band, 1986; Morris and Heerdegen, 1988; Tarboton
et al., 1988

•

Περιοχή Μελέτης (1)
Δεδομένα Εισόδου

2 είδη χωρικής πληροφορίας:


Τοπογραφικοί χάρτες κλίμακας
1:50000

an 1-arc-second Global coverage
Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) ΨΜΕ.
ΨΜΕ με μέγεθος κανάβου ίσο με 30 m,
παγκόσμιας κάλυψης.
Σε προηγούμενες εργασίες έχει μελετηθεί η
ακρίβεια και η αξιοπιστία του όπου
κρίνεται κατάλληλο για παρόμοιες
εφαρμογές (Nalbantis et al., 2017).

•

Περιοχή Μελέτης (2)

1

Λεκάνη απορροής

 Βρίσκεται στη δυτική
Ελλάδα
 του
Κρικελιώτη
ποταμού, παραπόταμος
του ποταμού Αχελώου
 έκτασης 88.8 km2
 μέσο
υψόμετρο
εδάφους 1296 m
 μέση κλίση εδάφους
20.2 °

•

Μεθοδολογία (1)
Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά
• κλίση του εδάφους
• το τετράγωνο της κλίσης του εδάφους
• δείκτης Height Above the Nearest Drainage (HAND)

η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση καθενός από τα παραπάνω
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν

•

Μεθοδολογία (2)
Κλίση εδάφους
Υπολογίστηκε για τις δύο περιόδους ενδιαφέροντος (ξηρή/dry και
υγρή/wet) για κάθε Ανάντη Συμβάλλουσα Έκταση (ΑΣΕ) κάθε κεφαλής
υδρογραφικού δικτύου εντός της λεκάνης απορροής
Υπολογισμός της κλίσης σε μοίρες:

Slope  57.29578  tan 1 Gx2  Gy2

όπου Gx and Gy οι κλίσεις του εδάφους για τη διεύθυνση x και y αντίστοιχα (Burrough and
McDonell, 1998)

•

Μεθοδολογία (3)
Height Above the Nearest Drainage (HAND)
είναι ένας νέος υδρολογικός δείκτης αναγλύφου, που ομαλοποιεί το
ΨΜΕ σύμφωνα με τις υψομετρικές διαφορές υπολογισμένες σε σχέση
με το υδρογραφικό δίκτυο(Papageorgaki and Nalbantis, 2013).
Υδρογραφικό
δίκτυο

ΨΜΕ

Δείκτης
HAND

•

Μεθοδολογία (4)
Επεξεργασία Δεδομένων –

4 Βήματα

1 βήμα

 ψηφιοποίηση των κεφαλών του μόνιμου (dry) και του
περιοδικού
(wet)
υδρογραφικού
δικτύου
στους
γεωαναφερμένους τοπογραφικούς χάρτες κλ. 1/50000

2 βήμα

 μεταφορά τών θέσεων των κεφαλών από τους χάρτες στο
υδρογραφικό δίκτυο που εξάγεται από το ΨΜΕ, μέσω μιας
διαδικασίας snapping. Η διαδικασία snapping επιλέγει σημεία
με υψηλές τιμές συγκεντρωτικής απορροής ως κεφαλές του
υδρογραφικού δικτύου. Το βήμα 2 εκτελείται δύο φορές,
ξεχωριστά για κάθε περίοδο, εφαρμόζοντας μια μετατροπή
vector-to-raster. Για κάθε κελί που έχει χαρακτηριστεί ως
κεφαλή, προσδιορίζεται η ΑΣΕ και υπολογίζεται η αντίστοιχή
τιμή της.

•

Μεθοδολογία (5)
Επεξεργασία Δεδομένων …

3 βήμα

4 βήμα

 Τα γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά συμμετέχουν σε
regression analysis. Η ΑΣΕ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή.
Μόνο γραμμικές σχέσεις λαμβάνονται υπόψιν. Ο έλεγχος της
σχέσης αν είναι στατιστικά σημαντική έγινε με το F-test.
Υπολογίστηκαν ο συντελεστή R2, την τιμή του F και τη
σχετική πιθανότητα, που δηλώνεται ως “significance of F”.
 οι τελικές τιμές της ΑΣΕ επιλέγονται και εξετάζονται οι
επιπτώσεις τους στα εξαρτώμενα από την ΑΣΕ
γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής.

•

Αποτελέσματα

(1)

Τα αποτελέσματα του regression analysis για την ΑΣΕ, όπως παρουσιάζονται με
τη βοήθεια επεξηγηματικών μεταβλητών

Μεταβλητές

Ξηρή περίοδος

Υγρή περίοδος

R2

F

Μέση κλίση εδάφους

0.278

2.31 0.179

0.000 0.01

0.920

Μέση τιμ. τετραγώνου της
κλίσης
Μέση τιμ. HAND

0.319

2.81 0.145

0.000 0.01

0.918

0.204

1.54 0.261

0.025 2.10

0.151

Μέση κλίση εδάφους, Std
κλίσης εδάφους
Μέση τιμ. τετραγώνου της
κλίσης, Std τετραγώνου της
κλίσης
Μέση τιμ. HAND, Std HAND

0.683

5.39 0.057

0.057 2.48

0.090

0.730

6.75 0.038

0.046 1.96

0.147

0.365

1.43 0.322

0.035 1.47

0.236

Significance of F

R2

F

Significance of F

•

Αποτελέσματα

(2)

Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης ως συνάρτηση της
επιλεχθήσας τιμής της ΑΣΕ

Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά

ΑΣΕ υγρής
περιόδου
14.92

Μέση τιμ. ΑΣΕ

Μέση κλίση εδάφους (o)

ΑΣΕ ξηρής
περιόδου
7.25

Μέση τιμ. τετραγώνου της κλίσης (o)0.5

2.56

3.74

2.74

Μέση τιμ. HAND (m)

4.40

5.87

4.77

Std κλίση εδάφους (o)

4.31

6.28

4.73

Std τετραγώνου της κλίσης (o)0.5

0.81

0.94

0.85

Std HAND (m)

5.26

7.16

5.59

Συν. Μήκος υδρογρ. δικτύου (m)

34265

246571

44973

Std = standard deviation

8.27

•

Αποτελέσματα (3)
• Χάρτες
Το υδρογραφικό δίκτυο
της που προέκυψε
υιοθετώντας:
(a) της
ξηρής
περιόδου,
την
διάμεση τιμή ΑΣΕ
(b) της
υγρής
περιόδου,
τη
διάμεση τιμή ΑΣΕ,
και
(c) Την μέση τιμή των
δύο πάνω τιμών

•

Συμπεράσματα
 Οι τοπογραφικοί χάρτες μικρής κλίμακας (π.χ. 1:50000) παρέχουν χρήσιμες
πληροφορίες για τις κεφαλές του υδρογραφικού δικτύου και κατ’ επέκταση για
την ΑΣΕ.
 Καμία στατιστικά σημαντική σχέση δεν εντοπίστηκε μεταξύ ΑΣΕ και των
αντίστοιχων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών τις κλίσης του εδάφους, του
τετραγώνου της κλίσης και του υδρολογικού δείκτη HAND. Επομένως
προτείνεται η χρήση της μέσης τιμής των δύο περιόδων, αγνωώντας τη χωρική
κατανομή της ΑΣΕ.
 Όσον αφορά τη χρονική διακύμανση της ΑΣΕ, το περιοδικό και μόνιμο
δίκτυο επέτρεψε τη διάκριση μεταξύ των τιμών της ΑΣΕ για την υγρή και ξηρή
περίοδο του υδρολογικού έτους αντίστοιχα.
 Αποδείχθηκε ότι η επιλογή της ΑΣΕ με βάση τις πληροφορίες του χάρτη με
την ταυτόχρονη εξέταση της χρονικής διακύμανσής της είναι κρίσιμη για την
εκτίμηση τυπικών γεωμορφομετρικών χαρακτηριστικών που εξαρτώνται από
την ΑΣΕ.

•

Ευχαριστώ πολύ!!!
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