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ΔΗΑΓΩΓΖ – ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΓΗΑΣΗ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ? 

• Μεγάιε ρσξηθή θαη ρξνληθή επθξίλεηα. 

• Απνθπγή πξνβιεκάησλ επίγεησλ κεηξήζεσλ 

• Άκεζα δηαζέζηκα κέζσ Γηαδηθηύνπ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΠΗΓΔΗΩΝ ΜΔΣΡΖΔΩΝ 

• Υςειή αθξίβεηα αιιά κηθξή ρσξηθή θάιπςε 

• Σπρλέο βιάβεο κε απνηέιεζκα πνιιέο θελέο ηηκέο 

• Ύπαξμε αλζξσπίλνπ παξάγνληα κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ 

    Σα πποβλήμαηα αςηά αθοπούν κςπίωρ ηιρ 

μικπέρ σπονικέρ κλίμακερ! 



ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΑΠΟΣΟΛΖ “TRMM” 

TRMM: Tropical Rainfall Measuring Mission 

 

• Αξρηθή ηδέα απνζηνιήο ε εθηίκεζε ηεο βξνρόπησζεο  

     κόλν ζηνπο ηξνπηθνύο (γεσγξαθηθά πιάηε ±30ν) 

• Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο από 1/1998 κέρξη ζήκεξα 

• Γεσγξαθηθή θάιπςε ±40ν γηα ηελ πεξίνδν από 1998-2000 

     θαη ±50ν από 2000 κέρξη ζήκεξα 

• Παύζε απνζηνιήο ην 2012 



ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΑΠΟΣΟΛΖ “TRMM” (2) 

ςμμεηέσονηερ Γοπςθόποι 

• TRMM 

• GOES-W 

• GOES-E 

• AQUA 

• MTSAT 

• METEOSAT 5 (παύζε 2007) 

• METEOSAT 7  

 

 

Όπγανα μέηπηζηρ 

• PR (Precipitation Radar) 

• TMI (TRMM Microwave 

Imager) 

• VIRS (Visible and Infrared 

Scanner) 

• CERES (Cloud and Earth 

Radiant Energy System) 

• LIS (Lightning Imaging Sensor) 

 



ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΑΠΟΣΟΛΖ “TRMM” (3) 

Υπωμαηική απεικόνιζη καηαγπαθών ηος TMI  

ηος δοπςθόπος TRMM ηην 1/1/1998 



ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΠΡΟΪΟΝ 3Β42V6 

Πποϊόν 3Β42V6 

Γεδνκέλα ζε  

Κάλλαβν  

(gridded data) 

Πποϊόν 3Β42 

• Φσξηθή Δπθξίλεηα 0,25ν 

• Φξνληθή Αλάιπζε 3 ώξεο 

• Γηόξζσζε κε επίγεηα 

δεδνκέλα 

• Φξνληθή πζηέξεζε 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο 

Πποϊόν 3Β42RT 

• Φσξηθή Δπθξίλεηα 0,25ν 

• Φξνληθή Αλάιπζε 3 ώξεο 

• Φξνληθή πζηέξεζε 6-12 ώξεο 



ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 

Από βιβλιογπαθική αναζκόπηζη έσοςν παπαηηπηθεί ηα εξήρ 

πποβλήμαηα: 

 

•   Αδπλακία θαηαγξαθήο επεηζνδίσλ κηθξήο έληαζεο  

    (i<0,1 mm/hr) 

•   Αδπλακία πεξηγξαθήο νξνγξαθηθνύ θαηλνκέλνπ 

•   Αδπλακία δηαρσξηζκνύ εηδώλ θαηαθξήκληζεο 

•   Αιινίσζε κεηξήζεσλ ζε ρηνληζκέλεο επηθάλεηεο εδάθνπο 

 

•  Τν 3Β42RT, αλ θαη θξίζηκν γηα ηελ πξόγλσζε πιεκκπξώλ, 

   θαίλεηαη λα είλαη πνιύ αλαμηόπηζην ζην εύθξαην θιίκα 

 



ΔΠΗΓΔΗΔ ΜΔΣΡΖΔΗ – ΔΜΤ 

Οι 29 μεηεωπολογικοί ζηαθμοί (ΔΜΤ) πος 

σπηζιμοποιήθηκαν ζηην παπούζα μελέηη  



•   Φσξηθή αλνκνηνκνξθία θαη  

    κηθξή ππθλόηεηα 

•   Πνιιά θελά ζηηο ρξνλνζεηξέο 

    ιόγσ βιαβώλ 

•   Πνιιέο αλαμηόπηζηεο ή 

    εκθαλώο ιαλζαζκέλεο ηηκέο 

•   Γενική δςζκολία απόκηηζηρ 

    επιγείων δεδομένων 

ΔΠΗΓΔΗΔ ΜΔΣΡΖΔΗ ΔΜΤ – ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 



ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (1) 

Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΓΗΝΔ ΖΜΔΗΑΚΑ (Δ ΚΑΘΔ ΣΑΘΜΟ)  

Δ ΣΡΗΑ ΣΑΓΗΑ: 

 

1.  Σηαηηζηηθή ζύγθξηζε ρξνλνζεηξώλ 

 

2.  Σύγθξηζε ηηκώλ κεγίζησλ (εκπεηξηθή θαηαλνκή) 

 

3. «Πνηνηηθή» ζύγθξηζε ρξνλνζεηξώλ θαη κεγίζησλ 

 

Δπόμενο βήμα:  

Καηάπηιζη σαπηών σωπικήρ καηανομήρ ζθάλμαηορ 



ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (2) 

1. ηαηιζηική ύγκπιζη 

 

• Σε 17 ζηαζκνύο έγηλε ζύγθξηζε κεηαμύ ηεο επίγεηαο 

ρξνλνζεηξάο θαη ηεο δνξπθνξηθήο ζε 12σξε θιίκαθα 

 

• Σε 12 ζηαζκνύο έγηλαλ 2 ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο: 

      -  Σε 3σξε θιίκαθα ζε επεηζόδηα κόλν (10 κέξεο αλά έηνο) 

      -  Σε 24σξε θιίκαθα ζε επίπεδν ρξνλνζεηξάο 

 

• Η δνξπθνξηθή εθηηκήζεθε κέζσ κε γξακκηθήο παξεκβνιήο 

κεηαμύ ησλ ηηκώλ ησλ 4 γεηηνληθώλ ζεκείσλ ηνπ θάλλαβνπ 

 



ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (3) 

1. ηαηιζηική ύγκπιζη (ζςνέσεια) 

 

Μέθοδορ Παπεμβολήρ 
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ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (4) 

1. ηαηιζηική ύγκπιζη (ζςνέσεια) 

 

• Μ.Ο. θαη Τ.Α. γηα θάζε ρξνλνζεηξά 

• Απνθιίζεηο Μ.Ο. (PBIAS) θαη Τ.Α. ζε πνζνζηά (%) 

• Μέζν απόιπην ζθάικα παξαηεξήζεσλ (ΜΑΔ) 

• Τεηξαγσληθή ξίδα κέζνπ ηεηξαγσληθνύ ζθάικαηνο (RMSE) 

• Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R 

• Σπληειεζηήο απνδνηηθόηεηαο (Nash-Sutcliffe, Eff) 

• Τηκή ζπλάξηεζεο ζθάικαηνο Er  

      Δr = MSE2 + q(em
2+es

2), κε q=1000 

 



ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (5) 

2.  ύγκπιζη ζε επίπεδο μεγίζηων ηιμών 

• Μέγηζηα 12, 24 θαη 48 σξώλ γηα θάζε ζηαζκό θαη 

ρξνλνζεηξά (από 12 ζηαζκνύο θαη 3 θαη 6 σξώλ) 

 

• Δκπεηξηθέο πηζαλνηηθέο θαηαλνκέο (κήθνο 10 εηώλ) 

 

• Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα κεγίζησλ (MSE) γηα θάζε 

ζηαζκό 

 

• Η επηινγή ησλ βαξώλ ζηελ κέζνδν παξεκβνιήο κε βάζε 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ MSE κεγίζησλ ηηκώλ 



ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (6) 

3. Ποιοηική ζύγκπιζη σπονοζειπών και μεγίζηων 

 

• Σύγθξηζε ζπλνιηθνύ ύςνπο βξνρήο 

• Σύγθξηζε ρξνληθώλ βεκάησλ κε κε κεδεληθή βξνρή 

• Σύγθξηζε ρξνληθώλ βεκάησλ κε ύςνο βξνρήο πάλσ από θάπνην 

δεδνκέλν 

 

• Σύγθξηζε πνζνζηνύ (%) κεγίζησλ 10εηίαο ζε ζρέζε κε ην κέζν 

εηήζην ύςνο βξνρήο 

• Φσξηθή (πνηνηηθή) θαηαλνκή κεγίζησλ ζην ρώξν (ρξήζε ραξηώλ) 

 



ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΥΑΡΣΩΝ 

ΦΑΛΜΑΣΩΝ 

Απσικά ςπολογίζηηκαν ηα εξήρ ζθάλμαηα για κάθε ζηαθμό 

(ζε mm και ζε ποζοζηό %): 

• Σθάικαηα ζηα κέγηζηα 10εηίαο θαη 5εηίαο γηα θάζε δηάξθεηα 

(12, 24 θαη 48 σξώλ θαη ζηνπο 12 ζηαζκνύο θαη 3 θαη 6 σξώλ) 

• Μέζα ζθάικαηα θαηαλνκώλ γηα θάζε δηάξθεηα 

• Μέζα απόιπηα ζθάικαηα θαηαλνκώλ, όκνηα γηα θάζε δηάξθεηα 

 

θάλμα:  Biasi  (mm) = 

 

                 Biasi  (%)=  100
Si Gi

Gi




Si Gi



ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΥΑΡΣΩΝ 

ΦΑΛΜΑΣΩΝ (2) 

Σα ζημειακά ζθάλμαηα (ζηιρ θέζειρ ηων ζηαθμών) ανήσθηζαν 

ζε επιθάνειερ 

 

• Μέζνδνο επηθαλεηαθήο αλαγσγήο ε βέιηηζηεο παξεκβνιήο 

Kriging 

 

Ακολούθηζε η καηάπηιζη νέων διοπθωμένων σαπηών μεγίζηων 

Αξρηθνί 

δνξπθνξηθνί 

ράξηεο κεγίζησλ 

Αληίζηνηρεο 

επηθάλεηεο 

ζθαικάησλ 

Τειηθνί 

δηνξζσκέλνη 

ράξηεο κεγίζησλ 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

•  σεδόν μόνιμη ςποεκηίμηζη ηων μέζων όπων 

…εηδηθά ζηε κηθξή 

ρξνληθή θιίκαθα 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (2) 

•  σεδόν μόνιμα απνηηικόρ ο ζςνηελεζηήρ αποδοηικόηηηαρ 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (3) 

•  Μικπόρ ζςνηελεζηήρ ζςζσέηιζηρ (γενικά R < 0,5) 

Σηελ θιίκαθα ησλ 3 

σξώλ δύζθνια 

μεπεξλά ην 0,15 

R =  

    

   

1

2 2

1 1

n

i

n n

i i

Si Sm Gi Gm

Si Sm Gi Gm



 

  

  



 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (4) 

Γεληθά παξαηεξήζεθε θαιή πξνζνκνίσζε ζηηο πηζαλνηηθέο 

θαηαλνκέο κεγίζησλ 

 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (5) 

Παξαδείγκαηα θαιώλ  

πξνζνκνηώζεσλ θαηαλνκώλ 

Καηαλνκέο εηήζησλ κεγίζησλ 48, 

6 θαη 24 σξώλ γηα ηνπο 

ζηαζκνύο Σθύξνπ, Φηιαδέιθεηαο 

θαη Φξπζνππόιεσο αληίζηνηρα 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (6) 

Γεληθή αδπλακία θαηαγξαθήο κηθξώλ θαη κέηξησλ επεηζνδίσλ 

βξνρήο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζηαζκώλ 

 Ηράκλειο 

24h 

Real Est 

(mm) 5547 2383,7 

Nr 858 229 

Nr>15 109 48 

Nr>25 46 25 

Nr>35 24 13 

Nr>45 12 8 

Nr>55 3 4 

Nr>65 0 4 

Nr>80 0 0 

Κέρκυρα 

12h 

 

Real Est 

(mm) 9801,4 7608,094 

Nr 1230 420 

Nr>10 297 234 

Nr>20 144 123 

Nr>30 63 77 

Nr>40 28 48 

Nr>50 18 27 

Nr>60 8 20 

Nr>70 5 14 

Τρίπολη 

12h 

 

Real Est 

(mm) 5118,5 4461,6 

Nr 970 499 

Nr>10 157 138 

Nr>20 37 53 

Nr>30 10 23 

Nr>40 2 15 

Nr>50 2 9 

Nr>60 1 5 

Nr>70 1 3 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (7) 

Καιή πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κείσζεο ηνπ πνζνζηνύ  

ελόο κεγίζηνπ απμαλνκέλνπ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ύςνπο 

Ποσοστό % μεγίστου 12ωρϊν 10ετίας
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (8) 

Σρεηηθά θαιή (ινγηθή) ρσξηθή θαηαλνκή κεγίζησλ  

Μέγηζηα 3σξα 10εηίαο ζε mm 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (9) 

Φσξηθή θαηαλνκή ζθαικάησλ 10εηίαο 

Τηκέο ζθαικάησλ ζηα κέγηζηα 12σξα 10εηίαο ζε mm 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (10) 

Φσξηθή θαηαλνκή κέζσλ ζθαικάησλ 

Τηκέο κέζσλ ζθαικάησλ ζηα κέγηζηα 12 σξώλ ζε mm 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (11) 

Φσξηθή θαηαλνκή κέζσλ απόιπησλ ζθαικάησλ 

Τηκέο κέζσλ απνιύησλ ζθαικάησλ ζηα κέγηζηα 12 σξώλ ζε mm 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

• Καθή πξνζνκνίσζε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζύγθξηζεο 

• Σπρλόηαηε θαη ζνβαξή ππνεθηίκεζε ηνπ Μ.Ο. ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

• Σην πιείζηνλ ησλ πεξηπηώζεσλ ν Eff αξλεηηθόο άξα ν απιόο 

Μ.Ο. ζπληζηά θαιύηεξε εθηηκήηξηα 

• Μέηξηα ζπζρέηηζε ζηηο 12 θαη 24 ώξεο αιιά θαθή ζηηο 3 

• Δκθαλήο ε βειηίσζε ζηηο επηδόζεηο εθηίκεζεο θαζώο 

κεγαιώλεη ε ρξνληθή θιίκαθα 

• ημανηική η επίδπαζη ηων πολλών μηδενικών ζηιρ 

σπονοζειπέρ βεληιώνονηαρ ζαθώρ ηιρ επιδόζειρ 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (2) 

• Γεληθά θαιέο πξνζνκνηώζεηο ησλ πηζαλνηηθώλ θαηαλνκώλ 

• Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο εθηηκάηαη ε ηηκή κεγίζηνπ κε πνιύ 

κηθξή απόθιηζε, σζηόζν θακία ζρέζε σο πξνο ην ρξνληθό 

ζεκείν πνπ ζπκβαίλεη ην επεηζόδην  

Φξνλνζεηξά εηήζησλ κέγηζησλ 24σξσλ 

από ην ζηαζκό Αγξηλίνπ 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (3) 

• Γεληθή αδπλακία θαηαγξαθήο κηθξώλ θαη ιηγόηεξν κέηξησλ 

επεηζνδίσλ   

                        ζεκαληηθή κείσζε ηνπ Μ.Ο. θαη ηνπ ζπλνιηθνύ  

                        ύςνπο βξνρήο 

• Τα κεγάια επεηζόδηα ζπρλά ππνηηκνύληαη θπξίσο ζηε 

ζπρλόηεηα 

• Γεληθόο κεραληζκόο ε κε θαηαγξαθή πνιιώλ κηθξώλ θαη 

κεηξίσλ επεηζνδίσλ θαη ζε θάπνην ρξνληθό ζεκείν βάδεη 

κηα πςειή ηηκή γηα εμηζνξξόπεζε  

 

• Σηνπο ζηαζκνύο ηεο Αηηηθήο θαη ηδηαίηεξα ζην Διιεληθό 

είρακε πνιύ θαιέο επηδόζεηο 

                         πηζαλώο θνληά λα ππάξρεη ζηαζκόο πνπ 

                         ζπκκεηέρεη ζηε δηόξζσζε ησλ δνξπθνξηθώλ  

                         κεηξήζεσλ 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (4) 

• Τα ζθάικαηα πνηθίινπλ πνιύ, αλάινγα ηελ πεξηνρή θαη 

ηελ δηάξθεηα 

• Σηα κέγηζηα 10εηίαο θαη 5εηίαο, γεληθώο παξαηεξείηαη 

ζθάικα ηάμεσο 25% θαη ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο 50% ή θαη 

κεγαιύηεξν 

• Τα ζθάικαηα ζπγθεληξώλνληαη θπξίσο ζηελ Γ-ΝΓ 

Διιάδα, Δπηάλεζα θαη δπηηθή Κξήηε 

• Αθόκα, νη πεξηνρέο ηεο Μαγλεζίαο θαη ηνπ ΒΑ Αηγαίνπ 

παξνπζηάδνπλ κεγάια ζθάικαηα 

• Τα κεγαιύηεξα (πνζνζηηαία) ζθάικαηα παξαηεξνύληαη 

ζπλήζσο ζηηο κηθξόηεξεο ρξνληθέο θιίκαθεο 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (5) 

• Σε γεληθέο γξακκέο θαιή πξνζνκνίσζε ηεο ρσξηθήο 

θαηαλνκήο κεγίζησλ 

• Αλαπαξάγεη θαιά ηελ ζπκπεξηθνξά κείσζεο ηνπ πνζνζηνύ 

κεγίζησλ απμαλνκέλνπ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ύςνπο βξνρήο 

• Σρεηηθή αδπλακία πξνζνκνίσζεο ηνπ νξνγξαθηθνύ 

θαηλόκελνπ 

 

ηοςρ διοπθωμένοςρ σάπηερ μεγίζηων 

• Αύμεζε ηηκώλ ζηελ θεληξναλαηνιηθή Διιάδα (Θεζζαιία) θαη 

ηελ πεξηνρή ηεο λόηηαο Πίλδνπ 

• Διαθξά κείσζε ζηε δπηηθή Πεινπόλλεζν 

• Αύμεζε ηηκώλ ζηε δπηηθή Κξήηε 

• Μηθξή κείσζε ζηελ πεξηνρή ηεο Μπηηιήλεο 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (5) 

Γηνξζσκέλνο ράξηεο κεγίζησλ 3ώξσλ 10εηίαο ζε mm 



ΤΕΖΣΖΖ 

• Τα δνξπθνξηθά δεδνκέλα, κε ηα κέρξη ηώξα ζηνηρεία, 

αδπλαηνύλ λα πξνζνκνηώζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα επίγεηα ζηε 

κηθξή θιίκαθα ηνπ επεηζνδίνπ 

• Σπζηήλεηαη ε ρξήζε ηνπο ζε έξεπλεο θιηκαηηθήο θύζεο θαη όρη 

ζε πδξνινγηθό ζρεδηαζκό (κόλν επηθνπξηθά) 

• Η αμηνπηζηία ηνπο ζηεξίδεηαη θαζαξά ζηε δηόξζσζε από 

επίγεηεο κεηξήζεηο 

• Δίλαη κηα πνιιά ππνζρόκελε ηερλνινγία θαη αλακέλνληαη 

ζεκαληηθέο βειηηώζεηο από ην 2013 θαη κεηά 

• Η ύπαξμε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ επ’ νπδελί δελ αληηθαζηζηά ηα 

επίγεηα θαη δελ κεηώλεη ηε ζεκειηώδε αμία ηνπο ζηελ αζθαιή, 

απνηειεζκαηηθή θαη αεηθόξν δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ 



ΔΤΥΑΡΗΣΩ ΠΟΛΤ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α 

http://oneiriko-metaixmio.blogspot.com/2011/08/blog-post_15.html,  

μετά από προσαρμογή 

Δεν πας να ελέγξεις τον 

βροχογράφο? Νομίζω 

έχει βλάβη… 

Ωχού…Βαριέμαι 

τώρα…Άσε μωρέ, 

αφού τώρα έχουμε τους 

δορυφόρους!!! 

Μετεωρολογική Υπηρεσία 


