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Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης Γης και 
Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης
BEYOND

• Eπιχειρησιακή μονάδα του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών

• Έτος ίδρυσης 2013

• Έρευνα και υπηρεσίες περιορισμού των
καταστροφών από φυσικά και
ανθρωπογενή αίτια



Ποιοι 
είμαστε;

Η διεπιστημονική ομάδα του 
Κέντρου Αριστείας BEYOND
αποτελείται από ερευνητές με 
διεθνή παρουσία, οι οποίοι ανήκουν 
διοικητικά στο Ινστιτούτο 
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, 
Διαστημικών Εφαρμογών & 
Τηλεπισκόπησης (IAAΔΕΤ) του ΕΑΑ. 

Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης διεθνώς 
καταξιωμένοι ερευνητές από τα υπόλοιπα 
ινστιτούτα του ΕΑΑ με στόχο την υποστήριξη των 
υπηρεσιών του κέντρου. Επιπλέον, συνεργάζεται 
με περισσότερους από 173 καταγεγραμμένους 
διεθνώς φορείς στον τομέα των Διαστημικών 
Εφαρμογών (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, 
Βιομηχανία, Διεθνείς Οργανισμούς, Θεσμικούς 
φορείς, Υπουργεία). 
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Ποιοι είμαστε;

Το διάστημα αγκαλιάζει τον πλανήτη 
Το διάστημα αγκαλιάζει τις επιστήμες



Γιατί ασχολούμαστε με την Παρατήρηση της Γης;
Ποιες προκλήσεις μας οδήγησαν στη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας;

Οι τεχνολογίες, τα δεδομένα και οι 
υπηρεσίες του διαστήματος είναι 
πλέον απαραίτητα στην καθημερινή 
ζωή των πολιτών.  Σημαντικό  πεδίο 
εφαρμογής των δορυφορικών 
τεχνολογιών είναι η παροχή άμεσης 
πληροφόρησης όταν επέρχονται  
για παράδειγμα, καταστροφές . 

Οι παγκόσμιες προκλήσεις που 
οφείλονται στην αύξηση του 
πληθυσμού, η αστικοποίηση, η 
αυξημένη ζήτηση για πόρους και η 
αλλαγή του κλίματος απαιτούν 
πληροφορίες σχετικά με τον 
πλανήτη μας που παρέχονται 
ευκολότερα με τις διαστημικές 
λύσεις.



Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία…



Τι σημαίνει όμως  Παρατήρηση της Γης;
Ποια τεχνολογία χρησιμοποιούμε;



Γεωδαιτικά Όργανα

Φωτογραμμετρία 

Διάτρητες Κάρτες ΗΥ 

Mainframe ΗΥ 



Η εξέλιξη της 
επιστήμης του 
διαστήματος από 
το  1957 στο 
σήμερα!



• Το πρόγραμμα Copernicus είναι το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα
παρατήρησης της Γης μέχρι σήμερα.

• Eπικεφαλής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) σε συνεργασία με
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA)

• Οικογένεια δορυφόρων Sentinel





Χαμηλή Τροχιά

<2000 km

Υψηλή Τροχιά

>35786 km

Μεσαία Τροχιά

<2000 – 35786 km





Πώς δουλεύουμε όμως;

Ας μάθουμε μερικές βασικές έννοιες!

 Τι είναι Τηλεπισκόπηση;

 Πώς σχετίζεται με τη φυσική, τα μαθηματικά, την 
πληροφορική;

 Ποιες ειδικότητες χρησιμοποιούν τη δορυφορική 
τηλεπισκόπηση στην έρευνα τους;

 Εφαρμόζεται στην καθημερινότητά μας;



Tι είναι Τηλεπισκόπηση;

Τηλεπισκόπηση: τηλέ (=μακριά) +
επισκοπώ(=εξετάζω)

Από τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου, οι
3 μπορούν να θεωρηθούν
τηλεπισκοπικές ,για παράδειγμα:

1)Η παρακολούθηση ενός παιχνιδιού
μπάσκετ από τις κερκίδες (όραση)

2)Η μυρωδιά ενός αρώματος
(όσφρηση)

3)Το να ακούσεις ένα αμάξι να
κορνάρει (ακοή)



Η Τηλεπισκόπηση είναι ένας τρόπος
συλλογής πληροφοριών για διάφορα
αντικείμενα και είναι απαραίτητα 3
στοιχεία:

1) Μία Πλατφόρμα στην οποία
συγκρατείται το όργανο μέτρησης
2) Ένα Αντικείμενο προς παρατήρηση
3) Ένα όργανο μέτρησης ή Αισθητήρας, με
τον οποίο παρατηρείται το αντικείμενο

Το 4ο σημαντικό στοιχείο της
τηλεπισκόπησης είναι:

4) Η Πληροφορία που περιέχουν τα
δεδομένα και το πώς αυτή χρησιμοποιείται



Άρα έχουμε:

1) Πλατφόρμα

2) Παρατηρούμενο Αντικείμενο
είναι ο ίδιος ο πλανήτης μας

3) Αισθητήρες
συμπεριλαμβάνονται μέσα στα 
όργανα που χρησιμοποιούνται

4) Πληροφορία

Στην επιστημονική κοινότητα, ο 
όρος τηλεπισκόπηση αναφέρεται 
στην Παρατήρηση της Γης.



Δεδομένα & υπηρεσίες



Για να εκτοξευθεί ένας 
τεχνητός δορυφόρος

V2=2G*(M/R)

Όταν ο τεχνητός δορυφόρος 
φτάσει σε ορισμένο ύψος, η 
ταχύτητά του πρέπει να 
αλλάξει διεύθυνση και να γίνει 
κάθετη προς την ευθεία που 
ορίζεται από το κέντρο της Γης 
και το σκάφος (πύραυλος)



Διαθέτουμε για τις 
ανάγκες 
Παρατήρησης και 
Παρακολούθησης 
της Γης δύο είδη 
δορυφόρων που 
διακρίνονται ως 
προς την θέση της 
τροχιάς τους και τον 
τρόπο περιστροφής 
τους γύρω από την 
Γη:

 Γεωστατικής
Τροχιάς

Πολικής Τροχιάς















Tα χρώματα στις δορυφορικές εικόνες μας δίνουν πληροφορίες για την Γη



Το ταξίδι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εισέρχεται στην
ατμόσφαιρα της Γης.
Αλληλεπιδρά με τα συστατικά της
Η αλληλεπίδραση περιλαμβάνει -> ανάκλαση

-> απορρόφηση
-> σκέδαση

Αλληλεπίδραση με την ύλη -> ανάκλαση
-> απορρόφηση
-> σκέδαση





5 6 74321

3,2,1

Ορατό φάσμα Υπέρυρθο



5 6 74321

4,3,2

Ορατό φάσμα Υπέρυρθο



Landsat 7, Path 35 Row 34, 09.12.00









Τα μέρη ενός συστήματος 
παρατήρησης γης

A. Πηγή ενέργειας

B. Ακτινοβολία και Ατμόσφαιρα

C. Αλληλεπίδραση με τον στόχο

D. Καταγραφή της ενέργειας από τον σένσορα

E. Μετάδοση και Λήψη

F. Επεξεργασία και αποθήκευση στο κέντρο
G. Εφαρμογές 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ



Παρακολούθηση πληθυσμού μεδουσών



Ηφαίστεια



Γνωρίζατε ότι η έκρηξη 
του ηφαιστείου Κιλαουέα 
που καταγράφηκε το 
2018 ήταν μία από τις πιο 
καταστροφικές εκρήξεις 
των τελευταίων 
δεκαετιών; 



Παρακολούθηση ηφαιστείων – Ασφάλεια αεροπορικών μεταφορών



Πυρκαγιές



Γνωρίζατε ότι  
μπορούμε και 
παρακολουθούμε τις 
πυρκαγιές από το 
διάστημα?



Μάτι –Ανατολική Αττική
23 Ιουλίου2018

Ας δούμε μερικά 
παραδείγματα



Μάτι –Ανατολική Αττική |23 Ιουλίου 2018 



Γνωρίζατε ότι  μπορούμε 
και παρακολουθούμε τη 
διασπορά καπνού ή τις 
συγκεντρώσεις του 
μονοξειδίου του 
άνθρακα με δορυφορικά 
δεδομένα?



Παρακολούθηση ερημικής σκόνης



Ερημική σκόνη

Θα φανταζόσαστε ποτέ ότι η σκόνη από τη Σαχάρα είναι 
ευεργετική για το δάσος του Αμαζονίου; Ξέρετε ότι υπάρχει 
ομάδα Ελλήνων επιστημόνων που ασχολείται με τους 
κόκκους της σκόνης; Όχι όμως οποιασδήποτε σκόνης, ειδικά 
της σκόνης από τις ερήμους, της «ερημικής σκόνης». 
Μελετάει το σχήμα, τον προσανατολισμό και την κίνηση 
των κόκκων αυτών και την επίδρασή τους στην ποιότητα 
του εδάφους, στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου, 
στο κλίμα της γης κ.ά. 

Όργανα ενεργητικής τηλεπισκόπησης



Μπορούμε από το διάστημα να 
συμβάλλουμε στην ανάπτυξη 
εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας?



Υπεριώδης ακτινοβολία UV



• Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, παρέχονται χάρτες και 
δεδομένα πραγματικού χρόνου της 
επιφανειακής ηλιακής ακτινοβολίας και 
ενέργειας για την Ευρώπη και τη Βόρεια 
Αφρική. 

• Τα δεδομένα βασίζονται στα συστήματα 
συνεχούς παρακολούθησης και 
πρόγνωσης της ηλιακής ενέργειας μέσω 
των συστημάτων SENSE και nextSENSE
που αναπτύχθηκαν και εξελίσσονται 
ερευνητικά στο κέντρο μας. 

• Τα συστήματα αυτά συνδυάζουν 
δορυφορικά δεδομένα που συλλέγονται 
σε πραγματικό χρόνο στις υποδομές του 
BEYOND (κεραίες συλλογής δορυφόρων, 
Ελληνικό Mirror Site) με τεχνολογίες 
μηχανικής μάθησης και νευρωνικών
δικτύων.

Υπεριώδης ακτινοβολία UV

Ηλεκτρική ενέργεια

Θερμική ενέργεια



Ιανουάριος Φεβρουάριος                              Μάρτιος                                  Απρίλιος                                   Μάιος                                     Ιούνιος

Ιούλιος                                  Αύγουστος                            Σεπτέμβριος                            Οκτώβριος  Νοέμβριος                            Δεκέμβριος

Ηλιακός Άτλαντας



Κλιματική αλλαγή και λιώσιμο πάγων







Πανδημία και κλιματική αλλαγή



Πως επηρέασε η πρώτη 
καραντίνα της πανδημίας 
την υγεία του πλανήτη 
μας?



Τι πρέπει να σπουδάσω για να 
ασχοληθώ με την δορυφορική 
τηλεπισκόπηση;

Τι μου αρέσει πιο πολύ στην 
ενασχόληση με αυτό το 
αντικείμενο;

Ποια πανεπιστημιακά τμήματα 
μπορούν να μου δώσουν την 
ευκαιρία να γνωρίσω το 
αντικείμενο της τηλεπισκόπης;

Ο λόγος σε εσάς……..



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε από το Κέντρο Επιστημών 
Παρατήρησης της Γης & Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών | ΙΑΑΔΕΤ σε συνεργασία με το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ» | 
Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου 
“Caroline Herschel Framework Partnership Agreement”.



Ευχαριστούμε!


