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United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

USDA

United States Department of Agriculture
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Variable Rate Application

VNIR

Visible/Near-Infrared
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1 Εισαγωγή
Οι ασθένειες των φυτών και η κλιματική αλλαγή αποτελούν ιδιαίτερα μεγάλη απειλή για την
ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων παγκοσμίως [1, 2]. Υπολογίζεται πως περίπου 10–16% της
παγκόσμιας συγκομιδής καλλιεργειών χάνεται ετησίως με τον οικονομικό αντίκτυπο να ανέρχεται
στο ποσό των 220 δις δολαρίων [3]. Με την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού της γης στα 9,1
δις το έτος 2050 οι απαιτήσεις για την αγροτική παραγωγή θα αυξηθούν κατά 70% ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες διατροφής [4]. Από την άλλη πλευρά, η αλόγιστη χρήση χημικών για την
αντιμετώπιση των ασθενειών στις καλλιέργειες έχει σημαντική κι αρνητική επίδραση στο αγροοικοσύστημα. Στις μέρες μας, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης κι εφαρμογής έξυπνων
και μη έντονα παρεμβατικών τεχνικών πρώιμης ανίχνευσης ανωμαλιών στις καλλιέργειες για την
αντιμετώπιση των ασθενειών στα φυτά/δέντρα με στόχο την ασφάλεια στην τροφική αλυσίδα και
τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος [5,6].
Τυπικά, οι ασθένειες προκαλούνται από μύκητες (~85%), βακτήρια, ιούς/ιοειδή ή
νηματώδεις (μικροσκοπικούς οργανισμούς κρυμμένους στο έδαφος) και επηρεάζουν το
φωτοσυνθετικό μηχανισμό του φυτού, επιδρώντας σημαντικά στην ανάπτυξή του [7]. Οι
«ύποπτες» ή «υπό καταπόνηση» καλλιέργειες χρειάζεται να αναγνωριστούν από τα εξωτερικώς
εκδηλούμενα συμπτώματα στους καρπούς και στα φυλλώματα πριν την επισκόπηση κι
επιβεβαίωση σε εργαστηριακό περιβάλλον. Τα ορατά αυτά αποτυπώματα εμφανίζονται, στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων, στα ενδιάμεσα ή τελικά στάδια της επίδρασης της ασθένειας
(«μόλυνσης»), οπότε και η όποια αποτελεσματική κι άμεση αντιμετώπισή της γίνεται ιδιαίτερη
δύσκολη. Επιπλέον, η αναγνώριση της ασθένειας μόνο από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του
αντικτύπου της στα φυτά δεν είναι πάντοτε αξιόπιστη. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντική η
υιοθέτηση προσεγγίσεων κι η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την πρώιμη κι ακριβή αναγνώριση του
παράγοντα που προκαλεί την ανωμαλία.
Παραδοσιακά, οι ασθένειες στις καλλιέργειες μπορούν να ανιχνευθούν κατά την εμφάνιση
ορατών συμπτωμάτων μέσω εργαστηριακών τεχνικών, ως επί το πλείστον λαμβάνοντας δείγματα
από το φύλλωμα κι εφαρμόζοντας χημική/φαρμακευτική χορήγηση. Οι «επεμβατικές»
προσεγγίσεις προσφέρουν το πλεονέκτημα της ταχύτητας κι ακρίβειας αναγνώρισης, αν και
εμπεριέχουν τον κίνδυνο ασυνέπειας των αποτελεσμάτων λόγω της επίδρασης κι άλλων
παραγόντων, όπως η συγκέντρωση και η αλληλεπίδραση των παθογόνων ξενιστών (hostpathogen). Την τελευταία δεκαετία έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και να κερδίζουν σταθερά έδαφος
μη-επεμβατικές τεχνικές ανάλυσης (πολυφασματική/υπερφασματική απεικόνιση, φασματοσκοπία
φθορισμού ή ορατού/κοντινού υπερύθρου (VNIR)), οι οποίες αποδεικνύονται ακριβείς, συνεπείς
ως προς την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων, γρήγορες και οικονομικές, χαρακτηριστικά
που μπορούν να αξιοποιηθούν για την επισκόπηση μεγάλων εκτάσεων.
Πέραν της ανίχνευσης των ασθενειών στα φυτά, η χαρτογράφηση και αξιολόγηση των
γεωργικών εδαφών και γαιών αποτελούν επίσης σημαντικό εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση
των καλλιεργειών, την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών
προϊόντων. Οι εδαφολογικοί χάρτες, οι χάρτες καταλληλότητας των γεωργικών εδαφών, οι χάρτες
παραλλακτικότητας, οι στατιστικές χρήσεων γης, κ.λπ., είναι τα μέσα στα οποία θα πρέπει να
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στηρίζονται οι γεωργικές υπηρεσίες, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, οι γεωπόνοι κι οι καλλιεργητές για
ένα σωστό προγραμματισμό της χρήσης γης. Οι μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για
την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα πρέπει να συνδυάζουν την προσαρμοστικότητα
στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και καλλιέργειας, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τις προτεινόμενες πρακτικές από διεθνείς οργανισμούς, όπως οι FAO,
UNESCO, USDA και ο ESB. Τα συστήματα δορυφορικής τηλεπισκόπησης, τα Μη Επανδρωμένα
Αεροχήματα (ΜΕΑ) εξοπλισμένα με προηγμένους οπτικούς και τηλεπικοινωνιακούς αισθητήρες,
τα συστήματα πλοήγησης (GPS), τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και τα ασύρματα
δίκτυα επίγειων αισθητήρων αποτελούν πλέον τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της έξυπνης
γεωργίας, κάνοντας δυνατή τη χρησιμοποίηση τεχνικών και οργάνων που ήταν άγνωστα στην
κλασσική μέθοδο χαρτογράφησης. Η χρησιμοποίηση κι η εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών
επιτρέπουν την επισκόπηση μεγάλων εκτάσεων σε σύντομο χρόνο και με ελάχιστο κόστος
μακροπρόθεσμα, μειώνοντας παράλληλα τους ανθρώπινους πόρους για εργασία στο πεδίο και
την υιοθέτηση επεμβατικών διαδικασιών. Διευκολύνουν επίσης τη συλλογή μεγάλου όγκου
δεδομένων, απρόσκοπτα και για τακτά χρονικά διαστήματα, απαιτούν όμως σωστή σχεδίαση και
στοχευμένη παραμετροποίηση για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.
Στόχος του παρόντος παραδοτέου είναι η σύντομη παρουσίαση βασικών εννοιών που
αφορούν στη χαρτογράφηση περιβάλλοντος από αέρος (η χαρτογράφηση με χρήση επίγειων
αισθητήρων αποτελεί αντικείμενο άλλου παραδοτέου), η συνοπτική περιγραφή του θεωρητικού
υποβάθρου για την κατανόηση και ανάπτυξη αντίστοιχων μεθόδων καθώς και η ανάλυση της
μεθοδολογίας που θα παρέχει η αρχιτεκτονική του έργου MARS για τη χαρτογράφηση των
καλλιεργειών από αέρος (με χρήση ΜΕΑ και πολυφασματικής κάμερας) και την εφαρμογή της τόσο
κατά τις πιλοτικές δοκιμές της ΕΕ5 όσο και για τη μελλοντική υιοθέτησή της ως αποτελεσματική και
καινοτόμα πρακτική στον τομέα της έξυπνης γεωργίας. Η παρούσα αναφορά ενσωματώνει επίσης
τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος χαρτογράφησης
(υλικό και λογισμικό) στις περιοχές ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠΟΠ (Βελβεντό) και ΑΣΓ (Γρεβενά) από
τις δοκιμαστικές πτήσεις του πρώτου χρόνου υλοποίησης του έργου.
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2 Θεωρητικό υπόβαθρο
2.1 Χαρτογράφηση
καλλιεργειών

περιβάλλοντος

και

τηλεπισκόπηση

Η Γεωργία Ακριβείας στηρίζεται στη διαμόρφωση ζωνών διαχείρισης στο χωράφι. Ως ζώνη
διαχείρισης ορίζεται το επί μέρους τμήμα του αγροτεμαχίου που παρουσιάζει κοινά εδαφολογικά ή
αγρονομικά χαρακτηριστικά και στο οποίο η διαχείριση μπορεί να γίνεται με τον ίδιο τρόπο [8]. Για
το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα τεχνικά μέσα, όπως χάρτες παραγωγής, αναλύσεις
φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους, οπτικά δεδομένα από εναέριες λήψεις (δορυφόρους,
αεροπλάνα, ΜΕΑ) και εξοπλισμός/μηχανήματα άμεσης χαρτογράφησης των ιδιοτήτων του αγρού
(π.χ. ηλεκτρικής αγωγιμότητας). Η δημιουργία ζωνών διαχείρισης των αγρών παρέχει τη
δυνατότητα για καλλιεργητικές επεμβάσεις με μεταβαλλόμενες δόσεις (variable rate application),
δηλαδή εφαρμογή στοχευμένων και δυναμικών ενεργειών φροντίδας για κάθε τμήμα της
καλλιέργειας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής, το οποίο αποτελεί κύριο
χαρακτηριστικό της Έξυπνης Γεωργίας. Ως αποτέλεσμα, εξοικονομούνται ανθρώπινοι και υλικοί
πόροι, υπάρχει καλύτερη εποπτεία και διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο
παραγωγού, ενώ παράλληλα περιορίζεται η αλόγιστη χρήση των εισροών (λιπάσματα,
φυτοφάρμακα, σπόροι, νερό), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος
και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.
Ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ζωνών διαχείρισης είναι η χαρτογράφηση της
καλλιέργειας, δηλαδή ο προσδιορισμός της παραλλακτικότητας του εδάφους. Με τον όρο
παραλλακτικότητα αναφερόμαστε στη διαφοροποίηση των αγρών ή τμημάτων αυτών ως προς
διάφορες παραμέτρους ενδιαφέροντος, όπως τη γονιμότητα του εδάφους, την υγρασία, τη
μηχανική σύσταση του εδάφους, την τοπογραφία, την ανάπτυξη των φυτών και του πληθυσμού
εχθρών και ασθενειών. Η ύπαρξη παραλλακτικότητας στις εδαφικές ιδιότητες είναι κάτι που
δυσκολεύει τόσο τους επιστήμονες όσο και τους παραγωγούς για την εξήγηση διαφόρων
φαινομένων που παρουσιάζονται στις καλλιέργειες. Τα φυτά έχουν άμεση επαφή με το έδαφος
καθώς από αυτό αντλούν τα θρεπτικά συστατικά με τις ρίζες τους για την ανάπτυξη τους. Γι’ αυτό
το λόγο θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η παραλλακτικότητα των εδαφικών ιδιοτήτων επηρεάζει άμεσα
την παραλλακτικότητα της παραγωγής. Η κατανόηση της διαφοροποίησης των εδαφικών
χαρακτηριστικών μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της παραγωγής, την πρώιμη ανίχνευση
ανωμαλιών στον αγρό και στην καλύτερη διαχείριση των αγροκτημάτων. Στις μέρες μας, εξελιγμένα
συστήματα είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματικότερες μεθόδους δειγματοληψίας και
χαρτογράφησης με τις οποίες γίνεται ακριβής προσδιορισμός της χωρικής παραλλακτικότητας στο
έδαφος, δηλαδή της διαφοροποίησης σε μετρούμενα χαρακτηριστικά στο χώρο (σε επίπεδο
γεωγραφικής έκτασης και συντεταγμένων). Εκτός από τη χωρική δύναται να αξιολογηθεί και η
χρονική παραλλακτικότητα μιας καλλιέργειας, δηλαδή η διαφοροποίηση των εδαφικών ιδιοτήτων
με την πάροδο του χρόνου (π.χ. η οργανική ουσία δε μεταβάλλεται σημαντικά ανά χρονικά
διαστήματα, τα επίπεδα των νιτρικών ή το ποσοστό υγρασίας διαφοροποιείται σημαντικά από μέρα
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σε μέρα) [9]. Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης προηγμένων τεχνικών χαρτογράφησης, προκύπτουν
ψηφιακοί χάρτες διαφόρων εδαφικών παραμέτρων για κάθε αγροτεμάχιο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι
η διαπίστωση πως για έναν αγρό στον οποίο παρατηρείται παραλλακτικότητα δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι η εφαρμογή προσεγγίσεων Γεωργίας Ακριβείας θα είναι αποδοτική κι
αποτελεσματική. Είναι αναγκαίο επιπλέον να ποσοτικοποιηθεί ο βαθμός της παραλλακτικότητας,
να εντοπιστούν κι επιβεβαιωθούν οι αιτίες που την προκαλούν και, τέλος, να καθοριστεί ο βέλτιστος
τρόπος διαχείρισης αυτών των διαφοροποιήσεων. Απώτερος στόχος είναι η εφαρμογή των
εισροών σε μεταβλητές δόσεις και μόνο στα τμήματα του αγρού που κρίνεται απαραίτητο,
αναζητώντας ως αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του κόστους και την
αύξηση της παραγωγής.
Ένα από τα αποτελέσματα της εξέλιξης της τεχνολογίας είναι η επιστήμη της
τηλεπισκόπησης, δηλαδή της ανάλυσης κι επεξεργασίας δορυφορικών, εναέριων και επίγειων
χωρικών δεδομένων με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων και κατάλληλων
λογισμικών/εφαρμογών. Η έννοια της τηλεπισκόπησης περιλαμβάνει τη διαδικασία καταγραφής
από κάποιο αισθητήριο μέσο της ενέργειας που ανακλάται ή εκπέμπεται από ένα αντικείμενο,
καθώς και τη συλλογή/καταγραφή πληροφοριών για αντικείμενα με τα οποία τα συστήματα
καταγραφής δεν έχουν φυσική επαφή μεταξύ τους. Σε σχέση με άλλες μεθόδους συλλογής
δεδομένων, κυρίων αυτών που υιοθετούνται σε εργασίες υπαίθρου, η τηλεπισκόπηση προσφέρει
τα εξής βασικά πλεονεκτήματα:
 γρήγορη και με χαμηλό κόστος σάρωση/μελέτη των υπό εξέταση επιφανειών και
δυνατότητα σύγκρισης ομοειδών δεδομένων από διαφορετικές περιοχές λήψης, ακόμα και
όπου οι επίγειες μετρήσεις είναι αδύνατο να εξασφαλιστούν.
 λειτουργικότητα συνεχούς κι απρόσκοπτης καταγραφής 24/7, διευκολύνοντας την ανάλυση
διαφορετικών παραμέτρων ενδιαφέροντος και τη χρονική συσχέτιση αυτών σε διάφορα
διαστήματα επιλογής κι επιτρέποντας τη χρήση προηγμένων μεθόδων διαχείρισης των
καλλιεργειών, όπως είναι η γεωργία ακριβείας.
 λήψη δεδομένων φασματικού περιεχομένου και καταγραφή πληροφορίας σε πολλά μήκη
κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, επιτρέποντας την ανίχνευση διαφορών
μεταξύ βιοφυσικών στοιχείων της καλλιέργειας οι οποίες δεν είναι άμεσα ορατές στο
ανθρώπινο μάτι.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά μιας καλλιέργειας που μπορούν να μελετηθούν με την
τηλεπισκόπηση είναι:
 Η χωρική θέση και οριοθέτηση ενός τμήματός της
 Το υψόμετρο.
 Η φασματική συμπεριφορά της χλωροφύλλης.
 Η βιομάζα.
 Το ποσοστό υγρασίας της βλάστησης.
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 Το ποσοστό υγρασίας του εδάφους.
 Η θερμοκρασία.
 Το μέγεθος και το σχήμα διαφόρων στοιχείων της καλλιέργειας.

2.2 Φασματική απεικόνιση
2.2.1 Γενικές έννοιες κι εφαρμογές
Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στην κατασκευή προηγμένων οπτικών
αισθητήρων έχουν εισάγει την έννοια της φασματικής απεικόνισης σε πολλές εφαρμογές,
καθιστώντας την ένα ραγδαίως εξελισσόμενο καινοτόμο εργαλείο και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
ερευνητικό πεδίο. Οι φασματικές κάμερες έχουν τη δυνατότητα λήψης εικόνων σε διαφορετικά μήκη
κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και διακρίνονται σε πολυφασματικές ή υπερφασματικές
ή ultra-φασματικές ανάλογα με την διακριτική ικανότητα των μηκών κύματος που διαθέτουν
(φασματική ανάλυση κι αριθμός διακριτών μηκών κύματος στις οποίες μπορούν να «τραβήξουν
φωτογραφία»). Η πολυφασματική/υπερφασματική απεικόνιση αποτελεί μια πολύ σημαντική
τεχνική για εφαρμογές τηλεπισκόπησης, λαμβάνοντας δεδομένα από το ορατό μέχρι το κοντινό
υπέρυθρο εύρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος κι επιτρέποντας την εξαγωγή περισσότερο
ακριβούς και λεπτομερούς πληροφορίας για το αντικείμενο προς παρατήρηση. Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας για εφαρμογή
της ανάλυσης πολυφασματικών/υπερφασματικών εικόνων και σε άλλες κατευθύνσεις, όπως τον
έλεγχο ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων [10, 11, 12], το διαχωρισμό υλικών σε μονάδες
διαλογής απορριμμάτων [13, 14], τον έλεγχο γνησιότητας έργων τέχνης [15, 16], την έξυπνη
γεωργία για χαρακτηρισμό βλάστησης καλλιέργειας και ανίχνευσης ασθενειών σε φυτά [17, 18,
19], την ιατρική για ανίχνευση ανωμαλιών σε ιστούς και όργανα [20, 21, 22].
Οι πολυφασματικές/υπερφασματικές εικόνες (γνωστές κι ως πολυκύβοι/υπερκύβοι)
αποτελούν δομές δεδομένων 3 διαστάσεων, περιλαμβάνοντας δύο χωρικές διαστάσεις (spatial
dimensions) και μία διάσταση που αντιπροσωπεύει το μήκος κύματος (spectral dimension).
Επομένως, μια πολυφασματική/υπερφασματική εικόνα NxMxK διαστάσεων θεωρείται ως ένα
σύνολο K (όσες και ο αριθμός των διαθέσιμων μηκών κύματος λειτουργίας της κάμερας)
δισδιάστατων μονόχρωμων εικόνων μεγέθους NxM. Για κάθε εικονοστοιχείο καταγράφεται η
ανακλαστικότητα (reflectance) της απεικονιζόμενης περιοχής για κάθε ένα από τα K μήκη κύματος,
παράγοντας ένα μονοδιάστατο διάνυσμα τιμών. Αυτό το διάνυσμα αντιπροσωπεύει τη μεταβολή
της ανακλαστικότητας ή της εκπομπής ενός υλικού σε σχέση με τα μήκη κύματος (ανακλαστικότητα
/ εκπομπή ως συνάρτηση του μήκους κύματος) και ονομάζεται «φασματική υπογραφή» (spectral
signature). Η αρχή λειτουργίας της πολυφασματικής/υπερφασματικής απεικόνισης συνοψίζεται
στη διαπίστωση πως κάθε φυσικό υλικό αλληλεπιδρά με την προσπίπτουσα ακτινοβολία στην
επιφάνειά του με διαφορετικό τρόπο (έχει διαφορετική φασματική υπογραφή). Επομένως,
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εξετάζοντας τη φασματική υπογραφή σε διάφορα σημεία ενός αντικειμένου είναι εφικτή η εξαγωγή
πληροφορίας για τη σύστασή του (ενδεχόμενη διαφοροποίηση ενός τμήματος από ένα άλλο). Η
γραφική αναπαράσταση του κύβου δεδομένων και της εξαγόμενης από αυτόν πληροφορίας
απεικονίζεται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση πολυφασματικής/υπερφασματικής εικόνας

Χαρακτηριστικό
παράδειγμα
εφαρμογής
της
πολυφασματικής/υπερφασματικής
απεικόνισης αποτελούν οι μελέτες ασθενειών στα φυλλώματα των φυτών, καθώς η φασματική
υπογραφή τους θεωρείται αποτέλεσμα πολλαπλών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της εισερχόμενης
ακτινοβολίας, των βιοφυσικών (π.χ. επιφάνεια φύλλου, δομή ιστού) και βιοχημικών (π.χ. σύσταση
σε νερό και χρωστικές) χαρακτηριστικών τους. Η απεικόνιση σε διαφορετικά μήκη κύματος
αναδεικνύει διαφορετικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας. Για παράδειγμα, η μελέτη της
ανακλαστικότητας σε μήκη κύματος που ανήκουν στο ορατό φάσμα παρέχει πληροφορίες για τις
χρωστικές των φύλλων, ενώ η παρατήρηση της ανακλαστικότητας σε μήκη κύματος του
υπέρυθρου φάσματος αντιπροσωπεύει τη φυσιολογία του φυτού.
Άλλη σημαντική διαπίστωση για την ανάλυση οπτικών φασματικών δεδομένων αποτελεί η
ύπαρξη πλεονάζουσας πληροφορίας και θορύβου στα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη όλη τη
διαθέσιμη φασματική περιοχή προς παρατήρηση που προσφέρει ο χρησιμοποιούμενος
εξοπλισμός. Η στοχευμένη επιλογή μηκών κύματος για απεικόνιση είναι σημαντικό κομμάτι της
διαδικασίας. Για παράδειγμα, μια ερευνητική ομάδα [23] επέλεξε τη φασματική περιοχή 450-1000
nm για την ανάλυση εικόνων από καλλιέργειες καπνού προκειμένου να εντοπίσουν ασθένειες,
παρόλο που είχαν στη διάθεσή τους κάμερα που μπορούσε να λάβει πληροφορία από 512 ζώνες
(αριθμός μηκών κύματος K=512) στη φασματική περιοχή VNIR (380-1023 nm). Για την ανάλυσή
τους παρατήρησαν το σχήμα των καμπυλών ανάκλασης (φασματική υπογραφή) για κάθε εικόνα
φυλλώματος που είχαν καταγράψει για υγιή φυτά (χωρίς θεραπεία), 2, 4 και 6 ημερών μετά τη
μόλυνσή τους (DPI). Διαπίστωσαν πως τα υγιή φυλλώματα καπνού χαρακτηρίζονταν από
φασματική υπογραφή παρόμοια με αυτή των φυλλωμάτων άλλων πράσινων φυτών όπως η
ελαιοκράμβη, ο αραβόσιτος και η τοματιά, αν και η θέση και το μέγεθος των κοιλάδων (valleys,
σημεία με τοπικά ελάχιστες τιμές) στην καμπύλη ήταν συγκεκριμένες. Η γενική τάση των τεσσάρων
φασματικών καμπυλών για το φύλλωμα του καπνού (υγιή, 2, 4 και 6 DPI) αποδείχτηκε σχετικά
όμοια, υποδεικνύοντας μια σημαντική αύξηση της ανακλαστικότητας στη φασματική περιοχή 670
έως 750 nm και διατήρησή της σε υψηλό επίπεδο μεταξύ 750 nm και 900 nm, επιβεβαιώνοντας
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μια γνωστή θεώρηση πως η ανακλαστικότητα συνδέεται με τη φωτοσυνθετική ικανότητα (495-680
nm), το κόκκινο σημείο καμπής (680-780 nm) και το επίπεδο σύστασης νερού (970 nm). Ενδεικτικά
αποτελέσματα αυτής της εργασίας απεικονίζονται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2 : (a) Φασματική υπογραφή (450–1000 nm) δειγμάτων φύλλων καπνού; (b) Μέσος όρος ανακλαστικότητας για
‘Υγιή’, ‘2 DPI’, ‘4 DPI’ και ‘6 DPI’ φύλλων καπνού στην περιοχή 450–1000 nm [23]

2.2.2 Βαθμονόμηση και λειτουργία φασματικών καμερών
Κατά την τελευταία δεκαετία, η εξέλιξη στην τεχνολογία αισθητήρων τηλεπισκόπησης στο
πεδίο έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη οπτικών συστημάτων με δυνατότητα
ταυτόχρονης καταγραφής των διαφόρων ζωνών και των διαφόρων σημείων του στόχου προς
παρατήρηση. Τα συστήματα απεικόνισης επιτρέπουν να εισέρχεται το φως στον αισθητήρα μέσα
από μια σχισμή, προσκρούοντας στη φωτοευαίσθητη περιοχή του ανιχνευτή, έτσι ώστε να δώσει
ακριβή χωρική και φασματική πληροφορία, ενώ κάθε εικονοστοιχείο (pixel) λαμβάνει και δέχεται
φως από διαφορετικές περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος [24]. Με βάση τις διαφορετικές
καταγραφές των φασματικών ζωνών (κανάλια), οι αισθητήρες ανάκλασης μπορούν να
καταγράψουν παγχρωματικές ή μονόχρωμες εικόνες (1 κανάλι), έγχρωμες ή RGB εικόνες (3
κανάλια), πολυφασματικές εικόνες (4-20 κανάλια), υπερφασματικές εικόνες (πάνω από 20
κανάλια) ή ultra-φασματικές εικόνες (της τάξεως των 500-1000 καναλιών) [25]. Ο αριθμός και η
θέση των ζωνών σε κάθε σύστημα παρέχει ένα μοναδικό συνδυασμό φασματικών πληροφοριών
και είναι προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις του αισθητήρα που έχουν σχεδιαστεί για την εκάστοτε
εφαρμογή. Τα περισσότερα υπερφασματικά και πολυφασματικά συστήματα απεικόνισης
δουλεύουν σε μια περιοχή μήκους κύματος από το ορατό έως το υπέρυθρο και συνήθως είναι
παθητικοί αισθητήρες που χρησιμοποιούν φυσικό φως ή εξωτερικές πηγές φωτός. Για τη
βαθμονόμηση κι αποδοτική λειτουργία των αισθητήρων και του οπτικού συστήματος απαιτείται
καλή γνώση της σκηνής προς αποτύπωση, με ικανοποιητική εκτίμηση παραμέτρων όπως η ένταση
και κατεύθυνση του φωτός καθώς και η επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών.
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Οι φασματικές κάμερες ακολουθούν μία διαδικασία σχηματισμού εικόνας η οποία περιέχει
θόρυβο. Η εκτίμηση κι εξάλειψη των διαφορετικών πηγών θορύβου σε ένα σύστημα απεικόνισης
μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη διόρθωση λαθών κι αστοχιών κατά τη διαδικασία λήψης
και εξαγωγής της εικόνας. Οι πηγές θορύβου του οπτικού αισθητήρα διαχωρίζονται σε χρονικές
και χωρικές. Ο χρονικός θόρυβος μπορεί να ελαττωθεί λαμβάνοντας ένα μέσο όρο των εξαγόμενων
εικόνων, ενώ ο χωρικός θόρυβος μπορεί να εκτιμηθεί με μία σειρά από αξιολογήσεις και βελτιώσεις
των ρυθμίσεων της κάμερας σε σταθερές και μη συνθήκες φωτισμού. Για την απομάκρυνση των
διαφόρων τύπων θορύβων, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και φίλτρα (ραδιομετρική
βαθμονόμηση). Με τη ραδιομετρική διόρθωση (radiometric correction) υπολογίζεται εκ νέου η
ποιότητα της εικόνας, βελτιώνοντας τις ενδείξεις αντιστάθμισης του φωτός (gain/offset) [26]. Όταν
η εκπεμπόμενη ή ανακλώμενη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια καταγράφεται από οπτικό αισθητήρα
που βρίσκεται στον αέρα (π.χ. από ΜΕΑ, αεροσκάφος ή δορυφόρος), η παρατηρούμενη ενέργεια
δεν συμπίπτει με την ενέργεια που εκπέμπεται ή ανακλάται από το ίδιο αντικείμενο αν αυτή
καταγραφεί από κοντινή απόσταση. Αυτό συμβαίνει λόγω του αζιμούθιου και της ανύψωσης του
ήλιου, των ατμοσφαιρικών συνθηκών όπως ομίχλης, συννεφιάς ή αερολυμάτων, της απόκρισης
του αισθητήρα κ.λπ., παράγοντες που επηρεάζουν την παρατηρούμενη ενέργεια. Προκειμένου να
επιτευχθεί η καταγραφή της πραγματικής ακτινοβολίας ή ανάκλασης, οι ραδιομετρικές
παραμορφώσεις πρέπει να διορθωθούν. Αντίστοιχα, φίλτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
απομακρύνουν το θόρυβο που προκαλεί γεωμετρική παραμόρφωση (geometric distortion),
δηλαδή λάθος (διαφορά) μεταξύ των δεδομένων συντεταγμένων της ιδανικής εικόνας και της
πραγματικά καταγραφόμενης (οπτικός αισθητήρας). Οι κυριότεροι παράγοντες που μπορούν να
εισάγουν γεωμετρική παραμόρφωση σε εικόνες από ενάερια λήψη είναι η προοπτική (perspective)
της οπτικής του αισθητήρα, η κίνηση κι η αστάθεια του συστήματος «σάρωσης», το ανάγλυφο του
εδάφους, η κλίση και η περιστροφή της γης [26].
Παρά το γεγονός ότι οι αισθητήρες σύγχρονης τεχνολογίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά
τα τελευταία χρόνια, η μέτρηση της ανάκλασης των διαφόρων καλλιεργειών παραμένει ένα πολύ
δύσκολο έργο. Η ακρίβεια της μέτρησης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους που σχετίζονται με
τα χαρακτηριστικά και τον τύπο του οπτικού αισθητήρα, τη βαθμονόμηση του συστήματος
απεικόνισης, τη μεθοδολογία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια της μέτρησης, τις περιβαλλοντικές
συνθήκες (π.χ. συνθήκες φωτισμού, το ποσοστό της σκιάς του στόχου). Σε αδρές γραμμές, οι
πολυφασματικές/υπερφασματικές κάμερες, μετά από ραδιομετρική βαθμονόμηση (στάδιο
προεπεξεργασίας ώστε η εξαγωγή της φασματικής βιβλιοθήκης να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά
στα χαρακτηριστικά του υλικού που απεικονίζεται, εξαλείφοντας την επίδραση του οπτικού
συστήματος και περιβαλλοντικών συνθηκών στην τελική μέτρηση) καταγράφουν την ανακλώμενη
από το αντικείμενο παρατήρησης ακτινοβολία που φτάνει στον αισθητήρα. Όσο πιο ακριβής κι
ευαίσθητη είναι η οπτική διάταξη (χαρακτηριστικά αισθητήρα, φίλτρων και φωτισμού) τόσο πιο
μικρή θα είναι η διαφορά ανάμεσα στη μετρούμενη ανακλώμενη ακτινοβολία και την πραγματική
προσπίπτουσα στην επιφάνεια παρατήρησης.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα
πολυφασματικής/υπερφασματικής απεικόνισης υψηλής ακρίβειας υιοθετούν τεχνολογία σάρωσης
κατά μήκος κίνησης (along track scanning) για τη λήψη των εικόνων. Αυτό σημαίνει πως για την

MARS

Σελίδα 18 από 75

25 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΕ2 | Π.2.1 – Μέθοδοι Χαρτογράφησης Περιβάλλοντος

πλήρη «σάρωση» αντικειμένων από line-scan κάμερες απαιτείται κίνηση του αντικειμένου
παρακολούθησης ως προς την κάμερα (σταθερή κάμερα + αντικείμενο πάνω σε ιμάντα ή κινούμενη
διάταξη) ή αντίθετα (κινούμενη κάμερα + σταθερό αντικείμενο, π.χ. κάμερα τοποθετημένη σε drone
για σάρωση εδάφους). Τα συμβατικά συστήματα απεικόνισης βασίζονται συνήθως σε έναν
αισθητήρα ή συνδυασμό ευρυζωνικών αισθητήρων που λειτουργούν σε όλα τα μήκη κύματος (από
το ορατό έως το κοντινό υπέρυθρο (Visible to Near-InfraRed - VNIR) έως το υπέρυθρο μεγάλου
μήκους κύματος (LongWave InfraRed -LWIR)). Οι αισθητήρες καταγράφουν την ανακλώμενη ή/και
την εκπεμπόμενη ακτινοβολία από ένα στόχο ενδιαφέροντος για την ανίχνευση και διάκρισή του
από το φόντο ή από άλλα αντικείμενα. Οι συσκευές απεικόνισης VNIR μπορούν να είναι
μονοχρωματικές ή έγχρωμες και μπορεί να περιλαμβάνουν κανάλι ακτινοβολίας στο κοντινό
υπέρυθρο για τη διάκριση συγκεκριμένου υλικού. Οι ανιχνευτές υπέρυθρου μικρού μήκους κύματος
(ShortWave InfraRed - SWIR) ανιχνεύουν τις διακυμάνσεις της ακτινοβολίας που είναι το
αποτέλεσμα αλλαγών στην ανακλώμενη ενέργεια ακριβώς μετά την ορατή περιοχή (0,9 - 1,7
microns). Επιπρόσθετα από την προσφερόμενη λειτουργικότητα των συμβατικών συστημάτων
απεικόνισης, οι πολυφασματικές/υπερφασματικές κάμερες έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης
συλλογής πολλαπλών φασματικών ζωνών σε ένα μόνο αισθητήρα, λαμβάνοντας «έγχρωμη»
πληροφορία σε μεγαλύτερη φασματική διακριτική ικανότητα (spectral resolution) από μια απλή
τρίχρωμη RGB κάμερα. Λειτουργώντας στη VNIR περιοχή, μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμα και
μικρές διαφοροποιήσεις χρώματος, οι οποίες δε γίνονται αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι, ενώ
σε χρήση στην SWIR ζώνη προσφέρουν τη δυνατότητα ακριβούς ταυτοποίησης χημικών ουσιών.
Στο Σχήμα 3 απεικονίζονται οι κύριες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικό φάσματος, καθώς και
ενδεικτικές εφαρμογές για αξιοποίηση της οπτικής πληροφορίας που μπορεί να εξαχθεί.

Σχήμα 3: Κύριες περιοχές ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και προτεινόμενες εφαρμογές για αξιοποίηση πληροφορίας
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Μια συνοπτική συγκριτική περιγραφή των τεχνολογιών απεικόνισης συγκεντρώνεται στον Πίνακα
1.
Πίνακας 1: Σύγκριση τεχνολογιών απεικόνισης
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Στην αγορά υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων μοντέλων και τιμών για εξοπλισμό
πολυφασματικής/υπερφασματικής απεικόνισης, ανάλογα με το εύρος μηκών κύματος λειτουργίας
της κάμερας, τα διαθέσιμα «κανάλια», τον πρόσθετο εξοπλισμό (συσκευές προσάρτησης,
φωτισμού, λογισμικού, κινούμενης διάταξης για την τοποθέτηση του αντικειμένου προς
παρατήρηση, φίλτρα φακού). Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει στην κατασκευή
καμερών οι οποίες παρέχουν αρκετές λειτουργικότητες, ανάλογα με το μοντέλο και το ποσό που
διαθέτει ο τελικός χρήστης. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας και μοντέλου/μεγέθους
εξοπλισμού εξαρτάται από την εφαρμογή: άλλη τεχνολογία χρησιμοποιείται για οπτικό
διαχωρισμό απορριμμάτων, άλλη για επισκόπηση και χαρτογράφηση καλλιεργειών, άλλη για
εντοπισμό ασθενειών στο φύλλωμα των δέντρων ή στο ανθρώπινο δέρμα.
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2.3 Χάρτες ανάκλασης
Η πρώτη εφαρμογή τηλεπισκόπησης στη γεωργία με εναέριες λήψεις ήταν το 1929 και αφορούσε
στη χαρτογράφηση των εδαφών με χρήση αεροφωτογραφιών. Με βάση τις φωτογραφίες που
λήφθηκαν, οι περιοχές που απεικονίζονταν χωρίστηκαν σε διάφορες ζώνες σύμφωνα με το χρώμα
που είχε το έδαφος [27]. H εξέλιξη της τεχνολογίας έδωσε την ευκαιρία στους ερευνητές να
χρησιμοποιήσουν νέα συστήματα απεικόνισης στα οποία μπορούσαν να προσαρμοστούν φίλτρα,
δηλαδή ηλεκτρονικές οπτικές διατάξεις οι οποίες επέτρεπαν ένα ορισμένο μήκος κύματος της
φωτεινής ακτινοβολίας να περάσει στο φακό της φωτογραφικής μηχανής. Η επινόηση αυτή είχε ως
αποτέλεσμα τη μελέτη του φαινομένου της καταπόνησης (‘στρες’) των φυτών. Στη σημερινή εποχή,
με την ευρεία χρήση της δορυφορικής τεχνολογίας και την είσοδο της φασματικής απεικόνισης
μέσω ΜΕΑ, δίνεται η ευκαιρία στους επιστήμονες, αλλά και στους παραγωγούς να εξετάζουν τις
καλλιέργειές τους γρήγορα και εύκολα, αναγνωρίζοντας το είδος των καλλιεργειών και την
κατάσταση των φυτών καθόλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, διευκολύνοντας σημαντικά την
πρόβλεψη της τελικής παραγωγής [28].
H τηλεπισκόπηση με εναέρια μέσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χαρτογράφηση των
εδαφών, στην εύρεση προσβεβλημένων από αρρώστιες ή υπό καταπόνηση καλλιεργειών και στη
μελέτη της επίδρασης των φυτοφαρμάκων στους αγρούς [29]. Τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα
στο περιβάλλον δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά από τον άνθρωπο γιατί το ανθρώπινο μάτι
ευαισθητοποιείται μόνο σε ένα πολύ μικρό μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (350 – 700
nm). Για το λόγο αυτό, η χρήση της φασματικής απεικόνισης αποτελεί μια καινοτόμο και ιδιαίτερα
σημαντική προσέγγιση στην έξυπνη γεωργία, καθώς διευκολύνει την πρώιμη ανίχνευση
ανωμαλιών στις καλλιέργειες, «οπτικοποιώντας» πληροφορία για τον αγρό πριν αυτή γίνει ορατή
στο πεδίο από τον ενδιαφερόμενο παρατηρητή. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να πάρει
διάφορες μορφές στο χώρο:
1. Διερχόμενη ακτινοβολία: ακτινοβολία που διέρχεται δια μέσου κάποιου υλικού.
2. Απορροφούμενη ακτινοβολία: η ακτινοβολία που μπορεί να απορροφηθεί από ένα υλικό
και να αποδώσει την ενέργειά της κυρίως για την θέρμανση του υλικού.
3. Εκπεμπόμενη ακτινοβολία: η ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα υλικό ως αποτέλεσμα
της δομής του.
4. Διαχεόμενη ακτινοβολία: η ακτινοβολία που διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις και
χάνεται είτε λόγω απορρόφησης είτε λόγω περαιτέρω διάχυσης.
5. Ανακλώμενη ακτινοβολία: η προσπίπτουσα ακτινοβολία που ανακλάται από την
επιφάνεια του υλικού με γωνία ανάκλασης ίση και αντίθετη με τη γωνία πρόσπτωσης.
Η ανακλώμενη ακτινοβολία από τα φυτά σχετίζεται με την περιεκτικότητα της χλωροφύλλης
σε αυτά ενώ η θερμική ανακλώμενη ακτινοβολία συσχετίζεται με την εξατμισοδιαπνοή τους (ET).
Έχει παρατηρηθεί ότι τα φυτά στην ορατή ζώνη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας απορροφούν
την ακτινοβολία από την κόκκινη και μπλε περιοχή και ανακλούν την ακτινοβολία της πράσινης
περιοχής. Αυτή η ιδιότητα οφείλεται στην χλωροφύλλη α και β των φύλλων, βάσει της οποίας
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ερμηνεύεται η ικανότητα του ανθρώπινου ματιού να αντιλαμβάνεται ως πράσινα τα φύλλα των
φυτών [30]. Στο εγγύς υπέρυθρο η δομή των φύλλων παίζει καθοριστικό ρόλο στις οπτικές τους
ιδιότητες, καθιστώντας τις χρωστικές ουσίες διαφανείς, με πολύ μικρή απορρόφηση κι έντονη
ανάκλαση [30]. Συμπερασματικά λοιπόν, η βλάστηση παρουσιάζει χαμηλές τιμές ανάκλασης στο
ορατό μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και υψηλή ανάκλαση στο εγγύς υπέρυθρο
φάσμα, ιδιότητα που καθιστά τα φυτά μοναδικά σε σχέση με τα υπόλοιπα βιοφυσικά στοιχεία στη
γη. Η ανάκλαση στην φασματική περιοχή μεταξύ 680-750 nm οφείλεται στη συγκέντρωση του
νερού και των θρεπτικών συστατικών, ενώ η ανάκλαση στην περιοχή 750-800 nm εξαρτάται
κυρίως από την υδατική περιεκτικότητα των φύλλων. Η ακτινοβολία με μήκη κύματος μεγαλύτερα
από 950 nm συνήθως απορροφάται από τους χυμούς του φύλλου, ενώ η ακτινοβολία περίπου στα
1000 nm απορροφάται από την ξηρή ουσία του φύλλου (άνθρακας και θρεπτικά συστατικά). Σε
μήκη κύματος >1300 nm, η ένταση της ανακλώμενης ακτινοβολίας μειώνεται λόγω ισχυρής
απορρόφησης της ενέργειας από το νερό που βρίσκεται μέσα στο φύλλο.
Για την αποδοτικότερη μελέτη της ευρωστίας των φυτών και της φωτοσυνθετικής τους
ικανότητας επινοήθηκαν οι δείκτες βλάστησης, δηλαδή διάφορες φασματικές μετρικές (μονόμετρα
μεγέθη χωρίς μονάδες μέτρησης («καθαροί» αριθμοί)) που υπολογίζονται ως μαθηματικός
συνδυασμός καταγεγραμμένων πληροφοριών σε διάφορα μήκη κύματος της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, συνήθως στην κόκκινη περιοχή και στο εγγύς υπέρυθρο. H καταγραφή των
πληροφοριών μπορεί να γίνει είτε με δορυφορικές εικόνες είτε με επίγειες μετρήσεις με τη χρήση
διαφόρων αισθητήρων, στα πλαίσια του έργου MARS η λήψη των φασματικών εικόνων γίνεται με
χρήση πολυφασματικής κάμερας προσαρτημένης σε ΜΕΑ σταθερής πτέρυγας (αναλυτική
περιγραφή του εξοπλισμού είναι διαθέσιμη στο παραδοτέο Π.1.2) κατά τη διάρκεια λεπτομερώς
σχεδιασμένων κι εκτελεσμένων πτήσεων σε ύψος 100-120 μέτρων από το έδαφος της καλλιέργειας
προς επισκόπηση. Ο πιο γνωστός δείκτης είναι ο NDVI και υπολογίζεται από τη σχέση:
NDVI = (IR+R)/(IR-R)

(1),

όπου IR οι πληροφορίες που καταγράφτηκαν στο εγγύς υπέρυθρο και R οι πληροφορίες που
καταγράφτηκαν στην κόκκινη περιοχή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι τιμές του δείκτη
NDVI έχουν εύρος από -1 έως 1 και εκφράζουν «πόσο πράσινο είναι ένα φυτό», καθιστώντας τον
ως ιδιαίτερη χρήσιμη και ευρέως υιοθετούμενη διεθνώς μετρική στη γεωργία και συγκεκριμένα στην
εποπτεία των καλλιεργειών μέσω της εκτίμησης της υδατικής ή θρεπτικής κατάστασής τους σε
διαφορετικά μήκη κύματος.. Από τις πρώτες εφαρμογές στην Ελλάδα ήταν η χρήση δορυφορικών
εικόνων NOAA/AVHRR και η εξαγωγή του δείκτη NDVI από καλλιέργειες βαμβακιού σε έξι
περιοχές, συμπεραίνοντας ότι είναι δυνατή η χρήση του NDVI για την παρακολούθηση της
ανάπτυξης των φυτών καθώς και για τον υπολογισμό της τελικής παραγωγής [31]. Μια άλλη
ενδιαφέρουσα παρατήρηση προήλθε από την εργασία των Genc et al. [32], κατά την οποία
εξήχθησαν δεδομένα NDVI από υπερφασματικές φωτογραφίες που είχαν ληφθεί από έναν
αισθητήρα χειρός κι εντοπίστηκε πόσο στρεσαρισμένα ήταν τα φυτά σταριού που προσβλήθηκαν
από το έντομο Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae). Σημαντικό επίσης
συμπέρασμα ήταν πως εκτός από το στρες των φυτών, με τη χρήση του δείκτη NDVI κατέστη
εφικτός κι ο εντοπισμός του σταδίου της προσβολής σε ελεγχόμενα πειραματικά τεμάχια [32]. Η
μελέτη της ανάπτυξης των φυτών με τη χρήση της μετρικής NDVI είναι πολύ σημαντική καθώς έχει
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αποδειχθεί θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων, όπως επίσης και θετική
συσχέτιση μεταξύ του δείκτη NDVI και του όγκου της κόμης των δένδρων ανεξαρτήτως της
ωριμότητας των δένδρων, πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστούν οι
ανάγκες των δένδρων σε νερό. Ο δείκτης NDVI μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην αναγνώριση
των προσβεβλημένων δένδρων από διάφορα έντομα [33].
Ορισμένες ζώνες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορούν να επιλεγούν για
περαιτέρω ανάλυση, με σκοπό να ενισχυθεί η ανίχνευση των φασματικών διαφορών και να
προστεθούν επιπρόσθετες λεπτομέρειες για τον εντοπισμό καταπόνησης στις καλλιέργειες. Για το
λόγο αυτό, διάφοροι ερευνητές έχουν προτείνει αρκετούς συνδυασμούς πληροφορίας από
διαφορετικές φασματικές περιοχές για σχηματισμό δεικτών ανάκλασης (ή αλλιώς δεικτών
βλάστησης) πέραν του NDVI. Περισσότεροι από 150 φασματικοί δείκτες έχουν παρουσιαστεί κατά
τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών [34], όμως ένα μικρό τμήμα αυτών έχει συστηματικά
μελετηθεί με σκοπό τον εντοπισμό διαφορετικών μορφών θρεπτικής καταπόνησης σε καλλιέργειες.
Η πλειοψηφία των δεικτών αυτών μετράει την ανάκλαση του φυτού στην περιοχή του κόκκινου και
του κοντινού υπέρυθρου του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Στον Πίνακα 2 και τα
Σχήματα 4 και 5 συνοψίζονται οι κυριότεροι δείκτες βλάστησης που συναντώνται στη διεθνή
βιβλιογραφία. Οι δείκτες αυτοί έχουν συνδεθεί και αξιολογηθεί με άλλα χαρακτηριστικά του φυτού,
όπως είναι το υδατικό δυναμικό του φύλλου, η στοματική αγωγιμότητα, η διαπνοή, ο ρυθμός της
φωτοσύνθεσης, η ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους ή του υποστρώματος, η συγκέντρωση της
εδαφικής υγρασίας και το φαινόμενο της εξέλιξης του φθορισμού της χλωροφύλλης, με άλλοτε
θετικά και άλλοτε αρνητικά αποτελέσματα. Η ύπαρξη των δεικτών αυτών, αλλά και η ανάγκη για
δημιουργία νέων δεικτών και συσχετισμών των ήδη υπαρχόντων δεκτών που θα βοηθήσουν την
επιστημονική κοινότητα στην επίτευξη του ρόλου της στην κοινωνία είναι ουσιώδης.
Πίνακας 2: Βασικοί δείκτες βλάστησης που συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία

Δείκτης βλάστησης

CCI (Citrus

Μαθηματικός υπολογισμός

CCI = (a x 1,000) / (L x b )

Color Index)

CVI (Chlorophyll
Vegetation Index) green

CVI green = RNIR/RGREEN – 1

CVI (Chlorophyll
Vegetation Index) red edge

CVI red_edge = RNIR/Rred_edge – 1

Green NDVI.

Green NDVI I = (RGREEN – RRED) /

Version I
Green NDVI.
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Χαρακτηριστικές
τιμές επιλογής
μήκους κύματος

Βιβλιογραφική
αναφορά

a, b και L είναι οι
χρωματικές
συνιστώσες του
χρωματικού
μοντέλου CIELAB

Jiménez-Cuesta et al.
(1981)

λNIR=730 nm

Shan Lu et al

λGREEN=530 nm

(2018)

λNIR=850 nm

Shan Lu et al

λred_edge=730 nm

(2018)

λGREEN=550 nm

Yang et al.

λRED=640 nm

(2007)

λNIR=800 nm

Gitelson et al.

λGREEN=550 nm

(1996)
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(RNIR+RGREEN)

Version II
MCARI (Modified
Chlorophyll Absorption in
Reflectance Index)

MCARI = [(R700 nm - R670 nm) –
0.2x(R700 nm - R550 nm)]x R700 nm /R670

Naidu et al.
(2009)

nm

ΜSR (Software Infrared
Modified Simple Ratio)

MSR = (RNIR/RRED - 1) /

ND (Normalized
Difference)

ND = (R750−R705)/(R750+R705)

NDMI (Normalized
Difference Moisture Index)

NDMI= (RNIR – RSWIR)/(RNIR+RSWIR)

NDVI (Normalized
Difference Vegetation
Index)

NDVI= (RNIR – RRED)/(RNIR+RRED)

NVWI (Normalized
Vegetation Water Index)

NVWI= (RGREEN – RNIR)/(RGREEN+RNIR)

OSAVI (Optimized SoilAdjusted Vegetation Index)

OSAVI = (RNIR – RRED)(1+L)/ (RNIR +
RRED + L)

λNIR=800 nm

Chen et al.

λRED=550 nm

(1996)

[sqrt(RNIR/RRED) + 1]
Gitelson and Merzlyak,
(1994)
λNIR=820 nm

Wilson et al

λSWIR=1600 nm

(2002)

λNIR=800 nm

Tucker

λRED=640 nm

(1979)

λNIR=800 nm

McFeeters

λGREEN =550 nm

(2013)

λNIR=800 nm

Rondeaux et al. (1996)

λRED=640 nm
L=0.16
λ531 nm≈500 nm

PRI (Photochemical
Reflectance Index)

PRI = (R531 nm - R570 nm) /

RVSI (Red-edge Vegetation
Stress Index)

RVSI = (R714 nm + R752 nm) /

λ714 nm≈710 nm

(2 - R733 nm)

λ752 nm≈750 nm

Martín F.Garbulsky et al
(2011)

(R531 nm + R570 nm)

Naidu et al. (2009)

λ733 nm≈730 nm

SAVI (Soil-Adjusted
Vegetation Index)

SAVI = (RNIR – RRED)*(1+L) /

(RNIR + RRED +L)

λNIR=800 nm

Yang et al. (2007)

λRED=640 nm
L=0.5

SIPI (Structure Insensitive
Pigment Index)

SIPI = (R800-R445)/(R800+R680)

TCARI (Transformed
Chlorophyll Absorption in
Reflectance Index)

TCARI =3 x [(R700 nm - R670 nm) –
0.2x(R700 nm - R550 nm)]x R700 nm / R670

VARI (Visible
Atmospherically Resistant
Index)

VARI = (RGREEN – RRED) /

WBI (Water Band Index)

WBI = R950 nm / R900 nm

WI (Water Index)

WI = R900 nm / R970 nm
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(2009)

Haboudane et al. (2002)

nm

(RGREEN + RRED - RBLUE)

λGREEN=550 nm

Naidu et al. (2009)

λRED=640 nm
λBLUE=480 nm
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Άλλοι εμπειρικοί δείκτες

λNIR=800 nm

RNIR - RRED

λRED=640 nm

RRED / RNIR

λNIR=800 nm
λRED=640 nm
Yang et al. (2007)

RGREEN / RRED

λGREEN=550nm
λRED=640 nm

λNIR=800 nm

RNIR / RRED

λRED=640 nm

Rλ ορίζεται ως η τιμή ανακλαστικότητας (reflectance) στο μήκος κύματος λ

.
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Σχήμα 4:Βασικοί δείκτες βλάστησης σύμφωνα με την καταγραφή της μελέτης [35]
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Σχήμα 5:Βασικοί δείκτες βλάστησης σύμφωνα με την καταγραφή της μελέτης [36] (P=published, D=developed)
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Σχήμα 6:Βασικοί δείκτες βλάστησης σύμφωνα με την καταγραφή της μελέτης [37]

Με την εξαγωγή δεικτών βλάστησης (ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και την
επιθυμητή παράμετρο καταγραφής) είναι εφικτή η δημιουργία χαρτών ανάκλασης της καλλιέργειας,
δηλαδή χαρτογράφησή της με βάση την παραλλακτικότητα ως προς την καταπόνηση και το
χαρακτηρισμό της βλάστησης (βαθμός ανάπτυξης φυτών/δέντρων). Με τον τρόπο αυτό, η
διαφοροποίηση της παραγωγής καταγράφεται ποσοτικά και επομένως, δίνεται η δυνατότητα
χωρικής καταγραφής, κάτι που ο ενδιαφερόμενος χρήστης αδυνατεί να επιτύχει με απλή
παρατήρηση. Επιπλέον, δημιουργείται μια βάση δεδομένων που δίνει τη χρονική
παραλλακτικότητα, λειτουργικότητα που επιτρέπει τη μελέτη των δεδομένων συγκριτικά με
προηγούμενες χρονικές περιόδους, τη διερεύνηση των αιτίων της παραλλακτικότητας αλλά και την
αναζήτηση συσχετίσεων μεταξύ της παραλλακτικότητας στην παραγωγή/βλάστηση και εδαφικών
ιδιοτήτων ή προβλημάτων που σχετίζονται με τη γονιμότητα του εδάφους, τον έλεγχο των ζιζανίων,
της άρδευσης, της μορφολογίας του εδάφους κ.α. Οι χάρτες ανάκλασης μπορούν να συνδυαστούν
με εδαφολογικούς χάρτες και άλλα δεδομένα (μετεωρολογικά, τηλεπισκόπησης κα), έτσι ώστε να
αρχίσει η διαδικασία ανάπτυξης ενός συστήματος Γεωργίας Ακριβείας στην περιοχή προς
παρατήρηση, αλλάζοντας τον τρόπο που ο παραγωγός κάνει εφαρμογή των εισροών στον αγρό.
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3 Ανασκόπηση μεθόδων χαρτογράφησης περιβάλλοντος
Οι τεχνολογίες χαρτογράφησης και οι πρακτικές εφαρμογής τους που χρησιμοποιούνται στη ΓΑ
σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής, από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή, και μπορούν
χωριστούν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες [38]:
Χαρτογράφηση παραλλακτικότητας: χρήση συστημάτων UAVs, MSI, GPS και GIS που
επιτρέπουν την ακριβή χαρτογράφηση των αγρών και την ερμηνεία της παραλλακτικότητάς
τους (διαφοροποίηση ιδιοτήτων ενδιαφέροντος σε τμήματα του αγρού) με χρήση
εξειδικευμένου λογισμικού.
Χαρτογράφηση παραγωγής: καταγραφή και συλλογή δεδομένων της παραγωγής από
συγκεκριμένες θέσεις στον αγρό. Αυτό προϋποθέτει την ταυτόχρονη καταγραφή της
παραγωγής και της γεωγραφικής θέσης της μηχανής συγκομιδής. Οι τελικοί χάρτες
παραγωγής μπορούν μετέπειτα να συνδυαστούν με εδαφολογικούς χάρτες, με
τοπογραφικούς χάρτες και με μετεωρολογικά δεδομένα για να εξηγηθεί η
παραλλακτικότητα της παραγωγής και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τη διαχείρισή της.
Χαρτογράφηση εδαφικών ιδιοτήτων: καταγραφή της γονιμότητας των αγρών. Η τακτική
δειγματοληψία και ανάλυση του εδάφους είναι η βάση για ένα πρόγραμμα εισροών με
μεταβλητές δόσεις. Στο παρελθόν, η δόση της εισροής (π.χ. λίπασμα, πότισμα, χημικά
προϊόντα) βασιζόταν στο μέσο όρο των εδαφικών ιδιοτήτων του αγρού. Η ανάπτυξη
προηγμένου ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού (π.χ. GPS) εξοπλισμού έδωσε τη
δυνατότητα στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων δειγματοληψίας και
χαρτογράφησης με τις οποίες γίνεται ακριβής προσδιορισμός της χωρικής
παραλλακτικότητας στο έδαφος. Ενδεικτικά εδαφικά στοιχεία που επηρεάζουν την
ανάπτυξη των φυτών/δέντρων και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή είναι:
1. Τα κύρια στοιχεία [άζωτο (Ν), φώσφορος (Ρ), κάλιο (Κ)],
2. Τα δευτερεύοντα στοιχεία [ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο(Mg), θείο(S)],
3. Τα ιχνοστοιχεία [βόριο (B), χλώριο (Cl), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn),
ψευδάργυρος (Zn), και μολυβδαίνιο (Mo)]
Οι δύο πιο κύριες μέθοδοι δειγματοληψίας του εδάφους είναι:
1. Δειγματοληψία πλέγματος (grid sampling), κατά την οποία γίνεται διαχωρισμός του
αγρού σε τετράγωνα ή ορθογώνια κελιά, όπου λαμβάνονται δείγματα τα οποία
αναμιγνύονται για να αντιπροσωπεύουν τις εδαφικές ιδιότητες του κελιού και
στέλνονται στο εργαστήριο για ανάλυση.
2. Δειγματοληψία με βάση τον τύπο του εδάφους (soil type sampling), κατά την οποία
η δειγματοληψία γίνεται από τμήματα του αγρού που έχουν παρόμοιο τύπο εδάφους
ή άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως οι ζώνες διαχείρισης. Για να γίνει αυτό, ο
παραγωγός βασίζεται σε εδαφολογικούς χάρτες. Αρκετά δείγματα συλλέγονται και
αναμιγνύονται από κάθε περιοχή με διαφορετικό τύπο εδάφους. Η διαφορά με την
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προηγούμενη μέθοδο είναι ότι εδώ οι αποστάσεις μεταξύ των δειγμάτων δεν είναι
ίδιες.
Αν κατά τη λήψη των δειγμάτων γίνεται ταυτόχρονα και καταγραφή της θέσης του δείγματος
με GPS, στη συνέχεια, με ένα κατάλληλο λογισμικό δημιουργούνται οι αντίστοιχοι θεματικοί
χάρτες των εδαφικών ιδιοτήτων του αγρού.
Χαρτογράφηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους: προσδιορισμός ευκολίας με
την οποία περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από τη μάζα του εδάφους, συνήθως γίνεται
μέτρηση της φαινομενικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ECa), ως η απλούστερη κι αρκετά
οικονομική προσέγγιση για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αγωγιμότητας εδάφους
(CEC). Η χαρτογράφηση της ECa σε μία καλλιέργεια παρέχει πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τη μεταβλητότητα του εδάφους στο συγκεκριμένο χωράφι και τις μεταβολές,
μεταξύ των ετών, όπως η αλατότητα, η περιεκτικότητα σε νερό, η θερμοκρασία, η οργανική
ουσία, η μηχανική σύσταση και συμπίεση του εδάφους. Η καταγραφή μεταβολών αυτών
των παραγόντων στην έκταση του χωραφιού είναι πιθανόν να προκαλεί αντίστοιχη
μεταβλητότητα της παραγωγής. Σε περίπτωση που ένα αγρόκτημα δεν έχει
παραλλακτικότητα στην παραγωγή η χρήση της γεωργίας ακριβείας είναι δύσκολο να
αιτιολογηθεί. Από την άλλη πλευρά, σε αγροκτήματα που παρουσιάζουν πολύ υψηλή
παραλλακτικότητα τόσο στην παραγωγή όσο και στα εδαφικά χαρακτηριστικά, η εφαρμογή
πρακτικών γεωργίας ακριβείας κρίνεται απαραίτητη και προσοδοφόρα.
Τηλεπισκόπηση: συλλογή πληροφοριών για ένα τμήμα καλλιέργειας χωρίς να υπάρχει
επαφή του εδάφους ή των φυτών με το όργανο μέτρησης/καταγραφής. Οι δύο πιο
συνηθισμένες μέθοδοι τηλεπισκόπησης είναι οι αεροφωτογραφίες(από UAVs, αεροπλάνα)
και οι δορυφορικές εικόνες με χρήση οπτικών αισθητήρων που λειτουργούν σε διάφορα
μήκη κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται
στην τηλεπισκόπηση διακρίνονται σε βασικές 2 κατηγορίες:
 τους ενεργητικούς (active) αισθητήρες, οι οποίοι εκπέμπουν ακτινοβολία για να
πραγματοποιήσουν τις μετρήσεις τους, ενδεικτικές τεχνολογίες των οποίων είναι οι
ακόλουθες:
 RADAR: χρήση πομπού είτε σε ραδιοσυχνότητες είτε σε συχνότητες
μικροκυμάτων για να εκπέμπουν παλμούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
και μιας κατευθυντικής κεραία ή δέκτη για τη μέτρηση του χρόνου άφιξης της
ανακλώμενης ή διασκορπισμένης ακτινοβολίας από μακρινά αντικείμενα. Η
απόσταση από το αντικείμενο μπορεί να προσδιοριστεί γνωρίζοντας ότι η
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται με την ταχύτητα του φωτός.
 Scatterometer: υψηλής συχνότητας ραντάρ μικροκυμάτων ειδικά
σχεδιασμένο για τη μέτρηση οπισθοσκεδαζόμενης (backscattered)
ακτινοβολίας.
 LIDAR: χρήση λέιζερ για μετάδοση παλμού φωτός και ενός δέκτη με
ευαίσθητους ανιχνευτές για τη μέτρηση της οπισθοσκεδαζόμενης ή
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ανακλόμενης ακτινοβολίας του φωτός. Η απόσταση από το αντικείμενο
προσδιορίζεται με την καταγραφή του χρόνου μεταξύ των μεταδιδόμενων
και οπισθοσκεδαζόμενων παλμών γνωρίζοντας ότι η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία διαδίδεται με την ταχύτητα του φωτός. Τα LIDARs μπορούν να
καθορίσουν το ατμοσφαιρικό προφίλ των αερολυμάτων, τα σύννεφα, και
άλλων συστατικών της ατμόσφαιρας.
 Laser υψομέτρου: χρήση LIDAR για μέτρηση του ύψους ενός αντικειμένου
(π.χ. δέντρου) πάνω από μια επιφάνεια (π.χ. έδαφος αγρού). Γνωρίζοντας
το ύψος του μέσου σε σχέση με τη μέση επιφάνεια του εδάφους είναι εφικτός
ο προσδιορισμός της τοπογραφία της υποκείμενης επιφανείας.
 τους παθητικούς (passive) αισθητήρες, οι οποίοι αξιοποιούν την υπάρχουσα
ακτινοβολία από τον ήλιο για να πραγματοποιήσουν τις δικές τους μετρήσεις,
ενδεικτικές τεχνολογίες των οποίων είναι οι ακόλουθες:
 Ραδιόμετρο: όργανο που μετρά ποσοτικά την ένταση της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε κάποια ζώνη μηκών κύματος στο
φάσμα.
 Φασματικές Κάμερες: κάμερες με δυνατότητα λήψης εικόνων σε
διαφορετικά μήκη κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Μπορούν να
διακριθούν σε πολυφασματικές, υπερφασματικές ή ultra-φασματικές
ανάλογα με την διακριτική ικανότητα των μηκών κύματος που διαθέτουν.
 Φωτογραφικό Ραδιόμετρο: ραδιόμετρο που μπορεί να εξάγει μια
ακολουθία εικονοστοιχείων ως έξοδο. Η σάρωση μπορεί να
πραγματοποιηθεί μηχανικά ή ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας μία διάταξη
ανιχνευτών.
 Φασματόμετρο: διάταξη που έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση, τη μέτρηση
και την ανάλυση σε φασματικό περιεχόμενο της προσπίπτουσας
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, συνεισφέροντας στο διαχωρισμό
υλικών/μέσων μεταξύ τους.
 Φασματοραδιόμετρο: ραδιόμετρο που μπορεί να μετρήσει την ένταση της
ακτινοβολίας σε πολλαπλές ζώνες μήκους κύματος (πολυφασματικά)
υψηλής φασματικής ανάλυσης. Ο αισθητήρας είναι σχεδιασμένος για την
τηλεανίχνευση συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως η θερμοκρασία της
επιφάνειας της θάλασσας, τα χαρακτηριστικά σύννεφων, το χρώμα των
ωκεανών, η βλάστηση, η φωτοσυνθετική ικανότητα, το ίχνος χημικών στην
ατμόσφαιρα, κλπ.
Το σημαντικότερο μειονέκτημα των παθητικών αισθητήρων είναι η αδυναμία συνεπούς
κι ακριβούς μέτρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και κατά τη διάρκεια
μεταβλητών ατμοσφαιρικών συνθηκών (π.χ. συννεφιά), οπότε χρησιμοποιούνται
προηγμένες τεχνικές ραδιομετρικής διόρθωσης. Το μειονέκτημα των ενεργητικών
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αισθητήρων αφορά κυρίως στο γεγονός ότι η εκπεμπόμενη ακτινοβολία τους μπορεί να
επηρεαστεί από άλλες ακτινοβολίες, η γεωμετρική ανάλυση είναι πολύ χαμηλή, τα
σήματα δεν περιλαμβάνουν καθαρά φασματικά χαρακτηριστικά και χρειάζεται
πολύπλοκη ανάλυση, ιδιότητα που επιβαρύνει σημαντικά το κόστος τους. Από τους
παραπάνω αισθητήρες πολύ μεγάλο μερίδιο στην τηλεπισκόπηση με τη χρήση UAV
εμφανίζουν οι παθητικοί αισθητήρες και συγκεκριμένα οι φασματικές κάμερες.
Τεχνολογία διαφοροποιούμενης δόσης (VRA) και ζωνών διαχείρισης: εφαρμογή
εισροών στον αγρό σε διαφορετικές δόσεις ανά διαφορετική ζώνη διαχείρισης του αγρού
(σαφώς οριοθετημένο υποτμήμα εντός του αγρού όπου τα χαρακτηριστικά/ιδιότητές του
είναι ομοιογενή και σχετικά αμετάβλητα στο χρόνο, οπότε μπορεί να δεχθεί διαφορετικές
δόσεις εισροών ομοιόμορφα) βάσει των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε περιοχής. H
δημιουργία των ζωνών διαχείρισης γίνεται αξιολογώντας όλες τις πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες για τον αγρό, όπως οι φυσικο-χημικές ιδιότητες του εδάφους, οι δυνατότητες
διαχείρισης του παραγωγού και το πιθανό κέρδος του. Υπάρχουν δύο μέθοδοι τεχνολογίας
διαφοροποιούμενης δόσης: η βασισμένη σε χάρτες και η βασισμένη σε αισθητήρες. Η
βασισμένη σε χάρτες απαιτεί έναν χάρτη εφαρμογής (prescription map) και ένα GPS
(τοποθετημένο σε κινούμενο σύστημα «σάρωσης» του αγρού) που καθορίζει τη θέση στον
αγρό. Η μέθοδος που βασίζεται σε αισθητήρες δεν απαιτεί ούτε χάρτη ούτε GPS αλλά
στηρίζεται σε ΑΔΑ τοποθετημένων στο έδαφος και σε λειτουργία 24/7 για τη μέτρηση σε
πραγματικό χρόνο επιλεγμένων χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος του εδάφους ή του
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται ποικίλες τεχνικές
διαχωρισμού καλλιεργειών σε ζώνες διαχείρισης με σκοπό την εφαρμογή πρακτικών ΓΑ, η
διαφορά τους έγκειται στα διαφορετικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται ή συνδυάζονται
(π.χ. χάρτες παραγωγής, χάρτες ανάκλασης-δείκτες βλάστησης, μετεωρολογικά δεδομένα,
καταγραφή ηλεκτρικής αγωγιμότητας, υγρασίας και οργανικών ουσιών, ανάγλυφο
εδάφους) για τη διαμόρφωση των υποτμημάτων του αγρού με ομοιογενείς ιδιότητες [39,
40, 41].
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4 Εμπορικές λύσεις χαρτογράφησης περιβάλλοντος
Με δεδομένη την επιλογή υλικού και λογισμικού ΜΕΑ για τη λήψη εναέριων εικόνων και την
επισκόπηση καλλιεργειών, οι προδιαγραφές των οποίων έχουν ήδη καθοριστεί στο Παραδοτέο
Π.1.2 (χρήση του ΜΕΑ σταθερή πτέρυγας eBee X της Ελβετικής senseFly, πολυφασματική κάμερα
Parrot Sequoia+ για τη λήψη τηλεπισκοπικών/οπτικών δεδομένων, λογισμικό οργάνωσης,
σχεδιασμού και εκτέλεσης πτήσεων eMotion της senseFly), διερευνήθηκαν κι αξιολογήθηκαν
εμπορικά λογισμικά για την ανάλυση των δεδομένων καταγραφής από τα ΜΕΑ. Βασικές
παράμετροι για την αξιολόγηση ήταν η συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων-εφαρμογών, η
ευκολία χρήσης του λογισμικού, η ταχύτητα κι ακρίβεια εξαγωγής των αποτελεσμάτων, η
εγγυημένη λειτουργικότητα του λογισμικού μέσω της εκτενούς δοκιμής και χρήσης στην εγχώρια
και διεθνή αγορά, καθώς και η δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης του εμπορικού λογισμικού
χαρτογράφησης με άλλες εφαρμογές, υπηρεσίες και λογισμικά, αξιοποιώντας τα εξαγόμενα αρχεία.
Οι παραγόμενοι «χάρτες» (συνήθως ψευδοχρωματισμένες εικόνες με βάση τη διαβάθμιση
των τιμών ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος) από τα λογισμικά
χαρτογράφησης περιβάλλοντος παρέχουν στον τελικό χρήστη (καλλιεργητή, γεωπόνο, τεχνικό
σύμβουλο) την ευχέρεια να «ακτινογραφεί» συγκεντρωτικά και σε ελάχιστο χρόνο την καλλιέργειά
του, να εξάγει πολυποίκιλη και κρίσιμη πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων ως προς τη διαχείριση
των εισροών στον αγρό. Αναφερόμενοι στο αντικείμενο που πραγματεύεται το παραδοτέο 2.1, με
τη χρήση χαρτών ανάκλασης (π.χ. εικόνα «αποτύπωσης ή υπολογισμού» του δείκτη βλάστησης
NDVI), ένας παραγωγός με κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να πιστοποιήσει την «υγεία» της
καλλιέργειας και να λάβει σημαντικές αποφάσεις σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, εξάγοντας έναν
αναλυτικό χάρτη των αγρών κι επισημαίνοντας περιοχές με ανωμαλίες-προβλήματα μέσω μιας
σχετικά απλής υπερπτήσης με ΜΕΑ, χωρίς να χρειαστεί να διασχίσει ολόκληρη την έκταση του
αγρού. Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ανθρώπινων κι υλικών πόρων για
εργασίες στο πεδίο, είτε προλαβαίνοντας επιμολύνσεις από αρρώστιες ή ζιζάνια σε πρώιμα στάδια
εκδήλωσή τους, είτε αξιολογώντας άμεσα ζημιές μετά από καταιγίδες ή άλλες φυσικές
καταστροφές, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η εναέρια επισκόπηση δεν επηρεάζεται από τις
συνθήκες που επικρατούν στο έδαφος και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ενδεικτικές
διαθέσιμες εμπορικές λύσεις μεγάλων εταιρειών που ασχολούνται με τη γεωργία περιλαμβάνουν
το DroneDeploy με την εφαρμογή Field Scanner, τον χαρτογράφο ακριβείας Precision Hawk και τα
προϊόντα PIX4DAG/PIX4DFields/PIX4DMapper της Pix4D.
H Pix4D είναι μια ελβετική εταιρεία που προσφέρει μια σουίτα φωτογραμμετρικού
λογισμικού με πολλαπλή λειτουργικότητα, εκτεταμένες δυνατότητες και πλήρη συμβατότητα με τα
δεδομένα εξαγωγής των ΜΕΑ της senseFly και της κάμερας Parrot Sequoia+. Υπάρχουν
συγκεκριμένες εκδόσεις που επικεντρώνονται στη χαρτογράφηση (Pix4DMapper και Pix4DFields),
την κατασκευή (Pix4Dbim), τη γεωργία (Pix4Dag) και την τρισδιάστατη μοντελοποίηση
(Pix4Dmodel). Όλες οι εφαρμογές επιτρέπουν την επεξεργασία επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας
είτε τοπικά χρησιμοποιώντας το δικό σας υπολογιστή είτε απομακρυσμένα (cloud) μέσα από τη
σχετική υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία. Διατίθεται σε διάφορες «συνδρομές» (δωρεάν δοκιμή,
μηνιαία – ετήσια συνδρομή, διαρκής άδεια), ανάλογα με την προσφερόμενη λειτουργικότητα και τις
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ανάγκες του χρήστη, γεγονός που καθιστά το λογισμικό ως μία από τις πιο σημαντικές επιλογές
σε λογισμικό χαρτογράφησης στη βιομηχανία drone κι ένα ισχυρό εργαλείο για επαγγελματίες
στον τομέα της τοπογραφίας και της έξυπνης γεωργίας.
Συνοψίζοντας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογισμικού Pix4D είναι τα ακόλουθα [42]:
αποτελεί το μόνο λογισμικό χαρτογράφησης από δεδομένα ΜΕΑ για τη γεωργία που
δημιουργήθηκε με τη βοήθεια καλλιεργητών, κτηνοτρόφων και αγρονόμων.
είναι ένα αποδοτικό εργαλείο για το μετασχηματισμό εναέριων εικόνων σε ακριβείς και
λεπτομερείς χάρτες, από τους οποίους μπορούν να εξαχθούν συνεπείς και συγκρίσιμες
πληροφορίας καθόλη την καλλιεργητική περίοδο.
η ανάλυση εικόνων μέσω της υπολογιστικής μηχανής Pix4DFields (εξειδικευμένο λογισμικό
της σουίτας Pix4D για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας) γίνεται σε πολύ σύντομο χρόνο και
με μεγάλη ακρίβεια «σύνθεσης» της τελικής εικόνας-χάρτη από τις επιμέρους λήψεις με
επικάλυψη (orthomosaicing), ενσωματώντας ταυτόχρονα και γεωχωρική πληροφορία.
επιτρέπει το συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ πολλαπλών συσκευών, συνδέοντας τις
«μετρήσεις στο πεδίο» με την «ανάλυση στο γραφείο».
ο συνδυασμός του λογισμικού Pix4D με την πολυφασματική κάμερα Parrot Sequoia+
επιτρέπει τη διεξαγωγή μετρήσεων ανακλασιμότητας (reflectance) χωρίς την ανάγκη
ραδιομετρικής βαθμονόμησης με χρήση «μοντέλων-στόχων» αλλά μέσω μιας αυτόματης
διαδικασίας που εκτελείται από το λογισμικό της κάμερας, εξοικονομώντας χρόνο στο
χειρισμό και, κυρίως, παράγοντας ακριβή επί των μετρούμενων επιπέδων ανάκλασης
αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λήψη.
μέσω μιας φιλικής διεπαφής προς το χρήστη είναι εφικτή η εξαγωγή αναφορών μετά την
πτήση (after-flight), ο υπολογισμός διαφόρων δεικτών ανάκλασης, ο διαχωρισμός της
καλλιέργειας σε ζώνες, εργαλεία που είναι πολύ χρήσιμα για την προστασία των φυτών και
τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.
είναι συμβατό με δημοφιλείς εφαρμογές γεωργίας, όπως το PrecisionHawk και το
PrecisionAnalytics Agriculture, οι οποίες αποτελούν την τελευταία εξέλιξη των εργαλείων
ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης σε δορυφορικά δεδομένα και δεδομένα ΜΕΑ.
είναι το μόνο λογισμικό φωτογραμμετρίας και χαρτογράφησης από δεδομένα ΜΕΑ που
διαθέτει εφαρμογή διαχείρισης πτήσης και πλατφόρμες φιλοξενίας desktop και cloud
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5 Προτεινόμενη
μεθοδολογία
χαρτογράφησης
περιβάλλοντος στα πλαίσια του έργου MARS
Η προτεινόμενη μεθοδολογία χαρτογράφησης περιβάλλοντος στα πλαίσια του έργου MARS
βασίζεται στο συνδυασμό πληροφορίας από επίγεια, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (ανάλυση των
οποίων είναι αντικείμενο μελλοντικού παραδοτέου του έργου) και εναέριας φωτογράφισης μέσω
ΜΕΑ. Μέσω της επεξεργασίας των πολυφασματικών εικόνων γίνεται εφικτή η εξαγωγή των χαρτών
ανάκλασης των καλλιεργειών προς επισκόπηση, οι οποίοι μπορούν να αποτυπώσουν ενδεχόμενες
ανωμαλίες σε πρώιμα στάδια εκδήλωσης και να καθορίσουν «ύποπτα» τμήματα του αγρού που
βρίσκονται υπό καταπόνηση. Τα δεδομένα από τα επίγεια δίκτυα αισθητήρων μπορούν να
προσφέρουν χρήσιμη πληροφορία για την κατάσταση του εδάφους και, επικουρικά, να
επιβεβαιώσουν τα εξαγόμενα αποτελέσματα από την ανάλυση των οπτικών δεδομένων και την
«ερμηνεία» των εξαγόμενων δεικτών βλάστησης (NDVI κατά τα αρχικά αποτελέσματα από τις
πρώτες πτήσεις-λήψεις στα πλαίσια του έργου στις περιοχές επιλογής σε Γρεβενά και Βελβεντό).
Παράλληλα, ο συνδυασμός αυτής της πληροφορίας αποτελεί κι ένα σημαντικό εργαλείο
«αυτοελέγχου» της λειτουργικότητας του συστήματος χαρτογράφησης (αισθητήρες εδάφους και
ΜΕΑ), καθώς ενδεχόμενες μεγάλες αποκλίσεις από τα λαμβανόμενα δεδομένα μπορούν να
φανερώσουν κάποια δυσλειτουργία του εξοπλισμού ή λάθη κατά τη λήψη των δεδομένων (π.χ.
χαλασμένος αισθητήρας εδάφους, απώλεια δεδομένων αισθητήρων κατά τη μετάδοση,
λανθασμένη μέτρηση λόγω αλλαγής θέσης αισθητήρας μετά από ένα πλημμυρικό φαινόμενο,
ύπαρξη υπολειμμάτων εργασιών ή ξηρής βλάστησης στον αγρό κατά την πτήση των ΜΕΑ και
απεικόνιση της καλλιέργειας). Η προτεινόμενη μεθοδολογία χαρτογράφησης περιβάλλοντος και τα
στάδια λήψης κι ανάλυσης των δεδομένων στα πλαίσια του έργου MARS συνοψίζονται στο Σχήμα
7.
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Σχήμα 7: Προτεινόμενη μεθοδολογία χαρτογράφησης περιβάλλοντος MARS

Για το σχεδιασμό πτήσης, τη σωστή εκτέλεση της αποστολής και την αποτελεσματική λήψη
των πολυφασματικών εικόνων από τα ΜΕΑ, οι ακόλουθες παράμετροι ενδιαφέροντος πρέπει να
καθοριστούν:











Scale: ο λόγος των διαστάσεων των λαμβανόμενων εικόνων.
Focal Length: Εστιακό Μήκος κάμερας.
Flying Height: Μέσο Ύψος Πτήσης κατά την διάρκεια της λήψης.
Area Covered per Photo: Κάλυψη Επιφάνειας από μια Φωτογραφία.
oend: Ποσοστό Επικάλυψης Αεροφωτογραφιών στην ίδια γραμμή πτήσης (Κυμαίνεται
από 55-65%).
oside: Ποσοστό Επικάλυψης Αεροφωτογραφιών στις διπλανές γραμμές πτήσης
(Κυμαίνεται από 20-40%).
Number of Photographs per Flight Line: Αριθμός Φωτογραφιών ανά Γραμμή Πτήσης.
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες – περίγραμμα του πολυγώνου που οριοθετεί την
επιφάνεια γης προς επισκόπηση.
Η περιοχή απογείωσης/προσγείωσης του ΜΕΑ.
Οι κανόνες ασφάλειας πτήσης (δικλείδες ασφαλείας) για συμβατότητα με το κανονιστικό
πλαίσιο της ΥΠΑ (μέγιστο ύψος πτήσης, μέγιστη απόσταση από τον χειριστή, κλπ).

Αφού καθοριστούν οι παράμετροι πτήσης και καταγραφούν τα οπτικά δεδομένα, επόμενο βήμα
είναι η offline μεταφόρτωση (μέσω της SD κάρτας της πολυφασματικής κάμερας) των εικόνων στο
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υπολογιστικό σύστημα επεξεργασίας κι ανάλυσης των δεδομένων μέσω του λογισμικού
Pix4DFields. Η διαδικασία ανάλυσης περιγράφεται στο Σχήμα 8.

Σχήμα 8: Στάδια ανάλυσης πολυφασματικών εικόνων για χαρτογράφηση περιβάλλοντος στα πλαίσια του έργου MARS

Με την εισαγωγή των πρωτογενών δεδομένων (raw data) στο λογισμικό ανάλυσης, γίνεται
αυτόματη σύνθεση του «μωσαϊκού» της περιοχής απεικόνισης από τις επιμέρους εικόνες που
έχουν ληφθεί με επικάλυψη κατά τη διαδικασία «σάρωσης γραμμής» (line scanning) που έχει
εκτελεστεί στην πολυφασματική κάμερα κατά την κίνηση/πτήση του ΜΕΑ. Επόμενο βήμα είναι η
γεωμετρική διόρθωση των εικόνων, δηλαδή η «προσαρμογή» των συντεταγμένων της
καταγραφόμενης εικόνας από τον αισθητήρα ώστε να «ταιριάξει» ακριβώς στο «παζλ» σύνθεσης
του μωσαϊκού εικόνων που θα αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της καλλιέργειας. Παράλληλα,
γίνεται αντιστοίχιση της απεικονιζόμενης περιοχής σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων.
Επόμενο στάδιο είναι η προ-επεξεργασία της εξαγόμενης εικόνας ώστε να βελτιωθούν/ενισχυθούν
τα χαρακτηριστικά της (π.χ. βελτίωση αντίθεσης, αφαίρεση θορύβου, ενίσχυση ακμών). Αναλυτική
περιγραφή των διαδικασιών βελτίωσης της εικόνας θα λάβει χώρα στο Παραδοτέο Π.2.3. Η κύρια
διεργασία για την ανάλυση οπτικών δεδομένων για χαρτογράφηση περιβάλλοντος είναι οι
μετασχηματισμοί της εικόνας, δηλαδή η εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων/τελεστών ώστε να
«δημιουργηθεί» μια νέα εικόνα που θα αποτυπώνει το χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος. Σύμφωνα
με το αντικείμενο που πραγματεύεται το Παραδοτέο Π.2.1, ο μετασχηματισμός εικόνας είναι ο
υπολογισμός του δείκτη βλάστησης NDVI και η εξαγωγή του αντίστοιχου χάρτη ανάκλασης της
καλλιέργειας προς επισκόπηση. Στο τελευταίο στάδιο ανάλυσης, η περιοχή των αγρών που
χαρτογραφείται «χωρίζεται» σε έναν επιλεγμένο αριθμό υπο-τμημάτων που παρουσιάζουν
παρόμοιες τιμές του χαρακτηριστικού ενδιαφέροντος, στην περίπτωσή μας τιμή δείκτη βλάστησης
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εντός του ίδιου διαστήματος. Για παράδειγμα, αν επιλεγεί η ομαδοποίηση (clustering) της
καλλιέργειας σε 5 κύριες περιοχές, το επιτρεπτό διάστημα τιμών που μπορεί να λάβει ο δείκτης
NDVI ([-1,1]) θα χωριστεί σε 5 ίσα υπο-διαστήματα και σημεία της εικόνας που θα παρουσιάζουν
τιμή του δείκτη εντός του ίδιου υπο-διαστήματος θα καταχωρούνται στην ίδια περιοχή/ζώνη της
καλλιέργειας. Η ομαδοποίηση αυτή μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τη ζωνοποίηση του
αγρού και την εφαρμογή εξειδικευμένης διαχείρισης εισροών ανά ζώνη από τον τελικό χρήστη,
λειτουργικότητα που αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά των πρακτικών γεωργίας ακριβείας.
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6 Επαλήθευση
λειτουργικότητας
προτεινόμενης
μεθοδολογίας, αξιοποίηση αποτελεσμάτων
Η προτεινόμενη μεθοδολογία χαρτογράφησης περιβάλλοντος (εξαγωγή χαρτών ανάκλασης με
βάση το δείκτη βλάστησης NDVI) εφαρμόστηκε συστηματικά κατά τις δοκιμαστικές πτήσεις που
έλαβαν χώρα κατά τον πρώτο χρόνο εκτέλεσης του έργου MARS, σύμφωνα με το πλάνο δοκιμών
και διεξαγωγής πειραμάτων που καθορίστηκε στο Παραδοτέο Π.1.3. Τα βήματα για τη χρήση του
λογισμικού/υλικού ΜΕΑ και του εμπορικού λογισμικού φωτογραμμετρίας για την καταγραφή κι
ανάλυση των πολυφασματικών εικόνων αντίστοιχα περιγράφονται κι αποτυπώνονται γραφικά στις
ακόλουθες γραμμές.
Η πτήση του ΜΕΑ ελέγχεται αυτόνομα μέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (σταθμός
χειρισμού ΜΕΑ), κατάλληλου λογισμικού και συνοδευτικών αισθητήριων οργάνων (αυτόματος
πιλότος, συνδεόμενοι αισθητήρες και δέκτης σήματος GPS). Ο Σταθμός Χειρισμού ΜΕΑ ελέγχεται
από πιστοποιημένο χειριστή, στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνει σε πραγματικό
χρόνο και με ασύρματο τρόπο δεδομένα που είναι σχετικά με την πτήση του αεροχήματος από
τους αισθητήρες που αυτό φέρει. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να επέμβει στην αποστολή του
ΜΕΑ ανά πάσα στιγμή, αρκεί να υπάρχει τηλεπικοινωνιακή ζεύξη μεταξύ του σταθμού χειρισμού
και του συστήματος επικοινωνίας του ΜΕΑ (να είναι «εντός εμβέλειας»). Ανάλογο σύστημα
(υπολογιστής ΜΕΑ) φέρει και το αερόχημα, το οποίο δέχεται και επεξεργάζεται δεδομένα από τον
αυτόματο πιλότο για τη σωστή λειτουργία του ΜΕΑ, επεξεργάζεται πληροφορίες από τους
αισθητήρες, καθώς και επικοινωνεί με το σταθμό χειρισμού εδάφους αποστέλλοντας και
λαμβάνοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ασύρματα. Το λογισμικό πλοήγησης (Αυτόματος
Πιλότος) ελέγχει αυτόματα την πορεία του αεροσκάφους μέσω μιας διάταξης από αισθητήρες,
όπως γυροσκόπια, επιταχυνσιόμετρα και μαγνητόμετρα, αισθητήρες μέτρησης του υψομέτρου,
μετρητές ταχύτητας αέρα, καθώς κι ένα δέκτη σήματος GPS που είναι απαραίτητος για την
τηλεμετρία του ΜΕΑ. Η πτήση γίνεται σε προκαθορισμένα σημεία τα οποία υποβάλλονται σε
σχέδιο πτήσης προς την ΥΠΑ και καθορίζονται με βάση την έκταση της καλλιέργειας προς
χαρτογράφηση και τα οποία αποστέλλονται μέσα από τον σταθμό χειρισμού στον αυτόματο πιλότο
και τον υπολογιστή ΜΕΑ. Η διαδικασία προγραμματισμού του ΜΕΑ για την εκτέλεση αποστολής
«σάρωσης» της καλλιέργειας προς επισκόπηση και συλλογής των οπτικών δεδομένων
απεικονίζεται στα Σχήματα 9-13. Στο Σχήμα 14, απεικονίζονται χαρακτηριστικές πληροφορίες μου
είναι διαθέσιμες στο χειριστή κατά τη διάρκεια μιας αποστολής χαρτογράφησης – καταγραφής
οπτικών δεδομένων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα αναφέρονται δεδομένα από προσομοίωση
σχεδίου πτήσης σε επιλεγμένη περιοχή ενδιαφέροντος, μέσω της οποίας ο χειριστής μπορεί να
καταγράψει το χρόνο εκτέλεσης της αποστολής και να «δοκιμάσει» διάφορα σενάρια (π.χ.
διαφορετικά σημεία απογείωσης/προσγείωσης, διαφορετικές καιρικές συνθήκες) για τη
διασφάλισης της ομαλής εκτέλεσης της πτήσης πριν γίνει εφαρμογή στο πεδίο, λειτουργικότητα
που εξοικονομεί χρόνο, ενισχύει την αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων κατά τις εξωτερικές
εργασίες κι αποτρέπει τυχόν λάθη και παραλείψεις πριν την εγκατάσταση του εξοπλισμού στο
πεδίο.
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Διερεύνηση κατάρτισης σχεδίου πτήσης, έλεγχος για απαγορευμένη/ελεγχόμενη (κίτρινο χρώμα) ή
ελεύθερη περιοχή, υποβολή αιτήματος στην ΥΠΑ κι αναμονή απόφασης (Έγκριση/έγκριση με
περιορισμούς/απόρριψη)

Δήλωση περιγράμματος περιοχής πτήσης
Σχήμα 9: Διερεύνηση κατάρτισης σχεδίου πτήσης
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Δήλωση απαιτούμενων στοιχείων για την πτήση: αριθμός νηολόγησης («αριθμός πινακίδας») ΜΕΑ,
κωδικός πιστοποιημένου χειριστή, περιγραφή αποστολής, ημέρα, ώρα και διάρκεια εκτέλεσης πτήσης
Σχήμα 10: Καταχώρηση στοιχείων πτήσης στο σύστημα της ΥΠΑ

Λογισμικό διαχείρισης drone: αυτόματος πιλότος, καταγραφή/απεικόνιση δεδομένων πτήσης, δυνατότητα
προσομοίωσης πτήσης για έλεγχο λειτουργικότητας και διάρκειας πτήσης στην περιοχή προς επισκόπηση
Σχήμα 11: Λογισμικό αυτόνομης πλοήγησης ΜΕΑ
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Καθορισμός στοιχείων κι απεικόνιση παραμέτρων πτήσης: καιρικές συνθήκες, ύψος και ταχύτητα,
πτήσης, κατάσταση/αυτονομία μπαταρίας, εύρος και συντεταγμένες περιοχής σάρωσης, ορισμός
σημείου απογείωσης/προσγείωσης (αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με την ταχύτητα και διεύθυνση
του ανέμου)
Σχήμα 12: Καθορισμός και καταγραφή παραμέτρων πτήσης
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Ορισμός πολυγώνου πτήσης και αυτόματη χάραξη τροχιάς, δήλωση ορίων ανέχειας και άλλων
παραμέτρων (επικάλυψη σάρωσης, ακτίνα «εκτροπής»)

Ασύρματη «μεταφόρτωση» τροχιάς/σχεδίου εναέριας αποστολής από το λογισμικό σταθμού βάσης
στον υπολογιστή ΜΕΑ
Σχήμα 13: Καθορισμός και "φόρτωση" τροχιάς εναέριας αποστολής
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Λογισμικό διαχείρισης drone: εκτέλεση πτήσης και παρακολούθηση εξέλιξης, χαρτογράφηση περιοχής
και εκτύπωση παραμέτρων πτήσης (πορτοκαλί πλαίσιο), σήματα χειροκίνητου ελέγχου σε περίπτωση
που παραβιαστεί μια ή περισσότερες συνθήκες ασφαλούς πτήσης (κόκκινο πλαίσιο)
Σχήμα 14:Καταγραφή δεδομένων πτήσης κατά την εκτέλεση της αποστολής

Στα επόμενα σχήματα απεικονίζεται η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων συλλογής ΜΕΑ μέσω
του εμπορικού λογισμικού Pix4DFields για την εξαγωγή των χαρτών ανάκλασης της καλλιέργειας
με βάση το δείκτη βλάστησης NDVI. Η προσεκτική παρατήρηση και ερμηνεία τους μπορεί να
αναδείξει με σημαντική ακρίβεια τα τμήματα της καλλιέργειας που βρίσκονται «υπό καταπόνηση»
και να «ενεργοποιήσει» τα επόμενα βήματα δράσης, τα οποία είναι: α) η στοχευμένη λήψη
πολυφασματικών εικόνων από εδάφους στα φυλλώματα των φυτών και το έδαφος όπου
εντοπίζεται ανωμαλία σύμφωνα με τις τιμές του δείκτη βλάστησης, β) η ταυτόχρονη ανάλυση των
δεδομένων από το επίγειο δίκτυο αισθητήρων για επιπλέον επιβεβαίωση της αρχικής «υποψίας»,
γ) ενδεχόμενη δειγματοληψία σε τακτά διαστήματα 1-2 εβδομάδων από τους γεωπόνους στις
περιοχές «υπό καταπόνηση» για εργαστηριακή επιβεβαίωση τυχόν πρώιμων σταδίων εκδήλωσης
μιας ασθένειας και δ) η εξειδικευμένη, για τις εντοπιζόμενες περιοχές υπό καταπόνηση, διαχείρισης
των εισροών (π.χ. χρήση φυτοφαρμάκων στη συγκεκριμένη περιοχή και όχι σε όλο τον αγρό).
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, μόλις κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου, ήταν το γεγονός πως
κατά την ανάλυση των δεδομένων από προγραμματισμένη πτήση στην περιοχή των Γρεβενών, η
προτεινόμενη μεθοδολογία χαρτογράφησης ανέδειξε την εκδήλωση «στρες» σε συγκεντρωμένα
τμήματα της καλλιέργειας, η οποία δεν ήταν άμεσα ορατή στον καλλιεργητή αλλά επιβεβαιώθηκε
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εργαστηριακά μετά από 20 μέρες. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει τη δυνατότητα πρώιμης ανίχνευσης
ανωμαλιών μέσω της μελέτης των χαρτών ανάκλασης από δεδομένα ΜΕΑ, όπως αυτή προτάθηκε
στο έργο MARS. Τα στοιχεία καταγραφής από την αντίστοιχη πειραματική διαδικασία που
ακολουθήθηκε απεικονίζονται στο Σχήμα 19.

Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων: μεταφορά δεδομένων κάμερας στον Η/Υ και το λογισμικό ανάλυσης
μέσω της SD κάρτας μνήμης της κάμερας

Λογισμικό ανάλυσης δεδομένων για έξυπνη γεωργία (Pix4DFields): σύνθεση «μωσαϊκού» εικόνων από
τα «πρωτογενή» δεδομένα συλλογής ΜΕΑ που μεταφέρθηκαν στον υπολογιστικό σύστημα ανάλυσης
Σχήμα 15:Εισαγωγή δεδομένα ΜΕΑ και εξαγωγή ¨μωσαϊκού¨ εικόνων μέσω του λογισμικού Pix4DFields
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Εστίαση ανάλυσης σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής που χαρτογραφήθηκε, πρώτη «αίσθηση»
αποτύπωσης της καλλιέργειας και της παραλλακτικότητας των αγρών

Επιλογή δείκτη βλάστησης NDVI από το μενού επιλογής με τους διαθέσιμους δείκτες βλάστησης του
λογισμικού
Σχήμα 16:Διαδικασία εξαγωγής χάρτη ανάκλασης μέσω του δείκτη βλάστησης NDVI
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Εξαγωγή δείκτη βλάστησης NDVI: [Διάστημα τιμών -1 έως 1, -1 = τελείως ξηρή βλάστηση, +1=μέγιστη
φωτοσυνθετική ικανότητα ]

Δυνατότητα εστίασης σε συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος
Σχήμα 17: Υπολογισμός δείκτη βλάστησης NDVI κι οπτικοποίηση αποτελεσμάτων
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Δυνατότητα υπολογισμού δείκτη βλάστησης αποκλειστικά σε επιλεγμένη περιοχή ενδιαφέροντος

Σύγκριση απεικόνισης παραλλακτικότητας εδάφους σε περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος πέραν
του ορατού με χρήση του φασματικού δείκτη NDVI (πάνω εικόνα – πολυφασματική κάμερα) και σε “απλή”
RGB μορφή απεικόνισης (κάτω εικόνα – χρήση συμβατικού οπτικού αισθητήρα)
Σχήμα 18: Διαφοροποίηση οπτικοποιημένης πληροφορίας καλλιέργειας προς επισκόπηση με βάση την επιλεγμένη
"ζώνη" του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (πολυφασματική απεικόνιση ή «απλή» έγχρωμη απεικόνιση)
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Επισήμανση παραλλακτικότητας (εργαστηριακή επιβεβαίωση ανάπτυξης μύκητα) στην καλλιέργεια με βάση
το δείκτη βλάστησης NDVI σε «φαινομενικά» υγιή βλάστηση κατά την απεικόνιση σε RGB μοντέλο

Ομαδοποίηση τμημάτων της καλλιέργειας με βάση παρόμοιες τιμές δείκτης βλάστησης
Σχήμα 19: Απεικόνιση παραλλακτικότητας και ζωνοποίηση καλλιέργειας
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7 Μελλοντικές βελτιώσεις
Η έξυπνη γεωργία αλλά και η γεωργία ακριβείας περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση προηγμένων
τεχνολογιών στις υφιστάμενες γεωργικές πρακτικές, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της
παραγωγής και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Ως πρόσθετο πλεονέκτημα, βελτιώνουν
επίσης τις συνθήκες εργασίας, μειώνοντας σημαντικά τις κουραστικές και χρονοβόρες ενέργειες
επισκόπησης και συλλογής δεδομένων στο πεδίο, σε όλη την έκταση της καλλιέργειας. Ο
συνδυασμός τεχνολογιών αιχμής όπως τα ΜΕΑ, τα επίγεια δίκτυα αισθητήρων και Διαδίκτυο των
Πραγμάτων (IoT) συνεισφέρει σημαντικά στην αυτοματοποίηση των γεωργικών εργασιών, την
καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας που αφορά στην ανάπτυξη των φυτών και την πρόληψη
των ασθενειών στην καλλιέργεια, διευκολύνοντας τον εντοπισμό ανωμαλιών σε πρώιμα στάδια
εκδήλωσης.
Στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου, οι μελλοντικές βελτιώσεις της προτεινόμενης
μεθοδολογίας για τη χαρτογράφηση περιβάλλοντος συνοψίζονται στους ακόλουθους άξονες:
 Διερεύνηση χρήση εναλλακτικών δεικτών βλάστησης, όπως αυτοί περιγράφονται στον
Πίνακα 2, για την εξαγωγή πληροφορίας σχετικά και με άλλα χαρακτηριστικά
ενδιαφέροντος, π.χ. υγρασία φυλλώματος και εδάφους, σύνθεση χλωροφύλλης
 Υλοποίηση προηγμένων αλγορίθμων ομαδαποίησης (clustering) για αυτόματα εξαγωγή
των κύριων ζωνών της καλλιέργειας (αριθμός και οριοθέτηση) με βάση το δείκτη
βλάστησης NDVI ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος
 Διασύνδεση εξαγόμενης πληροφορίας από το χάρτη ανάκλασης με συστήματα
αυτόματης άρδευσης για τη διατήρηση του βέλτιστου ποσοστού υγρασίας στο έδαφος
(σε συνδυασμό με την πληροφορία που λαμβάνεται από το επίγειο δίκτυο αισθητήρων)
 Χρήση πολυφασματικής κάμερας που λειτουργεί σε περισσότερες «μπάντες» του
ηλεκτρομαγνητικού κύματος για τη επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού διακριτικής
ικανότητας των διαφοροποιήσεων ανακλασιμότητας των φυτών στα διάφορά στάδια
ανάπτυξής τους. Ανίχνευση ανωμαλιών σε επίπεδο φυλλώματος μετά από στοχευμένη
επισκόπηση από εδάφους
 Χρήση υπερφασματικής κάμερας στο ΜΕΑ όταν το κόστος εξοπλισμού φτάσει σε
επιχειρησιακά επίπεδα
 Εφαρμογή προτεινόμενης μεθοδολογίας και σε άλλου είδους καλλιέργειες
 Ανάπτυξη αντίστοιχης μεθοδολογίας για υπολογισμό των μονάδων αζώτου στον αγρό,
το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο εδαφικό στοιχείο στις περισσότερες καλλιέργειες.
Το άζωτο συμβάλλει στη βλαστική ανάπτυξη των φυτών και στην αύξηση της
παραγωγής, οπότε ο έλεγχος των επιπέδων του ώστε να μη χαθεί από το χώμα μπορεί
να αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο.
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Παραρτήματα
Ακολούθως, ενσωματώνονται οι αναφορές (reports) που εξήχθησαν από το λογισμικό ανάλυσης
Pix4DFields για ενδεικτικές πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις καλλιέργειες επιλογής στην
περιοχή των Γρεβενών και του Βελβεντού. Παρουσιάζονται οι χάρτες ανάκλασης με βάση το δείκτη
βλάστησης NDVI, καθώς και το ορθομωσαϊκό των περιοχών προς παρατήρηση.
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1. Πτήση Γρεβενά – Αμυγδαλιές – 06/05/2019
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2. Πτήση Γρεβενά – Κληματάκι – 06/05/2019
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3. Πτήση Γρεβενά – Αμυγδαλιές – 13/06/2019
Report generated on 14-Jun-19 12:38 PM
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4. Πτήση Γρεβενά – Ιτέα – 13/06/2019
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5. Πτήση Γρεβενά – Κληματάκι – 13/06/2019
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6. Πτήση Βελβεντό – Μπράβας – 13/06/2019
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7. Πτήση Βελβεντό - Γρατσάνης – 13/06/2019
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