
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα βρίσκεται στο συγκλίνον όριο της Αφρικανικής και της Ευρα-
σιατικής πλάκας. Σε τοπικό επίπεδο το γεωδυναµικό καθεστώς γίνεται πε-
ρίπλοκο µε την ύπαρξη µικροπλακών όπως η Αιγιακή πλάκα - που φέρει
ουσιαστικά το κεντρικό τµήµα του Αιγαίου πελάγους - και αλληλεπιδρά
µε την πλάκα της Ανατολίας προς τα ανατολικά. Η σεισµικότητα της πε-
ριοχής οφείλεται άµεσα ή έµµεσα στην καταβύθιση της Αφρικανικής πλά-
κας κάτω από την Ευρασιατική (Εικ. 1).

∂ÈÎfiÓ· 1. ∑ÒÓË ˘Ô‚‡ıÈÛË˜

Το όριο µεταξύ της Ευρασιατικής πλάκας και της Αφρικανικής πλάκας εί-
ναι ευρέως γνωστό ως Ελληνικό Τόξο. Είναι ένα τοξοειδές τεκτονικό χα-
ρακτηριστικό της Ανατολικής Μεσογείου που σχετίζεται µε την υποβύθι-
ση. Αποτελείται από µια θαλάσσια τάφρο (Ελληνική Τάφρος), ένα ηφαι-
στειακό τόξο (ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου) και ένα εσωτερικό µη ηφαι-
στειακό τόξο (Εικ. 2).

∂ÈÎfiÓ· 2. ∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ˙ÒÓË ˘Ô‚‡ıÈÛË˜. µfiÚÂÈ· ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È

ÌÂ ÎfiÎÎÈÓÂ˜ ÎÔ˘Î›‰Â˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¯ˆÚÈÎ‹ Î·Ù¿Ù·ÍË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi ÙfiÍÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘

Η Κρήτη αποτελεί µέρος του µη ηφαιστειακού τόξου που περιλαµβάνει
µια σειρά από άλλα νησιά, όπως η Ρόδος και η Κάρπαθος προς τα ανατο-
λικά και τα Ιόνια νησιά προς τα δυτικά (Εικ. 2). Αυτή η περιοχή χαρακτη-
ρίζεται από υψηλή σεισµικότητα και είναι ικανή να παράγει σεισµούς
έντασης Mw>8. Στο παρελθόν υπήρξε πηγή για µεγάλους σεισµούς
(όπως το 365 π.Χ. στη δυτική Κρήτη και το 1303 µ.Χ. στην ανατολική
Κρήτη) και είναι, συνεπώς, υψίστης σηµασίας όσον αφορά τη σεισµική
επικινδυνότητα. 

Η κάθετη παραµόρφωση που παρατηρείται στο νησί της Κρήτης οφείλε-
ται κατά κύριο λόγο στην άνοδο που συνδέεται µε τη σύγκλιση τω πλα-
κών [Ganas & Parsons, 2009], ενώ η οριζόντια κίνησή του µε νότια-νο-
τιοδυτική κατεύθυνση οφείλεται στην αλληλεπίδραση των µικροπλακών
(Αιγαίο, Ανατολία) µε την Ευρασιατική και την Αφρικανική πλάκα.

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση των µετακινήσεων εί-
ναι η συµβολοµετρία ραντάρ συνθετικού ανοίγµατος (InSAR). Η τεχνική
αυτή έχει αποδείξει την ικανότητά της να παρέχει γεωδαιτικές παρατηρή-
σεις ανθρωπογενών και γεωδυναµικών διαδικασιών. Στο παρελθόν έχει
χρησιµοποιηθεί για µελέτες µε σκοπό την αποτύπωση των µετακινήσεων
ζωνών καταβύθισης [Chlieh et al., 2004, Bekaert et al., 2010].

Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζονται οι εδαφικές ταχύτητες παραµόρφωσης
για το δυτικό τµήµα του νησιού της Κρήτης, όπως προκύπτουν από την
επεξεργασία 35 εικόνων Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγµατος (SAR) των δορυ-
φόρων ERS-1 και ERS-2, καλύπτοντας το χρονικό διάστηµα 1992-2001. 

Μαζί µε την παρατηρούµενη µεγάλης κλίµακας παραµόρφωση που συν-
δέεται µε τη ζώνη υποβύθισης, τοπικές µετατοπίσεις αποκαλύπτονται οι
οποίες αποδίδονται κυρίως σε ανθρωπογενείς διεργασίες.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η παραµόρφωση που παρατηρείται στο νησί της Κρήτης είναι σε µεγάλο
βαθµό αποτέλεσµα των τεκτονικών διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κα-
τά τη διάρκεια εκατοµµυρίων ετών και συνδέεται µε το Ελληνικό Τόξο. 

Το Ελληνικό Τόξο αναπτύσσεται στο όριο σύγκρουσης της Ευρασιατικής
και της Αφρικανικής πλάκας, µε σχετικό ρυθµό σύγκλισης της τάξης των
4-5 εκατοστών/έτος. Σύµφωνα µε τους Bohnhoff et al. (2001), η ενεργός
σεισµική περιοχή της ζώνης καταβύθισης του Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται
περίπου 100 χιλιόµετρα νότια της Κρήτης.
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Ú˘ıÌÒÓ ·Ú·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ¢˘ÙÈÎ‹˜ KÚ‹ÙË˜

ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô 1992 - 2001
Μαρία Κασκαρά (1), (2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το νησί της Κρήτης βρίσκεται στη σύγκλιση της Ευρασιατικής και της Αφρικανικής πλάκας - µια από τις περιοχές υψηλότερης σεισµικότητας
στην Ευρώπη.
Σκοπό της µελέτης αποτελεί η αποτύπωση της εδαφικής παραµόρφωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της διαφορικής συµβολοµετρίας
(InSAR). Στις περισσότερες γεωδαιτικές παρατηρήσεις αυτών των γεγονότων υποβύθισης χρησιµοποιούνται δεδοµένα GPS. Η βασική διαφο-
ρά των διαστηµικών παρατηρήσεων µε τις µετρήσεις GPS είναι η µεγάλη χωρική κάλυψη και η ευαισθησία της συµβολοµετρίας στην κατα-
γραφή µετακινήσεων κατά τη κατακόρυφη διεύθυνση.
Χρησιµοποιώντας τη διαφορική συµβολοµετρία και πιο συγκεκριµένα τη µέθοδο των Σταθερών Σκεδαστών (Persistent Scatterer - PS) και την
τεχνική των µικρών υποσύνολων βάσεων (Small Baseline Subset - SBAS), εξάγονται για πρώτη φορά χάρτες παραµόρφωσης για το δυτικό
τµήµα της Κρήτης. Σηµαντική ανύψωση µέχρι 5 χιλιοστά/έτος παρατηρείται στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού λόγω των διαδικασιών στη
ζώνη υποβύθισης. Επίσης, φαινόµενα καθίζησης έως και 4 χιλιοστά/έτος ανιχνεύονται τοπικά σε αρκετά σηµεία της δυτικής Κρήτης που οφεί-
λονται πιθανόν σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
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∂ÈÎfiÓ· 3. Ã¿ÚÙË˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÚËÁÌ¿ÙˆÓ 
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Σεισµικές µελέτες κατά µήκος της Κρήτης έχουν δείξει ισχυρές τοπικές
παραλλαγές στο τεκτονικό καθεστώς του νησιού µε αποτέλεσµα να εµ-
φανίζονται ποικίλες µορφές παραµόρφωσης [Bohnhoff et al., 2001]. Τα
µοτίβα παραµόρφωσης που µελετήθηκαν σε αυτό το άρθρο συνδέονται
στο µεγαλύτερο βαθµό µε την υποβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω
από την περιοχή του Αιγαίου.

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η τεχνική της Συµβολοµετρίας βασίζεται στο συνδυασµό τουλάχιστον
δύο εικόνων, οι οποίες προκύπτουν από διαφορετικές θέσεις του δορυ-
φόρου ή χρόνους για την ίδια περιοχή λήψης, αφού γίνουν απαραίτητες
διορθώσεις.
Η γεωµετρία της τεχνικής της συµβολοµετρίας απεικονίζεται στην εικόνα
4. Ως SAR1 και SAR2 είναι οι δύο δορυφόροι που απεικονίζουν από δύο
διαφορετικές θέσεις την ίδια περιοχή. Ως R1 και R2 συµβολίζονται οι
αντίστοιχες αποστάσεις προς τον στόχο. Η απόσταση Β καλείται διάνυ-
σµα βάσης και είναι η απόσταση µεταξύ των δύο διαφορετικών θέσεων
που είχε ο δορυφόρος κατά τις δύο ετεροχρονικές λήψεις.

∂ÈÎfiÓ· 4. °ÂˆÌÂÙÚ›· Ï‹„Ë˜ Û˘Ì‚ÔÏÔÌÂÙÚ›·˜

Η πρώτη από τις δύο απεικονίσεις SAR ονοµάζεται κύρια (master) και η
δεύτερη δευτερεύουσα (slave). Κάθε εικονοστοιχείο µιας εικόνας SAR πε-
ριέχει πληροφορία για το εύρος και τη φάση του κύµατος του παλµού
του ραντάρ και εκφράζεται από τη µιγαδική σχέση:

z (x,y) = I(x,y) ei φ(x,y) , όπου

(x,y): οι συντεταγµένες του εικονοστοιχείου για το απεικονιζόµενο ση-
µείο του εδάφους,
z: η µιγαδική τιµή του εικονοστοιχείου,
Ι: το εύρος του σήµατος στο σηµείο που εκφράζεται από την ένταση του

εικονοστοιχείου,
Φ: η φάση του ανακλώµενου σήµατος από το αντίστοιχο σηµείο και
i=√-1: η φανταστική µονάδα.

Από τον πολλαπλασιασµό κάθε σηµείου µιας SAR απεικόνισης µε το συ-
ζυγή µιγαδικό µιας δεύτερης προκύπτει ένα συµβολόγραµµα, το οποίο
αποτελεί και το βασικό προϊόν της συµβολοµετρίας.
Αυτό που ενδιαφέρει στο συµβολόγραµµα είναι η διαφορά φάσης ενός
στόχου από διαφορετικές θέσεις στο διάστηµα έχοντας αποστάσεις R1
και R2 από τον κάθε δορυφόρο. Η διαφορά φάσης εκφράζεται µε τον πα-
ρακάτω τύπο:

φ=φ1-φ2= 4π/λ (R1-R2)=4π/λ * ∆R

Στη συµβολοµετρική φάση Φ συνεισφέρουν διάφοροι παράγοντες και
έτσι ισχύει:

Φ = Φκαµπυλότητα της Γης + Φτοπογραφίας + Φεδαφικής παραµόρφω-
σης + Φτροχιακά σφάλµατα + Φεπιδράσεις ιονόσφαιρας + Φεπιδράσεις

τροπόσφαιρας + άλλοι θόρυβοι

Η ανάλυση χρονοσειρών είναι µια τεχνική της διαφορικής συµβολοµε-
τρίας (InSAR) για την επεξεργασία και εκµετάλλευση µιας σειράς Ν πλή-
θους εικόνων SAR για την ίδια περιοχή µελέτης και για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, προκειµένου να παρακολουθούνται οι µεταβολές που προκα-
λούνται από φυσικά φαινόµενα ή ανθρώπινη παρέµβαση σε µια περιοχή
ενδιαφέροντος. 
Στη µελέτη αυτή έχουν εφαρµοστεί τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών στη
δυτική Κρήτη ώστε να παραχθεί ένας χάρτης ετήσιου ρυθµού παραµόρ-
φωσης από ένα σύνολο δεδοµένων 10 ετών. ∆ύο από τις πιο ευρέως
χρησιµοποιούµενες µεθόδους είναι η µέθοδος των Σταθερών Σκεδαστών
(PS) [Ferretti et al., 2001] και η µέθοδος των µικρών υποσύνολων βάσε-
ων (SBAS) [Berardino et al., 2002]. Για τη διερεύνηση των φαινοµένων
τα οποία προκαλούν εδαφική παραµόρφωση λόγω γεωφυσικών διαδικα-
σιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι δύο τεχνικές. Τα πλεονεκτήµα-
τα αυτών των τεχνικών είναι η ακρίβεια των αποτελεσµάτων σε επίπεδο
χιλιοστού και η ικανότητα µεγάλης χωρικής κάλυψης.
Η ανάλυση χρονοσειρών πραγµατοποιήθηκε µε ελεύθερα και εµπορικά
λογισµικά, όπως Doris, ROI_PAC, StaMPS [Hooper et al., 2007] και
SARscape (µια επέκταση του λογισµικού ENVITM). Στο άρθρο αυτό πα-
ρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται από το StaMPS/ΜΤΙ
(Stanford Method for Persistent Scatterers; Multi-Temporal InSAR), ένα
πακέτο λογισµικού που υλοποιεί όχι µόνο τη µέθοδο PS, αλλά και την
SBAS καθώς επίσης και µια επεξεργασία συνδυασµού των δύο τεχνικών
[8].

∂ÈÎfiÓ· 5. ÿ¯ÓË ÙË˜ ÙÚÔ¯È¿˜ ÙÔ˘ ERS1-2 ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ Ô˘ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙË ‰˘ÙÈ-
Î‹ ∫Ú‹ÙË

Χρησιµοποιήθηκαν τριάντα πέντε (35) εικόνες καθοδικής τροχιάς (track
193) που καλύπτουν την περίοδο 1992-2001 (Εικ. 5). Οι εικόνες που
χρησιµοποιήθηκαν καλύπτουν το δυτικό τµήµα του νησιού της Κρήτης. 
Η αφαίρεση της τοπογραφίας γίνεται µε τη χρήση ενός ψηφιακού µοντέ-

24-32.E¶I™THMONIKA 224  23/9/2015 3:57 PM  ™ÂÏ›‰· 7



30 ATM 224 / IOY§IO™ - AY°OY™TO™ - ™E¶TEMBPIO™ 2015

E
ÈÛ

ÙË
ÌÔ

ÓÈ
Î¿

-T
Â¯

ÓÈ
Î¿

 £
¤Ì

·Ù
·

λου εδάφους (DEM) χωρικής ανάλυσης 5 µέτρων που λήφθηκε από την
Κτηµατολόγιο ΑΕ., ανηγµένο σε 20 µέτρα για να ταιριάζει µε την ανάλυση
των εικόνων SAR (Εικ. 6).

∂ÈÎfiÓ· 6. æËÊÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜

Αρχικά, εφαρµόστηκε η επεξεργασία PS. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο PS,
η πρωτεύουσα εικόνα συνδυάζεται µε όλες τις υπόλοιπες εικόνες που ορί-
ζονται ως δευτερεύουσες εικόνες (slave) για να δηµιουργηθούν Ν-1 συµ-
βολογράµµατα. Η πρωτεύουσα εικόνα επιλέγεται ακολουθώντας κριτήρια
που σχετίζονται µε την ελαχιστοποίηση της χωρικής και χρονικής αποσυ-
σχέτισης µεταξύ των εικόνων. Η µέθοδος PS αξιοποιεί τη φάση και τα χα-
ρακτηριστικά πλάτους του συµβολοµετρικού ζεύγους για την επιλογή των
σταθερών σκεδαστών που έχουν αµετάβλητα χαρακτηριστικά οπισθοσκέ-
δασης, όπως για παράδειγµα ανθρωπογενείς κατασκευές, δρόµους, φράγ-
µατα, γέφυρες κτλ.
Έπειτα, το σύνολο των δορυφορικών εικόνων επεξεργάστηκε µε τη µέθο-
δο SBAS. Η τεχνική SBAS βασίζεται σε ένα κατάλληλο συνδυασµό συµβο-
λογραµµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από µικρές χωρικές, Doppler και
χρονικές γραµµές βάσης. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο
συνδέσεων που συσχετίζει τις εικόνες και στο οποίο κάθε σύνδεσµος αντι-
κατοπτρίζει ένα συµβολόγραµµα (Εικ. 7). 

∂ÈÎfiÓ· 7. ÃˆÚÈÎ‹ Î·È ¯ÚÔÓÈÎ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÂÈÎfiÓˆÓ. OÈ Î‡ÎÏÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡-
Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÎfiÓÂ˜. OÈ Ú¿ÛÈÓÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Â›Ó·È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó

Ù· Û˘Ì‚ÔÏÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

Στη συνέχεια, εφαρµόστηκε η µέθοδος συνδυασµού των δύο τεχνικών (PS
και SBAS) του λογισµικού StaMPS για την αύξηση της χωρικής δειγµατο-
ληψίας των συσχετισµένων εικονοστοιχείων. Το πλεονέκτηµα αυτής της
τεχνικής είναι ότι έχουµε ακόµη περισσότερα σηµεία µέτρησης επί του
εδάφους. [Hooper, 2008].
Πολύ σηµαντικό στοιχείο της επεξεργασίας αποτελεί η ορθή επιλογή της
περιοχής αναφοράς. Περιοχή αναφοράς ονοµάζεται µια µικρή περιοχή που
θεωρείται ως σταθερή, δηλαδή τα δεδοµένα GPS δείχνουν σταθερότητα
για την κατακόρυφη συνιστώσα (περιορίζονται στο εύρος -1,0 έως 1,0 χι-

λιοστά/έτος) και οι ταχύτητες της περιοχής µελέτης προκύπτουν αναφορι-
κά µε αυτήν. Ως περιοχή αναφοράς επιλέχθηκε η περιοχή σε ακτίνα 100
µέτρων περιµετρικά του σταθµού GPS «CHAN» του Ελληνικού ∆ικτύου
(Εικ. 8).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η Εικόνα 8 δείχνει τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας για την περιοχή της
∆υτικής Κρήτης.

∂ÈÎfiÓ· 8. OÈ Ù·¯‡ÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙË ¢˘ÙÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi
StaMPS/ª∆π. OÈ Ì·‡ÚÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó

¤ÓÙÔÓË ¿ÓÔ‰Ô ‹ Î·ı›˙ËÛË

Στην Εικόνα 8, µια περιοχή έντονης ανύψωσης στη Νότιο-∆υτική Κρήτη
ξεχωρίζει (Cluster 1) µε ταχύτητα µέχρι και 5 χιλιοστά/έτος. Αυτή η περιο-
χή ανύψωσης πιστεύεται ότι συνδέεται µε την υποβύθιση των πλακών. Η
περιοχή αποτελείται κυρίως από βραχώδη, χαρακτηρίζεται από έντονο
ανάγλυφο και περιορισµένες ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιπλέον, είναι
άφθονα τα γεωλογικά στοιχεία που µαρτυρούν ανύψωση στις παράκτιες
αυτές περιοχές [Tiberti et al., 2014].
Ο οικισµός Γάλλος στο βορειοανατολικό τµήµα της τροχιάς 193 (Εικ. 8),
έχει αναγνωριστεί ως περιοχή πιθανών καθιζήσεων (-4 χιλιοστά/έτος). Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης κα-
τασκευάστηκαν σε αυτή την περιοχή από το 1996, οπότε ίσως να υπήρχαν
κάποια κατασκευαστικά έργα που δηµιούργησαν επιφανειακές καθιζήσεις,
αλλά αυτή η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Τέλος, πολλές περιοχές εµφανίζουν καθιζήσεις και ανυψώσεις τοπικής κλίµα-
κας, αλλά απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση των αιτιών της παραµόρφωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η τεχνική της ανάλυσης χρονοσειρών είναι ένα ισχυρό εργαλείο που έχει
αναπτυχθεί για τη µέτρηση και τον προσδιορισµό της εδαφικής παραµόρ-
φωσης.
Σε αυτή τη µελέτη, οι προσεγγίσεις PS και SBAS χρησιµοποιούνται για τη
µέτρηση της παραµόρφωσης στο δυτικό τµήµα της Κρήτης. Οι ταχύτητες
αυτές δείχνουν µια τάση ανύψωσης µέχρι και 5 χιλιοστά/έτος στο νοτιοδυ-
τικό τµήµα του νησιού, λόγω της σύγκλισης της Ευρασιατικής και της
Αφρικανικής πλάκας. Ορισµένες τοπικές παραµορφώσεις που παρατηρού-
νται στη δυτική Κρήτη εξηγούνται από ανθρωπογενείς διεργασίες που λαµ-
βάνουν χώρα, ωστόσο οι παραµορφώσεις λόγω τεκτονικών διεργασιών
πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.
Περαιτέρω ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την εκτίµηση των ταχυτή-
των κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2001-2010 µε δεδοµένα του
δορυφόρου ENVISAT για όλο το νησί της Κρήτης. Επιπλέον, προτείνεται η
επαλήθευση των αποτελεσµάτων µε µετρήσεις GPS, έτσι ώστε να συνδυα-
στεί η υψηλή χωρική ανάλυση της τεχνικής SAR µε την υψηλή χρονική
ανάλυση που προσφέρει η τεχνολογία GPS. Στόχος είναι η σύγκριση του
ρυθµού µετατόπισης των αποτελεσµάτων συµβολοµετρίας µε αυτών όπως
προκύπτουν από µετρήσεις GPS, προκειµένου να επιβεβαιωθούν οι ρυθµοί
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εδαφικής παραµόρφωσης SAR και να παρακο-
λουθηθούν ενδεχόµενες µεταβολές στις ταχύτη-
τες.
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