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Ostrov Jamese Rosse leží na severu 
Antarktického poloostrova. Díky poloze ve 
srážkovém stínu pohoří Trinity Peninsula 
mountains je zde minimum srážek a na 
ostrově se nachází velká nezaledněná území. 

Severní část ostrova (poloostrov Ulu) je 
relativně přístupná a najdeme zde českou, 
Mendelovu stanici. 

Na poloostrově Ulu najdeme několik plošně 
relativně malých ledovců (např. Davies 
Dome,Whisky glacier). Sledování jejich 
dynamiky poskytuje informaci o odpovědi 
zaledněných území na oteplování  atmosféry a 
jsou tak citlivými idikátory případné změny 
klimatu. 

(Podle: Nagler et al, 2015)

Území jsou na výše uvedených obrázcích 
zrcadlově otočená, protože jsou v geometrii 
Slant Range /po provedení úpravy 
multilooking/, nikoliv v geografických 
souřadnicích.

DInSAROffset tracking

 = též „Feature 
tracking” či „Intensity 
tracking”

Metoda je založena na 
normalizované křížové 
korelaci plošek na 
radarových snímcích 
zobrazujících reálnou 
intenzitu zpětně 
odraženého radarového 
signálu.

Pohyb ledovce je 
odhadován z pohybu 
určitých struktur či 
vzorů, které jsou témeř 
identické na obou 
snímcích.  Tyto 
charakteristické 
struktury musí ve 
velikosti testovaných 
plošek.    

Pokud je zachována 
koherence, stačí i malé 
plošky pro dosažení 
mimořádné přesnosti. 
Tracking 
nekoherentních ploch je 
proveditelný, ale je 
potřeba použít větší 
korelační okna.

(Upraveno podle
Bhattacharya a kol., 2015)

Ukázka metody Offset tracking 
na příkladu Grónska

Diferenční 
interferometrie 
(DInSAR) je technika, 
která  využívá rozdíl 
fáze radarového signálu 
mezi dvěma pořízeními 
dat. Využívá se zejména 
pro generování 
digitálního modelu 
terénu a pro sledování 
vertikálního posunu 
reliéfu.

Interferometrická fáze v sobě nese 
informaci nejen o topografii a případném 
posunu reliéfu, ale obsahuje i příspěvek 
způsobený zakřivením Země, příspěvek 
atmosféry a šum. 

Zatímco topografii a zakřivení Země lze 
namodelovat a od celkové fáze odečíst, při 
konvenčním dvousnímkovém zpracování 
nelze vypočítat příspěvek atmosféry. To je 
možné až při použití multitemporálních 
metod. 

Kritickým parametrem interferometrie je 
tzv. koherence (lze volně chápat jako 
kvalitu snímané fáze). Pokud data nejsou v 
daném místě koherentní, tato metoda 
nelze použít. Ke ztrátě koherence dochází 
zejména kvůli geometrické a časové 
dekorelaci. Povrch ledovců se nevyznačuje 
vysokou koherencí kvůli neustálému 
pohybu a změnám na jejich povrchu. 
Přesto lze z vhodného páru dat dojít k 
použitelným výsledkům. 

Výběr interferometrického páru dat se 
provádí na základě několika parametrů, 
jeden z nich je již zmíněné časové 
rozlišení, dále kolmá vzdálenost mezi 
orbitami jednotlivých snímání (tzv. 
Perpendicular baseline). U dat Sentinel-1 
pro interferometrii by neměla přesáhnout 
200 m.

Úhel dopadu v jednotlivých 
módech snímání

Parametry družice Sentinel-1

Jednou z hlavních 
výhod dat z družic 
Sentinel-1 je jejich 
časové rozlišení, které 
může být jen 6 dní. 
Tento parametr je 
důležitý pro obě 
popisované metody, 
nicméně pro DInSAR 
ani tak krátký časový 
úsek nemusí být dost 
malý na to, aby 
nedocházelo k 
dekorelaci a ztrátě 
koherence dat.

(Podle: Soussa and Bastos 2013)

Závislost vertikálního posunu
na rozdílu interferometrické 
fáze

Postup zpracování dat při technice DInSAR

Aplikace uvedených 
metod na ostrově 

Jamese Rosse 

Postup zpracování dat
při technice Offset tracking

Severní část ostrova Jamese Rosse 
na snímku družice Sentinel-2 (30. březen 2017)

Topografická mapa severní části 
ostrova Jamese Rosse 

(Podle: http://www.antarcticglaciers.org)

Srovnání koherence páru radarových dat;
     6. února - 26. března 2017 (48 dní)                      8. - 14. prosince 2016 (6 dní) 

Interferogram z páru 
radarových dat, 
8. - 14. 12. 2016, před 
odstraněním topografické fáze.

Vlastnosti páru dat:
Perpendicular baseline: 174 m
Height Ambiguity 90 m
Temporal baseline: 6 dní

(Podle: Hu et al, 2014)

Použitý software:  ArcGIS 10.3, SNAP 6.0

Master (vlevo) a Slave (vpravo) image zobrazující intenzitu odraženého radarového signálu 
na severní části ostrova Jamese Rosse   

družice 
Sentinel-1 

Výsledky metod sledování pohybů ledovců Offset tracking (vlevo) a DInSAR (vpravo) 
ostrova Jamese Rosse   

na severní části 


