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Дослідження можливостей 
супутникових радарних даних для 

геодезичного моніторингу



Метою даного дослідження є встановлення можливостей

використання радарних інтерферометричних методів для

геодезичного моніторингу.

Мета дослідження
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Метод радарної інтерферометрії
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Synthetic Aperture Radar (SAR) -
радіолокатори з синтезованою
апертурою (РСА), які дозволяють
отримувати радіолокаційні зображення
земної поверхні та наявних на ньому
об'єктів незалежно від метеорологічних
умов та рівня природної освітленості
місцевості з деталізацією.

Радарна інтерферометрія
(InSAR) – метод вимірювання, що
використовує ефект інтерференції
електромагнітних хвиль.
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Метод радарної інтерферометрії

InSAR – технологія дистанційного
зондування, яка полягає у комбінації двох
радіолокаційних зображень однієї і тієї ж
території, що містять інформацію про
амплітуду і фази сигналу.



Об’єкт дослідження №1
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Місце розташування 
обраних трапецій

. 

Об’єктом дослідження було обрано будівлю корпусу №5 ІФНТУНГ.  



Основні характеристики 
супутника Sentinel-1

Параметри Значення

Дата запуску супутника
3 квітня 2014 р. (Sentinel-1A), 26 квітня 2016 р. 

(Sentinel-1B)

Стартова площадка космодром Куру (Французька Гвіана)

Пусковий екран РН «Союз-СТ» (Росія)

Розробник
Thales Alenia Space Italy (Італія), Airbus Defence and 

Space

Оператор Європейське космічне агентство (ESA)

Масса: 2280 кг

Орбіта

Тип: сонце-синхронна

Висота 693 км

Нахил 98,2 град.

Розрахунковий термін 
функціонування:

7 років 

Спектральний діапазон
С-діапазон (частота хвиль 3.9-6.2 ГГц, довжина

хвиль 3.8-6.2 см)

Швидкість передачі даних на наземний
сегмент, Мбіт/с

300

Періодичність знімання, доба 1-3
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Розміщення постійних стабільних відбивачів 
радарного сигналу та їх вертикальних 

зміщень
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Графік зміни висоти перманентної станції 

FRKV та температурного розширення 

штанги-опори антени перманентної станції
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• Зміна висоти антени за даними перманентної станції

складає - 9,7 мм між 10 листопада 2015 (305,7699 м,

висотна точність 7,5 мм) та 22 березня 2016 року (305,7602

м, висотна точність 6,6 мм).

• Розраховані вертикальні зміщення зони інтересу ІФНТУНГ

між двома датами 11.11.2015 та 03.04.2016 в ЦПОСІ та КНП

(похибка яких складає 6 мм).

Результати дослідження
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Об’єкт дослідження №2



Інтерферометричне опрацювання серії супутникових
радіолокаційних знімків, одержаних з космічного апарату Sentinel-1A
та Sentinel-1B, реалізовувалося в програмному комплексі SARscape
(Exelis VIS, США), яке здійснювалося методами постійних відбивачів
(PS) та малих базових ліній (SBAS).

Космічний апарат Sentinel-1A, B

К-сть космічних знімків 34

Зона моніторингу 3 кв. км

Період моніторингу
03.04.2016-
31.10.2017

Методи обробки PS, SBAS
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Результати дослідження

Отримані нами
результати дозволили
виділити на
досліджуваній території 3
зони:
а) стабільна зона;
б) зона, що відображає
швидкість осідання в
межах - 6 мм/рік …-
20 мм/рік;
в) зона, що відображає
швидкість осідання -
20 мм/рік …39,99 мм/рік.



Висновки

1. Визначення осідання споруди методом GNSS (вертикальне

зміщення становить 9,7 мм) та методом радарної інтерферометрії

(6мм) показали практично ідентичні значення.

2. Використання методу InSAR відкриває можливості оцінити

зміщення земної поверхні або техногенних об’єктів з точністю до

декількох міліметрів.

3. Переваги використання даного методу: мінімальні затрати часу і

коштів, оперативність, швидкий збір картографічної інформації.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


