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STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badaĔ nad moĪliwoĞciami zastosowania
satelitarnej interferometrii radarowej w kontekĞcie osuwisk polskiej czĊĞci Karpat. Poligonem
badawczym są zbocza wystĊpujące w póánocno-zachodnim obrzeĪeniu Kotliny Sądeckiej gdzie
wystĊpują osuwiska. Na obszarze Karpat metoda InSAR boryka siĊ z problemami związanymi
z duĪymi deniwelacjami terenu, duĪym pokryciem szatą roĞlinną i dáugo utrzymującą siĊ pokrywą
ĞnieĪną. DziĊki implementacji metody PSInSAR powstaáej na Uniwersytecie w Delft, uzyskano
punkty PS z serii 51 rejestracji ERS-1/2 SAR. àącznie uzyskano 145 stabilnych rozpraszaczy
z których czĊĞü wykazuje deformacje związane z osuwiskami. Dane te mogą zostaü wykorzystane
w kartowaniu osuwisk i w okreĞlaniu aktywnoĞci zboczy. Dla obszaru badaĔ przeprowadzono
analizĊ dynamiki osuwisk. Przykáadowe osuwisko w Podegrodziu charakteryzuje siĊ dynamiką
osiągającą 72.9 mm/rok. Uzyskane wyniki okreĞlone zostaáy jako satysfakcjonujące i pozwalające
patrzeü z optymizmem w przyszáoĞü badaĔ nad dalszym rozwojem metodyki PSInSAR do badaĔ
osuwisk w Polsce.

1.

WSTĉP

Satelitarna interferometria radarowa jest obecnie jedną z prĊĪniej rozwijających siĊ
zdalnych metod mierniczych. Pozwala ona okreĞliü zmiany zachodzące na powierzchni
terenu z dokáadnoĞcią milimetrową, co jest duĪą zaletą w przypadku subtelnych
deformacji takich jak osuwiska. Dotychczasowe osiągniĊcia Ğwiatowe w tym temacie
wykazują moĪliwoĞci stosowania technik InSAR w badaniu osuwisk, wskazując
jednoczeĞnie na ograniczenia i problemy związane z badaniem obszarów górskich
(Fruneau et al., 1996, Vietmeier et al., 1999, Colesanti et al., 2003, Hilley et al., 2004,
Colesanti i Wasowski, 2006). InSAR to technika polegająca na pomiarze róĪnicy fazy
sygnaáu radarowego dwóch obserwacji typu SAR (Synthetic Aperture Radar) tego
samego obszaru przedstawionej na interferogramie radarowym. Stosowanie jej jednak
dla górzystego terenu czĊsto jest problematyczne z powodu dekorelacji sygnaáu
radarowego, na którą wpáyw mają duĪe deniwelacje terenu, zmiany atmosferyczne
i pokrycie szatą roĞlinną (Vietmeier et al., 1999, Delacourt et al., 2003). CzĊĞciowym
rozwiązaniem tego ograniczenia jest metoda PSInSAR, która poprzez wykorzystanie
duĪych serii pomiarowych wyznacza deformacje w punktach zwanych stabilnymi
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rozpraszaczami (PS), charakteryzującymi siĊ stabilną fazą sygnaáu radarowego (Ferretti
et al., 2001, Perski et al., 2006). Przegląd metodyki InSAR moĪna znaleĨü w (Massonnet
i Feigl, 1998, Rosen et al., 2000), a PSInSAR w (Ferretti et al., 2001, Perski i Mróz,
2007, Porzycka i LeĞniak, 2007), dlatego szczegóáy zostaáy w tym artykule pominiĊte.
Satelitarna interferometria radarowa byáa juĪ z powodzeniem stosowana w Polsce.
Problematyka badaĔ dotyczyáa powierzchniowych deformacji powierzchni terenu na
Górnym ĝląsku (Perski i Jura, 1999) i na obszarze Legnicko-Gáogowskiego zagáĊbia
miedziowego (Krawczyk i Perski, 2000). Prowadzone są równieĪ prace nad
interferometrycznymi pomiarami wspóáczeĞnie zachodzących naturalnych ruchów
powierzchni terenu na obszarze Polski w ramach projektu GEO-IN-SAR (Perski i Mróz,
2007) oraz w ramach uczestnictwa PaĔstwowego Instytutu Geologicznego
w miĊdzynarodowym konsorcjum Terrafirma (Graniczny et al., 2005, Czarnogórska et
al., 2008).
Tematyka osuwisk podjĊta zostaáa w projekcie badawczym (promotorskim)
MNiSW „Geologiczna analiza osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii
radarowej na przykáadzie wybranych obszarów Karpat”. W ramach tego projektu oraz
wspomnianego juĪ GEO-IN-SAR uzyskano pierwsze w Polsce satysfakcjonujące wyniki
badaĔ osuwisk karpackich z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej
(Wojciechowski, Perski, 2008). Niniejszy artykuá przedstawia dotychczasowe
osiągniĊcia w zastosowaniu PSInSAR do analiz osuwisk wystĊpujących w póánocnej
czĊĞci obrzeĪenia Kotliny Sądeckiej (rys. 1). Obszar ten jest jednym z poligonów
badawczych tego projektu, charakteryzujący siĊ wystĊpowaniem ruchów masowych
(Oszczypko, Wójcik, 1993).

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badaĔ na tle pokrycia zobrazowaniami satelitów ERS
2.

OBSZAR BADAē

Liczba osuwisk w polskiej czĊĞci Karpat szacowana obecnie na co najmniej 23 000
(Rączkowski, 2007) moĪe osiągaü nawet 50 000 (Grabowski, 2008). Liczba ta robi
wraĪenie zwáaszcza gdy brana jest pod uwagĊ w kontekĞcie zagroĪeĔ jakie niosą za sobą
ruchy masowe. Na terenie obrzeĪenia Kotliny Sądeckiej, które w kierunku NW
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przechodzi
w Pogórze àącko-Podegrodzkie, przez osuwiska niszczonych jest
kilkadziesiąt odcinków dróg oraz zabudowaĔ w tym mieszkalnych. W badanej czĊĞci
obrzeĪenia rozpoznano 356 osuwisk, których znaczna czĊĞü wykazuje aktywnoĞü.
WskaĨnik osuwiskowoĞci obszaru wynosi 15.56%. PodáoĪe dla ruchów masowych
stanowią fliszowe osady piaskowcowo-áupkowe serii magurskiej oraz gliny (Oszczypko,
1973, Oszczypko i Wójcik, 1992).
Karpaty dla satelitarnej interferometrii radarowej nie są dogodnym obszarem
badawczym. Dobrą koherencjĊ moĪna z reguáy otrzymaü dla terenów zurbanizowanych,
gdzie wystĊpuje duĪa liczba obiektów budowlanych. Patrząc caáoĞciowo na polską czĊĞü
Karpat obszarów takich jest stosunkowo niewiele. PrzewaĪa leĞne pokrycie terenu, które
rozprasza sygnaá radarowy. Negatywny wpáyw na czytelnoĞü interferogramów ma
równieĪ duĪa deniwelacja terenu obszarów górskich. Okolice Nowego Sącza
charakteryzują siĊ wyĪszym parametrem koherencji w stosunku do caáego obszaru
karpackiego i obok terenów Wieliczki są najbardziej perspektywiczne dla testowych
badaĔ osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej.
3.

METODYKA

W ramach prezentowanych badaĔ wygenerowano interferogramy radarowe
DInSAR za pomocą programu interferometrycznego DORIS oraz pozyskano 145
punktów PS przy wykorzystaniu implementacji metody PSInSAR powstaáej na
Uniwersytecie w Delft (Perski i Mróz, 2007). UĪyto do tego 51 rejestracji ERS-1/2 SAR
objĊtych ĞcieĪką 179, które reprezentują 7.5 letnią rozpiĊtoĞü czasową zawartą miĊdzy
18 czerwca 1992 a 17 grudnia 2000. Niestety z racji sáabej koherencji nie udaáo siĊ
wykazaü deformacji osuwiskowych na tradycyjnych interferogramach.
Uzyskane punkty PS są obecnie identyfikowane w terenie. Jest to waĪna czynnoĞü
polegająca na wykluczeniu tych rozpraszaczy stabilnych, które wykazują deformacje nie
związane z osuwiskami. Te których deformacje mogą byü związane z ruchami
masowymi wykorzystaü moĪna do rozpoznania osuwisk oraz do okreĞlenia aktywnoĞci
w kategoriach „aktywne”, „nieaktywne”.
Techniki InSAR wykorzystywane są najczĊĞciej do okreĞlenia dynamiki zjawisk
zachodzących na powierzchni terenu. W kontekĞcie badaĔ osuwisk, dynamikĊ moĪna
obliczyü tylko dla punktów speániających okreĞlone zaleĪnoĞci morfologiczne.
Deformacja InSAR jest pomiarem prĊdkoĞci zmian obserwowanych na powierzchni
terenu
w kierunku sensor satelity – obiekt odbijający wiązkĊ radarową, dlatego waĪne jest by
osuwisko przemieszczaáo siĊ w kierunku zbliĪonym do padania wiązki radarowej. Dla
orbit zstĊpujących przelotów satelitów ERS wiązka radarowa kierowana jest w stronĊ
powierzchni Ziemi z kierunku 98.5° pod kątem 67° wzglĊdem páaszczyzny poziomej.
Najdogodniejsze są zatem obszary nachylone w kierunkach zawierających siĊ
w przedziaáach 68.5° ÷ 128.5° oraz 248.5° ÷ 308.5° i tylko dla nich moĪna okreĞliü
dynamikĊ ruchu. Dysponując parametrami morfologicznymi pochodzącymi
np. z numerycznego modelu terenu oraz pomiarem interferometrycznym obiektu moĪna
obliczyü dynamikĊ zsuwu koluwium (rys. 2) wg wzoru (1) (Rabus i Fatland, 2000,
Coren et al., 2000):
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Vs

Vr
cos I cos [ sin X  sin I cos X

(1)

gdzie:
Vs – prĊdkoĞü deformacji po zboczu
Vr – prĊdkoĞü deformacji w kierunku sensor – powierzchnia odbicia
I – nachylenie powierzchni
ȗ – kąt poziomy zawarty pomiĊdzy kierunkiem zsuwu a kierunkiem padania wiązki
radarowej.
ȣ – kąt zawarty miĊdzy kierunkiem padania wiązki radarowej a pionem.

Rys. 2. Geometria obserwacji InSAR powierzchni osuwiska w pomiarze
dynamiki osuwisk
Algorytm ten stosowany jest przede wszystkim do pomiaru prĊdkoĞci lodowców (Perski
et al., 2003), jednak biorąc pod uwagĊ podobieĔstwo satelitarnej geometrii wobec
pomiaru lodowców i osuwisk, moĪna go z powodzeniem uĪywaü do badaĔ ruchów
masowych.
RównoleĪnikowy bieg áaĔcucha Karpat w Polsce sprawia, Īe zbocza
w przewaĪającej mierze nachylają siĊ w kierunku póánocnym (36.5%) i poáudniowym
(29.5%). Jest to
niekorzystna sytuacja dla satelitarnej interferometrii radarowej
w kontekĞcie pomiaru dynamiki osuwisk. Bazując na numerycznym modelu powierzchni
terenu DTED-2 (Digital Terrain Elevation Data) obliczono, Īe tylko 20.1% obszaru
Karpat speánia ten wymóg. Dla obrzeĪenia Kotliny Sądeckiej wáaĞciwą ekspozycją
zboczy charakteryzuje siĊ 28% terenu, co tylko potwierdza sáusznoĞü wyboru obszaru
badaĔ. Dodatkowym argumentem tego wyboru jest fakt, Īe skupienie osuwisk obserwuje
siĊ tu w duĪej mierze na zboczach wschodnich i poáudniowo-wschodnich, czyli
sprzyjających pomiarom interferometrycznym z satelitów ERS.
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4.

WYNIKI BADAē

Dla obszaru badaĔ udaáo siĊ pozyskaü 145 punktów PS (rys. 3). Daje to
zagĊszczenie 1.6 PS na km2, co nie jest liczbą imponującą. Po porównaniu ich lokalizacji
z zasiĊgiem osuwisk okazuje siĊ, Īe 35 rozpraszaczy stabilnych wystĊpuje na
osuwiskach, a aĪ 110 poza nimi.

Rys. 3. Zbiory punktów PS dla wybranych obszarów obrzeĪenia Kotliny Sądeckiej.
ZasiĊg osuwisk na podstawie Oszczypki i Wójcika (1992)
Wszystkie punkty wystĊpujące w obrĊbie ruchów masowych wykazują deformacje
zarówno dodatnie jak i ujemne. Z pozostaáych 110 PS-ów, 35 nie wykazuje deformacji.
Istnieją dwie koncepcje wyjaĞniające taką postaü rzeczy, przy zaáoĪeniu poprawnoĞci
obliczeĔ. Po pierwsze stabilne rozpraszacze nie muszą byü związane z osuwiskami.
Nawet w przypadku gdy dachy budynków mieszkalnych zachowują staáą w czasie fazĊ
sygnaáu radarowego, deformacje jakie wykazują obliczenia PSInSAR mogą byü
spowodowane np. báĊdami budowlanymi. Druga koncepcja porusza temat lokalizacji
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osuwisk. Ich kartowanie terenowe czĊsto nie jest áatwym zadaniem, bowiem elementy
morfologiczne, które mogáy by Ğwiadczyü o wystĊpowaniu osuwiska są zatarte
i zdeformowane przez dziaáalnoĞü antropogeniczną. Ruchy masowe mogą byü nie
rozpoznawalne, zwáaszcza gdy są powolne i nie powodujące zniszczeĔ. Interferometria
radarowa moĪe posáuĪyü do wyznaczenia takich wáaĞnie stref. Prawdopodobne jest,
Īe duĪa czĊĞü punktów PS, wystĊpujących poza obecnie rozpoznanymi osuwiskami
w rzeczywistoĞci charakteryzują deformacje związane z ruchami masowymi. WstĊpne
wyniki prowadzonych obecnie prac terenowych wykazują, Īe liczba osuwisk na tym
obszarze jest wiĊksza od znanej dotychczas oraz, Īe osuwiska zwiĊkszyáy swoje
powierzchnie w ostatnich 12 latach. MoĪna zatem przypuszczaü, Īe wiĊksza czĊĞü
punktów PS przedstawia deformacje w obrĊbiĊ osuwisk. NaleĪy dodaü, Īe uzyskane
pomiary interferometryczne są równieĪ wykorzystywane w pracach terenowych. DuĪa
czĊĞü PS-ów przedstawiających deformacje powierzchni terenu zlokalizowana jest
w pobliĪu osuwisk. Charakterystyczne wystĊpowanie ich ponad rozpoznanymi
krawĊdziami nisz osuwiskowych moĪe Ğwiadczyü o ekspansywnym charakterze
opisywanych struktur w wyĪsze partie zboczy. Dane interferometryczne moĪna zatem
interpretowaü jako wskaĨnik sugerujący o zwiĊkszeniu zasiĊgu osuwiska, co moĪe mieü
wpáyw na wzrost zagroĪenia dla wystĊpujących tam ewentualnych zabudowaĔ.
DuĪe zagĊszczenie stabilnych rozpraszaczy wystĊpuje w Rdziostowie
i Marcinkowicach. Przeprowadzono wstĊpne badania terenowe obszaru, który
na podstawie prezentowanych obliczeĔ PSInSAR jest podejrzany o wystĊpowanie
osuwisk. Jak dotąd udaáo siĊ ustaliü, Īe czĊĞü wystĊpujących tam ruchów masowych
powiĊkszyáo swój obszar aktywnoĞci. Prawdopodobny jest teĪ fakt powstania zupeánie
nowych osuwisk, zwáaszcza w rejonie Marcinkowic. Podobną sytuacjĊ obserwuje siĊ
w Podegrodziu i Owieczce, gdzie osuwiska niszczą budynki mieszkalne oraz odcinki
infrastruktury drogowej. CzĊĞü punktów PS zostaáa tam wáaĞnie zidentyfikowana jako
nawierzchnia drogowa oraz dachy popĊkanych budynków.
W badaniach podjĊto równieĪ próbĊ analizy dynamiki osuwisk w punktach PS.
Wykorzystując NMT ustalono, Īe ze wszystkich PS-ów tylko 45 wykazuje
przemieszczenia w kierunku zbieĪnym z padaniem wiązki radarowej satelity ERS,
co jest wymogiem opisanym w rozdziale „Metodyka”. PrĊdkoĞü zsuwu w danym
punkcie obliczono na podstawie NMT DTED-2 i pomiarze PSInSAR. Wyniki jakie
uzyskano wahają siĊ pomiĊdzy 3 a 152 mm/rok. PrĊdkoĞci te mogą wydawaü siĊ
w niektórych przypadkach zaniĪone w stosunku do zaobserwowanych struktur w terenie.
Budynki są poddawane naciskom zsuwających siĊ mas skalnych i stanowią dla nich
opór. Tempo deformacji naleĪy zatem identyfikowaü jako Ğwiadectwo aktywnoĞci dachu
budynku jako stabilnego rozpraszacza pod wpáywem osuwiska o wiĊkszej prĊdkoĞci
przemieszczenia koluwiów. Za przykáad analizy dynamiki osuwiska w punktach PS
posáuĪyáo osuwisko zlokalizowane w Podegrodziu (rys. 4). Pozyskano tam 2 punkty PS,
które odzwierciedlają zmiany powierzchni dachów budynków, które bezspornie są
uszkadzane poprzez osuwisko. WyĪej legáy obiekt charakteryzuje siĊ dynamiką zsuwu
w obrĊbie niszy osuwiskowej wynoszącą 72.9 mm/rok w kierunku azymutu 94°, ten
zlokalizowany bardziej na poáudniu prezentuje dynamikĊ w obrĊbie jĊzora 12.4 mm/rok
w kierunku azymutalnym 101û.
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Rys. 4. Dynamika zsuwu w punktach PS zlokalizowanych w obrĊbie osuwiska
w Podegrodziu
5.

PODSUMOWANIE

Uzyskane dotychczas wyniki badaĔ polegających na wykazaniu przydatnoĞci
satelitarnej interferometrii radarowej w analizach osuwisk wykazaáy trudnoĞci związane
z koherencją oraz z geometrią systemu satelitarnego dla danych SAR. Dla tradycyjnej
interferometrii radarowej InSAR obszar Karpat ma zbyt duĪe deniwelacje terenu oraz
zbyt gĊstą pokrywĊ roĞlinną. Wykazanie deformacji na zboczach wydajĊ siĊ zatem maáo
realne wykorzystując technikĊ DInSAR.
Zastosowanie PSInSAR dla obrzeĪenia Kotliny Sądeckiej równieĪ okazaáo siĊ
trudne. Uzyskano dane dla 145 stabilnych rozpraszaczy. Porównanie ich
z wystĊpowaniem osuwisk wykazaáo, Īe znaczna czĊĞü punktów PS lokalizuje siĊ poza
osuwiskami. Istnieje duĪe prawdopodobieĔstwo, Īe wskazują one deformacje obiektów
nie związane z osuwiskami lub, Īe osuwiska obejmują wiĊkszy obszar niĪ
przypuszczano dotychczas. Dane te są wykorzystywane w pracach terenowych
polegających na identyfikacji ruchów masowych wskazując miejsca potencjalnie
zagroĪone. Identyfikowane są równieĪ stabilne rozpraszacze w celu wykluczenia tych,
które wykazują deformacje nie związane z osuwiskami. Przeprowadzona analiza
dynamiki wykazaáa, Īe osuwiska w badanym obszarze mogą siĊ przemieszczaü
z prĊdkoĞcią 3 ÷ 152 mm/rok, co stwierdzono w 45 punktach PS.
Wyniki takie pozwalają z optymizmem patrzeü na przyszáoĞü dalszych prac
rozwojowych metodyki PSInSAR w badaniu osuwisk i prezentują moĪliwoĞci
wykorzystania juĪ teraz tej techniki w pracach rozpoznawczych aktywnoĞci zboczy,
co ma miejsce obecnie przy badaniach m.in. obszaru okolic Nowego Sącza.
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Praca naukowa finansowana ze Ğrodków na naukĊ MNiSW w latach 2008-2009 jako
projekt badawczy „Geologiczna analiza osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej
interferometrii radarowej na przykáadzie wybranych obszarów Karpat”
(N N307 131534) i w ramach projektu badawczego MNiSW nr 4T12E04329
„Zastosowanie metod interferometrii radarowej InSAR do badania naturalnych ruchów
powierzchni terenu w Polsce” oraz projektu badawczego ESA: C1P.3915.
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Summary
The paper presents preliminary results of research on a possibility of applying SAR
interferometry to the assessment of landslides in the Polish part of the Carpathians. For the
purpose of this study, the NW edge of Nowy Sącz basin has been chosen. Applications of InSAR
(SAR Interferometry) to the Carpathians is difficult due to the rough topography, vegetation, and
prolonged snow cover. Such problems were overcome by applying PSInSAR (Persistent Scatterers
SAR Interferometry) which utilizes long time series of SAR data. In the present case, a set
of Persistent Scatterers was collected by processing a stack of 55 ERS-1/2 SAR scenes using Delft
University of Technology’s implementation of the PSI method. Some 145 highly coherent PS
points were obtained; they provide evidence of a landsliding movement. The most reliable points
were then used in a quantitative cartographic study to assess the movement along the slope.
Analysis of landslide dynamics was carried out for the study area whereby a landslide in
Podegrodzie, progressing at a rate of 72.9 mm/year was documented. The preliminary results are
very promising for the development of PSInSAR methodology to study landslides in Poland.
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