
Družicová radarová data jsou v polárních oblastech neoce-
nitelným zdrojem informací. Je to zejména proto, že díky 
nezávislosti pořizování snímků na oblačnosti a denní době 
je frekvence pokrytí daného území použitelnými daty ně-
kolikanásobně vyšší, než je tomu u snímků v optické části 
elektromagnetického spektra. Zpracování radarových dat 
v zaledněných oblastech tak zahrnuje celou škálu aplikací, 
od mapování rozsahu ledovců (Atwood et al. 2010; Frey 
et al. 2012; Lippl et al. 2018) přes monitorování jejich po-
hybu (Strozzi et al. 2002) až po zjišťování výškových změn 
na povrchu ledovce (Engel et al. 2019).

K detekci rychlosti proudění ledovců slouží metoda za-
ložená na sledování posunu určitého vzoru či struktur, které 
jsou na snímcích zaznamenány. Nejčastěji je označována 

jako Offset Tracking (OT) nebo Intensity Tracking. Vlastní 
algoritmus je založen na normalizované křížové korelaci 
dvou po sobě jdoucích satelitních snímků (Scambos et al. 
1992). Lze ji aplikovat v různých měřítcích, od globálního, 
zahrnujícího celé polární oblasti (Mouginot et al. 2012), 
po lokální, zabývající se konkrétním ledovcem (Riveros 
et al. 2013). Uvedená metoda je aplikovatelná i na optická 
data (Kääb et al. 2016).

Cílem toho příspěvku bylo demonstrovat aplikaci tech-
niky OT na volně dostupná data Sentinel-1 a porovnat vý-
sledky v různých částech zájmového území. Záměrně byly 
vybrány i poměrně malé zaledněné plochy, aby se zjistilo, 
jestli radarová data Sentinel-1 a techniky jejich zpracování 
dokážou postihnout jejich dynamiku. 
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Summary: The space-borne Synthetic Aperture Radar (SAR) 
data offer various possibilities for glacier velocity monitoring. 
One of the mostly used methods for determination of surface 
horizontal movement is the Offset Tracking (OT), also known as 
Intensity Tracking or Pixel Offset technique (Scambos et al. 1992). 
The OT is a procedure that measures features motion between 
two images using patch intensity cross-correlation optimization 
(Lu and Veci 2016). Unlike in differential interferometry, the OT 
exploits SAR signal amplitude only, and therefore is not sensitive 
to interferometric coherence, but requires distinct and stable  
surface features (Rott et al. 2011).

 In our study, the OT technique applied to free Sentinel-1  
(S-1) dataset was used. Part of the Antarctic Peninsula (AP) and 
the northern part of the Ulu Peninsula on the James Ross Island 
have been chosen as the area of interest (Fig. 1). The longer 
is the time separation between the pairs of images the more 
increases reasonable likelihood of temporal and geometrical 

decorrelation of SAR data. Therefore, the most of the 9 image 
pairs (Table 1) have been processed with the shortest achievable 
temporal resolution (namely 6 days). SNAP software provided by 
ESA has been used for image processing. Detailed steps of the 
OT algorithm are given by Lu and Veci, 2016. The attention was 
paid to the co-registration process, which could be the source 
of subsequent errors. The mean uncertainty of tracking results is 
estimated for C band sensors in tens of centimeters (Seehaus et al.  
2018).

There are significant differences between the estimated glacier 
velocities in the AP and Ulu Peninsula. Whereas the values of the 
velocity detected in the AP reached up to 3.5 m/day (Figs 2 and 3),  
they hardly exceeded 0.6 m/day in Ulu Peninsula (Fig. 4). The 
probable reason for such a difference is that the most of the 
selected glaciers on Ulu are not the marine-terminating ones, and 
are not characterized by velocity gradient at the lowest terminating 
part. Such glaciers hardly move and if they do, their motion is very 
slow. Therefore, the OT method is more suitable for fast moving 
glaciers tongues. The results of OT on Ulu are at the edge of given 
accuracy and consequently less reliable.
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Detekce rychlosti proudění ledovců pomocí 
satelitních radarových dat metodou Offset Tracking 
na příkladu ledovců v severní části Antarktického 
poloostrova a na ostrově Jamese Rosse
Utilization of the satellite radar data employing Offset Tracking algorithm for glacier velocity detection: 
a case study in the northern part of Antarctic Peninsula and James Ross Island



Zájmové území

K testování metody bylo vybráno malé území v severní 
části poloostrova Ulu na ostrově Jamese Rosse (OJR) 
a větší oblast na Antarktickém poloostrově (AP). Na rada-
rovém snímku (obr. 1) je dobře patrná topografie daného 
území, kde vzniká dojem stínovaného reliéfu. Stíny jsou 
výsledkem bočního snímání povrchu radarovým paprskem, 
nikoliv ozáření sluncem. Ledovce na radarovém snímku 
mají proměnlivou intenzitu (zobrazenou ve stupních šedi), 
závislou hlavně na vlastnostech jejich povrchu (obsah 
vody, velikost sněhových zrn, drsnost apod.). Na obr. 1 jsou 
vyznačeny ledovce, které byly vybrány pro demonstraci 
aplikace OT: na AP jsou to ledovce jak ze západního, tak 
z východního pobřeží a na OJR byly vybrány některé le-
dovce na poloostrově Ulu.

Podle Turnera et al. (2005) prošlo území Antarktického 
poloostrova v posledním století významným oteplením. 
Pravděpodobně jeho následkem zde došlo k ústupu šelfo-

vých ledovců Larsen A, B a ledovců v průlivu Prince Gus-
tava (Rott et al. 1998). Severní část OJR patří k největším 
odledněným územím v Antarktidě, vyskytují se zde pouze 
plošně malé ledovce nebo jejich zbytky. Tyto ledovce byly 
vybrány za účelem zjištění, zda je na nich detekovatelný 
nějaký pohyb při použití volně dostupných radarový dat.

Vstupní radarová data 

Pro ukázku aplikace OT v tomto příspěvku bylo vybráno 
několik dvojic dat družice Sentinel-1 z let 2017–2019, které 
jsou uvedeny v tabulce 1. 

Většina dvojic má rozestup 6 dní, což odpovídá do-
stupnému časovému rozlišení sytému družic Sentinel-1. 
Na OJR je jeden pár snímků s třicetidenním odstupem, 
protože bylo testováno, zda je lepší použít pro toto území 
delší období. Vypočtené hodnoty rychlosti jsou srovnatelné, 
protože jsou automaticky přepočteny na rychlost m/den. 
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Obr. 1. Zájmová území na mozaice radarových snímků družice Sentinel-1 v severní části Antarktického poloostrova a ostrova Jamese 
Rosse; plochy mimo pevninu a šelfové ledovce jsou pro lepší orientaci zakryty maskou. Označení ledovců podle databáze GLIMS (2018). 
Fig. 1. Areas of interest marked on mosaic of Sentinel-1 radar images of the northern part of Antarctic Peninsula and James Ross Island; 
areas outside land and shelf glacier are masked out for better orientation. Names of glaciers are according to the GLIMS database (2018).



Jak bylo již zmíněno, OT vychází z intenzity radarového 
signálu. Proto byla použita data ve formátu GRD (Ground 
Range Detected), která jsou z tohoto hlediska nejvhodnější. 
Prostorové rozlišení dat GRD je cca 20 × 22 m (v podélném 
a příčném směru), v úložišti snímků programu Copernicus 
(scihub.copernicus.eu) jsou data převzorkována na velikost 
pixelu 10 × 10 m. 

Offset Tracking

Radarová data byla zpracována v programu SNAP, který 
je vyvíjen Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a je 
zdarma. Prvním krokem po stažení radarových dat je aktua-
lizace údajů o dráze družice v době pořízení dat. V další 
fázi je vybraná dvojice snímků koregistrována. Při kore-
gistraci je podle jednoho ze snímků (master) referenco-
ván obraz snímku druhého (slave). Kromě automaticky 
vytvořených vlícovacích bodů do procesu vstupují i údaje 
o dráze družice a digitální model terénu (DEM). Jako DEM 
byl vybrán model REMA v. 1.1 (The Reference Elevation 
Model of Antarctica), s velikostí buňky 8 m a výškovou 
přesností do 2,5 m. Koregistrace je klíčový proces, protože 
zejména na jeho přesnosti závisí úspěšnost a přesnost OT. 
Jak uvádí Seehaus et al. (2018), při koregistraci je vhodné 
vynechat významně proměnlivé oblasti, aby neovlivňovaly 
její výslednou polohovou přesnost. Do procedury tak ne-
byly zahrnuty plochy okolních moří, protože zde dochází 
k pohybům a přeskupování ledových ker. 

Koregistrovaný pár snímků již vstupuje do algoritmu 
OT. Výsledek je možné ovlivnit nastavením několika pa-
rametrů. Patří sem hustota bodů pro obrazovou korelaci, 
velikost okna, ve kterém je vyhledáván odpovídající (posu-
nutý) bod, předpokládaná rychlost proudění ledovce apod. 
Volba parametrů má vliv nejen na vzhled výsledného rastru, 
ale také na rychlost zpracování. Hustota bodů byla zvo-
lena po 10–40 pixelech, velikost okna 128 × 128 pixelů. 
Hustější síť bodů znamená delší výpočetní čas a detailnější 
výsledek. Bylo ovšem zjištěno, že podrobnější neznamená 
automaticky lepší. Pokud byla hustota bodů zvolena s ro-
zestupem 5 × 5 nebo dokonce 2 × 2 pixelů, výsledný rastr 
rychlostí byl velmi rozdrobený s mnoha, na první pohled 
zřejmými, chybnými místy. 

Vypočtené rastry rychlostí byly transformovány do geo-
grafických souřadnic pomocí korekce RDTC (Range-Dop-

pler Terrain Correction). Tvorba mapových kompozic pro 
každé zájmové území zvlášť (obr. 2 a 3) probíhala v pro-
středí ArcMap. Z dostupné tabulky bodů použitých pro 
výpočet posunu byla vytvořena vrstva vektorů (doplňující 
mapy na obr. 2. a 3.), které ukazují detekovaný směr a rych-
lost pohybu. 

Dosažené výsledky

Vypočtené rychlosti ledovců jsou prezentovány ve formě 
mapových kompozic (obr. 2, 3, a 4). Topografický pod-
klad na obr. 2 a 4 tvoří mozaika optických satelitních dat, 
které odpovídají tomu, co vidí lidské oko. Optická data byla 
zvolena pro snazší orientaci a interpretaci. Nejprve jsou 
zhodnoceny mapy rychlosti pohybu ledovců na AP, dále 
pak ledovce na poloostrově Ulu na OJR.

Algoritmus jasně detekoval pohyb u všech tří vybraných 
ledovců na AP, nejvyšší rychlosti jsou dosahovány v nejníže 
položených částech ledovců, kde se vyskytuje zóna vrstve-
ného ledu (Rau et al. 2000), který není pokrytý sněhovou 
pokrývkou. V jednotlivých časových obdobích není patrný 
významný rozdíl, z čehož lze usuzovat, že na rychlost po-
hybu nemusí mít vliv roční období. Nicméně tento závěr 
není podložen dostatečným počtem zpracovaných snímků. 
Kromě terminálních částí ledovců je rozpoznán pohyb 
i ve vrcholových partiích, kde jde pravděpodobně o chybu 
koregistrace. Dobrým vodítkem, zda je zobrazený pohyb 
skutečný, nebo zda jde o chybu, jsou šipky, které kromě 
velikosti rychlosti proudění ukazují i jeho směr (doplňující 
mapy na obr. 2 a 4). Jestliže šipky ukazují z nižších do vyš-
ších nadmořských výšek, pak je to pravděpodobně chyba.

Ledovce Cayley a Drygalski jsou vyobrazeny ještě jed-
nou na obr. 3., tentokrát na radarovém snímku Sentinel-1 
z 28. března 2019. Zvláště na ledovci Cayley je jasně vidět 
zvrásněný povrch jeho terminální části, kde je také nejvyšší 
rychlost proudění. Dále je patrné, že šipky reprezentující 
rychlost proudění pokračují i do moře, je zde tedy rozpo-
znán pohyb navazujícího mořského ledu.

Na vybraných ledovcích, které se nachází na poloostrově 
Ulu nelze horizontální pohyb zvoleným přístupem z rada-
rových dat jednoznačně detekovat. Jen v nejníže položené 
části ledovce Whisky (v jeho splazu) je rozpoznatelné prou-
dění ledovcové hmoty do moře (obr. 4). Pro OJR byl pro 
srovnání zvolen i několikanásobně delší časový rozestup 
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Tabulka 1. Dvojice radarových snímků Sentinel-1 použitých pro výpočet rychlosti vybraných ledovců
Table 1. Sentinel-1 image pairs used for computation of the glacier velocity

Area of interest Image pair Temporal resolution

Antarctic Peninsula

January 3–9, 2019 6 days

March 22–28, 2019 6 days

May 15–21, 2019 6 days

James Ross Island
January 13–19, 2017 6 days

Dec. 16, 2018 – Jan. 15, 2019 30 days
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Obr. 2. Rychlost pohybu ledovců v severní části Antarktického poloostrova detekovaná z dat družice Sentinel-1 v uvedených časových 
obdobích. Detail ledovce Brequet a Drygalski zobrazuje šipkami velikost a směr pohybu proudění. Topografický podklad: mozaika 
optických satelitních dat LIMA.
Fig. 2. Glacier motion velocity in the northern part of Antarctic Peninsula detected from Sentinel-1 data for the period indicated. Detailed 
maps of Breguet and Drygalski Glacier show the magnitude and the direction in which the glacier moves. Background: LIMA mosaic 
created from optical satellite data.



snímků, protože ledovce se zde pohybují velmi pomalu. 
Během tak dlouhé doby se ale může povrch ledovce vý-
znamně změnit a obrazová korelace již nemusí dávat pou-
žitelné výsledky. Na obr. 4 vpravo dole (30denní rozestup 
snímků) vidíme chybné natočení šipek, které nesouhlasí se 
spádnicí. Tato místa lze případně odfiltrovat, zde však byla 
ponechána pro demonstraci původních výsledků metody. 
Chybné segmenty jsou patrné i na výsledku šestidenního 
páru dat. Může být tedy těžké rozeznat, zda jde o chyby 
z nepřesné koregistrace nebo kvůli dekorelaci obrazu. 
Zkrácením časového rozestupu snímků by však měly být 
potenciální chyby plynoucí z možných změn na povrchu 
ledovce částečně eliminovány. Detekované rychlosti 
na poloostrově Ulu jsou výrazně nižší než u ledovců na AP 
a dosahují nejvýše několika desítek centimetrů za den, což 
odpovídá výsledkům Lippla et al. (2019). 

Diskuse

Mezi výhody metody OT patří její poměrně snadná apli-
kace a také nezávislost na koherenci (kvalitě fáze) rada-
rových dat, protože k výpočtu rychlosti stačí jen jejich 
intenzita. Přesnost metody OT je však na rozdíl od metod 
založených na fázi radarových dat významně menší, pro 

SAR data v pásmu C je odhadována na 1/20 velikosti pi-
xelu (Seehaus et al. 2018), pro Sentinel-1 je tedy v desít-
kách centimetrů.

Kolektiv autorů vedený Lipplem (2019) analyzoval 
rychlosti ledovců na celém OJR pomocí radarových dat 
v pásmu X družic TerraSAR-X a TanDEM-X, které jsou 
ve srovnání se Sentinelem-1 podrobnější. Na mapě uve-
dené výše zmíněným autorským kolektivem byla průměrná 
rychlost ledovců na poloostrově Ulu max. 0,6 m/den, v jeho 
severní části jen do 0,3–0,4 m/den, a na mapě je také pa-
trné, že ledovce na severu Ulu nemají výrazný gradient 
rychlosti s klesající nadmořskou výškou. V detekovaných 
rychlostech zde byla vypočtena i poměrně vysoká smě-
rodatná odchylka (Lippl et al. 2019). Dosažené výsledky 
z poloostrova Ulu prezentované v tomto příspěvku (obr. 4)  
jsou na hraně přesnosti metody. Jak je vidět na obr. 4. 
na mapě vlevo nahoře, algoritmus nesprávně vyznačil místa 
pohybu i mimo zaledněné plochy. Nezdá se, že by použití 
OT v tomto území bylo omezeno malou plochou ledovců, 
protože prostorové rozlišení použitých dat Sentinel-1 se jeví 
jako dostatečné. Aplikace této techniky ale selhává kvůli 
tomu, že se jedná o ledovce, které se pohybují velmi malou 
rychlostí, již nelze tak úspěšně detekovat a odlišit od šumu. 

V souvislosti s rozpadem šelfového ledovce Larsen A  
v roce 1995 (Rott et al. 1996) byla studována variabilita 
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Obr. 3. Rychlost pohybu ledovců 
Cayley a Drygalski detekovaná 
z dat družice Sentinel-1 od  
22. do 28. března 2019. Na po -
zadí radarový snímek Sentinel-1 
z 22. března 2019.
Fig. 3. Glacier motion velocity on 
the Cayley and Drygalski Glaciers 
detected from Sentinel-1 data 
from March 22–28, 2019. Back-
ground: Copernicus Senti nel 
data (2019) Processed by ESA.



rychlosti ledovců na Antarktickém poloostrově, mezi nimi 
zejména ledovce Drygalski, který do něj ústil. Bylo zjiš-
těno, že po kolapsu Larsena A došlo ke zvýšení rychlosti 
tohoto ledovce (Rott et al. 2008): zatímco v roce 1995 byla 

v terminální části ledovce Drygalski odhadována rychlost 
cca na 3 m/den, v roce 2007 na 5–6 m/den. Eineder et al. 
(2011) odhaduje podle lineárního trendu časové řady z let 
2007–2010, že rychlost ve stejné oblasti ledovce Drygalski 
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Obr. 4. Rychlost pohybu ledovců na poloostrově Ulu detekovaná z dat družice Sentinel-1 v uvedených časových obdobích. Detail dolní 
části ledovce Whisky zobrazuje šipkami velikost a směr pohybu proudění. 
Fig. 4. Glacier motion velocity in the Ulu Peninsula detected from Sentinel-1 data for the period indicated. Detailed maps of lower part 
of Whisky Glacier show the magnitude and the direction along which the glacier moves.



se snižuje za tříleté uvedené období cca o 0,5 m/den. Podle 
tohoto odhadu by v roce 2019 měla být rychlost v nejnižší 
části Drygalského cca 4 m/den, což se příliš neliší od vý-
sledků prezentovaných v tomto příspěvku (obr. 2 a 3), kde 
v roce 2019 dosahovala nejvýše 3,5 m/den. 

Z uvedených ukázek aplikace OT vyplývá, že me-
toda je vhodnější pro ledovce, které se pohybují alespoň  
0,5–1 m/den, ať už z hlediska přesnosti metody nebo její 
spolehlivosti. Jak zmiňuje Rott et al. (2011), OT vyžaduje 
dobře rozlišitelné a stabilní prvky na povrchu ledovce, 
které jsou na snímcích viditelné. Zatímco OT funguje dobře 
na ledovcových splazech, problematické může být použití 
v místech, kde je souvislá homogenní vrstva sněhu, napří-
klad na ledovcových plošinách (Lippl et al. 2019). 

Závěr

Na pěti dvojicích radarových snímků Sentinel-1 byla apli-
kována metoda OT a byla tak detekována rychlost pohybu 
na povrchu vybraných ledovců. Lepších a věrohodnějších 
výsledků bylo dosaženo na vybraném území v části Ant-
arktického poloostrova, zatímco na ostrově Jamese Rosse 
(poloostrov Ulu) byly výsledky zatíženy chybami z kore-
gistrace a časové dekorelace. Pro pokračování sledování 
dynamiky ledovců by bylo vhodné zahrnout delší časové 
období a vyzkoušet dostupná archivní SAR data v pásmu 
X nebo L.

Poděkování. Článek byl vytvořen v rámci interního projektu 
České geologické služby č. 310090. Autorka děkuje recenzentům 
za připomínky.
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