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ВСТУП 

Дисципліна “Радарна інтерферометрія і неотектоніка” є варіативною дисципліною 

(за вибором студента) для підготовки фахівців ОКР «магістр» за освітньою програмою 

«Геоінформатика» в рамках спеціалізації «Дистанційні зондування», що викладається на 2 

курсі магістратури (у 3-му семестрі) в обсязі 5 кредитів ECTS. Загалом на освоєння 

дисципліни передбачено 150 навчальних годин: 28 годин – лекції, 14 годин – практичні 

заняття, 106 годин – самостійна робота. Закінчується вивчення дисципліни іспитом. 

1. Мета навчальної дисципліни “Радарна інтерферометрія і неотектоніка” полягає у 

ознайомленні студентів зі спеціальними питаннями теорії і практики радіолокаційних 

досліджень Землі з борту літальних апаратів, областю їх застосування і вирішуваними 

геологічними задачами. 

2. Завдання – вивчення фізичних засад радіолокаційних зондувань; теоретичних 

основ інтерферометрії; методичних та алгоритмічних основ реєстрації, трансформації, 

обробки, перетворення та візуалізації цифрових радіолокаційних зображень; надбання 

знань і навичок для постановки і розв’язання геологічних (зокрема – неотектонічних) та 

інших суміжних природознавчих (в т.ч. екологічних) задач на основі даних 

радіолокаційних зондувань; вивчення програмних продуктів і методик обробки радарних 

даних; інтерпретація результатів обробки. 

3. Предмет навчальної дисципліни “Радарна інтерферометрія і неотектоніка” 

включає наступні основні розділи: фізичні основи радіолокаційних зондувань; теорія і 

практика інтерферометрії; типи первинних даних, програмне забезпечення та методика 

обробки радарних даних; вирішення задач неотектоніки (та інших задач) радарною 

інтерферометрією. 

4. Вимоги до попередніх знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

 особливості реєстрації електромагнітних хвиль різних довжин хвиль; 

 фізичні основи і апаратні засоби дистанційних зондувань Землі, принципи реєстрації 

і специфіку цифрових аерокосмічних знімків; 

 поняття дискретизації та квантування, поняття просторового, спектрального та 

радіометричного розрізнення; 

 спектральний аналіз, теорію фільтрації, основні поняття теорії ймовірностей та 

математичної статистики, математичний аналіз, методи обчислювальної 

математики; 

 принципи геологічного дешифрування даних дистанційних зондувань Землі; 

 дисципліни геологічного циклу: геотектоніку, структурну геологію, літологія, 

гідрогеологію, геоморфологію, геофізику, екогеологію та інш. 

Студент повинен вміти: 
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 володіти спеціалізованим прикладним програмним забезпеченням (системи 

обробки растрових зображень, пакети математичного аналізу, ГІС-системи, 

прикладні пакети програм для обробки даних дистанційних зондувань Землі); 

 розробляти алгоритми та створювати на їх основі програмні модулі, розробляти і 

створювати бази даних, інтегрувати власні програмні продукти в спеціалізовані 

програмні пакети; 

 виконувати арифметико-логічні операції над растровими і векторними даними, в т.ч. 

із використанням пакетів комп’ютерної математики; 

 працювати із геологічною картою, будувати геологічні розрізи, геолого-геофізичні 

кореляційні схеми, проводити геологічну інтерпретацію результатів геофізичних 

досліджень, геологічне дешифрування даних дистанційних зондувань тощо. 

5. Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Варіативна навчальна 

дисципліна “Радарна інтерферометрія і неотектоніка” є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за освітньою програмою 

«Геоінформатика». Оволодіння цією дисципліною дозволить майбутнім фахівцям 

використовувати на професійній основі радіолокаційні дані дистанційних зондувань та 

вирішувати на їх основі широкий спектр наукових і прикладних задач. 

 

6. Структура курсу (у % від загальної кількості годин): 

- аудиторні заняття (29 %), з них: лекційні – 19 %, практичні – 10 %. 

- самостійна робота (71 %). 

 

7. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація

; 4. автономність та 

відповідальність

) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Особливості реєстрації електромагнітних 

хвиль радіолокаційного діапазону радаром із 

синтезованою апертурою 

лекція, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

1.2 Властивості амплітудних і фазових 

радіолокаційних космічних знімків, їх зв’язок 

із характером відбивної земної поверхні 

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

1.3 Методологію побудови цифрових моделей 

рельєфу на основі методу радіолокаційної 

інтерферометрії (InSAR) 

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

 

10 % 

1.4 Методологію та методи визначення зміщень 

земної поверхні на основі технології 

диференціальної радіолокаційної 

інтерферометрії (DInSAR) 

лекції, 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

10 % 

                                                 

 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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1.5 Геологічну інтерпретацію результатів 

DInSAR з позицій неотектоніки і сучасних 

екзогенних процесів. 

лекції, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

10 % 

2.1 Здійснити критеріальний пошук та аналіз 

придатності даних ДЗЗ для розв’язання 

поставленої задачі 

лекції, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт 

10 % 

2.2 Здійснювати критеріальний пошук, аналіз і 

завантаження радіолокаційних 

супутникових знімків на цільову ділянку 

досліджень 

лекції, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт 

10 % 

2.3 Здійснювати критеріальний відбір 

інтерферометричних пар, придатних для 

реалізації InSAR та DInSAR технологій. 

лекції, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт 

10 % 

2.4 Будувати цифрові моделі рельєфу за даними 

радіолокаційних зондувань Землі.  

лекції, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт 

10 % 

2.5 Визначати зміщення земної поверхні 

(планове та вертикальне) за даними 

радіолокаційних зондувань Землі та 

здійснювати їх тематичну інтерпретацію з 

геологічних позицій. 

лекції, 

практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт, 

модульна 

контрольна 

робота 

10 % 

3.1 Вміти організувати командну розробку 
для ефективного вирішення поставленої 
задачі 

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 
до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте рішення 
частини спільної задачі 

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 
до 5% 

 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

 

Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів 

верхньої частини земної кори та її 

осадового шару зокрема  

 + + +         
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Застосовувати свої знання для 

визначення і вирішення проблемних 

питань і прийняття обґрунтованих 

рішень в питаннях тематичної обробки 

геолого-геофізичних та інших 

геопросторових даних 

+     +       

Вміти спілкуватися з фахівцями та 

експертами різного рівня інших галузей 

знань, у тому числі в міжнародному 

контексті, в глобальному 

інформаційному середовищі 

          +  

Планувати і здійснювати наукові 

експерименти, писати наукові роботи в 

сфері геоінформатики 
           + 

Вміти здійснювати тематичну обробку й 

інтерпретацію геопросторових даних, 

отриманих різними методами 

дослідження геологічного середовища, 

розробляти відповідні алгоритми і 

програмні продукти, формувати бази 

геоданих, створювати веб-публікації 

картографічних даних 

    +    + +   

Створювати спеціалізовані програмні 

продукти, використовувати веб-

технології та дані ДЗЗ у науковій і 

виробничій діяльності 

      + +     

 

 

8. Схема формування оцінки: 

Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота з обґрунтування вибору даних радіолокаційних даних і методики їх 
препроцесінгу для розв’язання задачі побудови ЦМР за технологією InSAR – 10 балів 
(рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота з визначення вертикальних рухів земної поверхні за технологією 
DInSAR – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів) 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 
бали. Під час іспиту студент виконує реалізацію проекту з визначення рухів земної 
поверхні та тематичного дешифрування отриманих результатів з точки зору новітньої 
геотектоніки.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
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 Семестрова кількість 
балів 

іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше 20 балів. 

 
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає: виконання 5 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати якість 

засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем 

методи та засоби), виконання 10 самостійних практичних робіт (де студенти мають 

продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі без обмеження 

інструментарію та техніки вирішення проблеми)  та проведення 2 письмових модульних 

контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту. 

Співвідношення між набраною кількістю балів та оцінкою за національною шкалою 

наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 відмінно 5 відмінно 

85-89 добре (дуже добре) 
4 добре 

75-84 добре 

65-74 задовільно 
3 задовільно 

60-64 задовільно (достатньо) 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
2 незадовільно 

1-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1 
Фізичні основи радіолокаційних зондувань. 

Поляриметрія. Інтерферометрія. 
4 0 10 

2 Апаратні засоби, типи даних та їх властивості 2 2 6 

3 Основи теорії радарної інтерферометрії 2 0 6 

4 Геометричні аспекти інтерферометрії 2 0 6 

5 Кореляція і декореляція інтерферометричних даних 2 0 8 

6 Диференціальна радарна інтерферометрія 2 2 8 

7 
Алгоритми і програмні засоби інтерферометричної 

обробки радарних даних 
2 2 11 

Модульна контрольна робота1 № 1   1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

8 Цифрові моделі рельєфу і способи їх отримання 2 2 10 

9 Динаміка сучасних геологічних процесів 2 0 8 

10 
Епейрогенічні рухи земної кори та методи їх 

дослідження 
2 2 10 

11 
Методи вивчення «швидких» і катастрофічних 

геологічних процесів 
2 2 10 

12 
Радіолокаційний моніторинг екологічного стану 

природних і техногенних систем 
2 2 10 

13 
Перспективи розвитку радіолокаційних зондувань 

Землі  
2 0 1 

Модульна контрольна робота № 2   1 

Всього 28 14 106 

 
Загальний обсяг – 150 год., в тому числі: 
Лекції – 28 год.  Практичні – 14 год.  Самостійна робота – 106 год. 
 

Радарна інтерферометрія і неотектоніка 
 

                                                 
1
 Модульні контрольні роботи проводяться у позааудиторний час 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Фізичні основи радіолокаційних зондувань. Поляриметрія. 

Інтерферометрія.  

Електромагнітний спектр. Фізичні основи радіолокаційних зондувань та область їх застосування. 

Активні методи дистанційних зондувань, апаратура і методика. Модель формування радарних 

даних, їх основні властивості. Просторове і радіометричне розрізнення. Типи поляризації 

електромагнітних хвиль. Геометричні засади інтерферометрії. 

Практична робота  

Завантаження, обробка і геокодування радіолокаційних даних в програмному комплексі ENVI. 

Попередня обробка та трансформація радарних знімків. 

Завдання для самостійної роботи  

Пошук та опрацювання фахової літератури з лекційних тем. 

Література [1, 3, 14]. 

 

ТЕМА 2. Апаратні засоби, типи даних та їх властивості 

Радар із синтезованою апертурою. Азимутальне розрізнення та розрізнення за напрямком 

сканування. Радіометричне калібрування. 

Практична робота  

Створення кольорових синтезів із використанням різних поляризацій електромагнітних хвиль. 

Завдання для самостійної роботи  

Вивчення теоретичного матеріалу. Розв’язання задач. Підготовка звіту з практичної роботи. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11]. 

 

ТЕМА 3. Основи теорії радарної інтерферометрії  

Фізичні і геометричні принципи радарної інтерферометрії. Поняття амплітуди і фази 

електромагнітної хвилі та їх зв’язок із рельєфом. Концепція інтерференції. 

Завдання для самостійної роботи  

Вивчення теоретичного матеріалу.  

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 17]. 

 

ТЕМА 4. Геометричні аспекти інтерферометрії  

Радарна інтерферометрія і побудова цифрових моделей рельєфу. Картування змін і деформацій 

земної поверхні. Похибки у визначенні висот і зміщень. 

Практична робота  

Побудова цифрової моделі рельєфу (програмний комплекс SARScape/ENVI). 

Завдання для самостійної роботи  

Вивчення теоретичного матеріалу. Підготовка звіту з практичної роботи. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
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ТЕМА 5. Кореляція і декореляція інтерферометричних даних  

Поняття когерентності. Часова і просторова декореляція радарних даних, поняття базової лінії. 

Інтерферометричні пари, принципи формування інтерферометричних пар. 

Практична робота  

Підбір радарних даних для формування інтерферометричних пар. 

Завдання для самостійної роботи 

Знайомство та опрацювання літератури з теми лекційного заняття. Підготовка та захист звіту з 

практичної роботи. 

Література [1, 3, 10]. 

 

ТЕМА 6. Диференціальна радарна інтерферометрія  

Основи диференціальної інтерферометрії.  

Практична робота  

Підбір радарних даних для формування інтерферометричних пар. 

Завдання для самостійної роботи  

Знайомство та опрацювання літератури з теми лекційного заняття. Підготовка та захист звіту з 

практичної роботи. 

Література [1, 3, 10]. 

 

ТЕМА 7. Алгоритми і програмні засоби інтерферометричної обробки 

радарних даних  

Математична модель і методи отримання інтерферограми. Диференціальна інтерферограма.  

Практична робота  

Ознайомлення із програмними пакетами для обробки радіолокаційних даних (SARScape, 

SqueeSAR, DInSAR, GMT SAR, RAT, Doris, I.D.I.O.T, та інші). Побудова інтерферограми і 

диференціальної інтерферограми за радарними даними. 

Завдання для самостійної роботи  

Освоєння програмних пакетів. Підготовка та захист звіту з практичної роботи. 

Література [1, 3, 10]. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 8. Цифрові моделі рельєфу і способи їх отримання  

Алгоритми побудови цифрової моделі рельєфу. Алгоритми визначення деформацій земної 

поверхні.  

Практична робота  

Ознайомлення із програмними пакетами для обробки радіолокаційних даних (SARScape, 

SqueeSAR, DInSAR, GMT SAR, RAT, Doris, I.D.I.O.T, та інші). Побудова цифрових моделей рельєфу і 
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карт вертикальних і горизонтальних зміщень земної поверхні за радарними даними. 

Завдання для самостійної роботи  

Освоєння програмних пакетів. Підготовка та захист звіту з практичної роботи. 

Література [1, 3, 12]. 

 

ТЕМА 9. Динаміка сучасних геологічних процесів  

Сучасні коливальні рухи земної кори. Методи вивчення коливальних рухів. Якісні та кількісні 

методи вивчення коливальних рухів. 

Завдання для самостійної роботи  

Вивчення теоретичного матеріалу. Опрацювання літератури з теми: Методи вивчення коливальних 

рухів земної кори. 

Література [1, 3, 7, 13]. 

 

ТЕМА 10. Епейрогенічні рухи земної кори та методи їх дослідження  

Природа та прояви епейрогенічних рухів земної кори. Лімнологічний, біогеографічний, 

орогідрографічний методи вивчення епейрогенічних рухів. Радіолокаційні технології для 

вирішення задач неотектоніки. 

Практичне заняття  

Побудова графіків руху земної кори. 

Завдання для самостійної роботи  

Вивчення теоретичного матеріалу. Підготовка звіту з практичної роботи. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 8, 16]. 

 

ТЕМА 11. Методи вивчення «швидких» і катастрофічних геологічних 

процесів  

Природні та техногенні катастрофічні геологічні процеси. Класифікація геокатастроф. Моніторинг і 

прогнозування геокатастроф. 

Практичне заняття  

Визначення планових і вертикальних деформацій, а також об’ємів гірських порід, переміщених 

внаслідок виверження вулканів. 

Завдання для самостійної роботи  

Вивчення теоретичного матеріалу. Робота з програмним забезпеченням. Підготовка звіту з 

практичної роботи. 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16]. 

 

ТЕМА 12. Радіолокаційний моніторинг екологічного стану природних і 

техногенних систем  

Поняття природно-техногенних систем. Контроль стану акваторій. Моніторинг зсувонебезпечних 

процесів, повеней, карстово-суфозійної діяльності поверхневих вод. Контроль за утворенням 

депресійних воронок над родовищами нафти і газу, питних підземних вод. Моніторинг стану 
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трубопровідного транспорту. Інші задачі моніторингу стану природних і техногенних об’єктів, що 

вирішуються за радарними даними. 

Практичне заняття  

Визначення величини просідання денної поверхні над нафтогазовими родовищами. Оцінка 

швидкості руху блоків земної кори та їх впливу на природно-техногенні системи. 

Завдання для самостійної роботи  

Вивчення теоретичного матеріалу. Опрацювання літератури. Підготовка звіту з практичної роботи. 

Література [1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16]. 

 

ТЕМА 13. Перспективи розвитку радіолокаційних зондувань Землі  

Основні тенденції в розвитку радіолокаційних зондувань. Нові області застосування раданих 

даних. Можливості нових технологій супутникової радіолокаційної зйомки у вирішенні геологічних 

задач. 

Завдання для самостійної роботи  

Опрацювання літературних джерел.  

Література [1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16]. 
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