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PanGeo projekts

• Eiropas Savienības 7.ietvara pētniecības projekts,
• Eiropas Komisijas Vides un drošības globālais 
monitorings, kas tiek realizēts kopā ar Eiropas 
kosmosa aģentūru,

• Tālizpētes PSI (Persistent Scatterer Interferometry) 
metode tiek izmantota, lai veiktu ģeoloģiskā riska 
izvērtēšanu,

• Kā PanGeo partneris Latvijā darbojas Latvijas 
Universitāte, sagatavojot ģeoloģiskā riska zonējuma 
kartes Liepājas un Rīgas pilsētām.
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PanGeo projekts

3

• Kopumā tiek realizēts 27 valstīs, 52 Eiropas 
pilsētās



PanGeo projekts

• Par katru projektā iesaistīto pilsētu datu 
interpretācijā un ģeoloģiskā riska izvērtēšanā tiek 
iesaistīti:
– Satelītu PSI dati, kas dod zemes vertikālās kustību 
informāciju,

– Ģeoloģiskā, inženierģeoloģiskā, ģeoloģiskā riska un cita 
informācija no nacionālajām institūcijām,

– Pilsētu atlanta (Urban Atlas) zemes lietojuma datu 
informācija.

• Iegūst ģeoloģiskā riska datu slāni un pārskatu.
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Ģeoloģija

Ģeoloģiskā riska datu slānis Ģeoloģiskā riska pārskats

PSI dati

Ģeoloģiskās 
nestabilitātes dati 
un cita uzkrātā

informācija (kartes, 
GPS, līmeņošana)

Cita saistīta 
informācija

Zemes vertikālo 
kustību pārbaude 
(iespēju robežās)

Validācija

PanGeo projekts



PSI (Persistent Scatterer Interferometry)

• Izmanto Terrafirma projektā izstrādāto tehnoloģiju, kuras
pamatā ir pavadoņu radara datu apstrādāšana,

• Zemes virsas vertikālo kustību (ZVVK) mērījumi ar precizitāti 
līdz mm,

• Terrafirma izmanto Pastāvīgo atstarotāju ‐ PA (Persistent 
Scatterer ‐ PS) interferometrisko metodi,

• PA ‐ tie ir punkti uz zemes virsas, kuri nemaina savas 
elektromagnētiskas īpašības uz radaru attēlos, kas ir 
saņemti dažādā laikā. Tādi punkti parasti ir ēku elementi, 
cauruļvadi, iežu atsegumi, betona bloki, ceļi, dzelzceļi u.c.

• Novērojumi no ERS‐1 un ERS‐2, citur izmanto arī ENVISAT, 
RADARSAT datus,
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PSI un GPS

• Datu apstrādes metodika vienmēr mēra tikai 
vertikālas kustības,

• GPS ar augstu precizitāti atklāj horizontālus 
pārvietojumus, kuri slikti izmērāmi ar radaru,

• Metodika var mērīt PA kustības 10 reizes precīzāk 
un ar daudz lielāku blīvumu salīdzinājumā ar GPS,

• Izmaksas,
• Datus neiegūst katru dienu, bet par laiku līdz pat 
44 dienām, GPS tīkls nodrošina ikdienas datus. 
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Ģeoloģisko risku iemesli

• Augsnes stāvoklis,
• Procesi, kas norisinās zemes virsmas virsējos slāņos,
• Procesi zemes dziļākajos slāņos;
– tektoniskās kustības, kas Baltijas reģionā rasties 
reģionāla tektoniskā stresa vai pēcleduslaikmeta 
procesu rezultātā,

• Rīgas teritorijā ‐ grunšu nestabilitāte, karsta procesi, 
tektoniskās kustības, kā arī antropogēnie faktori.

8



Rīga
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• Pilsētas 
administratīvā
platība ir 304.05 
km2,

• Reljefs ir samērā
līdzens no 
0‐27.6 m v.j.l.,

• Pierobežu 
teritorijas.



PSI dati

• 64115 pastāvīgi atstarojošie punkti,
– No tiem Rīgā 53211, ārpus tās – 10904 (Jūrmalā 539, Ādažu 
nov. 903, Babītes nov. 997, Carnikavas nov. 254, Garkalnes 
nov. 790, Ķekavas nov. 1622, Mārupes nov. 2241, Olaines 
nov. 425, Ropažu nov. 52, Stopiņu nov. 1224 un Salaspils 
nov. 1842), 

• aptver ~ 921 km2 lielu teritoriju,
• 1992.gada augusta līdz 2000.gada oktobrim,
• iztrūkst mērījumu datu par ~ 20 mēnešu ilgu 
periodu no 1993.gada jūlija līdz 1995.gada aprīlim,

• 53 mērījumu sesijas,
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PSI dati

• Kā referenclīmenis pieņemti 1996.gada 
10.septembra mērījumu sesija,

• Vidējais punktu blīvums ir 70 uz km2,
• PA horizontālās piesaistes precizitāte – 10 m,
• Vertikālās kustības šajā teritorijā konstatētas 
robežās no ‐34.5 mm/gadā līdz 25.4 mm/gadā,

• Vidējais vertikālais kustības ātrums – ‐0.14 
mm/gadā.

• Mērījumu standartnovirze 1.7 mm,
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PSI dati

• Vienas standartnovirzes robežās ir 89.3% punktu,
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• Robežās no ‐34.5 mm/gadā
– ‐1.7 mm/gadā ar 
pastiprinātu negatīvu 
vertikālo kustību ir 8.4 % no 
visiem punktiem,

• 2.3% punktu ir pozitīvas 
vertikālās kustības robežās 
no 1.7 mm/gadā – 25.4 
mm/gadā.
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PSI datu piemērs
Punkta 52030 

vertikālā kustība 
(‐9.195 mm/gadā)
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PSI datu piemērs
Punktu 36061 un  36062
vidējā vertikālā kustība 

(‐3.6 mm/gadā)



PSI dati
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PSI datu interpolācija

16



PSI datu interpolācija
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Sarkandaugavas piemērs
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Ģeoloģiskā riska poligoni

• Izmantoti pastāvīgi atstarojošie punkti, kuru vērtības 
bija lielākas par nebūtiskām jeb fona kustībām (‐1.5 
mm/gadā – 1.5 mm/gadā),

• Rīgā un Rīgas apkārtnē izdalīti 57 ģeoloģiskā riska 
poligoni,

• 52 no izdalītajām ģeoloģiskā riska zonām, punktu 
vertikālās kustības ir negatīvas, kas aptver ~ 62 km2,

• 5 gadījumos poligoni ir ar pozitīvām vertikālai kustībai 
raksturīgām pazīmēm (~ 2 km2).
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Ģeoloģiskā riska poligoni 
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Rezultāti

• Daudzos gadījumos identificētie poligoni, 
izmantojot PSI metodi, nesakrīt ar ģeoloģiskās 
kartēšanas datiem, tomēr nav arī izteikti pretrunā
ar tiem,

• Pētījuma rezultāti pieejami pašvaldībām 
plānošanas vajadzībām,

• Paredzēta datu pieejamība projekta PanGeo 
portālā on‐line režīmā, kā arī lejuplādēšanai ESRI 
shapefile vai Google Earth KML formātos.
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Paldies!
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http://pangeo.brgm‐rec.fr/pangeoportalOSM/viewer.jsp
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