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Bilder tatt av satellitter og fly gjentatte ganger kan nå brukes til å analysere forskyvning og 
deformasjon av saktebevegende jordoverflatemasse slik som isbreer, steinbreer og skred 
med bedre presisjon og romlig oppløsning enn tidligere. Dette har betydning for forvaltning 
av relaterte geofarer og overvåking av klimaendringsinnflytelse i slike sensitive områder 
som høyfjell. Den mest vanlige teknikk for å analysere jordoverflatemassebevegelse med 
bruk av satellitt og flybilder innebærer registrering av bildene til felles koordinatsystem 
etter å ha korrigert sensor- og terrengforvrengning. Bildematchingteknikk kan da brukes til 
å definere hver piksels posisjon i bildene. Avstanden mellom posisjonene definerer 
forskyvning for hver piksel.   
 

De fleste bildematchingteknikker er utviklet for andre formål, for eksempel 
medisinsk bildeanalyse, stereovisjon, maskinvisjon osv, hvor romlige og temporale 
egenskaper er annerledes. Teknikkene er i det siste brukt til analyse av massebevegelser på 
jordoverflaten. Presisjonen og nøyaktigheten i bildematchingteknikker brukt til analyse av 
overflatemassebevegelse er preget av massebevegelses- og bilderelaterte faktorer. 
Undersøkelser ble derfor utført i denne oppgaven for å teste, sammenligne, modifisere og 
vurdere de mest vanlige teknikker brukt til analyse av overflatemassebevegelser med bruk 
av bilder tatt gjentatte ganger slik at den mest nøyaktige teknikk er identifisert for hver type 
av massebevegelse.  

(1) Algoritmer brukt for å matche bilder på en sub-pikselpresisjon er implementert 
og nøyaktigheten er vurdert. (2) Bildematching krever at enhetene som skal matches må ha 
nok signalvariasjon, hvilket ikke alltid er mulig i alle områder. Derfor er det utviklet, 
implementert og evaluert en automatisert metode for å identifisere deler av et bilde som har 
nok signalvariasjon på en romlig tilpasset måte. (3) Når overflatemasse beveger seg er det 
mulig at størrelsen, formen og retningen forandrer seg. For å få nøyaktig korrespondanse 
mellom bildene brukes det en algoritme som modellerer disse geometriske forandringene. 
Algoritmens evne til å modellere geometriske forandringer er også brukt for å kvantifisere 
forandringene i størrelse, form og retning (deformasjon, dvs. rotasjon og strammingsrate) 
av breer, steinbreer og skred.  Undersøkelsene ble utført med bruk av satellitt og flybilder av 
massebevegelser, hovedsakelig fra europeiske høyfjellsområder. Resultatene viser at 
forskyvning og deformasjon av massebevegelser kan beregnes med bedre nøyaktighet og 
romlig oppløsning enn gjort tidligere.  
 
 


