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Kompleksowe wykorzystanie przetworzeń DInSAR
i PSInSAR w badaniu pionowych przemieszczeń terenu
w wybranych rejonach GOP
Comprehensive use of InSAR and PSInSAR in the study of vertical ground
movements in selected regions of the GOP

mgr inż. Maria Przyłucka*)

prof. dr hab. Marek Graniczny*)

Treść: W artykule przedstawiono analizę danych pozyskanych z różnych przetworzeń technikami satelitarnej interferometerii radarowej
w celu uzyskania mapy pionowych przemieszczeń terenu zaistniałych w ciągu jednego roku na dwóch obszarach badawczych,
Bytomia i Katowic. Przedstawiona metodyka łączenia różnych typów danych (DInSAR i PSInSAR), pochodzących z obrazów
pozyskanych w różnych pasmach radarowych (C, L oraz X), pozwoliła na zbadanie zarówno małych, milimetrowych ruchów
powierzchni terenu jak i bardzo szybkich obniżeń, dochodzących do 58 centymetrów na rok. Wyniki przedstawiono w formie
mapy wartości pionowych przemieszczeń na obszarze Katowic dla okresu od 22 lutego 2007 r. do 27 maja 2008 r. oraz na obszarze Bytomia dla okresu od 5 lipca 2011 r. do 21 czerwca 2012 r. Mapy te uzyskano poprzez interpolację złożonego zestawu
punktów metodą Simple Kriging oraz warunkowych Symulacji Gaussa. Dodatkowo otrzymano mapy prawdopodobieństwa
przekroczenia zadanej wartości progowej, pozwalające określić granice obszaru znajdującego się pod wpływem ciągłych obniżeń powierzchni terenu. Wyniki analiz pozwalają stwierdzić, iż satelitarna interferometria radarowa może w znaczący sposób
wspomagać klasyczne metody monitoringu deformacji powierzchni terenów aktywnych górniczo, gdyż umożliwia detekcję
powolnych, pozornie nieszkodliwych przemieszczeń, jak i bardzo szybkich obniżeń towarzyszących procesowi powstawania
poszczególnych niecek obniżeniowych.
Abstract: This paper presents an analysis of the dataset obtained from various satellite radar interferometry processing techniques in
order to create maps of one-year vertical ground displacements which occurred in two areas of the research - Bytom and
Katowice. The presented methodology of combining different types of data (DInSAR and PSInSAR), derived from images
acquired at different radar bands (C, L, and X), enabled the identification of small, millimeter-ground surface movements and
very fast subsidence, of up to 58 centimeters per year. The results are presented in the form of vertical displacements maps
of Katowice area (for the period of 22 February 2007 - 27 May 2008) and of Bytom area (for the period of 5 July 2011 - 21
June 2012). These maps were obtained by Simple Kriging and Conditional Gaussian Simulation interpolation of a complex
set of points. In addition, the probability maps were used for determining the boundaries of the area under the influence of
continuous ground surface subsidence. The results of analyses allow us to conclude that satellite radar interferometry can
significantly support the classic methods of surface deformation monitoring over active mining areas, as it enables the detection of slow, seemingly negligible movements, as well as very fast subsidence associated with the process of formation
of individual subsidence troughs.
Słowa kluczowe:
satelitarna interferometria radarowa, GZW, pionowe deformacje terenu, geostatystyka
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1. Wprowadzenie
Obniżenia terenu są jednym z ważniejszych wpływów
podziemnej działalności górniczej na środowisko. Zasięg pionowej wartość składowej przemieszczeń zależy od wielu
czynników, takich jak metoda wydobywania surowca, grubość, głębokość i nachylenie złoża, warunki geologiczne
i tektoniczne, jak i czas prowadzenia eksploatacji. Z uwagi
na złożoność procesu powstawania niecki obniżeniowej,
najważniejsze parametry ruchu terenu oraz kryteria i wartości
graniczne są trudne do wyznaczenia analitycznie i w większości są oparte na obserwacjach empirycznych już zaistniałych
deformacji i zniszczeń budynków [1]. Obniżenia powodowane
przez eksploatacje z zawałem stropu, występują nad miejscem
prowadzonych prac na obszarze większym od zakresu eksploatowanego pokładu rozciągającym się ku górze i na zewnątrz
od powierzchni roboczej, ograniczonym przez kąt wpływu od
8 do 45° w zależności od zagłębia węglowego [8]. W Polsce
zjawisko obniżeń na terenach górniczych było przedmiotem
badań między innymi [5, 23, 25, 27].
Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW) jest jednym
z największych zagłębi węglowych w Europie, gdzie aktywność górnicza rozpoczęła się już w XIX wieku i trwa do chwili
obecnej. W okresie 1945÷1979 średnie wydobycie węgla
było na poziomie 200 milionów ton na rok [23]. Począwszy
od lat 80. rozpoczął się powolny spadek wydobycia, które
w 2012 roku wynosiło 79 milionów ton [24].Wraz z rozwojem
przemysłu, nastąpił gwałtowny rozwój miast i obecnie Górny
Śląsk jest zamieszkały przez 3 miliony ludzi w 37 miastach.
Najczęściej stosowanym systemem eksploatacji jest system
ścianowy z zawałem stropu lub z podsadzką hydrauliczną.
Obniżenie nad typową ścianą eksploatacyjną znajdującą się
na głębokości 680 metrów, o wysokości 2,5 metra i długości
od 250 do 400 metrów, sięga do 70% wysokości warstwy, co
odpowiada największemu pionowemu przemieszczeniu 0,75
÷ 2,0 m w centralnej części niecki obniżeniowej [13]. Z uwagi
na eksploatację wielu pokładów, pionowe przemieszczenia
na terenie GZW, dochodzą w niektórych miejscach do dzie-

Rys. 1. Geograficzna lokalizacja obszarów badawczych
Bytom i Katowice
na tle granic obszarów górniczych
(na
podstawie
[18])
Fig. 1. Geographical setting of the study
areas with the boundaries of coal
mining areas in
Upper Silesia Coal
Basin (based on
the [18])

81

siątków metrów. Szacuje się, że ponad 300 km2 dotkniętych
jest pionowymi przemieszczeniami terenu [3]. Nawet jeśli w
większości są to tereny rolnicze i leśne, deformacje terenu
okresowo dotykają również tereny miejskie i przyczyniają się
do zniszczeń budynków i obiektów infrastruktury.
Deformacje są monitorowane przy wykorzystaniu
tradycyjnych metod geodezyjnych (niwelacja precyzyjna i techniczna oraz pomiary GNSS) oraz sporadycznie
za pomocą różnicowych analiz wysokorozdzielczych
numerycznych modeli terenu pozyskanych za pomocą
LIDAR. Szybki rozwój teledetekcyjnych metod obrazowania Ziemi pozwala na badanie możliwości ich wykorzystania do detekcji i monitoringu dynamicznych zmian
powierzchni terenu. Wśród tych metod, najbardziej użyteczną okazała się różnicowa interferometria radarowa.
Przykłady jej wykorzystania na terenach górniczych na
świecie można znaleźć w [2, 6, 20, 35]. Podobne badania
w Polsce przeprowadzili między innymi na obszarze GZW
[19, 26, 28], a także na obszarze LGOM [29, 32]. Wynikiem
przetworzeń technikami interferometrii radarowej są duże
zbiory danych zapisywane w formatach rastrowych i wektorowych. W celu wydobycia i pełniejszego zrozumienia
informacji o pionowych przemieszczeniach terenu na
obszarach górniczych uzyskanych z tych danych, kilku
autorów zastosowało, wykorzystane również w tej pracy,
geostatystyczne narzędzia GIS [12, 30, 33].
Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości łączenia
danych InSAR pozyskanych dwiema różnymi metodami
przetwarzania, tj. konwencjonalną interferometrią różnicową
oraz techniką permanentnych rozpraszaczy (ang. Permanent
Scatterers). Jako obszary badawcze wybrano dwie lokalizacje
w okolicach Bytomia i Katowic (rys. 1), gdzie podziemna
eksploatacja węgla prowadzona jest od początku XX wieku
systemem z zawałem stropu lub z podsadzką hydrauliczną [21,
22].Wynikiem zastosowania geostatystycznych narzędzi oprogramowania GIS są mapy przemieszczeń pionowych, które
uwzględniają zarówno niewielkie milimetrowe deformacje,
jak i znaczące obniżenia dochodzące do 58 cm.
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2. Satelitarna interferometria radarowa
Tradycyjna radarowa interferometria różnicowa (ang.
Differential Synthetic Aperture Radar Interferometry,
DInSAR) wykorzystuje zobrazowania mikrofalowe z radaru
bocznego wybierania z anteną syntetyzowaną SAR (ang.
Synthetic Aperture Radar). Różnica faz powracającego sygnału zarejestrowanego dla obrazów tego samego obszaru
pozyskanych w różnym czasie, służy do detekcji deformacji
powierzchni terenu [9]. Deformacje przedstawione zostają w
postaci interferogramu, gdzie prążki interferometryczne odpowiadają wielkości i zakresowi deformacji powierzchni zaszłej
w czasie pomiędzy dwoma zobrazowaniami. Przetworzenia
te ściśle zależą od koherencji, czyli zgodności, obrazów.
W konsekwencji, zmiany pokrycia terenu (roślinność, pokrywa śnieżna, itp.) oraz zakłócenia atmosferyczne ograniczają
precyzję pomiaru do centymetrów [16]. Jednakże przetworzenia te są z sukcesem wykorzystywane do badań skutków
trzęsień ziemi, deformacji związanych z sejsmicznością
i wulkanizmem, czy dużych obniżeń terenu.
Na początku XXI wieku, zostało zaimplementowane nowe
podejście do przetworzeń danych SAR, oparte na jednoczesnej analizie kilkunastu-kilkudziesięciu scen tego samego
obszaru, znane jako Permanent Scatterer Interferometry
(PSInSAR, PSI) [14, 15], w Polsce tłumaczone jako interferometria permanentnych rozpraszaczy. Podstawą techniki
PSInSAR jest wyodrębnienie różnych składowych różnicy
faz: przemieszczenie terenu, topografia, błędy atmosfery oraz
niepewność informacji o orbicie satelity. Poprzez przetworzenie złożonego zbioru danych (zwykle więcej niż 20 obrazów),
zostają wybrane piksele, dzięki którym obliczane są poprawki
atmosferyczne. Pozwala to na detekcję przemieszczeń z dokładnością milimetrową [34]. Wynikiem przetworzenia jest
zbiór od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy punktów
PS (Permanent Scatterers, permanentnych rozpraszaczy), zawierających informację o średniej prędkości ruchu w kierunku
obrazowania satelity oraz tabelę względnych przemieszczeń
zaobserwowanych dla każdej sceny (względnych względem
jednej wybranej sceny „master”). Technika PSInSAR uzupełnia tradycyjną interferometrię różnicową DInSAR o dane
na temat bardzo małych przemieszczeń w skali milimetrów
na rok. Technika jest szeroko wykorzystywana ze względu
na możliwość wykrycia subtelnych, pozornie nieszkodliwych, ciągłych deformacji. Jednakże należy podkreślić, iż w
przypadku gwałtownego lub nieliniowego charakteru zmian
powierzchni terenu nie są one rejestrowane. Ma to szczególne
znaczenie przy badaniu deformacji terenu spowodowanych
podziemną działalnością górniczą.
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Najnowszym postępem w dziedzinie przetworzeń
PSInSAR jest algorytm SqueeSAR, który umożliwia detekcję
znacznie większej ilości punktów PS. Dzięki niemu zostają
wykryte deformacje nie tylko na obiektach silnie odbijających
falę radarową, takich jak infrastruktura miejska, czy wychodnie skał, ale również na obszarach pokrytych niewielką
roślinnością [17].
2.1. Charakterystyka wykorzystanych danych i wstępna
interpretacja
W pracy wykorzystano złożony zbiór przetworzeń InSAR,
pochodzących ze scen satelitów Envisat, ALOS-PALSAR
oraz TerraSAR-X. W tablicy 1 została przedstawiona charakterystyka danych.
Zestaw danych pochodzących z satelity TerraSAR-X
zawierał zarówno punkty PS pochodzące z przetworzenia
SqueeSAR, jak i 28 interferogramów pokrywających przedział
czasowy od 5 lipca 2011 r. do 21 czerwca 2012 r. Dane te
zostały wykorzystane do badania pionowych przemieszczeń
terenu zaszłych na obszarze Bytomia (rys. 1). Dla tego obszaru zarejestrowano 121 694 punkty PS charakteryzujące
się wartościami całkowitego pionowego przemieszczenia
od -131 do +50 mm, ze średnią wartością -5 mm (rys. 2a).
Pomimo iż zakres wartości przemieszczeń jest dość duży
i sięga 13 cm w jednym roku obrazowania, obniżenia spowodowane działalnością górniczą na tym obszarze były znacznie
szybsze. Ilustruje to brak punktów w środkowych częściach
niecek obniżeniowych. Szybkie przemieszczenia zostały
natomiast zarejestrowane na 11-dniowych interferogrmach
różnicowych, których przykład został przedstawiony na rys.
2b. Na obrazie widoczne są miejsca powstawania niecek
w postaci prążków interferometrycznych. Wartość pionowej
składowej przemieszczeń jest przedstawiona w skali barwnej,
gdzie każdy kolejny prążek (pełen cykl fazy) rozpoczyna się
na granicy koloru czerwonego i niebieskiego i odpowiada
przemieszczeniu 15 mm (połowa długości fali).
Do badań przemieszczeń pionowych na obszarze Katowic
(rys. 1) wykorzystano zestaw danych PS pochodzących
z przetworzeń obrazów satelity Envisat oraz 5 interferogramów różnicowych satelity ALOS-PALSAR. W celu kompleksowego zbadania przemieszczeń pionowych, ograniczono
zestaw danych PS do przedziału czasowego od 3 stycznia 2007
do 27 lutego 2008 r., tak aby był jak najbardziej zbliżony do
przedziału danych ALOS-PALSAR (od 22 lutego 2007 r. do 27
maja 2008 r.). Dane PS zawierały 7 069 punkty, o wartościach
całkowitego przemieszczenia pionowego w okresie styczeń
2007 ÷ luty 2008 mieszczącymi się pomiędzy -35 mm a +15

Tablica 1. Charakterystyka wykorzystanych zbiorów danych
Table 1. Characteristics of the used datasets
Zestaw danych
Obszar badań
Metoda przetworzenia
Długość fali λ, cm
Kąt padania wiązki θ [°]
Minimalna różnica czasowa
pomiędzy dwoma scenami
dzień
Piksel obrazu, m
Przedział czasowy danych
Liczba scen
Gęstość punktów PS, liczb/
km2
Liczba interferogramów

Envisat
Katowice
PSInSAR
5.6
23

ALOS-PALSAR
Katowice
DInSAR
23.6
~ 38

TerraSAR-X
Bytom
DInSAR oraz SqueeSAR
3.1
37

35

46

11

20x20
05/03/2003-29/09/2010
31

20x20
22/02/2007-27/05/2008
6

3x3
05/07/2011-21/06/2012
30

107

nd.

2092

nd.

5

28
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Rys. 2. Wykorzystane dane InSAR. a. Dane PSInSAR na podstawie scen TerraSAR-X dla obszaru Bytomia. Skala barwna ilustruje całkowite przemieszczenie pionowe zarejestrowane dla okresu 05.07.2011-21.06.2012. b. Przykładowy interferogram różnicowy scen
TerraSAR-X dla obszaru Bytomia (okres 17.12.2011-28.12.2011). c. Dane PSInSAR na
podstawie scen Envisat dla obszaru Katowic. Skala barwna ilustruje całkowite przemieszczenie pionowe zarejestrowane dla okresu 03.01.2007-27.02.2008. d. Przykładowy
interferogram różnicowy scen ALOS-PALSAR dla obszaru Katowic (okres 10.07.200725.08.2007).
Fig. 2. InSAR datasets used. a. Bytom area, PSInSAR dataset based on TerraSAR-X scenes.
Colour scale shows the total vertical displacement recorded for the period of 5 July
2011-21 June 2012. b. Bytom area, an example of a differential interferogram from
TerraSAR-X scenes (the period of 17 December 2011 – 28 December 2011). c. Katowice
area, PSInSAR dataset based on Envisat scenes. Colour scale shows the total vertical
displacement recorded for the period of 3 January 2007-27 February 2008. d. Katowice
area, an example of a differential interferogram from ALOS-PALSAR scenes (the period of 10 July 2007-25 August 2007)

mm ze średnia wartością -2 mm (rys. 2c). Ja widać na rysunku
2 zakres wartości PS satelity Envisat jest znacznie mniejszy
niż satelity TerraSAR-X. Wynika to z faktu dłuższej długości
fali zakresu obrazowania C. Dodatkowo satelita TerraSAR-X
charakteryzuje się znacznie większą rozdzielczością terenową, co skutkuje gęstszym zbiorem punktów w porównaniu
z satelitą Envisat. Z tego względu zbiór punktów PS dla
obszaru Katowic nie zawiera żadnych punktów w centralnej
części obszaru górniczego, gdzie przewidywane są największe
obniżenia. Te największe przemieszczenia pionowe zostały
natomiast zarejestrowane na pięciu interferogramach różnicowych satelity ALSO-PALSAR (rys. 2d). Na obrazach
tych przemieszczenia zostały zilustrowane za pomocą skali
barwnej, gdzie kolor niebieski oznacza brak przemieszczeń,
a turkusowy przemieszczenia o wartości -30 cm.
3. Zastosowana metodyka badań
Przedstawione zestawy danych można podzielić na dwa
zasadnicze typy. Wynikiem tradycyjnej interferometrii różnicowej są obrazy rastrowe, gdzie przemieszczenia pionowe są
przedstawione za pomocą skali barwnej. Na interfeorgramach
pozyskanych z satelity ALOS-PALSAR (rys. 2d) kolor jednoznacznie odpowiada danemu przemieszczeniu o wartości

mieszczącej się w przedziale 0-30 cm. Z kolei na otrzymanych interferogramach satelity TerraSAR-X (rys. 2b) wartość
maksymalnego przemieszczenia zależy od liczby widocznych
prążków interferometrycznych (kolejnych różnic pomiędzy
kolorami czerwonym i niebieskim), co będzie szczegółowo
wytłumaczone w dalszej części artykułu. Różnica ta wynika
z zaistniałych trudności w „odpakowaniu” (ang. unwrapping)
fazy na interferogramach TerraSAR-X, spowodowanych barakiem koherencji w środkowej części niecek obniżeniowych.
Niemniej jednak oba zestawy interferogramów pozwalają na
zidentyfikowanie zarówno zasięgu jak i wartości niecek, które
powstały w okresie pomiędzy 22 lutego 2007 r. a 27 maja
2008 r. i 5 lipca 2011 r. a 21 czerwca 2012 r. odpowiednio
na obszarze Katowic i Bytomia. Na pojedynczych interferogramch widać obniżenie do 30 cm w okresie 46 dni (zestaw
danych ALOS-PALSAR) i do 7,5 cm w okresie 11 dni (zestaw
danych TerraSAR-X). Jednocześnie małe ruchy powierzchni
terenu nie są widoczne.
Drugim typem danych są wektorowe pliki tysięcy punktów PS, pochodzące z przetworzeń PSInSAR scen satelitów
Envisat i TerraSAR-X. Rozmieszczone nierównomiernie
punkty zawierają informacje o całkowitym przemieszczeniu
względnym, jakie zaszło w okresie od 3 stycznia 2007 r. do
27 lutego 2008 r. (zestaw danych Envisat wykorzystany dla
obszaru Katowic) oraz od 5 lipca 2011 r. do 21 czerwca 2012
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r. (zestaw danych TerraSAR-X, wykorzystany dla obszaru
Bytomia). Dane z satelity Envisat na terenie Katowic pozwoliły zidentyfikować małe przemieszczenia pionowe o wartości
do -35 mm. W porównaniu z informacją z interferogramów
różnicowych, punkty PS nie pozwalają na szczegółową identyfikację procesu tworzenia się niecki obniżeniowej. Niemniej
jednak mogą służyć do określenia granic stabilności terenu
znajdującego się pod wpływem kopalni. Na terenie Bytomia,
punkty PS z satelity TerraSAR-X, dzięki krótszej długości fali,
umożliwiły detekcję przemieszczeń do -131 mm. Większy
zakres zaobserwowanych wartości nie umożliwił jednak
wyznaczenia maksymalnych obniżeń, mających miejsce
w centralnych częściach niecek.
Zastosowana metodyka badań miała na celu połączenie
informacji o bardzo szybkich przemieszczeniach pionowych,
pozyskanej z obrazów rastrowych, z wartościami niewielkich pionowych przemieszczeń terenu, zarejestrowanych na
punktach PS. W wyniku analiz opracowano mapy pionowych
przemieszczeń terenu dla obszaru Katowic (okres 22.02.2007
– 27.05.2008) i Bytomia (okres 5.07.2011-21.06.2012).
Wykonanie map składało się z dwóch etapów:
Etap 1 – opracowanie sumarycznych pionowych deformacji terenu zidentyfikowane na wszystkich interferogramach
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z danego okresu a następnie przedstawienie tych danych w
formie punktowej i złączenie ze zbiorem danych PS,
Etap 2 – interpolacja łącznego zbioru danych punktowych
metodą Simple Kriging, a następnie metodą warunkowych
Symulacji Gaussa.
3.1. Analiza przemieszczeń pionowych na obszarze
Katowic
Dla obszaru Katowic duże przemieszczenia centymetrowe
i decymetrowe zostały odzwierciedlone na pięciu interferogramach o następujących datach początkowych i końcowych
scen: 22.02.2007÷10.07.2007; 10.07.2007.÷25.08.2007;
25.08.2007÷25.11.2007; 25.11.2007÷25.02.2008;
25.02.2008÷27.05.2008. Różnica pomiędzy sceną początkową
a końcową wynosiła 46, 92 lub 138 dni. Pionowe deformacje
terenu zaszłe w tych okresach są widoczne na wynikowych
obrazach jako piksele o określonej barwie. W celu opracowania sumarycznego przemieszczenia pionowego dla okresu
22.02.2007÷27.05.2008 konieczna była zamiana obrazu rastrowego na wektorowy. Na rysunku 3a przedstawiono jeden
z wykorzystanych interferogramów. Dla każdej zarejestrowanej
niecki obniżeniowej manualnie zostały zdigitalizowane war-

Rys. 3. Opracowanie zbioru punktów zawierającego informacje o pionowych przemieszczeniach terenu na obszarze Katowic. a. Interferogram 10.07.2007-25.08.2007 z manualnie wyznaczonymi warstwicami obniżeń. b. Wektorowa mapa obniżeń zidentyfikowanych na interfeorgamie
10.07.2007-25.08.2007. c. Suma map obniżeń zidentyfikowanych na pięciu kolejnych interferogrmach przedstawiająca duże przemieszczenia pionowe z okresu 22.02.2007-27.05.2008. d.
Kompleksowy zbiór punktów przedstawiający zarówno dane PS o niewielkich przemieszczeniach (rys. 2c), jak i punkty o dużych przemieszczeniach zidentyfikowanych na podstawie interferogramów (rys. 3c).
Fig. 3. Process of developing a set of points containing information about vertical ground displacement in the Katowice area. a. Manual digitalization of subsidence contours visible at the interferogram, period of 10 July 2007-25 August 2007. b. Vector map of subsidence identified at the
interferogram, period of 10 July 2007-25 August 2007. c. Map of total vertical displacement
identified in five consecutive interferograms from the period of 22 February 2007-27 May 2008.
d. A comprehensive set of points representing both the PS data with small displacements (Fig.
2c) and points with larger movements identified on the basis of the interferograms (Fig. 3c)
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stwice odpowiadające określonej wartości obniżeń. Następnie
warstwie posłużyły do wygenerowania powierzchni przemieszczeń pionowych zaszłych w okresie jednego interferogramu,
tak jak jest to przedstawione na rysunku 3b. Powierzchnie
wygenerowane dla każdego z pięciu interferogramów następnie
zsumowano. Wynikową powierzchnię zasięgu i zakresu dużych
obniżeń dla obszaru Katowic przedstawiono na rysunku 3c.
Otrzymane wartości dużych przemieszczeń zostały zapisane
w formie siatki punktów o oczku 80 m, zbliżonym do średniej
odległości pomiędzy punktami PS z satelity Envisat. Następnie
połączono oba zbiory punktowe (siatki punktów przedstawiającej sumaryczne przemieszczenia z interferogramów oraz zbioru
punktów PS z satelity Envisat) (rys. 3d).

obniżeń konieczna jest identyfikacja kolejnych prążków
i nadanie im wartości przemieszczenia pionowego (pierwsza
granica 0 mm, druga -15 mm, trzecia -30 mm, itd.). Przykład
manualnej interpretacji wartości obniżenia dla jednej z niecek
widocznej na jednym z interferogramów przedstawiono na
rysunku 4a.
Tak otrzymane warstwice dla każdego z interferogramów
posłużyły do stworzenia wektorowych map obniżeń dla
11-dniowych okresów każdego z interferogramów. Następnie
mapy te zostały zsumowane i zamienione na regularną siatkę
punktów o oczku 40 m, przedstawiających duże obniżenia
zaistniałe w badanym okresie. Punkty te dołączono do zbioru
punktów PS z satelity TerraSAR-X (rys. 4b).

3.2. Analiza przemieszczeń pionowych na obszarze
Bytomia

3.3. Kompleksowe mapy przemieszczeń pionowych

Na obszarze Bytomia duże przemieszczenia terenu
z okresu 5.07.2011÷21.06.2012 zostały opracowane na podstawie 28 11-dniowych interferogramów. Sumaryczna mapa
niecek obniżeniowych dla podanego okresu powstała przy
wykorzystaniu tej samej metodyki, jak w przypadku Katowic,
z tą różnica że manualna digitalizacja warstwic obniżeń na
poszczególnych interferogramach wymagała identyfikacji kolejnych prążków interferometrycznych, a nie kolejnych zmian
barwnych (jak miało to miejsce w przypadku satelity ALOSPALSAR). Interferogramy satelity TerraSAR-X przedstawiają pionowe deformacje powierzchni terenu za pomocą zmian
różnicy faz pomiędzy dwoma obrazami. Pełen cykl zmiany
różnicy faz (2Π) odpowiada pionowemu przemieszczeniu
o wartości połowy długości fali, w tym wypadku 15 mm
i na obrazie interferometrycznym jest widoczny jako jeden
prążek, w tym wypadku jest to granica pomiędzy kolorem
czerwonym a niebieskim. W celu opracowania mapy niecek

Rys. 4. Opracowanie zbioru punktów zawierającego informacje o pionowych przemieszczeniach terenu na obszarze Bytomia. a.
Manualna digitalizacja prążków interferometrycznych na interferogramie z okresu
06.12.2011÷17.12.2011. b. Kompleksowy
zbiór punktów przedstawiający zarówno
dane PS o niewielkich przemieszczeniach
(rys. 2a), jak i punkty o dużych przemieszczeniach zidentyfikowanych na podstawie
interferogramów.
Fig. 4. Process of developing a set of points containing information about vertical ground
displacement in the Bytom area. a. Manual
digitalization of subsidence contours visible
at the interferogram, period of 6 December
2011÷17 December 2011. b. A comprehensive set of points representing both the PS
data with small displacements (Fig. 2a) and
points with larger movements identified on
the basis of the interferograms

Kompleksowe zbiory punktów interpolowano metodą
Simple Kriging, której parametry [4] zostały przedstawione
w Tabeli 2. Wyniki interpolacji Simple Kriging posłużyły jako
dane wejściowe do docelowej interpolacji metodą Symulacji
Gaussa. Zbiorem warunkowym był odpowiedni łączny zbiór
punktów zawierających dane o całkowitych pionowych przemieszczeniach dla danego obszaru. Zastosowano 100 równo
prawdopodobnych symulacji. Na ich podstawie wyznaczono
trzy mapy końcowe: mapę średnich wartości całkowitego
przemieszczenia pionowego, mapę prawdopodobieństwa przekroczenia zadanej wartości progowej oraz mapę odchylenia
standardowego interpolacji. Mapy opracowano z rozdzielczością 80 m dla Katowic i 10 m dla Bytomia. Rozdzielczość
wynikowa była podyktowana rozdzielczością wykorzystanych
danych pierwotnych, która dla satelity TerraSAR-X jest
znacznie większa niż dla satelity Envisat (tabl. 1). Więcej
o metodach interpolacji Simple Kriging i Symulacji Gaussa
można znaleźć w literaturze [7, 10, 11, 31].

86

PRZEGLĄD GÓRNICZY

Tablica 2. Parametry interpolacji Simple Kriging danych punktowych dla obszaru Katowic i Bytomia.
Table 2. Simple Kriging interpolation parameters for
Katowice and Bytom area.
parametr
samorodek (nugget)
wartość progowa (sill)
zasięg (major range)
odstęp (lag size)
liczba odstępów (no. of lags)

Katowice
0,20
0,99
5200
1000
11

Bytom
0,15
0,81
2500
100
35

2015

4. Wyniki i dyskusja
Wynikowe mapy zostały przedstawione na rysunku 5
(Katowice) i rysunku 6 (Bytom).
Na obu rycinach obrazy (a) przedstawiają wartości pionowych przemieszczeń dla okresu 22.02.2007÷27.05.2008
na obszarze Katowic oraz okresu 05.07.2011÷21.06.2012
na obszarze Bytomia. Na obszarze Katowic widoczne jest
siedem niecek obniżeniowych, gdzie przemieszczenia dochodzą do 58 cm. Ponadto wszystkie niecki znajdują się w
obszarze, gdzie obniżenie przekroczyło wartość 1 cm (kolor
żółty). Na obszarze Bytomia można wyróżnić cztery niecki,

Rys. 5. Wynikowe mapy dla obszaru Katowic na podstawie interpolacji Symulacjami Gaussa. a. Mapa
wartości
pionowych
przemieszczeń dla okresu
22.02.2007÷27.05.2008.
b. Mapa prawdopodobieństwa przekroczenia
wartości ‑2 mm. c. Mapa
odchylenia standardowego interpolacji.
Fig. 5. Resulting maps for Katowice area on the basis
of Gaussian Simulations
interpolation. a. Vertical
displacements for the
period of 22 February
2007÷27 May 2008. b.
Probability of exceeding
a value of - 2 mm. c.
Standard deviation of the
interpolation

Rys. 6. Wynikowe mapy dla obszaru Bytomia na podstawie interpolacji Symulacjami Gaussa. a. Mapa
wartości
pionowych
przemieszczeń dla okresu
05.07.2011÷21.06.2012.
b. Mapa prawdopodobieństwa przekroczenia
wartości ‑5 mm. c. Mapa
odchylenia standardowego interpolacji.
Fig. 6. Resulting maps for the
Bytom area on the basis
of Gaussian Simulations
interpolation. a. Vertical
displacements for the
period of 5 July 2011÷21
June 2012. b. Probability
of exceeding a value of - 5
mm. c. Standard deviation of the interpolation
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o maksymalnej wartości obniżenia 53 cm zlokalizowane
w dwóch obszarach o przemieszczeniach pionowych szybszych niż 1 cm na rok. Ponadto widoczne są dwa niewielkie
tereny, gdzie zarejestrowano centymetrowe podnoszenie.
Obrazy (b) przedstawiają mapy prawdopodobieństwa
przekroczenia zadanej wartości progowej. Wybór wartości
uzależniono od satelity z którego pozyskano dane PS. Dla
obszaru Katowic, gdzie dane pochodziły z satelity pasma C,
jest to wartość -2 mm. Dla obszaru Bytomia, a więc dla danych z satelity pasma X, jest to wartość -5 mm. Mapy należy
interpretować w następujący sposób: kolorem pomarańczowym oznaczono obszar, dla którego prawdopodobieństwo
wystąpienia obniżeń w danym okresie badań większego niż
wartość progowa jest większe niż 0,75. Innymi słowy kolor
biały oznacza obszar, który z prawdopodobieństwem większym niż 0,75 nie obniżył się więcej niż 2 mm (dla Katowic)
lub 5 mm (dla Bytomia). Na podstawie rysunku 5b widać
wyraźnie, iż większość badanego obszaru znajduje się pod
wpływem pionowych przemieszczeń terenu. Rysunek 6b
natomiast przedstawia dwa takie obszary oddalone od siebie
o około 1 km na terenie Bytomia.
Na obrazach (c) przedstawiono odchylenie standardowe
interpolacji metodą Symulacji Gaussa. W obu przypadkach
odchylenie jest niewielkie, w granicach 1 mm, na obszarze
występowania punktów PS, ale osiąga znaczące wartości
w rejonach głównych niecek obniżeniowych, wyznaczonych
na podstawie interferogramów. Wynika to z faktu, iż obecność
znaczących wartości skupionych w pojedynczych rejonach
obszarów badawczych zaburza znacząco rozkład wszystkich
punktów w zbiorach kompleksowych, przez co odbiega on od
rozkładu normalnego. W miejscach tych Symulacje Gaussa
są mniej wiarygodne.

często niezauważalnych przemieszczeniach, które jednak przy
dłuższym okresie występowania mogą okazać się niebezpieczne. Zaprezentowane kompleksowe mapy obniżeń pokrywają
znaczny obszar, dzięki czemu mogą stanowić uzupełnienie pomiarów geodezyjnych jak również ułatwienie ich planowania.
Ograniczeniem przedstawionej metodyki jest brak korekcji
zarejestrowanych przemieszczeń danych InSAR z kierunku
obrazowania satelity (zbliżonego do pionowego) do kierunku
ściśle pionowego. Aby korekcja taka była możliwa, należy
dysponować podwójnym zbiorem danych, zarówno z kierunku
obrazowania satelity „descending”, jak i „ascending”. Ponadto
należy podkreślić brak detekcji najbardziej gwałtownych
obniżeń, jakie mają miejsce w środkowych obszarach niecek.
Również pewną niedogodnością jest etap manualnej digitalizacji warstwic obniżeń na interferogramach różnicowych, który jest obarczony błędem interpretacji obrazu przez operatora.
W dalszych badaniach autorzy pragną skupić się na opracowaniu bardziej optymalnych metod interpolacji danych
punktowych.

5. Podsumowanie
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