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TOMASZ STOCH

Przemieszczenia poziome w ochronie terenów górniczych

Streszczenie

Głębinowa eksploatacja górnicza prowadzona pod terenami zabudowanymi wy-
wołuje ujemne skutki w obiektach budowlanych. Aby przeciwdziałać uszkodzeniom
tych obiektów, dokonuje się a priori oszacowania ryzyka ich zagrożenia (uciążliwości
użytkowania), wynikającego z planowanej w danym rejonie działalności górniczej. Rea-
lizuje się to przez sporządzanie prognoz wpływu robót górniczych na powierzchnię te-
renu i obiekty budowlane na bazie modeli teoretycznych. Istotne w tym zagadnieniu
jest uzyskiwanie wiarygodnych wyników prognoz, tzn. zbliżonych do rzeczywistej de-
formacji górotworu i powierzchni terenu. Daje to możliwość wnioskowania odnośnie
do bezpieczeństwa obiektów na terenach górniczych, a także odpowiedniego korygo-
wania projektów eksploatacji w celu zminimalizowania nakładów finansowych z tytułu
usuwania ujemnych skutków prowadzonej eksploatacji górniczej.

Trafność prognozy ma istotne znaczenie. Uzyskanie wiarygodnych wyników prog-
nozy jest zależne od dokładnego rozpoznania warunków geologiczno-górniczych pro-
wadzonej eksploatacji, ale przede wszystkim od geodezyjnego monitoringu deformacji
powierzchni terenu. Uzyskane wyniki pomiarów umożliwiają dokładniejszą parametry-
zację modelu wykorzystywanego do prognozy, jak również weryfikację wyników prognozy.

Głównym celem niniejszej pracy jest wskazanie niedoskonałości stosowanego
w polskich warunkach modelu Knothego–Budryka oraz kierunków poprawy wiarygod-
ności prognoz wykonywanych na bazie tego modelu. Podniesienie wiarygodności pro-
gnoz jest zagadnieniem opierającym się na wykorzystaniu możliwości, jakie daje obec-
nie geodezyjny monitoring skutków oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej.
Klasyczne metody pomiaru deformacji oparte na liniowych konstrukcjach sieci obser-
wacyjnych można zastąpić rozwiązaniami przestrzennymi. Uwzględniają one niestoso-
wane dotychczas w praktyce ochrony terenów górniczych przemieszczenia poziome up

(będące składową przestrzennego wektora przemieszczenia), które stanowią źródło
danych o deformacji powierzchni terenu. Są zatem wskaźnikiem, który może być wyko-
rzystywany zarówno do bieżącej oceny wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu,
jak również do wyznaczania prognozowanych deformacji terenu górniczego.



10

Koncepcja przedstawionych rozważań powstała podczas realizacji przez autora
projektu badawczego w latach 2008–2012. Dzięki niemu powstał autorski projekt prze-
strzennej sieci kontrolno-pomiarowej w rejonie Jaworzna. Sieć ta stanowi unikalną
pod względem geometrycznym konstrukcję, która umożliwia badanie rozkładu prze-
mieszczeń i deformacji terenu górniczego. Na bazie wyników pomiarów geodezyjnych,
zrealizowanych na tym obiekcie różnymi metodami, możliwa była ocena przydatności
przemieszczeń poziomych up i ich składowych do wyznaczania deformacji powierzchni
terenu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów stały się również podstawą do weryfikacji
prognoz wpływu eksploatacji w tym rejonie oraz opracowania innego podejścia do wy-
konywania prognoz deformacji powierzchni terenu.

W monografii zostały przedstawione możliwości geodezyjnego monitoringu prze-
mieszczeń poziomych na terenach górniczych ze szczególnym zaakcentowaniem po-
miarów przestrzennych prowadzonych w sieci kontrolno-pomiarowej rozmieszczonej
powierzchniowo (w odróżnieniu od konstrukcji liniowych stosowanych konwencjonal-
nie). Na bazie takich sieci uzyskuje się dyskretne wektorowe pole przemieszczeń, które
można wykorzystać do wyznaczania deformacji powierzchni terenu.

W pierwszej części pracy autor przedstawił m.in. metodykę pomiaru przemiesz-
czeń poziomych oraz wyznaczania charakterystyk deformacyjnych, która może być
stosowana lokalnie na terenach o zwartej zabudowie mieszkalnej, usługowej oraz prze-
mysłowej, a także na obszarach, na których znajdują się obiekty ważne gospodarczo
lub historycznie.

Następnie przedstawione zostały (na podstawie zaobserwowanego wektorowego
pola przemieszczeń) możliwości wyznaczania rozkładów odkształceń poziomych ε
w formie tzw. odkształceń odcinkowych εd (wyznaczanych w różnych kierunkach deter-
minowanych lokalizacją odcinków pomiarowych) oraz rozkładu komponentów pła-
skiego tensora odkształcenia Tε, względnie ekstremalnych odkształceń poziomych
w kierunkach głównych (εmin, εmax). Podane rozwiązania mogą znaleźć zastosowa-
nie w bieżącej ocenie wpływu eksploatacji na obiekty budowlane oraz w analizach
uciążliwości ich użytkowania.

Problem niejednoznaczności charakterystyk deformacyjnych porównywanych
podczas weryfikacji prognozy (tj. prognozowanych odkształceń poziomych wyznacza-
nych w punktach powierzchni terenu oraz odkształceń odcinkowych określanych dla
długości poszczególnych odcinków sieci pomiarowej) został rozwiązany dzięki zastoso-
waniu innego niż obowiązujące podejścia do sporządzania prognoz deformacji po-
wierzchni terenu. Innowacja polega na obliczaniu teoretycznych (prognozowanych /
modelowanych) wartości odkształceń poziomych w analogiczny sposób, w jaki otrzy-
muje się je z wyników pomiarów geodezyjnych. Zyskuje się przy tym jednoznaczność
porównywanych wartości, co ma istotny wpływ na wiarygodność wyników prognoz
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deformacji terenu górniczego w aspekcie oceny zagrożenia obiektów budowlanych
związanego z projektowaną eksploatacją złóż.

Zaproponowana przez autora procedura wykonywania i weryfikacji prognoz de-
formacji terenu górniczego jest zalecana szczególnie dla obszarów o specyficznej
(skomplikowanej) budowie górotworu oraz niestandardowym (odbiegającym w sposób
istotny od ujętego w modelu) ujawnianiu się wpływów eksploatacji na powierzchni
terenu. W podejściu tym niezwykle istotny jest bieżący monitoring przemieszczeń
poziomych. Zalecane jest jego połączenie z krótkoterminowymi prognozami prze-
mieszczeń, na podstawie których wyznaczane są wartości odkształceń poziomych.
Porównanie wyznaczonych z pomiaru i prognozowanych wartości przemieszczeń i od-
kształceń poziomych jest wówczas jednoznaczne. Ponadto prognoza / modelowanie
deformacji powierzchni terenu opiera się wówczas na pierwszej pochodnej przemiesz-
czenia pionowego (obniżeniach), co eliminuje zależność odkształceń poziomych
od drugiej pochodnej przemieszczenia poziomego (krzywizn), występującą w teorii
Knothego–Budryka.

Przemieszczenia poziome, dotychczas rzadko wykorzystywane w dziedzinie ochro-
ny terenów górniczych, dzięki aktualnym możliwościom ich pomiaru oraz odpowied-
nim kształtowaniu geometrii sieci kontrolno-pomiarowych, mogą stać się niezwykle
przydatne do badania deformacji powierzchni terenów górniczych.
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TOMASZ STOCH

Horizontal displacements in mining areas protection

Summary

Underground mining operations carried out below built-up areas have a negative
impact on the buildings. In order to prevent the damage of such building structures,
a priori assessments of the level of risk posed to them (nuisance of use), resulting from
the mining operations designed for a given region, are performed. This is carried out
by preparing predictions of the influence mining works exert on the land surface and
buildings based on theoretical models. In this respect, it is important to obtain reliable
prediction results, i.e. results that are close to the actual deformation process. This
allows conclusions related to safety of facilities on the mining areas and proper correc-
tions of the mining operation points in order to reduce the required financial resources
for elimination of negative mining effects to minimum.

The correct prediction is crucial. Obtaining reliable results of the prediction de-
pends on correct identification of the geological and mining conditions of the opera-
tions, but primarily on the geodetic monitoring of land surface deformations. The ob-
tained results of the measurements allow more precise parametrization of the model
used for predictions, as well as verification of the results of predictions.

The main goal of this paper is to indicate the imperfections of the Knothe–Budryk
model used in Polish conditions and directions for improvement of the reliability of
predictions performed based on that model. These issues are based on using the pos-
sibilities offered currently by the geodetic monitoring of the results of the impact of
underground mining operations. The traditional methods of measuring deformations
based on the linear structures of observation networks can be replaced with the spatial
solutions. They include horizontal displacements up that have not been used so far
in practical protection of the mining areas (being a constituent of the spatial vector of
displacement), which are the source of data on land surface deformation. Therefore,
they form an indicator that can be used for both on-going assessments of the impact of
mining on the land surface, as well as identification of the predicted deformations
of mining areas.

The concept of presented solutions was introduced in the research project carried
out by the author in years 2008–2012. Within that project grant, the author designed



13

his own spatial control and measuring network in the region of Jaworzno. The network
is a geometrically unique structure that allows examination of the arrangement of dis-
locations and deformations in the mining area. Based on the results of geodetic mea-
surements performed on this facility with various methods, it was possible to assess the
suitability of horizontal dislocations up and their constituents to determine deforma-
tions of the land surface. The results of performed measurements became also the
basis for verification of the predicted impact of mining in this region and development
of an alternative method of predicting land surface deformations.

The monograph contains the possibilities of geodetic monitoring of horizontal
dislocations in the mining areas with particular focus on the spatial measurements
based on the control and measuring networks arranged on the surface (in contrast
to the traditional linear structures). Based on such networks, a discrete vector field
of dislocations is obtained and it can be applied to determine the deformations of
land surface.

First, the author presented the method of measuring horizontal displacements
and determining the characteristics of deformations, which can be used locally in
densely built-up areas that are important for economic or historical reasons.

Next, the author presented (based on the observed vector field of displacements)
the possibilities of determining the arrangement of horizontal deformations ε in the
form of so-called section deformations εd (identified in different directions determined
by the locations of measurement sections) and distribution of components of the flat
deformation tensor Tε, or extreme horizontal deformations in the main directions
(εmin, εmax). The presented solutions can be used in current evaluation of the impact of
mining on buildings and analyses of problems related to their use.

The problem of ambiguous deformation characteristics compared during the pre-
diction verification (i.e. predicted horizontal deformations determined in the point
and sectional deformations related to the measuring basis) has been solved by proposal
of a different approach than currently used for preparing the predictions of land sur-
face deformations. It is based on a theoretical calculation of the values of horizontal
deformations in the same way as they are obtained from the results of geodetic mea-
surements. The additional benefit here is the unambiguity of compared values, which
significantly improves the reliability of prediction results for mining area deformations
in the aspect of the assessment of the risk posed to building structures due to the im-
pact of designed deposit mining operations.

The procedure proposed by the author to perform and verify mining area defor-
mation predictions is recommended particularly for areas with specific (complex)
structure of the rock mass and non-standard showing up of the impact of mining on
the land surface. Current monitoring of horizontal displacements in the discussed
approach is particularly important. It is recommended to combine it with short-term
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predictions of dislocations, based on which the values of horizontal deformations are
determined. Comparison of the measured and predicted values of horizontal deforma-
tions and displacements is unambiguous in such case. Additionally, the prediction /
modeling of land surface deformations is then based on the first derivative of the verti-
cal dislocation (subsidence), with elimination of the dependence of horizontal disloca-
tions from the second derivative of the horizontal dislocation (curvatures), present in
the Knothe–Budryk theory.

Horizontal dislocations, so far rarely used in the field of protection of mining
areas, may become extremely useful for the examination of mining area land deforma-
tions thanks to the current capabilities and adequate forming of the control and mea-
surement network geometries.
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Wykaz ważniejszych oznaczeń

a – współczynnik eksploatacji zależny od sposobu likwidacji pust-
ki poeksploatacyjnej

B – współczynnik proporcjonalności określający zależność prze-
mieszczeń i deformacji poziomych od pionowych w teorii
Knothego–Budryka (w wersji pierwotnej teorii B = 0,4 r)

c – współczynnik czasu przedstawiający własności ośrodka skal-
nego w zakresie opóźnienia ujawniania się deformacji na po-
wierzchni terenu [rok–1]

d – odcinek pomiarowy (obliczeniowy)

dij – długość odcinka pomiarowego (obliczeniowego)

Eij – tensor odkształceń Greena

g – miąższość złoża (wysokość furty eksploatacyjnej) [m]

H – głębokość zalegania stropu eksploatowanej warstwy złoża [m]

K – krzywizna powierzchni niecki obniżeń na powierzchni terenu
[1/km]

R – promień krzywizny K powierzchni niecki obniżeń na po-
wierzchni terenu [km]

T  – nachylenie powierzchni niecki obniżeń [mm/m]

Tε – tensor odkształcenia charakteryzujący deformację ośrodka
ciągłego

To – tensor obrotu charakteryzujący sztywny obrót bryły

tgβ – parametr teorii Knothego–Budryka określający właściwości
fizyko-mechaniczne górotworu decydujące o zasięgu wpły-
wów eksploatacji górniczej na powierzchni terenu

r – promień rozproszenia (zasięgu) wpływów eksploatacji w teorii
Knothego–Budryka [m]
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Rg – odkształceniowy wskaźnik powierzchniowego rozmieszczenia
punktów sieci kontrolno-pomiarowej

u – przemieszczenie wywołane eksploatacją górniczą (wektor prze-
mieszczenia przestrzennego)

up – przemieszczenie poziome (składowa pozioma przemieszcze-
nia) [m]

ux, uy – składowe przemieszczenia poziomego w kierunkach osi X i Y
układu odniesienia [m]

uα – przemieszczenie poziome w dowolnym kierunku α [m]

w – obniżenie powierzchni terenu (przemieszczenie pionowe)
wywołane głębinową eksploatacją górniczą [m]

Δ – systematyczny błąd modelu (rozbieżności pomiędzy wartościa-
mi modelowymi i obserwowanymi) odniesiony do podstawo-
wej teorii Knothego–Budryka, stanowiący miarę nieadekwat-
ności modelu procesu deformacji do rzeczywistej deformacji
wywołanej eksploatacją górniczą

Δu – systematyczny błąd modelu odniesiony do przemieszczeń po-
ziomych u

Δε – systematyczny błąd modelu odniesiony do odkształceń pozio-
mych ε

ε – odkształcenie poziome powierzchni terenu [mm/m]

ε(+) – odkształcenie poziome rozciągające [mm/m]

ε(–) – odkształcenie poziome ściskające [mm/m]

ε11, ε22, ε33, εxx, εyy, εzz – składowe tensora odkształcenia w kierunkach osi układu od-
niesienia – odkształcenia liniowe [mm/m]

εmax, εmin, εg1, εg2 – odkształcenia ekstremalne w kierunkach głównych [mm/m]

εd – poziome odkształcenie odcinkowe (miara deformacji li-
niowej odcinka wyznaczonego punktami sieci kontrolno-
-pomiarowej) [mm/m]

εα – odkształcenie poziome w dowolnym kierunku α [mm/m]

εij – tensor małych odkształceń Cauchy’ego

γ12, ε12, γxy, εxy – składowe tensora odkształcenia określające zmianę kształtu
deformowanej bryły – odkształcenia postaciowe

ω12 – składowe tensora obrotu
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Wprowadzenie

Przekształcenia powierzchni terenu i górotworu w wyniku działalności górniczej
są przedmiotem badań od początków ubiegłego stulecia. Doświadczenia w rejestrowa-
niu tych przekształceń prowadzi się na bardzo wielu obszarach poddanych wpływom
eksploatacji, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wykorzystywano w tym celu głównie
metody pomiarów geodezyjnych opartych na liniach pomiarowych. Wyniki prowa-
dzonych obserwacji przyczyniły się do opracowania licznych modeli opisujących defor-
mowanie się powierzchni terenu i górotworu. Gromadzone informacje po pierwsze
dostarczają dane do przedstawienia obrazu zmian powierzchni terenu, po drugie sta-
nowią bazę do weryfikacji i modyfikacji modeli wpływu eksploatacji górniczej na po-
wierzchnię terenu i górotwór.

Na przestrzeni lat metody pomiaru pogórniczych przekształceń powierzchni tere-
nu zmieniały się. Zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach dokonał się znaczny postęp
w geodezyjnej technice pomiarowej. Uzyskano między innymi możliwość przestrzen-
nego opisu pogórniczych zmian zachodzących na powierzchni terenu. Obok stoso-
wanej dotychczas klasycznej metody pomiarów na terenach górniczych, opartej na
obrazowaniu dwuwymiarowym (przekrojowym), pojawiła się metoda obrazowania
przestrzennego. W wyniku zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych oraz wy-
sokiej klasy sprzętu geodezyjnego możliwe jest aktualnie wyznaczanie przestrzennych
wektorów przemieszczeń punktów powierzchni terenu. Wprowadza to nowe możli-
wości analiz przekształceń powierzchni wywołanych deformacjami górotworu. Nowo-
czesne pomiary tego rodzaju bardziej precyzyjnie można określać jako pomiary prze-
mieszczeń i deformacji terenu górniczego, dla uproszczenia w dalszej części monografii
nazywane pomiarami deformacji.

W dotychczasowej praktyce ochrony terenów górniczych pojęcie deformacja po-
wierzchni terenu, określające stopień jej przekształcenia, odnosiło się do pięciu para-
metrów nazywanych umownie wskaźnikami deformacji. Dwa spośród nich istotnie
charakteryzowały deformację powierzchni terenu, były to odkształcenie poziome ε
i krzywizna K (odnoszące się w istocie do powierzchni niecki obniżeń). Wartości tych
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wskaźników uzyskiwano na podstawie wyników bieżącego monitoringu geodezyjnego
(określane jako obserwowane) lub obliczenia z wykorzystaniem teoretycznego mo-
delu (określane jako prognozowane lub modelowane) na podstawie danych o planowa-
nej eksploatacji górniczej. W tym miejscu należy stwierdzić, że dokładność wykonanej
prognozy w dużej mierze uzależniona była od wyników monitoringu deformacji po-
wierzchni na danym terenie. Ustalony na jego podstawie stan deformacji umożliwiał
weryfikację wyników wykonanej prognozy lub modelowania. Niedoskonałość procedu-
ry weryfikacyjnej polegała na istnieniu dużej różnicy pomiędzy wartościami obydwu
przedstawionych charakterystyk. Model teoretyczny wyznaczał wartości wskaźników
deformacji w dowolnym punkcie nad polem eksploatacji, ze względu na opis pro-
cesu deformacji ciągłymi funkcjami definiującymi ich rozkład. Obserwowany obraz de-
formacji powierzchni terenu uzyskiwany był natomiast w sposób dyskretny. Dyskrety-
zacja powierzchni obejmowała głównie elementy liniowe (przekroje), reprezentowane
przez punkty kontrolne (obserwacyjne), w których wykonywane były pomiary. Wskutek
takiej konfiguracji pomiarów deformacji, wartości odkształceń poziomych i krzywizn
nie mogły być wyznaczone w punkcie (ten aspekt rozwinięty będzie w rozdziale 1). We-
ryfikacja wyników prognozy deformacji terenu na podstawie wyników geodezyjnego
monitoringu nie mogła być zatem wykonywana w sposób jednoznaczny, z uwagi na to,
że porównywane wartości nie były zgodne. Jedynym wskaźnikiem, dla którego nie wy-
stępował taki problem, było przemieszczenie pionowe powierzchni terenu (określane
jako obniżenie w). Zarówno wartości obserwowane, jak i prognozowane, wyznaczano
w tym samym punkcie, co pozwalało na bezpośrednie porównanie obydwu wielkości.
Obniżenie nie jest jednak wskaźnikiem, którym można opisać deformację (w sen-
sie fizycznym) powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji górniczej. Metody po-
miarów geodezyjnych umożliwiają aktualnie wyznaczanie przestrzennych wektorów
przemieszczenia wielu punktów na powierzchni terenu. Składowymi przestrzennego
wektora przemieszczenia są: wspomniane wcześniej obniżenie w oraz poziome prze-
mieszczenie punktu powierzchni terenu up (nazywane w skrócie przemieszczeniem po-
ziomym), na które autor pragnie zwrócić uwagę w niniejszej monografii.

Przemieszczenia powierzchni terenu górniczego stały się interesującym tematem
badań z kilku powodów. Pierwszym z nich jest dostępność geodezyjnych technik po-
miarowych, które umożliwiają wyznaczanie wektorów przemieszczeń punktów pomia-
rowych zastabilizowanych na obszarach poddanych wpływom eksploatacji górniczej.
Drugim powodem jest możliwość ich wykorzystania do wyznaczania charakterystyk
deformacyjnych na tych terenach, co było sygnalizowane w teoretycznych modelach
wpływów eksploatacji górniczej już w połowie ubiegłego stulecia (wystarczy wymienić
prace S.G. Awierszyna (1947), S. Knothego (1953a), J. Litwiniszyna (1953) czy A. Sa-
łustowicza (1955)). Pomimo istotności przemieszczeń w zagadnieniach deformacji po-
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wierzchni terenu, nie został dotychczas sformułowany model wykorzystujący prze-
strzenne wektory przemieszczeń punktów powierzchni terenu. Przykładowo, funk-
cjonujący powszechnie w Polsce model, określany jako teoria Knothego (lub ściślej
Knothego–Budryka), wykorzystuje składowe przestrzennego wektora przemieszcze-
nia, jednak nie wyznacza wypadkowego wektora przemieszczenia, wynikającego ze zło-
żenia składowej pionowej ze składowymi poziomymi. Operuje natomiast wspomniany-
mi wcześniej wskaźnikami deformacji, których podstawą jest składowa pionowa
(obniżenie), a pozostałe są pochodnymi tej charakterystyki. Istotną cechą modelu
Knothego jest to, że charakterystyki odnoszące się do poziomych składowych wektora
przemieszczenia są proporcjonalne do charakterystyk odnoszących się do składowej
pionowej. Przemieszczenie poziome powinno stanowić informację źródłową (jest prze-
cież składową przemieszczenia przestrzennego). W modelu jest ono związane z nachy-
leniem T – wskaźnikiem będącym pochodną przemieszczenia pionowego. Nie jest więc
charakterystyką niezależną, a także nie wynika z rozłożenia na składowe wektora prze-
strzennego, którego teoria Knothego nie modeluje.

Określenie w modelu przemieszczenia poziomego niezgodnie z właściwą definicją
tego pojęcia (czyli jako składowej przemieszczenia) oraz trudności w jego wyznaczaniu
na podstawie wyników pomiarów wykonywanych technikami stosowanymi w poprzed-
nich dziesięcioleciach spowodowały, że charakterystyka ta nie była wykorzystywana ani
do opisu deformacji powierzchni terenu, ani do weryfikacji modelu. Wykorzystywane
w tych celach odkształcenie poziome jest wskaźnikiem deformacji trudnym do analizy,
między innymi ze względu na zależność jego wartości od długości odcinków pomiaro-
wych w liniach obserwacyjnych. Problematyczne jest również wykorzystanie go do we-
ryfikowania modelu, z powodu rozbieżności definicji tego wskaźnika w modelu oraz
wyznaczanego z pomiaru.

Bezpośredni lub pośredni pomiar współrzędnych punktów powierzchni terenu
oraz wyznaczanie na ich podstawie składowych poziomego przemieszczenia umożliwia
ich wykorzystanie w zagadnieniach oceny wpływów eksploatacji górniczej na zabudowę
powierzchni terenu. Przemieszczenia poziome wyznaczone z pomiaru mogą być wyko-
rzystane do:

– stwierdzenia korelacji przemieszczeń poziomych powierzchni terenu z dokonaną
eksploatacją górniczą oraz wykrywania anomalnych ruchów powierzchni terenu,
niezwiązanych z działalnością górniczą,

– weryfikacji prognoz przemieszczeń i precyzyjnego ustalania parametryzacji mo-
delu,

– wykonywania bardziej wiarygodnych prognoz zagrożenia terenu i obiektów bu-
dowlanych wpływami projektowanej eksploatacji złoża.
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W związku z powyższym, za kluczowe zagadnienie w ochronie terenów górniczych
można uznać wiarygodność prognoz deformacji terenu sporządzanych według teorii
Knothego–Budryka w aspekcie oceny zagrożenia tego terenu wpływami projektowanej
eksploatacji złóż. Jest to zagadnienie rozpatrywane w wielu pracach naukowych od
wielu lat. Zagadnienia związane z dokładnością prognoz, bazujące na ocenie staty-
stycznej wyników prognozowania, nie zostały podjęte w niniejszej pracy.

Metoda określania wiarygodności prognoz

Wyznaczanie stopnia wiarygodności prognozy polega na porównaniu wyników
prognozy z wynikami pomiarów geodezyjnych wykonanych nad eksploatacją górniczą
zrealizowaną zgodnie z projektem.

Dotychczas stosowana procedura

Porównywane są zwykle wartości wskaźników deformacji terenu lub / i obiektów
zabudowy z wynikami klasycznych pomiarów geodezyjnych, czyli pomiarów niwela-
cyjnych i długościowych, wykonywanych na reperach ziemnych lub / i ściennych, zasta-
bilizowanych w sieciach obserwacyjnych (przeważnie w postaci linii obserwacyjnych)
lub / i w punktach rozproszonych.

Niedoskonałości stosowanej procedury

Procedura weryfikacji wyników prognoz ma pewne niedoskonałości, takie jak:

– niezgodność pomiędzy założeniami dotyczącymi charakterystyki ośrodka skalne-
go, w którym zachodzi proces deformacji, przyjętymi w teorii Knothego–Budryka
a rzeczywistą charakterystyką górotworu w konkretnych warunkach eksploatacji,

– niezgodność pomiędzy wskaźnikami deformacji definiowanymi w teorii Knothego–
Budryka a wskaźnikami wyznaczanymi na podstawie wyników klasycznych pomia-
rów geodezyjnych,

– stosowanie metod porównywania wyników prognoz deformacji z wynikami kla-
sycznych pomiarów geodezyjnych, z konieczności mało precyzyjnych i opartych
na dodatkowych założeniach, powodujących utrudnienia w ich bezpośrednim po-
równywaniu.

Rozwijając powyższe zagadnienia, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów:

– w modelu Knothego górotwór został uproszczony do ciała, przede wszystkim jed-
norodnego i ciągłego, co istotnie wpływa na wynik prognozy i jej wiarygodność.

– poszczególne wskaźniki deformacji w teorii Knothego–Budryka są zdefiniowane
w sposób podany poniżej.
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Obniżenie w

W teorii jest definiowane jako całka z tzw. funkcji rozproszenia wpływów, której
wartość wyznaczana jest w dowolnym punkcie powierzchni terenu (a właściwie po-
wierzchni obliczeniowej) i w kierunku pionowym.

W rzeczywistości jest to wielkość wyznaczana na podstawie wyników klasycz-
nych pomiarów geodezyjnych, będąca różnicą pomiędzy wysokościami punktu (reperu
zastabilizowanego w terenie) wyznaczonymi w dwóch, dowolnie wybranych cyklach
pomiarowych, zatem wyznaczana w konkretnym punkcie (pomiarowym) i w kierun-
ku pionowym.

Nachylenie T

W teorii jest to pierwsza pochodna funkcji obniżenia (w) w punkcie i w zadanym
kierunku poziomym.

W rzeczywistości jest to wskaźnik wyznaczany na podstawie wyników klasycznych
pomiarów geodezyjnych, jako iloraz różnicy pomiędzy obniżeniami dwóch reperów
zastabilizowanych w terenie do odległości pomiędzy tymi reperami. Wartość dotyczy
zatem odcinka pomiarowego i jego kierunku.

Krzywizna K

W teorii jest to druga pochodna obniżenia (w) wyznaczana w punkcie i w zadanym
kierunku poziomym.

W rzeczywistości jest to wskaźnik wyznaczany na podstawie wyników klasycznych
pomiarów geodezyjnych jako iloraz różnicy między nachyleniami dwóch kolejnych od-
cinków pomiarowych do uśrednionej długości tych odcinków. Wartość krzywizny doty-
czy zatem podwójnego odcinka pomiarowego i jego kierunku (zgodnego tylko w przy-
padku prostoliniowych odcinków sieci pomiarowych).

Przemieszczenie poziome u

W teorii jest to wielkość proporcjonalna do nachylenia T (według zależności
S.G. Awierszyna uściślonej przez W. Budryka), obliczana w dowolnym punkcie po-
wierzchni terenu i w zadanym (dowolnym) kierunku.

W rzeczywistości jest to wyznaczona na podstawie wyników pomiarów geode-
zyjnych różnica między poziomymi położeniami terenowego punktu pomiarowego
w dwóch cyklach obserwacyjnych. Wartość wyznaczana jest w konkretnym punkcie po-
wierzchni terenu, natomiast kierunek wynika ze zmiany położenia tego punktu.
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Odkształcenie poziome εεεεε

W teorii jest to wielkość proporcjonalna do krzywizny K (według zależności
S.G. Awierszyna uściślonej przez W. Budryka), obliczana w dowolnym punkcie po-
wierzchni terenu i w zadanym (dowolnym) kierunku.

W rzeczywistości jest to wyznaczony na podstawie wyników klasycznych pomia-
rów geodezyjnych iloraz różnicy między długościami danego odcinka pomiarowego
w dwóch cyklach obserwacyjnych do długości tego odcinka. Wartość wyznaczana jest
dla całego odcinka, natomiast kierunek określa lokalizacja punktów początku i końca
tego odcinka.

W aspekcie oceny zagrożenia terenu wpływami eksploatacji górniczej istotny jest
właściwie tylko wskaźnik deformacji nazywany odkształceniem poziomym. Jednak
w celu uzyskania pełnego obrazu zagadnienia wskazana jest analiza również pozosta-
łych wskaźników.

Obniżenie. Wskaźnik ten, rozpatrywany indywidualnie, nie charakteryzuje defor-
macji (nie jest zatem wskaźnikiem deformacji w sensie fizycznym). Istnieje możliwość
porównania wartości obniżenia prognozowanego w danym punkcie w zasięgu wpływów
eksploatacji z wartością obniżenia wyznaczoną na podstawie pomiarów niwelacyjnych,
jeżeli pomiar został wykonany na reperze o lokalizacji identycznej z lokalizacją punktu
obliczeniowego, w którym wykonano prognozę. Taka sytuacja jest bardzo rzadka, co
powoduje konieczność interpolowania (ekstrapolowania) wartości prognozowanego
obniżenia w miejscu stabilizacji repera. W konsekwencji porównanie wartości progno-
zowanych i wyznaczonych z pomiaru obniżeń nie jest precyzyjne.

Nachylenie. Wskaźnik ten również nie jest wskaźnikiem deformacji w sensie
fizycznym. Należy przez to rozumieć, że samo nachylenie nie zmienia geometrii
(kształtu) powierzchni. Porównaniu podlega wartość nachylenia prognozowanego
w punkcie i w zadanym kierunku z wartością nachylenia odcinka pomiarowego o kie-
runku wyznaczonym położeniem obu jego końców. Zwyczajowe przypisywanie war-
tości nachylenia wyznaczanego z pomiarów środkowi odcinka pomiarowego jeszcze
bardziej zaciemnia procedurę, ponieważ prognozowane wartości nachyleń w poszcze-
gólnych punktach odcinka mogą znacznie się zmieniać (szczególnie w zależności od
długości tego odcinka).

Krzywizna. Wskaźnik wyznaczany na podstawie wyników pomiarów nie jest kom-
patybilny z krzywizną jako wskaźnikiem deformacji obliczanym według teorii Knothego–
Budryka. Stąd porównywanie ich wartości mija się z celem.

Przemieszczenie poziome. Klasyczne pomiary geodezyjne nie umożliwiały dotych-
czas wyznaczania wiarygodnych wartości przemieszczeń poziomych, dlatego nie wery-
fikowano prognozy wpływów eksploatacji w tym zakresie. W tym przypadku obie war-
tości przemieszczeń (prognozowane i obserwowane) mogą być porównywane w tym
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samym punkcie. Wartość obserwowana wynika z różnicy współrzędnych, natomiast
prognozowana jest proporcjonalna do pierwszej pochodnej obniżenia. Przemieszcze-
nie poziome, rozpatrywane w jednym punkcie powierzchni terenu, nie charakteryzuje
deformacji, jednak w przypadku określenia ich wartości w wielu punktach, może stano-
wić źródłowe dane do opisu deformacji powierzchni, co zostanie przedstawione w dal-
szych rozdziałach.

Odkształcenie poziome. Charakteryzuje deformację, lecz porównaniu podlegają:
wartość odkształcenia prognozowana w punkcie i zadanym kierunku oraz wartość uzy-
skana z obserwacji na odcinku pomiarowym w kierunku określonym przez lokalizację
jego końców. Wartość odkształcenia obserwowanego, która przypisywana jest środko-
wi odcinka pomiarowego lub całej jego długości, nie jest możliwa do porównania z war-
tością teoretyczną wyznaczoną w dowolnym punkcie tego odcinka, nawet w jego środ-
ku, zwłaszcza że zależność obserwowanych wartości odkształcenia od długości odcinka
pomiarowego jest istotna. Prognozowane w tym samym punkcie (np. środkowym) war-
tości odkształcenia również mogą ulegać zmianie, tym większej, im dłuższy jest rozpa-
trywany odcinek pomiarowy. Ponadto obserwowane odkształcenie poziome, wyznacza-
ne jako względna zmiana długości tego odcinka, porównywane jest do zupełnie innej
charakterystyki (drugiej pochodnej przemieszczenia pionowego). Z fizycznej definicji
odkształcenia, jako składowej tensora, wynika, że określa ją zmiana przemieszczenia
punktu materialnego w określonym kierunku. Porównywanie przytoczonych wartości
„odkształceń” nie jest zatem spójne.

Powyższe wskazuje na to, że dotychczasowa procedura oceny wiarygodności pro-
gnoz deformacji terenu według teorii Knothego–Budryka ma słabe strony, co może
w określonym stopniu „zafałszowywać” ocenę zagrożenia terenu wpływami projekto-
wanej eksploatacji górniczej. Dotyczy to wyznaczanych w latach ubiegłych rozbieżności
systematycznych i losowych pomiędzy prognozami deformacji a ich obrazem wynikają-
cym z pomiarów (Batkiewicz 1971, Popiołek 1976, Popiołek, Ostrowski 1981, Stoch
2005, Kowalski 2007). W konsekwencji ma to również wpływ na prognozowane rozkła-
dy granic kategorii terenu górniczego, szczególnie granic pomiędzy strefami poszcze-
gólnych kategorii (Ostrowski 2006, Malinowska 2009).

Ze względu na fakt, że teoria Knothego–Budryka nadal będzie podstawą do wy-
konywania prognoz wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu i obiekty budowla-
ne, konieczne jest zwrócenie uwagi na umiejętne korzystanie z tego modelu. Ukazanie
niedoskonałości stosowanego modelu oraz kierunków poprawy wiarygodności wyko-
nywanych prognoz jest jednym z celów niniejszej pracy. Zagadnienia te opierają się
na wykorzystaniu możliwości, jakie daje aktualnie geodezyjny monitoring skutków
podziemnej eksploatacji górniczej, w zakresie wyznaczania poziomych przemieszczeń
punktów powierzchni terenu.
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Możliwości wykorzystania wyników geodezyjnego monitoringu przemieszczeń

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, można określić zalety wykorzystania
pomiarów przemieszczeń na terenach górniczych. Można zaliczyć do nich następujące
zagadnienia:

– możliwość jednoznacznego wyznaczania przemieszczeń poziomych obserwowa-
nych punktów na podstawie zmian ich położenia określanych ze współrzędnych,

– wykorzystanie przemieszczeń poziomych do prognozowania odkształceń pozio-
mych (jako podstawowego wskaźnika deformacji stosowanego do oceny wpływów
projektowanej eksploatacji górniczej), według procedury umożliwiającej ich jed-
noznaczne porównanie z wynikami obserwacji,

– możliwość analizowania deformacji w punktach regularnych sieci obserwacyjnych
lub na wydzielonych ich fragmentach (rozetach) oraz w punktach sieci nieregular-
nych (punktów rozproszonych czy sieci modularnych), co dotychczas nie było po-
wszechnie stosowane,

– uzyskanie rozkładu wektorów przemieszczenia poziomego (pola wektorowego)
w całym obszarze wpływów eksploatacji umożliwiające zastosowanie tensorowego
opisu deformacji powierzchni,

– możliwość zastosowania tensorowego opisu deformacji powierzchni terenu przez
nałożenie na sieć obserwacyjną pewnych warunków geometrycznych (związanych
głównie z powierzchniowym rozkładem punktów kontrolnych oraz wzajemnymi
odległościami punktów sieci),

– zastosowanie procedury oceny wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię te-
renu i obiekty budowlane opartej pośrednio na przemieszczeniach poziomych.

Zaznaczone powyżej problemy badawcze zostały przedstawione w dalszej części
niniejszej monografii. Podsumowaniem ich treści jest postawiona przez autora po-
niższa teza.

Możliwe jest podniesienie wiarygodności prognoz deformacji powierzchni terenu
w wyniku wykorzystania przemieszczeń poziomych oraz obliczania prognozowanych
wartości odkształceń poziomych w sposób analogiczny (zgodny) do ich wyznaczania
na podstawie wartości przemieszczeń poziomych uzyskiwanych z wyników pomiarów
geodezyjnych.
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1. Przemieszczenie i deformacja
powierzchni terenu

Działalność górnicza, polegająca na wydobywaniu kopaliny ze złoża, powoduje
powstawanie pustki wewnątrz górotworu. Wywołuje to uruchomienie naturalnego pro-
cesu zaciskania powstałej przestrzeni i w efekcie deformowanie się całej struktury skal-
nej zalegającej ponad miejscem prowadzenia eksploatacji. Skutkiem zaistniałych de-
formacji górotworu, spowodowanych przemieszczaniem się mas skalnych w kierunku
środka zaciskającej się pustki, są przekształcenia powstające na zewnętrznej jego po-
wierzchni, tj. powierzchni terenu. Ogół geometrycznych zmian ukształtowania terenu
spowodowanych działalnością górniczą zwany jest deformacją terenu. Jest to pojęcie
używane przede wszystkim do określenia bezpośredniego efektu działalności górniczej,
jakim jest przekształcenie powierzchni w wyniku zmian pierwotnego ukształtowania
terenu. Parametry opisujące zdeformowaną przestrzeń nazywane są wskaźnikami de-
formacji, choć nie wszystkie odnoszą się bezpośrednio do zmian geometrii górotworu
i powierzchni terenu.

Proces deformowania się górotworu następuje w wyniku utraty jego pierwotnej
równowagi statycznej. Na skutek przemieszczania się elementów skalnych wewnątrz
górotworu dochodzi do wytworzenia się na powierzchni terenu pola przemiesz-
czeń (w obszarze objętym wpływem eksploatacji górniczej). Oznacza to, że każdy
punkt powierzchni terenu, znajdujący się w tzw. zasięgu wpływów eksploatacji, ulega
przemieszczeniu i zmienia swoje położenie. Jego nowe położenie w stosunku do pier-
wotnego można opisać przestrzennym wektorem przemieszczenia. Składowe wekto-
ra przemieszczenia rozpatrywane rozdzielnie w kartezjańskim układzie odniesie-
nia opisują ruch pionowy skierowany zazwyczaj w dół (oznaczający obniżenie punktu)
oraz ruch poziomy do środkowej części pola górniczego wywołującego przemiesz-
czenia powierzchni terenu. Wektory przemieszczenia wyznaczone we wszystkich punk-
tach powierzchni terenu na obszarze bezpośredniego oddziaływania robót górniczych
określają powierzchnię wpływu eksploatacji, która nie jest tożsama z geometryczną po-
wierzchnią wyznaczoną na podstawie składowej pionowej przemieszczenia i określaną
jako niecka obniżeń lub częściej jako niecka obniżeniowa (Awierszyn 1947, Ryncarz
1992, Ostrowski 2015).
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Na podstawie analizy poziomego przemieszczenia pojedynczego punktu po-
wierzchni można wnioskować o kinematyce jego ruchu. Wyznaczenie przemieszczeń
wszystkich punktów powierzchni generuje pole przemieszczeń poziomych. Wyraża ono
zmiany zachodzące na fizycznej powierzchni górotworu, wywołane utratą stanu równo-
wagi pomiędzy siłami zewnętrznymi i wewnętrznymi oddziałującymi na elementy
ośrodka. Fizyczny opis tych zmian jest możliwy przy założeniu ciągłości ośrodka, w któ-
rym występują przemieszczenia. Traktuje się wówczas powierzchnię terenu jako po-
wierzchnię tzw. strefy ugięcia (Ryncarz 1992) występującej w deformującym się gó-
rotworze. Związki pomiędzy przemieszczeniem a deformacją występującą w takich
ośrodkach opisuje mechanika ośrodków ciągłych. Ścisłe teoretyczne zależności podane
są w sposób umożliwiający ich szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach i zagadnie-
niach inżynierskich (Green, Adkins 1960, Dill 2007, Bogusz et al. 2015, Neimitz 2016).

Górotwór, jako ośrodek skalny, ma złożoną i w zasadzie niejednorodną budowę.
W niektórych przypadkach można go jednak uznać za ciągły w przypowierzchniowej
warstwie. Takie podejście umożliwia zastosowanie teorii mechaniki ośrodków ciągłych
do opisu jego deformacji. Przykłady takiego opisu znajdują się między innymi w dzie-
dzinie nauk o Ziemi (Newman 2012), geologii (Ramsay, Lisle 2000) czy w mechanice
górotworu (Sałustowicz 1955, Kłeczek 1994). Możliwe jest również wykorzystanie za-
leżności występujących w mechanice ośrodków ciągłych do opisu zjawiska deformo-
wania się powierzchni terenu pod wpływem podziemnej eksploatacji górniczej oraz
określenie związków pomiędzy wyznaczanymi z wyników pomiarów przemieszczenia-
mi a deformacjami występującymi na powierzchni terenu. W kolejnych rozdziałach
przedstawione zostaną elementy mechaniki ośrodków ciągłych oraz mechaniki góro-
tworu. Podane zostaną również teoretyczne zależności pomiędzy przemieszczeniami
indukowanymi działalnością górniczą a deformacjami powierzchni terenu. Autor ogra-
nicza się tu jedynie do analizy skutków bez zagłębiania się w szczegółowy opis i analizę
przyczyn, jak i kinematykę deformowania się powierzchni terenu.

1.1. Przemieszczenie punktu materialnego
i analogia do przemieszczenia
punktu powierzchni terenu

Przemieszczenie punktu materialnego w kartezjańskim układzie odniesienia
oznacza zmianę jego położenia w przestrzeni (rys. 1.1). Pierwotne położenie punktu P
określa wektor x(x, y, z). Oznaczając x = x1, y = x2 i z = x3 (dla ułatwienia zapisów
podanych w dalszej części rozdziału), wektor położenia początkowego można zapisać
w postaci x(xi), gdzie i = 1, 2, 3.
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Rys. 1.1. Przemieszczenie punktu materialnego
(źródło: opracowanie własne)

Po zmianie położenia punktu P jego nową pozycję P 'opisuje wektor x′′′′′(xi′), nato-
miast zmiana położenia opisywana jest przez wektor przemieszczenia punktu u, będący
różnicą wektorów x i x′′′′′.

′= −u x x (1.1)

o składowych:

i i iu x x′= − (1.2)

Stąd

1 1 1xu u x x′= = − (1.3)

2 2 2yu u x x′= = − (1.4)

3 3 3zu u x x′= = − (1.5)

Współrzędne położenia punktu po przemieszczeniu są funkcją współrzędnych
jego położenia początkowego.

( )i ix f x′ = (1.6)

Zatem wektor przemieszczenia również jest funkcją współrzędnych pierwotnych

( )ix=u u (1.7)
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Zakładając, że przemieszczenie punktu nastąpiło w bardzo krótkim czasie t, moż-
na rozpatrywać je wyłącznie jako zmianę jego położenia. Jeśli rozważamy opis ruchu
punktów na powierzchni terenu zachodzących w określonym czasie, to możemy przy-
jąć, że położenie punktu jest funkcją zarówno współrzędnych xi, jak i czasu t.

( ),ix t=u u (1.8)

W takim przypadku właściwy jest kinematyczny opis ruchu punktu, który tutaj zo-
stanie ograniczony do określenia wartości przyrostowych przemieszczenia w określo-
nym interwale czasu.

Rozważając zbiór punktów należących do powierzchni terenu, początkowe po-
łożenie dowolnego punktu P oraz jego położenie po przemieszczeniu można wyzna-
czyć na drodze pomiaru geodezyjnego. Wynikiem pomiaru są początkowe współrzędne
punktu P(x, y, z) oraz jego współrzędne po przemieszczeniu P′(x′, y′, z′). Umożliwiają one
wyznaczenie wektora przemieszczenia, którego składowe opisują wzory (1.3)–(1.5). Wy-
znaczone wektory przemieszczeń dla pewnej skończonej liczby punktów powierzchni
generują dyskretne wektorowe pole przemieszczeń. Ma ono istotne znaczenie w opisie
deformacji powierzchni terenu.

Odnośnie do składowych ruchu punktu na powierzchni terenu, należy stwierdzić,
że dwa pierwsze komponenty przemieszczenia (ux, uy) opisują poziomy ruch punktu
(składowe poziome przemieszczenia w płaszczyźnie XY), natomiast trzeci kompo-
nent (uz) opisuje ruch pionowy (przemieszczenie pionowe), czyli wspomniane już wcze-
śniej obniżenie punktu. Komponenty ux, uy tworzą wypadkowy wektor przemieszczenia
poziomego up (1.9) usytuowany pod kątem ϕ (1.10) do osi X układu współrzędnych.

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2′ ′= + = − + −P P

p x yu u u x x y y (1.9)

arc tg arc tg
′ −ϕ = =
′ −p

y
u

x

u y y
u x x

(1.10)

Można zatem ruch punktu przedstawić zarówno przestrzennie, jak i dwuwymiaro-
wo, na dowolnej płaszczyźnie układu współrzędnych. Uzyskanie odwzorowania trajek-
torii ruchu punktu na płaszczyznę pionową XZ pozwala obserwować drogę, po jakiej
przemieszczał się punkt, i jak postępowało jego obniżenie. Natomiast rzutowanie na
płaszczyznę poziomą XY pozwala wskazać poziomy ruch punktu wynikający z geome-
trycznych zmian występujących na rozpatrywanej powierzchni – wywołanych przykła-
dowo oddziaływaniami robót górniczych (rys. 1.2).
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Rys. 1.2. Przestrzenny tor ruchu punktu powierzchni (a)
oraz jego odwzorowanie na płaszczyzny: b) XZ i c) XY

(źródło: opracowanie własne na podstawie Stoch 2010)

Wektory przemieszczeń umożliwiają szczegółową analizę wartości i kierunków ru-
chu punktów powierzchni oraz ustalenie korelacji ich ruchu z miejscem prowadzonej
eksploatacji górniczej. Na bazie długoletnich doświadczeń i badań można stwier-
dzić, że ruch punktów powierzchni terenu poddanej wpływom eksploatacji pojedyncze-
go pola górniczego następuje w kierunku środka ciężkości wyeksploatowanej jego części
(Keinhorst 1925, Bals 1931/32, Lehmann et al. 1942, Awierszyn 1947, Sroka et al. 2015,
Tajduś 2015a). Przy postępującej eksploatacji kierunek wektorów przemieszczenia na
powierzchni terenu ulega zmianom (Tajduś 2013, 2015b). Niezależnie od lokalizacji
punktu względem krawędzi pola górniczego wektory przemieszczeń tych punktów wska-
zują na środek zmieniającej się geometrii pola górniczego. Zachowanie się punktów ob-
serwacyjnych odbiegające od opisanego może być spowodowane różnymi czynnikami
pozagórniczymi (np. wystąpieniem lokalnego zaburzenia budowy geologicznej góro-
tworu, uszkodzeniem mechanicznym punktu pomiarowego czy też obserwacją obarczo-
ną błędem grubym).

Ograniczając rozważania na temat ruchu elementów górotworu wywołanych pod-
ziemną eksploatacją górniczą jedynie do powierzchni terenu, można przyjąć, że jest
ona dwuwymiarowa (czyli pozioma i płaska). Zagadnienie sprowadza się wówczas do
zagadnienia płaskiego, w którym wyznaczane są tylko poziome składowe wektora
przemieszczenia (w skrócie: przemieszczenie poziome). Dalsze rozważania w niniej-
szej monografii skupiać się będą na analizie przemieszczeń poziomych up oraz ich

a) b)

c)
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składowych ux, uy. Z tego względu określenie „przemieszczenie” odnosić się będzie do
poziomego ruchu punktów zlokalizowanych na powierzchni terenu. Składowa pionowa
(obniżenie) została wyłączona z bezpośrednich analiz. Przestrzenne pole przemiesz-
czeń sprowadza się tym samym do pola przemieszczeń poziomych, dla uproszczenia
nazywanego dalej polem przemieszczeń.

Na podstawie wyników cyklicznych obserwacji geodezyjnych (współrzędnych pła-
skich) poszczególnych punktów powierzchni terenu można wyznaczyć dwojakiego ro-
dzaju wektory przemieszczenia:

1) odniesione każdorazowo do położenia początkowego punktu (współrzędne w po-
czątkowej „zerowej” serii obserwacji), określane jako przemieszczenia całkowite,

2) odniesione każdorazowo do poprzedniej (lub wcześniejszej) rejestracji stanu
przemieszczenia punktu (umożliwiające śledzenie trajektorii jego ruchu), określa-
ne jako przemieszczenia przyrostowe (lub okresowe).

Zatem, jeśli znane jest położenie punktu powierzchni wyznaczone z n obserwacji
(oznaczonych 0, 1, 2, …, i, i + 1, …, n), to możliwe jest wyznaczenie zarówno wektora
przemieszczenia całkowitego (dla dowolnego i-tego stanu przemieszczenia, gdzie refe-
rencyjnym jest stan zerowy – wzory (1.3)–(1.5)), jak również dowolnego wektora prze-
mieszczenia przyrostowego (od cyklu i do i + 1 – wzory (1.11)–(1.13)).

( ) ( )22, 1 , 1 , 1i i i i i i
p x yu u u+ + += + (1.11)

gdzie:

, 1 1i i i i
xu x x+ += − (1.12)

, 1 1i i i i
yu y y+ += − (1.13)

Przemieszczenia przyrostowe wyznaczane w interwałach czasu odpowiadają-
cych kolejnym cyklom obserwacji P'(ti) (gdzie i = 0, 1, …, n) przedstawiane są tak,
że każdy koniec kolejnego wektora przyrostowego przemieszczenia łączy się z począt-
kiem następnego. Umożliwia to wyznaczenie trajektorii ruchu punktu w sposób dys-
kretny (rys. 1.3).

Wektory całkowitego przemieszczenia punktu w i-tym cyklu pomiarowym są sumą
wektorów przemieszczenia przyrostowego wyznaczanych w poszczególnych interwa-
łach pomiarowych:

( ) ( ) ( ) ( )0, 0,1 1,2 1,i i i
p p p p

−= + +…+u u u u (1.14)
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Rys. 1.3. Wektory przemieszczenia poziomego całkowite (kolor niebieski)
i okresowe (kolor czerwony)

Metody geodezyjnych pomiarów przemieszczeń punktów powierzchni terenu
przedstawione zostały w rozdziale 2. Wyniki takich pomiarów, w postaci wyznaczonych
w punktach sieci obserwacyjnej wektorów przemieszczenia, nie znalazły dotychczas
szerokiego zastosowania do oceny wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu. Wek-
torowe pole przemieszczeń, jeśli było wyznaczane, służyło jedynie do interpretacji kie-
runków ruchu punktów powierzchni terenu wywołanych prowadzoną eksploatacją gór-
niczą lub miało charakter badawczy (rozdz. 3 i 4). Aktualnie w wyniku geodezyjnego
monitoringu deformacji stosowanego na terenach górniczych pozyskiwanych jest coraz
więcej danych umożliwiających wyznaczanie przemieszczeń punktów powierzchni tere-
nu. Stwarza to możliwości badania deformacji powierzchni terenów górniczych.

1.2. Dotychczasowe możliwości zastosowania
wektorów przemieszczeń
do wyznaczania deformacji terenu

Stosowane do dzisiaj klasyczne sieci kontrolno-pomiarowe kształtowane są naj-
częściej jako konstrukcje prostoliniowe (lub zbliżone do prostoliniowych), wzdłuż któ-
rych (możliwie w stałej odległości) rozmieszczone są punkty kontrolne (zob. rozdz. 2).
Wykonując bezpośredni pomiar odległości między punktami kontrolnymi w momencie
czasu t ≠ t0, można obliczyć ich zmianę. Oznaczając odległość dowolnego odcinka po-
miarowego AB, zmierzoną w chwili t (co oznacza dowolną, inną niż początkowa, serię
obserwacji), jako d′ oraz odnosząc ją do długości pierwotnej tego odcinka (d0), można
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wyznaczyć wartość względnej zmiany długości odcinka pomiarowego w kierunku jego
lokalizacji (wzór (1.15)).

0

0 0
AB

d dd
d d

−Δε = =
′

(1.15)

Tak zdefiniowana wielkość nazywana jest odkształceniem poziomym (lub de-
formacją relatywną – Ostrowski 2015), co jest znacznym uproszczeniem rzeczywistej
definicji odkształcenia jako miary deformacji ciała stałego czy dowolnego ośrodka
ciągłego. Jest ona jednak powszechnie stosowana w ocenie zagrożenia powierzchni te-
renu oraz obiektów budowlanych wpływami eksploatacji górniczej.

Odkształcenie poziome dane wzorem (1.15) może być zdefiniowane w inny spo-
sób, zbliżony do definicji rzeczywistej charakterystyki deformacyjnej powierzchni terenu.
Podstawą są wektory przemieszczenia poziomego punktów początku i końca odcin-
ka pomiarowego, które określane było inaczej jako przesunięcie punktu pomiarowego
w kierunku linii obserwacyjnej (Szpetkowski 1978). Zagadnienie to ilustruje schemat
przedstawiony na rysunku 1.4.

Rys. 1.4. Wektory przemieszczeń w punktach A i B linii obserwacyjnej
(źródło: opracowanie własne na podstawie Szpetkowski 1978)

Odległość d0 po przemieszczeniu punktów A i B zmieni się o różnicę wektorów
przemieszczenia w kierunku X. Oznaczając d0 = ΔX, otrzymamy d′ = ΔX – Δux. Zatem
odkształcenie poziome, określone jako względna zmiana długości poziomego odcinka
linii obserwacyjnej, można wyznaczyć jako:

x xX u X u
X X

Δ + Δ − Δ Δ
ε = =

Δ Δ
(1.16)
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Wzór (1.16) daje podstawę do zdefiniowania odkształcenia w dowolnym punkcie
deformowanej powierzchni. Będzie to przedmiotem rozważań w podrozdziale 1.5.
Rozpatrując zatem deformację odcinka AB o skończonej długości, można wyznaczyć
ją na podstawie różnicy wektorów przemieszczeń poziomych skierowanych w tym
samym kierunku odniesioną do długości tego odcinka. Tym samym można uzyskać
wartość względnego skrócenia ( )0AB B A

x x xu u uΔ = − <  lub wydłużenia ( )0AB
xuΔ >  od-

cinka (wzór (1.17)), określanego jako odkształcenie poziome ściskające ε(–) lub roz-
ciągające ε(+). Składowa pionowa wektora przemieszczenia umożliwia natomiast
wyznaczenie zmiany nachylenia T odcinka pomiarowego (wzór (1.18)). Znajduje
ono szczególne zastosowanie w analizach wpływu eksploatacji na obiekty o znacznej
wysokości.

AB B A
x x x

AB
AB AB

u u u
l l

Δ −
ε = = (1.17)

AB B A
z z z

AB
AB AB

u u u
T

l l
Δ −

= = (1.18)

Należy podkreślić, że obydwie wielkości należą do tzw. wskaźników deformacji
i wyznaczane są dla całej długości odcinka pomiarowego AB. Na ich podstawie formu-
łowane są wnioski o zagrożeniu wpływami górniczymi powierzchni terenu i obiektów
budowlanych.

1.3. Odkształcenie odcinkowe
jako miara deformacji powierzchni terenu
wyznaczana na podstawie wyników pomiarów

Pomiary geodezyjne wykonywane cyklicznie na terenach górniczych umożliwiają
wyznaczenie płaskich lub przestrzennych współrzędnych punktów pomiarowych w ko-
lejnych cyklach obserwacji. Na podstawie zmian położenia (współrzędnych) wyznacza
się składowe wektora przemieszczenia danego punktu. Niezależnie od geometrii sieci
pomiarowej możliwe jest wykorzystanie poziomych składowych wektora przemieszcze-
nia końcowych punktów dowolnego odcinka pomiarowego AB ( ), , ,A B A B

x x y yu u u u do
wyznaczenia wartości względnej zmiany długości tego odcinka. Wyznaczoną wartość
uznaje się za miarę deformacji powierzchni terenu w miejscu lokalizacji odcinka po-
miarowego i w kierunku określonym przez położenie punktów jego początku i końca.
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Ponieważ wyznaczona w ten sposób wielkość dotyczy całej długości odcinka pomiaro-
wego, proponuje się określać ją jako poziome odkształcenie odcinkowe (oznaczone
w niniejszej monografii symbolem εd i szczegółowo opisane w rozdziale 3). W tenso-
metrii oraz mechanice górotworu istnieje również pojęcie odkształcenia liniowego, od-
noszące się do deformacji linii materialnej deformowanego ciała (Gustkiewicz 1980,
Kłeczek 1994, Pielok 2002, Szafarczyk 2013). Jednak zdaniem autora określenie od-
kształcenie odcinkowe trafniej ukazuje istotę opisywanej wielkości.

Procedura postępowania przy wyznaczaniu odkształcenia odcinkowego εd na pod-
stawie poziomych składowych wektora przemieszczenia jest następująca:

1) wyznaczenie kierunku odcinka pomiarowego, definiowanego przez położenie jego
początkowego i końcowego punktu, jako kąta α odmierzanego lewoskrętnie od
osi X w kartezjańskim układzie odniesienia,

2) wyznaczenie wektora przemieszczenia poziomego uα na podstawie składowych
poziomych wektora przemieszczenia (ux oraz uy) końcowych punktów odcinka –
wzór (1.19),

3) obliczenie wartości odkształcenia odcinkowego na boku AB w kierunku danym
przez kąt α (rys. 1.5) za pomocą wzoru (1.20).

cos sinx yu u u∝ = ∝ + ∝ (1.19)

( ) ( )
( ) ( )2 2

cos sin cos sinB B A AB A x y x yAB
d

B A B A

u u u uu u
AB

x x y y

α α
α + α − α + α−

ε = =
− + −

(1.20)

Przytoczone zależności umożliwiają określenie charakterystyki deformacyjnej po-
wierzchni terenu przez rozkład odkształceń odcinkowych εd w miejscu prowadzenia ob-
serwacji. Charakterystyka deformacyjna dla danego obszaru zależy od konfiguracji sieci
obserwacyjnej, lokalizacji poszczególnych punktów pomiarowych, ich liczby i zagęszcze-
nia na danym terenie. Dlatego bardzo istotne jest w tym przypadku właściwe zaprojek-
towanie sieci obserwacyjnej pod kątem jej wykorzystania w pomiarach deformacji.

Stosując opisaną powyżej procedurę obliczeniową, można wyznaczyć rozkład od-
kształceń dla odcinków na powierzchni, które mogą mieć różną długość i mogą wystę-
pować w różnych kierunkach. Może to powodować trudności w analizie deformacji,
ze względu na niejednorodność odkształceń, w odniesieniu do różnych warunków ich
wyznaczania. Rozwiązaniem w takim przypadku może być geometrycznie regularna
sieć obserwacyjna zapewniająca jednorodność uzyskiwanych wartości odkształceń. Sieć
taka została opisana w rozdziale 2, natomiast analizę deformacji uzyskanych na podsta-
wie obserwacji takiej sieci przedstawiono w rozdziale 3.
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Rys. 1.5. Rozkład wektora przemieszczenia poziomego up: a) składowe wektora poziomego
przemieszczenia up oraz wektor przemieszczenia w kierunku α,

b) kierunkowy rozkład wektora przemieszczenia uα
(źródło: opracowanie własne)

1.4. Deformacja
jako charakterystyka pola przemieszczeń

Rozpatrując zbiór punktów tworzących bryłę lub powierzchnię stanowiącą część
rozpatrywanej bryły, można stwierdzić, że w przypadku tzw. ruchu sztywnego, obejmu-
jącego translację i / lub obrót, bryła czy powierzchnia nie zmienią swojego kształtu.
Oznacza to, że mimo stwierdzonego ruchu nie doszło do ich deformacji. W przypad-
ku gdy obserwowany jest ruch punktów należących do omawianych obiektów oraz wek-
tory przemieszczenia punktów położonych w pewnym obszarze różnią się co do war-
tości i / lub kierunku, stwierdza się, że bryła / powierzchnia została zdeformowana.
Do stwierdzenia deformacji istotny jest zatem ruch poszczególnych punktów bryły /
powierzchni względem innych jej punktów. W przypadku ruchu sztywnego względne
przemieszczenia punktów rozpatrywanego obiektu są zerowe. W związku z tym defor-
mację można zidentyfikować, analizując rozkład wektorów przemieszczenia punktów
rozpatrywanego obiektu.

W niniejszej monografii obejmującej tematykę ochrony terenów górniczych anali-
zie poddano pole przemieszczeń kształtujące się na powierzchni terenu nad prowadzo-
ną eksploatacją górniczą lub ukształtowane w wyniku jej zakończenia. Pod poję-
ciem pola przemieszczeń należy rozumieć jego dyskretną reprezentację, tj. określenie
wektorów przemieszczeń w skończonej liczbie punktów należących do deformowanej

a) b)
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powierzchni terenu. Umożliwia to analizę przemieszczeń poszczególnych punktów
oraz stwierdzenie lokalnych stref deformacji. Strefy takie tworzą się w miejscach, gdzie
występują zróżnicowane wartości oraz kierunki wektorów przemieszczenia w sąsiadu-
jących ze sobą punktach terenowych. W celu lepszego zobrazowania tego zagadnienia
rozpatrzyć można trzy efekty występujące w polu przemieszczeń:

1) efekt braku deformacji, jeśli zaobserwowano ruch, lecz wektory przemieszczenia
wskazują na jednakowe przemieszczanie się sąsiednich punktów (wektory są rów-
ne pod względem wartości i kierunku – występuje tylko translacja lub nastąpił
tzw. obrót sztywny bez deformacji),

2) efekt deformacji „jednokierunkowej”, jeśli wektory przemieszczenia mają ten sam
kierunek i zwrot, lecz różne długości (rys. 1.6a),

3) efekt deformacji „wielokierunkowej”, w przypadku gdy wektory przemieszczenia
poziomego mają różne kierunki i różne długości (rys. 1.6b).

Rys. 1.6. Schemat dyskretnego pola przemieszczeń wskazującego na deformację:
a) jednokierunkową, b) wielokierunkową

(źródło: opracowanie własne)

Ponadto w strefach deformacji powierzchni można wyróżnić lokalne strefy ściskań
i strefy rozciągań, wskazujące na jakościowy charakter deformacji. Rozważając pewną
ograniczoną powierzchnię, w której punktach znajdują się przynajmniej dwa wektory
przemieszczenia, można określić charakter deformacji, podobnie jak na rysunku 1.7a i b.
W przypadku deformacji jednokierunkowej zmiana wartości sąsiednich wektorów prze-
mieszczenia generuje deformację polegającą na lokalnym ściśnięciu lub lokalnym
rozciągnięciu zdeformowanej powierzchni w jednym kierunku (por. podrozdz. 1.3).
Przypadek różnokierunkowych wektorów przemieszczenia również wskazuje na wystą-
pienie obydwu rodzajów stref deformacyjnych. Jednak ilościowe ich wyznaczenie nie
jest tak oczywiste jak w przypadku pierwszym.

Efekt oddziaływania pola przemieszczeń w ujęciu płaskim dla przedstawionych po-
wyżej wariantów obrazuje rysunek 1.8. Rozpięta na płaszczyźnie regularna siatka wza-

a) b)
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jemnie prostopadłych odcinków (rys. 1.8a) wykazuje efekt deformacji jednokierunkowej
(rys. 1.8b) jako skutek oddziaływania pola przemieszczeń przedstawionego na rysun-
ku 1.7a. Natomiast w przypadku deformacji wielokierunkowej (rys. 1.8c) deformacja
siatki jest wynikiem oddziaływania pola przemieszczeń zobrazowanego na rysunku 1.7b.

Rys. 1.7. Strefy deformacyjne w polu przemieszczeń:
a) jednokierunkowe, b) wielokierunkowe

Rys. 1.8. Deformacja powierzchni w ujęciu płaskim: a) stan pierwotny,
b) deformacja jednokierunkowa, c) deformacja wielokierunkowa

1.5. Odkształcenie powierzchni ciągłej
w polu przemieszczeń

W mechanice górotworu przyjmuje się, że istnieją więzy zapobiegające ruchowi
pewnego wycinka górotworu jako bryły. Z tego względu nie jest możliwe przemiesz-
czenie cząstek górotworu bez jego deformacji (Kłeczek 1994). Traktując powierzch-
nię terenu w obszarze ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej jako ciągłą ze-
wnętrzną powierzchnię górotworu, można teoretycznie rozpatrywać jej deformacje jako
skutek naprężeń i wywołanych przez nie przemieszczeń na fizycznej powierzchni ciała
stałego (masywu skalnego).

a) b) c)

a) b)
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Deformacja (zniekształcenie) powierzchni fizycznej jest zatem przekształceniem,
które oznacza zmianę wzajemnego położenia punktów powierzchni tego ciała. Opisy-
wana jest przez odkształcenie, jako miarę deformacji ciała fizycznego spowodowanej
oddziaływaniem sił zewnętrznych. Aby móc przedstawić deformację każdego elementu
powierzchni, konieczne jest zdefiniowanie pojęcia tzw. tensora odkształcenia, określa-
jącego stan odkształcenia ciała w dowolnym jego punkcie.

W celu uproszczenia zapisów definicyjnych przyjmuje się wzmiankowane wcze-
śniej oznaczenia X = X1, Y = X2, Z = X3. W przypadku jednowymiarowym można
rozpatrywać odcinek linii prostej w kierunku osi X1 o długości ΔX1, który uległ wydłu-
żeniu w tym samym kierunku (X1) o wartość Δu1 (rys. 1.9). Stwierdza się wówczas, że
wskazuje on w tym kierunku na odkształcenie powierzchni, która uległa deformacji.
W celu ilościowego określenia odkształcenia należy posłużyć się względną miarą,
tj. odniesioną do jego początkowej długości ΔX. Podobnie jak w podrozdziale 1.2
(wzór (1.16)) odkształcenie względne można zapisać jako:

1

1

u
X

Δε =
Δ

(1.21)

Rys. 1.9. Odkształcenie liniowe odcinka w kierunku X1 oraz X2

Aby zdefiniować odkształcenie liniowe w kierunku X1 w punkcie, należy określić
granicę powyższej zależności przy długości odcinka zmierzającej do zera (wzór (1.22)).
Wynikiem jest składowa tensora odkształceń (w kierunku X1) w sensie Cauchy’ego:

1

1 1 1
11

0 1 1 1
lim
X

u du u
X dX XΔ →

⎛ ⎞Δ ∂= = = ε⎜ ⎟Δ ∂⎝ ⎠
(1.22)
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Podobnie dla odkształcenia w kierunku X2

2

2 2 2
22

0 2 2 2
lim
X

u du u
X dX XΔ →

⎛ ⎞Δ ∂= = = ε⎜ ⎟Δ ∂⎝ ⎠
(1.23)

Analogicznie można zdefiniować odkształcenie w kierunku X3 (ε33). Suma od-
kształceń liniowych nazywana jest dylatacją lub względnym odkształceniem objętościo-
wym i jest równa względnej zmianie objętości elementarnego sześcianu.

11 22 33
V

V
Δε + ε + ε = (1.24)

Odkształcenia liniowe odpowiadają zatem za deformacje związane ze zmianą
objętości bryły (w przestrzeni trójwymiarowej) lub zmianę pola powierzchni (w prze-
strzeni dwuwymiarowej). Rozpatrując dwuwymiarowy (płaski) stan przemieszczenia
(ux = u1, uy = u2) oraz płaski stan deformacji, wystarczy określić tylko dwie składowe
odkształcenia liniowego: ε11 i ε22 (oznaczane również εxx, εyy lub w skrócie εx, εy), które
stanowią komponenty tensora odkształcenia.

Oprócz zmiany objętości dowolnej bryły, może również dojść do zmiany kształtu.
Opisuje ją odkształcenie postaciowe, przez które rozumie się kąt, o jaki zmienił
się kąt prosty po zmianie kształtu obiektu (ilustruje to rysunek 1.10 i rozpatrywany
kąt BAD). Kąt B′AD′ może być mniejszy lub większy od 90°, a miarą odkształcenia
postaciowego jest połowa kąta γ = α + β.

Rys. 1.10. Schematyczne przedstawienie zmiany geometrii (kształtu)
obiektu opisanej przez odkształcenie postaciowe

(źródło: opracowanie na podstawie Neimitz 2016)
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Na podstawie rysunku 1.10 można zapisać:

2 1

1 2
tg , tg

u u
X X

Δ Δα = β =
Δ Δ

(1.25)

Przyjmując, że omawiane odkształcenia mają bardzo małe wartości (infinitezymal-
ne), można założyć, że zmiany kątów również są niewielkie. Stąd tgα ≅ α oraz tgβ ≅ β.
Zatem można zapisać (podobnie jak w przypadku odkształcenia liniowego), że w gra-
nicy ΔX1 oraz ΔX2 zmierzającej do zera otrzymuje się:
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⎛ ⎞Δ ∂= = = α⎜ ⎟Δ ∂⎝ ⎠
(1.26)
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⎛ ⎞Δ ∂= = = β⎜ ⎟Δ ∂⎝ ⎠
(1.27)

Stąd odkształcenie postaciowe w płaszczyźnie X1X2 można zapisać jako:

2 1
12

1 2

u u
X X

∂ ∂γ = α + β = +
∂ ∂

(1.28)

Podobnie można określić odkształcenia postaciowe dla pozostałych komponen-
tów przestrzennego tensora odkształcenia (γ21, γ23, γ32, γ31, γ13). Przy założeniu, że
górotwór podczas odkształcania zachowuje swoją ciągłość (przynajmniej w warstwie
przypowierzchniowej), prawdziwe jest stwierdzenie, że jego elementy nie mogą wyko-
nywać ruchu obrotowego wokół swoich krawędzi (Ryncarz 1992). Tensor odkształcenia
staje się wtedy tensorem symetrycznym, w którym γ12 = γ21, γ23 = γ32 oraz γ31 = γ13.
Stan odkształcenia w punkcie jest zatem określony przez dziewięć składowych tensora
odkształcenia Tε w postaci:

11 21 31

12 22 32

13 23 33

1 1
2 2

1 1
2 2
1 1
2 2

Tε

⎡ ⎤ε γ γ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= γ ε γ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥γ γ ε⎢ ⎥⎣ ⎦

(1.29)

Tensor odkształcenia można uzyskać również przez dekompozycję asymetrycznej
macierzy przemieszczeń jednostkowych nazywanej gradientem przemieszczenia lub
inaczej gradientem deformacji:
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(1.30)

Ze względu na rozpatrywanie płaskiego stanu przemieszczenia można ograniczyć
tensor odkształcenia z dziewięciu do czterech składowych. Stąd po dekompozycji ma-
cierz gradientu przemieszczeń uzyskuje postać:
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(1.31)

Prowadzi to do uzyskania dwuwymiarowego tensora odkształcenia w punkcie jako
macierzy symetrycznej. Oznaczając (dla uproszczenia) 0,5·γ12 = ε12 oraz 0,5·γ21 = ε21,
można zapisać:
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21 22
Tε

ε ε
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ε ε
(1.32)

Druga składowa dekompozycji gradientu przemieszczeń jest macierzą antysyme-

tryczną i nazywana jest tensorem obrotu. Jej wyrazy oznacza się: 1 2
12
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 przy czym ω12 = –ω21. Tensor obrotu ma zatem postać:
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Jeśli podczas deformacji obiektu doszło również do jego obrotu, wtedy końcowy
stan po deformacji jest złożeniem tensora odkształcenia oraz tensora obrotu. Ze wzglę-
du na znikome efekty rotacji można je zaniedbać przy rozważaniach dotyczących gór-
niczych deformacji powierzchni terenu. W takim przypadku deformację powierzchni
w punkcie można zredukować do analizy płaskiego tensora odkształcenia Tε.

W dotychczasowych rozważaniach założono, że obiekt (ciało fizyczne) ulega
nieskończenie małym odkształceniom zachodzącym w najbliższym (elementarnym)
otoczeniu rozpatrywanego punktu. Oznacza to, że występujące tu przemieszczenie
jest bardzo małe względem rozmiaru obiektu, natomiast odkształcenie występuje
w niewielkim otoczeniu analizowanego punktu. Dodatkowe założenie o jednorodno-
ści odkształcenia (tzn. możliwości opisania go funkcją liniową) pozwala uprościć za-
pis tensora odkształcenia do postaci opisanego powyżej tensora małych odkształceń
Cauchy’ego.

W praktyce pomiarów deformacji na terenach górniczych niemożliwe jest spełnie-
nie przyjętych założeń dla wyznaczania tensora małych odkształceń. Rzeczywista po-
wierzchnia terenu nie jest powierzchnią ciągłą, a stosowane metody pomiarowe nie
umożliwiają wykonania pomiaru odkształceń w dowolnym punkcie tej powierzchni.
Skutkiem tego są problemy w interpretowaniu wyników pomiarów prowadzonych me-
todami geodezyjnymi lub tensometrycznymi na różnej długości odcinkach pomiaro-
wych, a także trudności w weryfikacji prognoz deformacji prowadzonych na podstawie
tych pomiarów.

W przypadkach gdy powierzchnia fizyczna danego obiektu ulega odkształce-
niom skończonym (tzn. dowolnie dużym) i niejednorodnym, tensory odkształcenia
są funkcjami nieliniowymi gradientów przemieszczeń, co w sposób istotny kompliku-
je opis matematyczny. Dla takich przypadków należy stosować bardziej ogólne za-
pisy tensorów odkształcenia, podane w literaturze dotyczącej mechaniki górotwo-
ru (np. Kłeczek 1994) czy mechaniki ośrodków ciągłych (Dill 2007, Newman 2012, Nei-
mitz 2016).

Ogólna postać tensora odkształcenia w ujęciu płaskim lub przestrzennym za-
leży od przemieszczeń punktów materialnych. Do wyznaczenia przemieszczeń tych
punktów konieczna jest znajomość pierwotnego położenia danego punktu (przed od-
kształceniem) oraz aktualnego jego położenia (po odkształceniu). Zatem oznacza-
jąc położenie początkowe punktu przez wektor Xi oraz jego położenie aktualne (po
przemieszczeniu) przez xi, można zapisać definicję przemieszczenia podobnie jak we
wzorze (1.2):

 1, 2, 3i i iu x X i= − = (1.34)
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Obliczenia pochodnych cząstkowych względem położenia początkowego oraz ak-
tualnego prowadzą do uzyskania ogólnej postaci tensora odkształcenia nazywanej ten-
sorem Eulera lub też tensorem Almansiego:

1
2

ji k k
ij

j i i j

uu u u
x x x x

⎛ ⎞∂∂ ∂ ∂
ε = + +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

(1.35)

lub do uzyskania postaci tensora odkształceń Greena

1
2

ji k k
ij

j i i j

uu u u
E

X X X X

⎛ ⎞∂∂ ∂ ∂
= + +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

(1.36)

Powyższe wzory przedstawiono w zapisie wskaźnikowym oraz zgodnie z tzw. kon-
wencją sumacyjną, które upraszczają macierzowe postaci tensorów odkształcenia.
Szczegółowe wyprowadzenia postaci tensorów odkształceń można prześledzić w litera-
turze (np. Dill 2007, Newman 2012, Neimitz 2016).

Tensory Almansiego i Greena różnią się sposobem opisu wektora przemieszcze-
nia. W pierwszym z nich przemieszczenie punktu wyznacza się w odniesieniu do ak-
tualnego jego położenia (xi), natomiast w drugim w odniesieniu do jego położenia
początkowego (Xi). Pierwszy sposób opisu wektora przemieszczenia określa tzw. nota-
cja Eulera (lub współrzędnych przestrzennych), natomiast sposób drugi tzw. notacja
Lagrange’a (lub inaczej: współrzędnych materialnych).

Jeżeli rozpatruje się małe odkształcenia, to wyrazy orazk k

j j

u u
x X

∂ ∂
∂ ∂

 we wzorach

(1.35) i (1.36) mają również bardzo małą wartość, którą można pominąć. W takim
przypadku otrzymujemy tensory małych odkształceń w dwóch postaciach:

1) względem współrzędnych przestrzennych – aktualnych (xi) – tensor odkształcenia
Cauchy’ego:
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(1.37)

2) względem współrzędnych materialnych (Xi) – tensor odkształcenia Greena:
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(1.38)
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Przemieszczenia punktów powierzchni terenu wywołane działalnością górniczą
wyznaczane są na podstawie cyklicznych obserwacji geodezyjnych (zob. rozdz. 2). Wek-
tory przemieszczeń poziomych wyznaczane są w odniesieniu do pierwotnego położe-
nia punktu ulegającego przemieszczeniu. Stąd bardziej adekwatnym sposobem opisu
wektora przemieszczenia jest w tym przypadku notacja Lagrange’a. Natomiast właści-
wym do opisu deformacji powierzchni terenu będzie tensor odkształceń Greena w uję-
ciu płaskim.

1.5.1. Odkształcenia kierunkowe i główne

Odkształcenie w danym punkcie zdefiniowane jest przez tensor odkształcenia,
którego składowe liniowe ε11 i ε22 skierowane są wzdłuż osi układu współrzędnych X1

i X2. Ich orientacja określona jest poprzez kąt α = 0° dla ε11 oraz kąt α = 90° dla ε22.
Na podstawie wartości odkształceń liniowych oraz odkształcenia postaciowego ε12

możliwe jest wyznaczenie wartości odkształcenia liniowego w dowolnym kierunku α:

2 2
11 12 22cos 2 sin cos sinl

αε = ε ⋅ α + ⋅ε ⋅ α ⋅ α + ε ⋅ α (1.39)

a także odkształcenia postaciowego w dowolnym kierunku α:

( ) ( )2 2
11 22 12sin cos cos sinp

αε = ε − ε ⋅ α ⋅ α − ε ⋅ α − α (1.40)

Kierunkowe odkształcenie liniowe jest wykorzystywane w prognozach deformacji
dla obiektów wydłużonych, dla których istotna jest wartość odkształcenia wyznaczona
w kierunku jego dłuższego wymiaru. Natomiast kierunkowe odkształcenie postaciowe
nie jest obecnie wykorzystywane w prognozach deformacji terenu górniczego.

Zdefiniowane składowe tensora odkształcenia zależą od przyjętego układu współ-
rzędnych. Przy zmianie układu odniesienia składowe tensora również ulegną zmianie.
Można jednak określić tzw. niezmienniki (inwarianty), które niezależnie od transfor-
macji układu współrzędnych nie będą zmieniać swoich wartości. Takimi niezmiennika-
mi są odkształcenia liniowe główne, które oznaczane są najczęściej przez εmax i εmin lub
εmax(+) i εmax(–) (rzadziej εg1 i εg2) i określane jako odkształcenia ekstremalne, oraz
ekstremalne odkształcenia postaciowe εp ekstr.:

( )2 211 22
max 11 22 12
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2 2
ε + ε

ε = + ε − ε + ε (1.41)
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( )2 211 22
min 11 22 12

1
4

2 2
ε + ε

ε = − ε − ε + ε (1.42)

oraz

( )2 2
ekstr. 11 22 12

1
4

2pε = ± ε − ε + ε (1.43)

Odkształcenia główne εmax i εmin występują na tzw. kierunkach głównych, wzajem-
nie prostopadłych. Są to kierunki, w których nie występują odkształcenia postaciowe,
zatem nie zmienia się kąt pomiędzy nimi. Kierunek, na jakim występuje εmax dany
przez kąt ξ, jest odmierzany lewoskrętnie od osi X1 i wyznaczany z zależności:

12

11 22

2
tg2

εξ =
ε − ε (1.44)

Na rysunku 1.11 przedstawiono przykładowe charakterystyki kierunkowe składo-
wych płaskiego tensora odkształcenia.

Rys. 1.11. Przykładowe rozkłady kierunkowe składowych płaskiego tensora odkształcenia:
a) odkształcenia jednoimienne ujemne (kolor niebieski), b) odkształcenia różnoimienne: dodatnie
(kolor czerwony), ujemne (kolor niebieski); linie zielone oznaczają kierunki zerowych odkształceń

liniowych
(na podstawie Kwiatek 1997)

Wartości składowych tensora odkształcenia wyznaczone w punktach na po-
wierzchni terenu tworzą tensorowe pole odkształcenia, które charakteryzuje defor-
mację fizycznej powierzchni pod wpływem sił zewnętrznych. Pole tensorowe można
graficznie przedstawić za pomocą oznaczonych w punktach powierzchni wzajemnie

a) b)
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prostopadłych odcinków o długościach proporcjonalnych do wartości odkształceń eks-
tremalnych (εmin, εmax). Kierunki ich umieszczenia w układzie odniesienia określają
kierunki główne (ξ, ξ + 90°). Różne przypadki oznaczania płaskiego tensora odkształ-
cenia w zależności od charakterystyki obydwu wartości odkształceń głównych przedsta-
wia rysunek 1.12.

Rys. 1.12. Graficzna prezentacja płaskiego tensora odkształcenia w punkcie.
Odkształcenia główne: a) i b) jednoimienne i równowartościowe,

d) i e) jednoimienne, różnowartościowe, c) i f) różnoimienne i różnowartościowe
(źródło: na podstawie Kwiatek 1997)

Odkształcenia główne odgrywają ważną rolę w prognozach deformacji powierzch-
ni terenu. Na ich podstawie określa się ekstremalny stan odkształcenia i ocenia zagro-
żenie obiektów na terenie górniczym. W zagadnieniach tych należy wziąć pod uwagę
zasygnalizowany powyżej istotny problem różnicy pomiędzy obliczonym a pomierzo-
nym odkształceniem poziomym. Przedstawiony w powyższych rozdziałach tok myślowy
odnosi się zarówno do wyznaczania odkształceń powierzchni terenu na podstawie wy-
ników pomiarów przemieszczeń w sposób dyskretny (tzn. na odcinkach pomiarowych),
jak i do wyznaczania odkształceń w punkcie przy zastosowaniu modeli matematycz-
nych i założeniu ciągłości deformującego się ośrodka. Zasadniczą kwestią jest weryfi-
kacja wyników prognoz czy modelowania deformacji powierzchni terenu przez porów-
nanie z wynikami obserwacji, które, jak już wcześniej wspomniano, nie jest poprawne.

a) b) c)

d) e) f)
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Porównuje się ze sobą prognozowane w danym punkcie wartości odkształcenia (prze-
ważnie są to odkształcenia ekstremalne) z odkształceniami kierunkowymi wyznaczany-
mi na kierunku odpowiadającym lokalizacji odcinka pomiarowego o określonej dłu-
gości. Już samo przyporządkowanie wartości odkształcenia do długości całego odcinka
pomiarowego jest dużym uproszczeniem i powoduje tzw. uśrednianie jego wartości.
Tym bardziej jest nieprawidłowe porównywanie go z wartością obliczoną w punkcie
początkowym, końcowym czy nawet w środku odcinka i zorientowaną w zupełnie in-
nym kierunku. Problem ten zdaniem autora można rozwiązać, wyznaczając wartości
odkształceń zarówno z pomiaru, jak i modelowania w jednakowy sposób. Zostanie on
omówiony w rozdziale 3.

1.5.2. Wyznaczanie odkształceń głównych
na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych

Odkształcenia odcinkowe εd, tak jak to opisano w podrozdziale 1.2, są w zasadzie
odkształceniami kierunkowymi zależnymi od lokalizacji bazy pomiarowej. Wykonując
pomiary na odcinkach linii obserwacyjnej, otrzymujemy praktycznie jeden kierunek
wyznaczania odkształceń, podczas gdy wartości uzyskane z prognozy obejmują ekstre-
malne odkształcenia poziome w kierunku ich występowania (zwykle innym niż kierunek
pomiarowy). Aby uzyskać obserwowane wartości odkształceń ekstremalnych, należy za-
stosować proste konstrukcje pomiarowe, umożliwiające obliczenie ich wartości na pod-
stawie wyznaczonych odkształceń odcinkowych. Konstrukcje takie, nazywane rozetami
pomiarowymi (lub geodezyjnymi), stosuje się lokalnie w obszarach, na których według
prognoz dojdzie do maksymalnego oddziaływania skutków eksploatacji górniczej i na
których występuje zabudowa. Natomiast pomiary wykonywane z wykorzystaniem tych
konstrukcji nazywa się pomiarami tensometrycznymi realizowanymi metodami geodezyj-
nymi (Pielok 2002). Pomiary tensometryczne realizowane są również za pomocą czujników
tensometrycznych umieszczanych w gruncie lub mocowanych do obiektów budowla-
nych na powierzchni i prowadzących ciągły monitoring odkształceń (Gustkiewicz 1980,
Gustkiewicz, Trutwin 1961).

Znane są powszechnie trzy rodzaje rozet pomiarowych, które są stosunkowo łatwe
do skonfigurowania w dowolnej sieci obserwacyjnej lub też mogą stanowić odrębne
gniazda punktów niezależne od sieci pomiarowej (Szpetkowski 1978, Pielok 2002, Sza-
farczyk 2013). Są to:
1) rozety prostokątne (rys. 1.13a),
2) rozety delta (rys. 1.13b),
3) rozety centralne (rys. 1.13c).

Pomiar odkształceń w rozetach polega na pomiarze długości, a w zasadzie zmian
długości boków rozety pomiarowej w n seriach obserwacyjnych. Na podstawie zmian tych



48

długości wyznaczane są odkształcenia liniowe (Pielok 2002), a następnie odkształcenia
główne (ekstremalne). Ze względu na coraz szersze stosowanie metod pomiaru umoż-
liwiających wyznaczanie współrzędnych punktów obserwacyjnych możliwe jest również
uzyskiwanie wektorów przemieszczeń punktów w rozetach pomiarowych. Na podsta-
wie wektorów poziomych przemieszczeń możliwe jest wyznaczanie odkształceń odcin-
kowych poszczególnych boków rozety oraz obliczanie wartości odkształceń ekstremal-
nych na kierunkach głównych (Hejmanowski, Kwinta 2005a, 2005b).

Rys. 1.13. Rodzaje rozet pomiarowych i schematy ich konstruowania
z wykorzystaniem punktów linii obserwacyjnej: a) rozeta prostokątna,

b) rozeta delta, c) rozeta centralna (gwiaździsta)
(źródło: opracowanie na podstawie Pielok 2002)

Obliczeń wartości odkształceń ekstremalnych można dokonać na podstawie pro-
stych zależności przy założeniu, że oś X1 układu współrzędnych jest zorientowa-
na zgodnie z kierunkiem odkształcenia odcinkowego ε1. Wtedy dla rozety prostokąt-
nej (1.13a) można zapisać, że kierunek ϕ1(ε1) = 0, ϕ2(ε2) = 3/4π oraz ϕ3(ε3) = π/2. Stąd
otrzymuje się:
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(1.45)

Dla rozety delta (rys. 1.13b) jest: ϕ1(ε1) = 0, ϕ2(ε2) = 2/3π oraz ϕ3(ε3) = 1/3π. Stąd
zyskuje się:
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W przypadku rozet centralnych wyznaczenie odkształceń głównych sprowadza
się do rozwiązania układu równań opisujących odkształcenia w kierunkach αi (gdzie
i = 1, 2, …, n) dla wszystkich ramion rozety (Hejmanowski, Kwinta 2005a, Szafar-
czyk 2013).

2 2
11 12 22cos 2 sin cos sin

i i i i iαε = ε α + ε α α + ε α (1.47)

= −v Ax l (1.48)

( ) 1−
= ⋅T Tx A A A l (1.49)

gdzie:
v – wektor poprawek,
A – macierz współczynników przy niewiadomych,
x – macierz niewiadomych (ε11, ε22, ε12 = ε21),
l – wektor obserwacji (εαi).

W przypadku obserwacji nadliczbowych możliwe jest wyrównanie wyników oraz
obliczenie błędów uzyskanych wartości składowych tensora odkształcenia.

We wszystkich typach rozet geodezyjnych, na podstawie wyników pomiarów, wy-
znacza się początkowo wartości składowych tensora odkształcenia (ε11, ε22, ε12), a na-
stępnie wartości odkształceń głównych (εmax, εmin, εp ekstr.) – wzory (1.41)–(1.43). Na
rysunku 1.13 przedstawiono możliwości uzupełnienia sieci obserwacyjnej, której ele-
mentem jest linia pomiarowa, o konstrukcje rozet geodezyjnych. Wiąże się to ze stabi-
lizacją jednego dodatkowego punktu lub dwóch dodatkowych punktów w sąsiedztwie
wybranego punktu lub odcinka linii. W rozdziale 2 opisano ponadto możliwości two-
rzenia innego rodzaju rozet, które nazwano modułowymi. Są to rozety w kształcie zbli-
żonym do kwadratu. Umożliwiają one wyznaczenie lokalnego rozkładu odkształcenia
oraz uzyskanie wartości odkształceń ekstremalnych w dwóch niezależnych konfigura-
cjach pomiarowych (zobacz rozdział 2).

1.5.3. Możliwości wyznaczania
powierzchniowego rozkładu odkształceń głównych

Powierzchniowy rozkład odkształceń głównych można uzyskać na podstawie skła-
dowych przemieszczeń poziomych zaobserwowanych na powierzchni terenu górni-
czego. W tym celu dokonuje się aproksymacji wektorowego pola przemieszczeń, która
nadaje wynikom pomiarów geodezyjnych charakter ciągły. Skutkuje to wyrażeniem
przemieszczeń za pomocą ciągłych funkcji współrzędnych punktów kontrolnych oraz
zaczepionych w nich wektorów przemieszczenia. W wyniku fizycznej interpretacji pola
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przemieszczeń można otrzymać między innymi składowe stanu odkształcenia (tensora
odkształcenia), czyli odkształceń liniowych oraz postaciowych, które stanowią podsta-
wę wyznaczenia odkształceń głównych. Konieczne jest w tym przypadku przyjęcie ogól-
nego założenia, że deformowana powierzchnia terenu jest zgodna z modelem ośrodka
ciągłego. Jest to zasadne dla wierzchniej warstwy górotworu uformowanej z gruntów
drobnoziarnistych o znacznej miąższości.

Aproksymacja wektorowego pola przemieszczeń wymaga określonej liczby repre-
zentujących go wektorów przemieszczeń. Jest to uzależnione od odpowiedniego roz-
mieszczenia punktów sieci kontrolno-pomiarowej (gęstości sieci), która będzie omó-
wiona w rozdziale 3.

Oznaczając symbolicznie wektor przemieszczenia jako:

( ) ( ) ( )1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3, , , , , , , ,u u u X X X u X X X u X X X= ⎡ ⎤⎣ ⎦
� �

(1.50)

można określić funkcje wyrażające składowe przemieszczenia zależne od wartości
przemieszczeń w poszczególnych punktach (i) reprezentujących pole przemieszczeń:
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(1.51)

Aby możliwa była aproksymacja wektorowego pola przemieszczeń oraz jego fi-
zyczna interpretacja, należy przyjąć, że funkcje przemieszczeń są odwracalne i dosta-
teczną liczbę razy różniczkowalne. Przyjmuje się, że najbardziej odpowiednimi do
aproksymacji pola przemieszczeń są wielomiany trzech zmiennych (Czaja 1971). Ogól-
na ich postać jest następująca:

0 1 1 2 2 3 3
k k k k

ku a a X a X a X= + + + (1.52)

Biorąc pod uwagę opisywane w niniejszej pracy zagadnienia, wystarczy ograniczyć
funkcje aproksymacyjne do wielomianów dwóch zmiennych (X1, X2). Wyznaczane jest
wówczas pole przemieszczeń poziomych o składowych u1, u2. Wielomiany mogą być
stopni: pierwszego, drugiego lub wyższych (w zależności od złożoności rozpatrywanego
pola przemieszczeń).

Pełną procedurę aproksymacji wektorowego pola przemieszczeń można prześle-
dzić w literaturze (np. Czaja 1971). Interpretacja fizyczna uzyskanego pola prze-
mieszczeń obejmuje wyznaczenie składowych tensora małych odkształceń Greena
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(wzór (1.38)) oraz składowych tensora obrotu (zależność (1.31)). Ponadto możliwe jest
również wyznaczanie innych charakterystyk deformacyjnych takich jak skręcenia czy
ugięcia, które nie zostały opisane w niniejszej pracy.

Na podstawie uzyskanych składowych płaskiego tensora odkształcenia wyznacza
się wartości odkształceń głównych (εmin, εmax) za pomocą wzorów (1.41)–(1.43). Obli-
czenia można wykonać zarówno dla danych obserwacyjnych, jak i prognozy (teoretycz-
nego modelowania) w tych samych punktach. Przykład wyznaczania rozkładu odkształ-
ceń głównych z pomiaru został przedstawiony w podrozdziale 4.3.

1.5.4. Funkcje przemieszczeń i odkształceń poziomych
w modelu Knothego

Model Knothego–Budryka opracowany został na podstawie wielu szczegółowych
założeń dotyczących ośrodka deformowanego na skutek eksploatacji górniczej. Podsta-
wą było założenie o jednorodności i nieściśliwości górotworu (Knothe 1953a). Opra-
cowanie postaci tzw. funkcji wpływów, spełniającej postulaty ośrodka stochastycznego
Litwiniszyna (1953), umożliwiło matematyczne przedstawienie obniżeń powierzchni
terenu (w ujęciu przestrzennym przedstawianej jako powierzchnia obniżeń i nazywanej
niecką obniżeniową), jako głównego skutku wybrania fragmentu złoża. W ujęciu pła-
skim postać funkcji wpływów jest następująca:

( )
2

2
x

ra g
f x e

r

−π⋅= (1.53)

gdzie:
a – współczynnik eksploatacji,
g – wysokość pustki poeksploatacyjnej,
r – promień rozproszenia wpływów (pierwotnie nazywany promieniem zasięgu

wpływów głównych); 
tg
H

r =
β

 (H – głębokość prowadzonej eksploatacji złoża,

tgβ – parametr określający właściwości mechaniczne górotworu).

Przyjmując, że deformacje powierzchni terenu wywołane są przez duże pole eks-
ploatacyjne tzn. pole w kształcie tzw. nieskończonej półpłaszczyzny, obniżenia można
opisać całką z funkcji wpływów:

( )
2
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x

r

x

w
w x e dx

r

+∞ −π
= ∫ (1.54)

gdzie wmax – obniżenie maksymalne (wmax = a · g).
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Zależność opisująca w teorii przemieszczenie poziome up została opracowana na
podstawie postulatu S.G. Awierszyna (1947) o proporcjonalności przemieszczeń po-
ziomych do pochodnej przemieszczeń pionowych (popartego badaniami empirycznymi
i modelowymi):

( ) ( )
~

w x
u x

x

∂
∂

(1.55)

Przedstawiona zależność nie wynikała zatem z rozłożenia wektora przestrzennego
przemieszczenia punktu powierzchni terenu na składowe, jednak dawała poprawny
opis przemieszczeń poziomych występujących w profilu niecki obniżeń. Ze względu na
systematyczne przeszacowywanie wartości przemieszczeń, zależność ta wymagała ko-
rekty przez wprowadzenie odpowiedniego współczynnika proporcjonalności.

Współczynnik proporcjonalności (oznaczony przez B) dla warunków polskich za-
głębi górniczych jako pierwszy ustalił W. Budryk (1953) – również na podstawie wyni-
ków badań empirycznych. Wartość współczynnika określona została jako:

0,4
2
r

B r= =
π

(1.56)

Stąd funkcja przemieszczeń poziomych u(x) w modelu Knothego–Budryka dana
jest wzorem:
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(1.57)

Analogiczna zależność została przyjęta do opisu odkształceń poziomych ε propor-
cjonalnych do krzywizny profilu obniżeń.
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W przypadku przestrzennego rozkładu wskaźników deformacji dla pola eksplo-
atacji o kształcie prostokąta funkcje opisujące wskaźniki deformacji są funkcjami
dwóch zmiennych (x, y). Postać funkcji składowych przemieszczeń poziomych propor-
cjonalnych do nachyleń T (pierwszej pochodnej obniżeń) wyrażają wzory:

( ) ( ), ,x xu x y B T x y= − ⋅ (1.59)

( ) ( ), ,y yu x y B T x y= − ⋅ (1.60)
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Składowe nachylenia określone są natomiast zależnościami:
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gdzie x1, x2, y1, y2 – współrzędne krawędzi pola eksploatacyjnego w przyjętym układzie
współrzędnych

Analogicznie przedstawiają się funkcje dla składowych odkształcenia poziomego:

( ) ( ), ,x xx y B K x yε = − ⋅ (1.63)

( ) ( ), ,y yx y B K x yε = − ⋅ (1.64)

( ) ( ), ,xy xyx y B K x yε = − ⋅ (1.65)

Na podstawie przedstawionych zależności teoretycznych możliwe jest wykonywa-
nie obliczeń a priori, czyli prognoz deformacji powierzchni terenu pod wpływem pro-
jektowanej eksploatacji górniczej (Knothe 1984) lub a posteriori, czyli modelowania
deformacji terenu określanych też jako reprognoza. Zaletą wykonywania tego typu ob-
liczeń jest uzyskiwanie wartości wskaźników deformacji (w tym odkształceń stano-
wiących składowe płaskiego tensora odkształcenia) w dowolnym punkcie powierzchni
terenu, a także wartości odkształceń ekstremalnych czy też kierunkowych. Problemem
jest jednak prognozowanie / modelowanie wartości odkształceń w sposób odpowiada-
jący ich wartościom uzyskiwanym z pomiarów, które nie są wyznaczane w dowolnym
punkcie. Zagadnienie to omówione będzie w rozdziale 3.
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2. Metodyka pomiaru przemieszczeń
na potrzeby wyznaczania
charakterystyk deformacyjnych

Geodezyjne pomiary na terenach górniczych, wykonywane w początkowym okre-
sie rozwijania matematycznych modeli deformacji powierzchni terenu i górotworu, sta-
nowiły podstawę badań empirycznych w tym zakresie. Na nich opierały się pierwsze
modele, następnie ich weryfikacja i modyfikacja (Popiołek, Ostrowski 1995). Prawdopo-
dobne jest, że przyczynią się one w przyszłości do opracowania jeszcze doskonalszych
niż dotychczas modeli przemieszczeń i deformacji górotworu.

Jednym z celów niniejszej pracy było ustalenie optymalnej procedury pomiaru
przemieszczeń opartej na wybranych metodach wykonywania obserwacji, odpowied-
nich systemach pomiarowych oraz właściwym harmonogramowaniu prowadzenia po-
miarów na terenach poddanych wpływom eksploatacji górniczej. Na system pomiarowy
składa się w tym przypadku: sieć pomiarowa (pod względem geometrycznym), specja-
listyczny sprzęt geodezyjny oraz technika pomiarowa. Omówienie metod pomiaru
przemieszczeń na terenach górniczych stanowić będzie wstęp do dalszych rozważań na
temat roli przemieszczeń w ocenie deformacji terenów górniczych.

W pomiarach przemieszczeń na terenach górniczych stosuje się zarówno tradycyj-
ne (klasyczne), jak również nowoczesne geodezyjne metody pomiarowe. Do metod
klasycznych, stosowanych w pomiarach przemieszczeń i deformacji na terenach górni-
czych należą: niwelacja geometryczna oraz pomiar odległości pomiędzy punktami sieci
kontrolno-pomiarowej (najczęściej w kształcie tzw. linii obserwacyjnej). Są to najprost-
sze techniki, które spełniają podstawowe wymagania stawiane tego typu pomiarom.
Z tego względu pomiary prowadzone przez zakłady górnicze nadal opierają się na me-
todach klasycznych, sprawdzonych na przestrzeni wielu lat. Są one jednak stopniowo
wypierane przez nowsze, bardziej wydajne metody i techniki pomiarowe, dające więk-
sze możliwości pozyskiwania liczniejszych niż dotychczas danych o przemieszczeniach
powierzchni terenu wywołanych działalnością górniczą (Pielok 2002). Metody te są
oparte na systemach globalnego pozycjonowania GNSS (Global Navigation Satellite
System), które wspierają również geodezyjne pomiary przemieszczeń powierzchni Zie-
mi (Czarnecki 1994, Lamparski, Świątek 2008, Bogusz et al. 2015).
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Postęp technologiczny, jaki dokonał się w dziedzinie pomiarów powierzchni Zie-
mi, umożliwił pod koniec ubiegłego stulecia oraz na początku XXI wieku prowadzenie
obserwacji z pułapu satelitarnego lub lotniczego, bez konieczności stabilizacji kosztow-
nych sieci punktów pomiarowych na powierzchni terenu. Rozwinęły się zdalne techniki
pomiarowe, między innymi interferometria radarowa (InSAR), bazująca na obrazach
uzyskiwanych przez sensory radarowe, w jakie wyposażone są satelity badawcze (Perski
1998, Krawczyk et al. 2012). Rozwój precyzyjnych skanerów laserowych i umieszczanie
ich na pokładach statków powietrznych przyniosło w ostatnich latach możliwość ska-
nowania powierzchni terenu, głównie w celu wyznaczenia tzw. numerycznego modelu
terenu (NMT), jak również ułatwiło badania zmian jej geometrii np. w wyniku działal-
ności górniczej (Jany 2005, Kuźnicki 2011). Wyposażenie bezzałogowych statków po-
wietrznych w lekkie kamery oraz opracowanie metod uzyskiwania chmur punktów na
podstawie wykonywanych z niskiego pułapu zdjęć powierzchni terenu umożliwiło wy-
znaczanie jej przekształceń (Puniach et al. 2016, Gruszczyński et al. 2017). W ostatnich
latach pojawiły się także przykłady wykorzystania naziemnej interferometrii radarowej
(GBInSAR) do wyznaczania przemieszczeń powierzchni terenu na obszarach osuwi-
skowych (Szafarczyk 2017). Mimo licznych zalet, wymienione metody zdalne nie są
szeroko stosowane w badaniach przemieszczeń i deformacji terenów górniczych. Wyni-
ka to głównie z braku dostatecznej dokładności, ograniczeń stosowania tych metod
oraz braku możliwości wyznaczania odkształceń poziomych, a zatem braku korzyści
z ich stosowania do oceny zagrożenia obiektów poddanych wpływom eksploatacji gór-
niczej. Dają one jednak możliwość określania górniczych przekształceń powierzchni
terenu w całym obszarze ich występowania oraz w rejonach, gdzie prowadzenie geode-
zyjnych pomiarów deformacji jest utrudnione.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty oraz cel określony w niniejszej pracy, w kolej-
nych podrozdziałach przedstawione zostaną geodezyjne metody i systemy pomiarowe
stosowane aktualnie do pozyskiwania danych o przemieszczeniach (głównie pozio-
mych) punktów powierzchni terenu.

2.1. Geodezyjne metody pomiaru
do wyznaczenia przemieszczeń punktów
na powierzchni terenu

Celem wykonywania pomiarów geodezyjnych na terenach górniczych jest określe-
nie stopnia deformacji powierzchni, czyli jej przekształcenia na skutek eksploatacji
górniczej. Daje to podstawę do oceny zagrożenia obiektów budowlanych znajdują-
cych się w zasięgu szkodliwego oddziaływania eksploatacji. Stosowane już od pierwszej
połowy ubiegłego wieku metody pomiarów dawały możliwość dwuwymiarowego opisu
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przemieszczeń i deformacji w odniesieniu do najprostszych konstrukcji sieci kontrolno-
-pomiarowych, czyli tzw. linii obserwacyjnych (Szpetkowski 1978, Pielok 2002). Zgod-
nie z założeniami metod geodezyjnych pomiar wykonuje się w dwóch etapach (Szpet-
kowski 1978):

1) pomiar wysokościowy (zwykle niwelacja precyzyjna lub techniczna),
2) pomiar odległościowy na bazach sieci pomiarowej (dawniej za pomocą drutów in-

warowych i przymiarów wstęgowych, aktualnie tachimetrów).

Takie połączenie pomiarów geodezyjnych umożliwia wyznaczenie wartości cha-
rakterystyk deformacyjnych, czyli wskaźników deformacji bez obliczania współrzęd-
nych punktów pomiarowych. Warunkiem podstawowym w pomiarach tego rodzaju jest
nawiązywanie sieci kontrolno-pomiarowej do punktów stałych, które nierzadko znaj-
dują się w znacznej odległości od obszaru podlegającego obserwacjom. Ponadto w wy-
niku opracowania danych pomiarowych otrzymuje się wartości przemieszczeń i od-
kształceń jedynie w kierunku determinowanym przez geometrię linii pomiarowej.

Problemy te rozwiązano w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy na
szerszą skalę rozpoczęto stosowanie metod pomiarów kątowo-liniowych wspomaga-
nych pomiarami satelitarnymi, dzięki którym możliwe było ustalenie przestrzennego
rozkładu przemieszczeń punktów pomiarowych (Góral et al. 1995, Góral, Szewczyk
1997, 2004, Gocał, Gmyrek 1998, Maciaszek et al. 1998, Cacoń 1999, 2003, Ballhaus
et al. 2000, Stoch, Wójcik 2000, Bałut 2001, Pielok et al. 2001, Pielok 2002).

2.1.1. Pomiary hybrydowe

Najnowocześniejszy geodezyjny sprzęt pomiarowy został zaprojektowany do reali-
zacji tzw. pomiarów hybrydowych. Jest to pomiar zintegrowany, łączący dwie techniki
pomiarowe: kątowo-liniową, realizowaną z wykorzystaniem jednoosobowego tachime-
tru zmotoryzowanego oraz satelitarną z wykorzystaniem odbiornika GNSS połączone-
go z pryzmatem śledzonym automatycznie przez tachimetr. Metoda pomiarów hybry-
dowych, w zależności od sytuacji terenowej, umożliwia szybkie przełączanie się
pomiędzy pomiarem wykonywanym tachimetrem a obserwacjami GNSS (TPI 2018).

W pomiarach deformacji na terenach górniczych stosuje się obecnie podobną me-
todę. Nie jest to jednak pomiar ciągły, lecz dwuetapowy, stanowiący połączenie pomiarów
klasycznych z obserwacjami GNSS, który również można określać jako hybrydowy (Pró-
szyński, Kwaśniak 2006). Składa się on z dwóch niezależnie wykonywanych pomiarów:

1) pomiaru GNSS (nawiązanie przestrzenne punktów sieci obserwacyjnej do punk-
tów stałych),

2) pomiaru kątowo-liniowego w punktach kontrolnych sieci (poligonizacja, wcięcia
przestrzenne, pomiar biegunowy).
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Pomiar satelitarny realizowany jest zwykle metodą statyczną na końcowych punk-
tach sieci oraz, jeśli istnieją, na punktach węzłowych w nawiązaniu do punktów stałych
(oporowych), stanowiących układ odniesienia dla pomiarów deformacji. Lokalizacja
punktów oporowych poza obszarami wpływów eksploatacji górniczej umożliwia stabil-
ne nawiązanie sieci kontrolno-pomiarowej, lecz wymaga kontroli ich stałości. Metody
kontroli stałości punktów nawiązania podaje wiele źródeł, między innymi: Lazzarini
(1977), Szpetkowski (1978), Bryś, Przewłocki (1998), Prószyński, Kwaśniak (2006).
Kryteria kontroli stałości punktów można podzielić na cząstkowe i zupełne. Podział ten
zależy od tego, czy badane są związki obserwacyjne pomiędzy poszczególnymi punkta-
mi, czy też wszystkimi punktami stanowiącymi potencjalny układ odniesienia (Prószyń-
ski, Kwaśniak 2006). W polskich rejonach górniczych, gdzie eksploatacja prowadzona
jest przez zespoły kopalń, wpływ robót górniczych ujawnia się na dużych obszarach
(przykładowo rejon Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy Legnicko-Głogowskiego
Okręgu Miedziowego). W takich przypadkach lokalizacja punktów oporowych do na-
wiązywania sieci kontrolno-pomiarowych jest zadaniem utrudnionym. Funkcję ukła-
du odniesienia mogą aktualnie spełniać stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS,
które pracują w trybie ciągłym. Z uwzględnieniem danych pochodzących z innych sta-
cji w Europie (EPN) wyznaczane są i aktualizowane ich współrzędne na elipsoi-
dzie WGS-84. Dzięki temu ich rozmieszczenie podlega autokalibracji, co umożliwia
uzyskanie wewnętrznej spójności punktów odniesienia, a zatem minimalizację błędów
nawiązania (Ryczywolski et al. 2008, Araszkiewicz et al. 2009).

W pomiarach GNSS obejmujących przestrzenne wyznaczanie pozycji punktów na-
wiązania sieci obserwacyjnej ważnym elementem jest wyznaczenie współrzędnej wyso-
kościowej zarówno w odniesieniu do punktów oporowych, jak i pozostałych punktów
sieci. W tym celu niezbędne jest wyznaczenie lub wykorzystanie istniejącego lokal-
nego modelu geoidy, który pozwoli ustalić w tych punktach stałą wartość undulacji
(niezmienną podczas długiego czasu prowadzenia pomiarów deformacji). Wysoko-
ści punktów objętych pomiarem GNSS aktualizowane są podczas każdej kolejnej serii
obserwacyjnej. Wyznaczenie wysokości normalnej umożliwia wykorzystanie tych punk-
tów jako lokalnych reperów nawiązania do pomiarów wysokościowych na terenie gór-
niczym i wyeliminowanie tym samym stosowania wielokilometrowych ciągów nawiąza-
nia. Rozwiązania tego typu są aktualnie testowane na terenie LGOM, gdzie w wyniku
integracji osnów różnego przeznaczenia wyodrębniona została „sieć niwelacji satelitar-
nej LGOM”. Służy ona głównie nawiązywaniu lokalnych pomiarów wysokościowych
w rejonach infrastruktury powierzchniowej i podziemnej kopalń.

Pomiar kątowo-liniowy realizowany jest najczęściej jako poligonowy i biegunowy.
W sieci kontrolno-pomiarowej wyodrębnia się punkty poligonowe, wyznaczając ich sy-
tuacyjne i wysokościowe położenie. Natomiast pozostałe punkty sieci wyznacza się me-
todą wcięć przestrzennych lub biegunowo. W efekcie wszystkie punkty sieci uzyskują
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przestrzenne położenie (współrzędne w przyjętym układzie odniesienia). Ze względu na
stosunkowo niewielkie długości odcinków pomiarowych w liniach obserwacyjnych (wy-
noszące od 20 m do 50 m), stanowiska poligonowe wybierane są w odstępach co kilka
punktów osnowy. Mogą to być również inne punkty (przykładowo w przypadku linii ob-
serwacyjnej, rozmieszczone po obydwu jej stronach lub też wyodrębnione ze zbioru
punktów rozproszonych na podstawie optymalizacji długości sąsiednich boków poligo-
nu). Geometria sieci obserwacyjnych omówiona będzie w dalszej części rozdziału.

Instrumenty pomiarowe wykorzystywane w pomiarach hybrydowych powinny umożli-
wiać wysoce precyzyjny pomiar kątowy i liniowy (w celu osiągnięcia odpowiedniej do-
kładności wyznaczenia charakterystyk deformacyjnych terenu). Z tego względu najczęściej
wykorzystuje się jednosekundowe lub półsekundowe tachimetry elektroniczne z dalmie-
rzami o wysokiej charakterystyce dokładnościowej (md = ±1 mm + 1 ppm). Pomiar GNSS
realizowany jest odbiornikami sygnałów satelitarnych pracującymi w trybie statycznym.

Pomiary hybrydowe umożliwiają wyznaczanie przestrzennej pozycji każdego
punktu kontrolnego i jej zmian w czasie, czyli całkowitych i okresowych wektorów
przemieszczeń punktów sieci. Nie są to jednak pomiary szczególnie wydajne, ponieważ
wymagają dużego nakładu pracy i czasu potrzebnego na ich wykonanie. Porównując tę
metodę pomiaru do metod klasycznych, opartych na długich ciągach nawiązania, do-
strzec można skrócenie czasu pomiaru oraz wzrost ilości uzyskiwanych danych.

2.1.2. Pomiary satelitarne

Postęp w technice pomiarów satelitarnych przyczynił się do rozwoju badań pogór-
niczych deformacji terenu (Góral, Szewczyk 1997, 2004, Hejmanowski, Kwinta 1997,
Cacoń 1999, Hegemann 2002, 2003, Kwinta, Szeptalin 2010, Stoch 2012a). Początko-
wo w latach dziewięćdziesiątych stosowano w niewielkim zakresie pomiary statyczne,
które mogły być prowadzone na terenach otwartych (bez wysokich przeszkód tereno-
wych przesłaniających horyzont), na których wpływy eksploatacji ujawniały się wolno.
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wyznaczenia pozycji sesje pomiarowe
wykonywane na punktach kontrolnych prowadzono przez kilka godzin. Na skutek
znacznego postępu w budowie coraz doskonalszych odbiorników GPS1, a także roz-
woju metod opracowania wyników obserwacji satelitarnych oraz oprogramowania
w tym zakresie, skróceniu uległy również interwały pomiarowe. W metodzie statycz-
nej wynoszą one aktualnie od 30 min do 60 min (Czarnecki 1997, Pielok 2002, Lampar-
ski, Świątek 2008).

Dalszy rozwój metod pomiarów satelitarnych doprowadził do uzyskiwania pozycji
odbiornika sygnałów satelitarnych w krótkim czasie z możliwie dużą dokładnością.

1 W latach dziewięćdziesiątych wykorzystywane odbiorniki satelitarne pozwalały jedynie na
pomiar z wykorzystaniem amerykańskiego systemu pozycjonowania NAVSTAR GPS.
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System GPS oferował metody pomiarowe zwane pseudostatycznymi (Czarnecki 1997,
Lamparski, Świątek 2008), takie jak: Rapid Static czy FastStaticTM, w których sesje po-
miarowe zostały skrócone i wynosiły od 2 min do 10 min. Rozwój w kierunku zwiększe-
nia ekonomiczności pomiaru bez znacznej utraty dokładności doprowadził do opraco-
wania metod kinematycznych, takich jak metoda stop-and-go czy aktualnie szeroko
stosowana metoda real time kinematic (RTK). Jest to pomiar, w którym pozycja odbior-
nika ruchomego w stosunku do nieruchomego odbiornika bazowego (stacji bazowej)
wyznaczana jest w krótkim czasie (od kilku do kilkunastu sekund). Pozycję odbiornika
ruchomego uzyskuje się z błędem średnim współrzędnych horyzontalnych wynoszącym
±(1 cm + 2 ·d ·10–6) oraz wysokości geometrycznej ±(2 cm + 2 ·d ·10–6), gdzie d oznacza
odległość odbiornika ruchomego od stacji bazowej (Czarnecki 1997). Metody te nie znala-
zły jednak szerokiego zastosowania w pomiarach deformacji na terenach górniczych.

Początkowe lata XXI wieku przyniosły przełom w stosowaniu pomiarów sateli-
tarnych. Udostępnienie sygnałów satelitarnych rosyjskiego systemu GLONASS (Glo-
balnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema) umożliwiło wykorzystanie wielu sa-
telitów jednocześnie nawet na obszarach dotychczas niedogodnych dla pomiarów
satelitarnych. Z tego względu pomiary satelitarne zwyczajowo nazywane dotychczas
pomiarami GPS (bazującymi jedynie na systemie amerykańskim) zastąpiono określe-
niem pomiary GNSS (Global Navigation Satellite System) oznaczającym rozwiązania
wielosystemowe, oparte także na systemie europejskim Galileo, który uzyskał pełną
funkcjonalność w 2019 r. oraz chińskim systemie BeiDou (Compass) (w 2020 r.).

Rozwinął się również, początkowo konstruowany lokalnie, a później rozszerzający
swój zasięg, system aktywnej sieci geodezyjnej (ASG), czyli sieci stacji permanentnych
wyznaczających swoją pozycję na podstawie sygnałów satelitarnych w systemie ciągłym.
Dane z systemu stacji permanentnych są magazynowane w centrum obliczeniowym,
które może w określony sposób udostępniać dane użytkownikom. Na obszarze naszego
kraju początkowo działał system lokalny ASG-PL (rejon małopolski i śląska), który zo-
stał rozbudowany na obszar całego kraju i w 2008 roku włączony w struktury systemu
europejskiego EUPOS (Ryczywolski et al. 2008). Obecnie system ASG-EUPOS w Pol-
sce stanowi sieć ponad 120 stacji permanentnych zarządzanych przez GUGiK oraz
udostępnianych przez prywatnych inwestorów, a także stacje funkcjonujące w strefach
przygranicznych państw ościennych. Daje to możliwość wykonywania pomiarów GNSS
na terenie całego kraju z użyciem oferowanych przez system serwisów czasu rzeczywi-
stego RTK oraz wykonywania obliczeń pomiarów statycznych w postprocessingu na
bazie danych ze stacji bazowych lub też, generowanych przez system, stacji VRS (Virtual
Reference Station). Dokładności pomiarów w trybie RTK zapewniane przez system
wynoszą mp = ±0,03 m, mh = ±0,05 m. Możliwość określenia pozycji odbiornika
ruchomego w czasie kilku sekund z podaną dokładnością spowodowało szybkie roz-
powszechnienie metod pomiarów z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS w różnych
działach gospodarki (nie tylko w geodezji).
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Działanie systemu opiera się na zbieraniu informacji z sieci stacji referencyjnych
pracujących w trybie ciągłym, a następnie udostępnianiu, użytkownikom pracującym
w systemie i wykonującym pomiary w czasie rzeczywistym, poprawek do pozycji odbior-
nika ruchomego przez sieć telefonii komórkowej (GPRS, EDGE, UMTS) lub Internet.
Możliwe jest pobieranie poprawek sieciowych (metoda powierzchniowa – RTN Real Time
Network) z całego systemu lub z pojedynczej stacji bazowej (standardowy pomiar RTK).
Wynikiem pomiaru jest raport ze współrzędnymi punktów pomiarowych w satelitarnym
układzie odniesienia (European Terrestial Reference Frame – ETRF89) o współrzędnych
kartezjańskich: X, Y, Z lub geodezyjnych: λ, φ, h, jak i w państwowych układach współ-
rzędnych płaskich (1992, 2000). Wysokość elipsoidalna wyznaczana z pomiaru satelitar-
nego w układzie geocentrycznym odnosi się do powierzchni elipsoidy GRS80 (Geodetic
Reference System). Uzyskanie wysokości, w obowiązującym systemie wysokości normal-
nych, wymaga przyjęcia modelu geoidy określającego lokalny odstęp przyjętej powierzchni
elipsoidy od geoidy. Modele geoidy (lokalne oraz globalne) dostępne są w oprogramo-
waniu odbiorników GNSS. Dokładny lokalny model geoidy można uzyskać przez wie-
lokrotny pomiar w punktach o znanych wysokościach normalnych.

W ostatnich latach system ASG-EUPOS przeszedł modernizację i jest nadal roz-
wijany w kierunku zwiększenia wydajności oraz dokładności wykonywanych pomiarów.
Prowadzone są też prace (projekt ASG+) nad polepszeniem stabilności systemu oraz
poprawą dokładności uzyskiwanych wyników pomiarów przez stałe monitorowanie sta-
nu systemu oraz warunków w górnych strefach atmosfery. Można zatem przypuszczać,
że dziedzina pomiarów geodezyjnych już wkrótce będzie się opierać w większości
na pomiarach GNSS ASG-EUPOS. Z tego względu przetestowano możliwości prowa-
dzenia pomiarów przemieszczeń z wykorzystaniem serwisów systemu ASG-EUPOS.
Szczegółowe wyniki zostały przedstawione przez autora w raporcie z projektu badaw-
czego (Stoch 2012b) oraz w publikacjach i referatach prezentowanych na konferencjach
naukowo-technicznych (Stoch 2012).

Oprócz systemu ASG-EUPOS rozwijają się również systemy komercyjne, które
udostępniają użytkownikom strumienie danych referencyjnych odpłatnie, takie jak:
VRSnet.pl, HxGN SmartNet czy TPi NetPRO lub NadowskiNET.

Systemy oferujące pomiary RTK / RTN mają jednak mankamenty, do których na-
leżą: konieczność utrzymania gęstej sieci stacji permanentnych na dużym obszarze
oraz posiadania dostępu do infrastruktury umożliwiającej przesyłanie strumienia da-
nych korekcyjnych przez sieć telefonii komórkowej GSM. W ostatnich latach rośnie
jednak zainteresowanie kolejną metodą pomiarów satelitarnych czasu rzeczywistego
RTK PPP (Real Time Kinematic Precise Point Positioning), która nie ma wymienionych
wyżej mankamentów. Pomiar odbywa się za pośrednictwem pojedynczego odbiornika
bez korzystania ze strumieni danych naziemnych, które zastąpiono danymi korekcyjny-
mi pochodzącymi z satelitów geostacjonarnych (Uznański 2018). W odróżnieniu od
metody RTK / RTN, w której pozycja odbiornika ruchomego wyznaczana jest wzglę-
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dem pojedynczej stacji bazowej lub sieci fizycznych bądź wirtualnych stacji referencyj-
nych, pomiary RTK PPP są wykonywane jako bezwzględne (tzn. pozycja odbiorni-
ka ruchomego nie jest odnoszona do żadnego punktu referencyjnego). Metoda ta nie
znajduje aktualnie szerszego zainteresowania w Polsce ze względu na wysokie opłaty za
korzystanie z systemu oraz stosunkowo długi czas tzw. konwergencji, czyli uzyskania
precyzyjnego pozycjonowania odbiornika (od 20 min do 40 min.). Dokładność wyzna-
czenia pozycji wynosi poniżej 10 cm, lecz zazwyczaj mieści się w granicach 3–5 cm.
Zdecydowaną zaletą metody RTK PPP jest możliwość wykonania pomiaru na obsza-
rach, gdzie pomiar RTK / RTN jest utrudniony ze względu na brak zasięgu operatorów
sieci GSM. Można przypuszczać, że w najbliższych latach metoda ta nie znajdzie zasto-
sowania w pomiarach przemieszczeń i deformacji na terenach górniczych.

2.2. Geometria sieci pomiarowych
stosowanych w pomiarach przemieszczeń

Pomiary przemieszczeń i deformacji powierzchni na terenach poddawanych wpły-
wom podziemnej eksploatacji górniczej prowadzi się z wykorzystaniem specjalnych
sieci kontrolno-pomiarowych. Geometria takich sieci oraz odpowiednio wysoka do-
kładność wykonywanych w tych sieciach pomiarów powinny umożliwiać wyznaczenie
przemieszczeń punktów z dużą dokładnością, określaną za pomocą błędu średniego.
Należy założyć, że średnie błędy wielkości wyznaczanych na podstawie wyników pomia-
rów muszą być mniejsze od ich przyrostów (Pielok 2002). Wówczas wnioski odnośnie do
deformacji powierzchni terenu, formułowane na podstawie uzyskanych wartości prze-
mieszczeń, będą zasadne. Konstrukcje geometryczne sieci kontrolno-pomiarowych do-
bierane są z uwzględnieniem metody pomiaru i wykorzystywanego sprzętu pomiaro-
wego, warunków terenowych oraz sytuacji górniczej, której wpływy są przedmiotem
obserwacji. Stosowane w badaniu deformacji powierzchni terenu klasyczne osnowy
kontrolne można podzielić następująco (Szpetkowski 1978):

– pojedyncze punkty pomiarowe,
– zespoły punktów pomiarowych (sieci punktów rozproszonych, gniazda i rozety po-

miarowe),
– pojedyncze linie pomiarowe,
– zespoły linii obserwacyjnych.

Najczęściej w pomiarach deformacji na terenach górniczych stosowane są osnowy
pomiarowe w formie linii obserwacyjnych lub też zespołów linii (rys. 2.1). Stosuje się
również uzupełnianie takich sieci o punkty rozproszone, gniazda punktów rozproszo-
nych lub tzw. rozety pomiarowe, które umożliwiają wyznaczanie odkształceń terenu
w pobliżu ważnych obiektów oddalonych od linii obserwacyjnej. Długoletnia praktyka
pomiarowa w rejonach eksploatacji górniczej prowadzonej na dużym obszarze dopro-
wadziła do stworzenia rozbudowanych i skomplikowanych sieci linii obserwacyjnych.
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Takim przykładem jest LGOM, w którym tereny górnicze trzech kopalń spółki KGHM
Polska Miedź S.A. objęte zostały, na przestrzeni ponad 40 lat prowadzenia działalności
górniczej, bardzo rozbudowaną siecią pomiarową złożoną z ponad stu linii obserwacyj-
nych. Na terenie GZW stosowane są raczej lokalne rozwiązania dotyczące geometrii
sieci kontrolno-pomiarowych tworzonych do monitoringu wpływów eksploatacji w rejo-
nie ważnych obiektów budowlanych. Przykład takiego rozwiązania pokazuje rysunek 2.2.

W przypadku rozwiązań pomiarowych wykorzystujących pomiary zintegrowane
(hybrydowe), osnowy pomiarowe zostały zmodyfikowane (Bałut, Gocał 1996). Geo-
metria nadal opiera się na konstrukcjach liniowych (niekoniecznie prostoliniowych),
lecz traktowanych jako ciągi poligonowe, z precyzyjnie wyznaczonymi przestrzennymi
współrzędnymi wszystkich punktów sieci. Ze względu na niewielkie odległości pomiędzy
sąsiednimi punktami, wyodrębnia się z nich punkty poligonowe oraz pozostałe punkty
kontrolne. Zwykle, zależnie od długości bazy pomiarowej, punktem poligonowym jest
co drugi lub co trzeci punkt linii. Punkty pozostałe objęte są pomiarem biegunowym
lub, jeśli są to punkty rozproszone, mierzone są za pomocą wcięć kątowo-liniowych.
Układ odniesienia realizowany jest przez nawiązanie sieci z wykorzystaniem pomia-
ru GNSS w trybie statycznym do punktów stałych (oporowych) zlokalizowanych poza
zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej. Przykład tego rodzaju sieci pomiarowej pre-
zentuje rysunek 2.3.

Rys. 2.1. Zalecany układ linii obserwacyjnych nad projektowaną eksploatacją górniczą:
A–F – punkty główne, K1, K2, K3 – punkty kontrolne, v – przesunięcie linii obserwacyjnej

po rozciągłości w stronę nachylenia pokładu, S – środek pola górniczego
(źródło: Szpetkowski 1978)
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Rys. 2.2. Przykład sieci obserwacyjnej w rejonie eksploatacji węgla kamiennego w GZW
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 2.3. Schemat sieci obserwacyjnej dla pomiarów hybrydowych
(źródło: opracowanie własne)
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Innymi rozwiązaniami, które mogą być stosowane w badaniach przemieszczeń
i deformacji powierzchni terenu, są tzw. sieci modularne, czyli sieci kątowo-liniowe
złożone z modułów. Łączą się one w spójną sieć pomiarową za pomocą tzw. punktów
wiążących (Gargula, Kwinta 2005, Gargula 2011). Idea tego rodzaju sieci pomiarowych
zrodziła się z potrzeby prowadzenia wydajnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
w geodezji z możliwie wysoką dokładnością. Technologię tę wykorzystuje się przede
wszystkim do prowadzenia jednoczesnych pomiarów osnowy oraz punktów sytuacyjnych.

Istotą metody opartej na sieciach modularnych jest wykorzystanie punktów po-
średnich (tymczasowych) jako stanowisk instrumentu pomiarowego, a więc bez ko-
nieczności stabilizacji dodatkowych punktów sieci. Punkty wyznaczane odgrywają
w tym wypadku rolę punktów łącznych (wiążących) dla sąsiednich modułów. Zaletą
tego typu pomiarów jest wyeliminowanie błędów centrowania i pomiaru wysokości in-
strumentu, a przez to skrócenie czasu wykonania pomiaru. Sieci modularne zostały
uznane za właściwe konstrukcje pomiarowe. Do roku 2012 dla tego rodzaju sieci obo-
wiązywały szczegółowe wytyczne techniczne (G.4.1).

Rys. 2.4. Schemat budowy sieci modularnej
(źródło: Gargula 2011)

Konstrukcję geometryczną dla typowej sieci modularnej prezentuje rysunek 2.4.
Jest ona złożona z czterech rodzajów punktów geodezyjnych. Punkty nawiązania stano-
wią powiązanie sieci z układem współrzędnych. Z założenia nie muszą one być dostęp-
ne jako stanowiska instrumentu pomiarowego, lecz jednocześnie mogą pełnić również
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funkcje punktów wiążących, które mają za zadanie połączyć sąsiadujące ze sobą mo-
duły. Funkcję punktów wiążących mogą pełnić punkty sytuacyjne obiektów pierwszej
grupy dokładnościowej o wyraźnych konturach lub terenowe punkty orientacji, takie
jak: maszty, wieże itp. Stanowiska pomiarowe mogą być wyznaczane jako punkty tym-
czasowe w dogodnych dla pomiaru miejscach bez konieczności ich trwałej stabilizacji.
Punkty sytuacyjne należą do obiektu objętego pomiarem i są włączone w strukturę sieci
modularnej, gdyż ich pomiar odbywa się równocześnie z pomiarem całej osnowy. Tak
zdefiniowana sieć modularna jest zatem siecią powierzchniową o jednorodnej konstrukcji.

Szczególnym przypadkiem sieci modularnej, która może mieć zastosowanie w po-
miarach obiektów liniowych lub np. profilu niecki obniżeniowej, jest tzw. ciąg modu-
larny (Gargula, Kwinta 2005). Poszczególne moduły mogą składać się tylko z jednego
stanowiska pomiarowego oraz dwóch par punktów wiążących. Nawiązanie sieci reali-
zowane jest przez połączenie pomiarem początkowego i końcowego modułu z punkta-
mi stałymi (rys. 2.5).

Rys. 2.5. Ciąg modularny
(źródło: Gargula, Kwinta 2005)

Specyfika pomiarów przemieszczeń i deformacji na terenach górniczych sprawia,
że stosowane konstrukcje osnów pomiarowych coraz częściej umożliwiają prowadzenie
przestrzennych obserwacji procesu deformacji. Określenie przestrzenny odnosi się tu-
taj zarówno do wyznaczania trójwymiarowej (przestrzennej) pozycji punktów kontrol-
nych (X, Y, Z) oraz ich zmiany, jak i do rozmieszczenia (powierzchniowego) punktów
osnowy na obszarze wpływu eksploatacji (w odróżnieniu od konstrukcji liniowych).
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Pozwala to na wyznaczanie przestrzennych wektorów przemieszczeń punktów po-
wierzchni terenu. Odpowiednia geometria przestrzennej sieci kontrolnej umożliwia
ponadto wyznaczanie charakterystyk deformacyjnych w różnych kierunkach wokół
punktu pomiarowego. Warunkiem jest w takim przypadku odpowiednie rozmieszczenie
punktów kontrolnych np. w formie regularnej geometrycznie sieci pomiarowej, względ-
nie w formie rozet geodezyjnych, które można skonstruować przez dodanie kilku do-
datkowych punktów pomiarowych do klasycznych linii obserwacyjnych (Pielok 2002,
Pielok, Szafarczyk 2004, Szafarczyk 2013). Geometria rozet pomiarowych została opi-
sana w rozdziale 1. Wyniki pomiarów prowadzonych na podstawie takich konstrukcji
osnów kontrolnych umożliwiają określanie lokalnego rozkładu odkształceń poziomych
oraz ich wartości ekstremalnych w obszarach występowania fragmentów sieci o regular-
nej geometrii lub rozet pomiarowych. Rozmieszczenie punktów kontrolnych tego ro-
dzaju sieci przedstawia schematycznie rysunek 2.6. Sieć podzielona jest na regularne
czteropunktowe elementy, które można określić jako moduły. Każdy moduł sieci kon-
trolnej może być równocześnie kombinacją rozet prostokątnych lub elementem roze-
ty centralnej wyznaczonej przez połączenie czterech sąsiadujących modułów (rys. 2.6).

Rys. 2.6. Sieć obserwacyjna o regularnej geometrii
oraz przykład wykorzystania rozet modułowych

(źródło: opracowanie własne)

Punkty pomiarowe takiej sieci najkorzystniej jest umieszczać w równych odstępach
od siebie, biorąc pod uwagę optymalizację długości bazy pomiarowej (zob. rozdz. 3). Po-
miar sieci odbywa się tak, jak w wypadku sieci zintegrowanych (hybrydowych), łączących
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pomiary kątowo-liniowe oraz satelitarne lub też sieci modularnych. Należy zatem okreś-
lić (zidentyfikować), które punkty przyjmują rolę punktów nawiązania. Pozostałe zaś
wyznaczane są jako punkty kontrolne.

Największą trudnością w konstruowaniu sieci jest rozmieszczenie punktów w tere-
nie poddanym wpływom eksploatacji. Na ogół możliwości stabilizacji punktów sieci,
jako regularnej geometrycznie, są bardzo ograniczone ze względu na zabudowę i zago-
spodarowanie powierzchni terenu. Z tego względu nie stosuje się takich sieci w prak-
tyce. W celach badawczych wykonano projekt takiej sieci, a następnie zrealizowano go
w terenie (Stoch 2012b). Została ona wykorzystana w pomiarach przemieszczeń i defor-
macji powierzchni terenu nad projektowaną eksploatacją górniczą. Szczegółowy opis tej
sieci zamieszczono w rozdziale 3.

2.3. Charakterystyka dokładnościowa metod pomiaru
stosowanych do wyznaczania przemieszczeń
punktów pomiarowych

Dokładność wyznaczenia pozycji punktów kontrolnych sieci obserwacyjnej, cha-
rakteryzowana błędami średnimi ich współrzędnych, ma kluczowe znaczenie dla wy-
znaczania wartości przemieszczeń oraz charakterystyk deformacyjnych punktów po-
wierzchni terenu. Wielkość tych błędów zależy od wielu czynników, różnych dla każdej
zastosowanej metody pomiaru. W celu określenia charakterystyki dokładnościowej dla
poziomych przemieszczeń oraz odkształceń wykonane zostały analizy błędów, zarówno
dla wyników obserwacji na obiektach badawczych, jak i obiekcie referencyjnym, zloka-
lizowanym poza wpływami eksploatacji górniczej (Stoch 2012a). Analizę błędów po-
miaru poparto dodatkowo analizą a priori, uwzględniając wpływ czynności elementar-
nych (pomiarowych), związanych z techniką pomiaru na wartość końcową uzyskanego
wyniku (Beluch 2007).

Ocena dokładności pomiarów wykonywanych w celu wyznaczania przemieszczeń
i deformacji różnymi metodami umożliwia przede wszystkim określenie statystycznej
istotności uzyskiwanych wartości. Oznacza to wyznaczenie na podstawie obliczonych
błędów średnich progowej wartości wskaźnika deformacji, powyżej której jego wartość
może być uznana za istotną i może być wykorzystana w dalszych analizach deformacji,
zaś poniżej uznaje się wartość wskaźnika deformacji za niepewną. Kolejnym ważnym
zagadnieniem jest szczegółowy cel prowadzenia pomiarów deformacji, który określa
metodykę planowanych i prowadzonych obserwacji oraz możliwości wyznaczania na
ich podstawie przemieszczeń i / lub deformacji powierzchni terenu. Określenie błędów
średnich dla wyznaczanych wartości wskaźników deformacji ma również znaczenie przy
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ocenie zagrożenia terenu i obiektów budowalnych oraz podejmowaniu decyzji dotyczących
ich bieżącej ochrony. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, przedstawiono charaktery-
stykę dokładnościową geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i deformacji. Przedsta-
wiono również zakres, w jakim wyznaczone na podstawie pomiarów wskaźniki deforma-
cji (przemieszczenia pionowe uz i poziome up oraz odkształcenia poziome ε i nachylenia T)
mogą być przydatne w ocenie wpływu eksploatacji na obiekty budowlane (tab. 2.1).

Tabela 2.1

Charakterystyka dokładnościowa metod pomiarów przemieszczeń i deformacji powierzchni
terenu oraz przydatności ich wyników do oceny możliwych skutków eksploatacji górniczej

(źródło: opracowanie własne)

* w przypadku sieci przestrzennych (powierzchniowych) możliwe wyznaczanie wektorowego pola prze-
mieszczeń i tensorowego pola odkształceń

Przemieszczenia Deformacje 
Metoda 
pomiaru 

Ro-
dzaj 
da-

nych 

������ 
�	
���
 poziome ux i uy pionowe uz 

��������
����

poziome ε 
nachy- 
lenia T 

Pomiar 
geode-
zyjny 
kla-

syczny 

2D mL = ±1,5 mm 
mh = ±1 mm/km 

Tak, tylko  
w kierunku linii 
obserwacyjnej 
dla poszczegól-
nych punktów. 

�������	
����-
	��������������

pomiaru 

Tak, tylko  
w punktach 
linii obser-
wacyjnej 

Tak, na 
odcinkach linii 

pomiarowej  
lub w rozetach 
pomiarowych 

Tak, na 
odcinkach 

linii 
pomiarowej 

Pomiar 
geode-
zyjny 
hybry-
dowy 

2D/3D 
mp = ±5–10 mm 
mh = ±7–15 mm 

Tak, w punktach 
linii obserwa-

cyjnej – 
wektorowe 
����	����
poziome  
(ux i uy) 

Tak,  
w punktach 
linii obser-
wacyjnej 

(wektorowa 
����	����uz) 

Tak, na 
odcinkach linii 
pomiarowej lub 
odpowiednich 

odcinkach sieci 
pomiarowej  

lub w rozetach 
pomiarowych 

Tak, na 
odcinkach 

linii pomia-
rowej lub 

odpowiednich 
odcinkach 

sieci 
pomiarowej 

GNSS – 
metoda 

statyczna 

3D 
 

mp = ±3–5 mm 
mh = ±5–7 mm 

Tak, w punktach 
sieci obserwa-
cyjnej – wekto-
���������	����

poziome  
(ux i uy)

* 

Tak,  
w punktach 
sieci obser-
wacyjnej 

(wektorowa 
����	����uz) 

Tak, tylko na 
odpowiednich 

odcinkach sieci 
pomiarowej  

lub w rozetach 
pomiarowych* 

Tak, tylko na 
odpowiednich 

odcinkach 
sieci pomia-

rowej 

GNSS – 
metoda  
RTK / 
RTN 

(ASG-
EUPOS) 

3D 
 

mp = ±10–30 mm 
mh = ±20–50 mm 

Tak, w punktach 
sieci obserwa-
cyjnej – wekto-
���������	����

poziome  
(ux i uy)

* 

Tak,  
w punktach 
sieci obser-
wacyjnej 

(wektorowa 
����	����uz) 

Tak, tylko na 
odpowiednich 

odcinkach sieci 
pomiarowej* 

Tak, tylko na 
odpowiednich 

odcinkach 
sieci pomia-

rowej 
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Z powyższego zestawienia wynika, że najmniejszymi błędami charakteryzują się
klasyczne metody pomiarów deformacji stosowane na liniach obserwacyjnych. Należy
jednak podkreślić, że opis przemieszczeń i deformacji powstały na podstawie wyników
pomiarów nie daje przestrzennego obrazu wpływów działalności górniczej. Możliwe
jest jedynie wyznaczenie wartości przemieszczeń i deformacji wzdłuż założonych w tere-
nie linii pomiarowych. Przydatność uzyskanych danych zależy również od usytuo-
wania linii względem krawędzi eksploatowanych pól górniczych. Warunki terenowe
bardzo często uniemożliwiają osiągnięcie optymalnego rozmieszczenia punktów obser-
wacyjnych, w wyniku czego uzyskane wartości wskaźników deformacji nie przedstawia-
ją ich maksymalnych wartości. To zaś utrudnia bieżącą ocenę wpływu eksploatacji gór-
niczej na powierzchnię terenu.

Możliwość zastosowania sieci punktów rozproszonych (w tym sieci regularnych)
pozwala na uzyskiwanie danych przestrzennych przy zachowaniu dokładności nieodbie-
gających znacznie od dokładności uzyskanych przy zastosowaniu metod klasycznych.
Otrzymane z pomiaru współrzędne przestrzenne punktów kontrolnych oraz ich zmiany
w czasie umożliwiają wyznaczenie wektorów okresowych i całkowitych przemieszczeń
punktów sieci obserwacyjnych. Rozmieszczenie tych punktów pozwala w tym przypadku
na pełniejszy opis procesu przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu. Korzystne
jest wówczas stosowanie pomiarów hybrydowych (podrozdz. 2.1.1) z wykorzystaniem
nawiązania sieci metodą statyczną GNSS do punktów oporowych (stałych) lub wybra-
nych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS. Charakterystyka dokładności wyzna-
czenia przemieszczeń i odkształceń poziomych przedstawiona została w tabeli 2.2.

Tabela 2.2

Dokładność wyznaczenia przemieszczeń poziomych
i odkształceń poziomych dla różnych technik pomiarowych

(źródło: opracowanie własne)

Wartości błędów zawarte w tabeli 2.2 pokazują większą dokładność wyników po-
miarów poziomych odkształceń otrzymanych w wyniku zastosowania metod klasycznych

�������	�
�� 
����������
� 

εmax = 1,5‰ 
umax = 200 mm 

����������
�� 
εmax = 9,0‰ 

umax = 1250 mm Metoda pomiaru 

mu  
[mm] 

mε 

 [mm/m] 
mu  
[%] 

mε 

 [%] 
mu  
[%] 

mε 

 [%] 

Pomiar klasyczny – ±0,14 – ±9,4 – ±1,6 

Pomiar GNSS 
(statyczny) 

±7,1 ±0,32 ±3,6 ±21,2 ±0,6 ±3,6 

Pomiar hybrydowy ±5,6 ±0,14 ±2,8 ±9,4 ±0,4 ±1,6 

��� ��� ��� ���

� �
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oraz hybrydowych. W przypadku pomiarów przemieszczeń poziomych nie wykorzystuje
się klasycznych metod pomiarowych, natomiast dokładności pomiarów GNSS (Pomy-
koł, Osojca 2007) oraz hybrydowych nie różnią się w sposób istotny. Wartości błędów
względnych odniesionych do przyjętych maksymalnych wartości wskaźników jedno-
znacznie pokazują, że dokładność ich wyznaczenia ma zdecydowanie mniejsze znacze-
nie w przypadku wystąpienia dużych wartości przemieszczeń i odkształceń poziomych.
Dlatego, w przekonaniu autora, celowe jest badanie możliwości wykorzystania mniej
dokładnych, lecz wydajniejszych metod pomiarowych na terenach objętych znacznymi
i szybko ujawniającymi się w czasie wpływami eksploatacji górniczej.

Do takich należą metody GNSS czasu rzeczywistego RTK / RTN ASG-EUPOS.
Aktualnie dokładność pomiarów wykonywanych tymi metodami jest zbyt mała, aby
mogły one być wykorzystane do masowego zastosowania przy pomiarach deformacji.
Jednak dalszy, zapowiadany przez GUGiK, rozwój ASG-EUPOS w znaczący sposób
może zwiększyć precyzję pomiarów dzięki zastosowaniu stałego monitoringu jonosfery
i troposfery oraz uwzględnieniu uzyskiwanych danych w obliczeniach pozycji i popra-
wek do pozycji odbiorników ruchomych. Pozwala to domniemywać, że będzie możliwe
szersze stosowanie tej technologii do pomiarów deformacji powierzchni.

Próby wykorzystania możliwości systemu ASG-EUPOS w pomiarach przemiesz-
czeń były już podejmowane. Przykładem mogą być wielkoobszarowe pomiary prze-
mieszczeń pionowych nad podziemną eksploatacją górniczą (Hejmanowski et al.
2011), gdzie wyznaczane wartości przemieszczeń były wielokrotnie większe od błę-
dów ich wyznaczenia. Innym przykładem jest pomiar przemieszczeń punktów regu-
larnej sieci w rejonie Jaworzna oraz na obiekcie referencyjnym (Stoch 2009, 2012a).
W celu potwierdzenia przydatności tych pomiarów do wyznaczania wektorów prze-
mieszczeń poziomych dokonano porównania wyników pomiarów zrealizowanych me-
todą RTN ASG-EUPOS z pomiarami hybrydowymi. Czas pomiędzy przeprowadze-
niem serii obserwacyjnych metodami RTN ASG-EUPOS i hybrydową nie był dłuższy
niż siedem dni, co mogło powodować niewielkie różnice w wartościach przemiesz-
czeń ze względu na kinematykę procesu kształtowania się deformacji powierzchni tere-
nu. Rysunek 2.7 prezentuje porównanie wektorów przemieszczeń poziomych w punk-
tach sieci przestrzennej dla równoważnych serii pomiarów hybrydowych i pomiarów
RTN ASG-EUPOS. Można stwierdzić, że w większości przypadków wektory prze-
mieszczeń nie różnią się istotnie co do wartości. Widoczne są natomiast przypadki,
w których występuje znaczna różnica pomiędzy kierunkami obydwu wektorów prze-
mieszczenia. Analiza tych przypadków potwierdziła, że różnice te pojawiły się w punk-
tach, w których pomiar GNSS był utrudniony ze względu na warunki terenowe (przy-
kładowo w punkcie 225 występowało duże przesłonięcie horyzontu koroną drzew od
strony południowej). Wartości przemieszczeń wyznaczone pomiarami GNSS przekra-
czały miejscami 300 mm. Przy dokładności metody pomiarowej (mp ≈ ±30 mm) uzyska-
ne wartości przemieszczeń są dziesięciokrotnie większe od błędów ich wyznaczenia.
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Rys. 2.7. Porównanie wektorów przemieszczeń poziomych
wyznaczonych z wyników pomiarów hybrydowych oraz RTN ASG-EUPOS

(źródło: opracowanie własne)

W takim przypadku uzyskiwane tą metodą wartości przemieszczeń pozostają wiary-
godne. Największe różnice występują w punktach, w których wyznaczone wartości
przemieszczeń są niewielkie (poniżej 30 mm). Występuje wówczas duży błąd kierunku
wektora przemieszczenia, ze względu na dokładność obserwacji GNSS. Są to przypadki
przemieszczeń, które można uznać za nieistotne statystycznie i niepodlegające analizie
stopnia deformacji powierzchni terenu.
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Dokładność wyznaczania przemieszczeń poziomych
na podstawie wyników pomiarów RTN w punktach sieci testowej

W celu praktycznego wyznaczenia błędów średnich przemieszczeń poziomych
(lub ich składowych) zaprojektowano sieć testową o geometrii podobnej do regularnej
geometrii sieci zrealizowanej w rejonie Jaworzna (zob. rozdz. 3). Punkty sieci testowej
nie były poddane wpływom eksploatacji górniczej oraz innym zjawiskom ruchów po-
wierzchni terenu (Stoch 2012a). Sieć składała się z 32 punktów rozmieszczonych rów-
nomiernie w terenie praktycznie płaskim z otwartym horyzontem (rys. 2.8). Odległość
pomiędzy punktami kontrolnymi wynosiła 25 m. Na przedłużeniu głównej osi sieci te-
stowej umieszczono linię pomiarową o długości całkowitej 300 m. Pomiary wykonano
w trzech seriach odbiornikiem Trimble SPS882 z anteną Trimble R8 GNSS/SPS88x
Internal i kontrolerem Trimble TSC2. Antena zamontowana została na standardo-
wej tyczce o długości 2,0 m. Pomiar punktu wykonywano w trybie precyzyjnym
(NAWGEO_VRS_3.1). Czas pomiaru na punkcie wynosił około 5 s (odbiornik zliczał
pięć epok pomiarowych). Maska elewacji wynosiła 10°. Współrzędne punktów uzyskano
w dwóch układach odniesienia WGS-84 oraz PL2000/21.

Rys. 2.8. Geometria sieci testowej
(źródło: Stoch 2012a)

Na podstawie współrzędnych punktów sieci uzyskanych w trzech pomiarach z do-
kładnością, jaką system zapewniał w momencie wykonywania pomiaru, wyznaczono
składowe wektorów przemieszczenia (ux, uy, uz), przyjmując jako referencyjny pomiar
pierwszy i drugi. Analizie poddano poziome komponenty przemieszczenia (ux, uy).
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Uzyskano trzy zestawy przemieszczeń (u1–2, u2–3, u1–3), które wynikały jedynie z błędów
zrealizowanych pomiarów. Łącznie dało to 96 wartości dla danej składowej przemiesz-
czenia, które poddano analizie statystycznej. Założono, że wartość oczekiwana prze-
mieszczenia (lub składowej przemieszczenia) wynosi zero:

( )( ) 0; 0x yE u E u= = (2.1)

Zatem wartości przemieszczeń różne od zera potraktowano jako odchyłki od war-
tości oczekiwanej, co pozwoliło na obliczenie odchyleń standardowych σu dla skła-
dowych wektora przemieszczenia, które można uznać za błędy średnie wyznaczonych
wartości. Tabela 2.3 prezentuje wyniki przeprowadzonych obliczeń z podziałem na trzy
niezależne zbiory przemieszczeń.

Tabela 2.3

Dokładność wyznaczenia składowych przemieszczeń poziomych
na podstawie pomiarów w punktach sieci testowej

(źródło: opracowanie własne)

Wyniki przedstawione w tabeli 2.3 wskazują, że dokładności wyznaczenia kompo-
nentów przemieszczenia poziomego zawierają się w granicach od ±7,3 mm do ±13,1 mm
(wartość średnia uzyskana ze wszystkich obserwacji wynosi mśr = ±10,5 mm). Uwzględ-
niając średnią wartość błędu wyznaczenia składowych przemieszczenia (ux, uy), można
oszacować wartość średniego błędu przemieszczenia poziomego up wynoszącą:

2 2 2 14,8 mm
pu x y śrm m m m= + ≈ ≈ ± (2.2)

Obliczona wartość wskazuje, że dokładność wyznaczenia wektorów przemieszcze-
nia poziomego ze współrzędnych uzyskanych z pomiaru RTN ASG-EUPOS, w przy-
padku dogodnych warunków obserwacyjnych, jest lepsza, niż wynikałoby z informacji
podawanej przez serwis ASG-EUPOS (http://www.asgeupos.pl). W celu potwierdzenia

Przemieszczenie ��������	

ux 

[mm] 
uy 

[mm] 

E(ui) –3,1 –0,8
u1–2 

σu 9,2 7,3

E(ui) –2,0 –3,1
u2–3 

σu 11,3 12,9

E(ui) –5,3 –4,3
u1–3 

σu 13,1 9,0

E(ui) –3,5 –2,7
�������

σu 11,2 9,7
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uzyskanej wartości przeprowadzono analizę błędów wyznaczenia poziomej pozycji od-
biornika przy pomiarze każdego punktu osnowy, która jest przekazywana przez sys-
tem po przesłaniu poprawek korekcyjnych i wykazywana w raporcie z przeprowadzo-
nych pomiarów jako wartość Prec. Hz [m]. Średnie wartości dla trzech analizowanych
zbiorów danych wyniosły: Prec. Hz (u1–2) = ±0,0068 m, Prec. Hz (u2–3) = ±0,0071 m,
Prec. Hz (u1–3) = ±0,0084 m. Przeciętnie daje to wartość Prec. Hz = ±0,0074 m. Na
błędy średnie przemieszczeń poziomych up wyznaczonych na podstawie tak precyzyj-
nego wyznaczania poziomej pozycji odbiornika składają się dodatkowo błędy wynika-
jące z ustawienia anteny nad wyznaczanym punktem obserwacyjnym. Z tego względu
wyznaczone błędy średnie przemieszczeń punktów kontrolnych sieci testowej są dwu-
krotnie większe niż dokładność wyznaczenia poziomej pozycji odbiornika nad punk-
tem. Zwiększenie dokładności wyznaczania wektorów przemieszczenia punktów sieci
kontrolno-pomiarowych przy zastosowaniu pomiarów GNSS ASG-EUPOS jest możli-
we w przypadku stosowania podpórek do tyczek, na których montowana jest antena, oraz
wykonywania pomiaru na pojedynczym punkcie kontrolnym w dłuższych interwałach
czasu (zliczanie epok pomiarowych w liczbie większej niż 30). Dobre wyniki daje rów-
nież pomiar RTK z wykorzystaniem pojedynczej stacji bazowej systemu ASG-EUPOS
lub niezależnej zakładanej w celu wykonania pomiaru w określonym obszarze. W dru-
gim przypadku możliwe jest optymalne usytuowanie stacji bazowej w rejonie wykony-
wanego pomiaru, podczas gdy stacje systemu ASG-EUPOS są nierzadko oddalone
o wiele kilometrów od miejsca obserwacji.

Wykonane pomiary testowe oraz zastosowanie metody GNSS czasu rzeczywistego
na obiekcie poddanym wpływom górniczym potwierdzają możliwość wykorzystania tej
metody pomiaru do wyznaczania przemieszczeń poziomych o wartościach przekracza-
jących założony poziom istotności. Przykładowo dla poziomu istotności p = 0,05 pro-
gowa wartość przemieszczenia, powyżej której wszystkie wartości nie są przypadkowe,
może być wyznaczona z zależności:

0,95 1,6448 2p uu m= ⋅ (2.3)

Przy założeniu, że mu = ±14,8 mm, otrzymamy wartość progową 0,95 34,4 mm.pu =
Zatem przy wykorzystaniu pomiarów GNSS RTK / RTN ASG-EUPOS możliwe jest wy-
krywanie poziomych ruchów powierzchni terenu powyżej wartości 35 mm.

2.4. Podsumowanie
dotyczące metodyki prowadzenia pomiarów
przemieszczeń powierzchni terenu

Dostępne aktualnie technologie pomiarów geodezyjnych oraz nieustannie dosko-
nalony sprzęt pomiarowy stwarzają możliwości wyboru i zastosowania różnorodnych
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metod badania przemieszczeń i deformacji powierzchni na terenach górniczych. Po-
dejmowane przedsięwzięcia pomiarowe nierzadko stanowią kompromis pomiędzy
dokładnością wykonywanych pomiarów, ich kosztem oraz nakładem pracy i czasu po-
święcanych na ich realizacje. Czynnikiem decydującym o wyborze określonej metodyki
pomiaru jest cel prowadzenia pomiarów pod kątem przydatności uzyskiwanych danych
obserwacyjnych.

Ogólnym celem prowadzenia pomiarów na terenach górniczych jest stwierdzenie
realnego wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiekty budowlane.
Cele szczegółowe dotyczą możliwości wykorzystania uzyskanych wyników obserwacji
do rozwiązywania takich zagadnień jak:

– weryfikacja prognoz wpływu eksploatacji na powierzchnię i obiekty budowlane,
– wyznaczanie lokalnych parametrów modeli prognozowania wpływów eksploatacji,
– weryfikacja rzeźby terenu (w szczególności numerycznych modeli terenu) na

potrzeby prognozowania stref zagrożenia wodnego (zalewiska, okresowe pod-
topienia),

– ocena możliwości powstania uszkodzeń obiektów budowlanych poddanych wpły-
wom eksploatacji górniczej,

– prowadzenie badań naukowych na temat wpływów eksploatacji górniczej na po-
wierzchni terenu i w obiektach budowlanych.

Danymi, które zazwyczaj nie były brane pod uwagę przy opracowywaniu przedsta-
wionych zagadnień, są przemieszczenia poziome up. Jako dane wektorowe, otrzymywa-
ne w wyniku zmiany położenia (X, Y) punktów objętych pomiarem w czasie, mogły być
wykorzystywane do stwierdzania korelacji ruchu punktów powierzchni terenu z przy-
czyną tego ruchu, czyli rozmieszczeniem pól dokonanej eksploatacji górniczej. Zda-
niem autora pomiar przemieszczeń nad terenami eksploatacji górniczej może dostar-
czyć również danych o deformacji, a także wpłynąć na poprawę dokładności oceny
zagrożenia terenu i obiektów budowlanych na skutek prowadzonej eksploatacji.

Ze względów badawczych, a także bieżącej kontroli ruchu zakładów górniczych,
istotne jest uzyskiwanie danych o przemieszczeniu i deformacji z jak największą do-
kładnością. Z uwagi na różnorodność technik pomiarowych oraz możliwości kształto-
wania geometrii sieci kontrolno-pomiarowej, uzyskiwana charakterystyka dokładno-
ściowa wyników obserwacji będzie zmienna w pewnym możliwym do przyjęcia zakresie.
Wybór określonej metodyki pomiaru przemieszczeń i deformacji powinien być uzależ-
niony od szczegółowego celu wykonywania pomiarów na obszarach poddanych wpły-
wom eksploatacji, jak również skali obserwowanego zjawiska. Biorąc pod uwagę przed-
stawione aspekty, można w sposób optymalny dla założonego celu ustalić poszczególne
komponenty systemu pomiarowego przewidzianego do zastosowania w danym rejonie,
czyli: konstrukcję sieci kontrolno-pomiarowej oraz punktów nawiązania (oporowych),
dobór sprzętu pomiarowego oraz metodę pomiaru.
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Przy projektowaniu sieci kontrolno-pomiarowej utworzonej przez punkty oporo-
we znajdujące się poza zasięgiem bezpośrednich i pośrednich wpływów eksploatacji
oraz punkty nawiązania i kontrolne zlokalizowane w zasięgu wpływów prowadzonej
eksploatacji należy uwzględnić poniższe zalecenia.

1) Znaki pomiarowe nie powinny podlegać wpływom innym niż wywołane przez eks-
ploatację w długim okresie czasu przewidzianym do badania przemieszczeń i de-
formacji powierzchni terenu. Powinny być odpowiednio chronione przed uszko-
dzeniem oraz zapewniać jednoznaczność określenia centra znaku.

2) Przy klasycznym podejściu do obserwacji wpływów eksploatacji górniczej na teren,
na którym jest prowadzona, optymalnym rozwiązaniem jest kształtowanie sieci
kontrolno-pomiarowej jako sieci linii obserwacyjnych.

3) Przy uwzględnieniu możliwości szerszego wykorzystania wyników pomiarów,
korzystne jest zakładanie sieci przestrzennej (powierzchniowej) kombinowa-
nej złożonej z linii obserwacyjnych, punktów rozproszonych oraz rozet pomiaro-
wych (rys. 2.9).

4) Sieci przestrzenne oparte na regularnej geometrii, mimo dużej przydatności do
opisu procesu deformacji, nie są rozwiązaniem optymalnym w zakresie prowadze-
nia pomiarów deformacji. Trudno jest uzyskać tego rodzaju geometrię sieci na te-
renach silnie zurbanizowanych, a nawet terenach wiejskich, ze względu na pro-
blem w uzyskaniu pozwolenia na stabilizację znaków pomiarowych na nierucho-
mościach będących prywatną własnością. Rozwiązania tego rodzaju mogą być
stosowane lokalnie w celu prowadzenia badań lub w rejonach, gdzie występują
obiekty szczególnie cenne i / lub wrażliwe na wpływy górnicze.

5) Kształtowanie sieci punktów rozproszonych na terenach górniczych w formie sieci
modularnych jest korzystne, ponieważ nie jest wymagana wówczas stabilizacja du-
żej liczby punktów kontrolnych, ze względu na stosowanie tymczasowych stano-
wisk pomiarowych.

6) W celu realizacji pomiarów przemieszczeń możliwe jest konfigurowanie sieci
kontrolno-pomiarowej jako sieci punktów rozproszonych. Przy założeniu pozys-
kiwania dodatkowo danych o deformacji terenu (nachylenia, odkształcenia po-
ziome, krzywizny) konieczne jest uwzględnienie w geometrii sieci odcinków
pomiarowych kształtowanych jako ciągi prostoliniowe (profile obserwacyjne) lub
pojedyncze bazy pomiarowe pomiędzy punktami rozproszonymi zlokalizowanymi
w odpowiedniej odległości od siebie i kierunku zależnym od lokalizacji pól eks-
ploatacyjnych.

7) Ważnym zagadnieniem jest odpowiedni dobór długości bazy pomiarowej dla po-
miaru deformacji, który jest uzależniony od głębokości prowadzonej eksploatacji
górniczej (co będzie przedmiotem analizy w rozdziale 3).
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Rys. 2.9. Przestrzenna sieć kombinowana dla pomiarów
przemieszczeń i deformacji terenu górniczego

(źródło: opracowanie własne)

Bardzo istotnym komponentem systemu pomiarowego jest sprzęt pomiarowy, któ-
ry powinien zapewniać najwyższą precyzję. Powinien on spełniać poniższe wymagania.

1) Do pomiarów kątowo-liniowych należy stosować tachimetry precyzyjne o dokład-
ności pomiaru kąta poziomego nie mniejszej niż ±3cc oraz błędzie pomiaru odle-
głości nie większym niż ±1 mm + 1 ppm.

2) W przypadku pomiarów wysokościowych zaleca się stosowanie niwelatorów kodo-
wych z łatami kodowymi, zapewniających błąd niwelacji precyzyjnej nie większy
niż ±1 mm/km.

3) W pomiarach satelitarnych metodą statyczną powinno się stosować dwuczęsto-
tliwościowe odbiorniki sygnałów satelitarnych wyposażone w anteny eliminujące
wpływ efektu wielotorowości.

4) Pomiar RTK / RTN ASG-EUPOS nie zapewnia wysokiej dokładności, lecz jest
możliwy do stosowania na terenach o przemieszczeniach przekraczających 35 mm.
Dokładność pomiaru w tej technologii w mniejszym stopniu zależy od wykorzy-
stywanego instrumentu pomiarowego i pozostaje na względnie stałym poziomie
w podobnych warunkach terenowych (bez znacznych przesłonięć horyzontu).

5) W każdym przypadku należy dbać o aktualność certyfikatów instrumentów pomia-
rowych oraz sprawdzanie wyposażenia pomocniczego.
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Istotne jest opracowanie właściwej metodyki prowadzenia pomiarów przemiesz-
czeń, uwzględniającej poniższe kwestie.

1) Interwał czasowy prowadzenia obserwacji należy dostosować do przyjętej metody
pomiaru oraz prędkości ujawniania się wpływów eksploatacji.

2) Konieczne jest wykonanie zerowej (wyjściowej) serii obserwacyjnej oraz za-
gęszczenie pomiarów w fazie najbardziej intensywnych ruchów powierzchni te-
renu.

3) W przypadku terenów o szczególnie dużej dynamice ujawniania się wpływów gór-
niczych należy stosować metody pomiaru zapewniające jak najkrótszy czas wyko-
nania pomiaru.

4) Optymalne pod względem dokładności wykonania pomiaru jest stosowanie kla-
sycznych lub hybrydowych metod pomiaru deformacji.

5) W przypadku przestrzennej rejestracji wpływów eksploatacji rekomenduje się me-
tody hybrydowe.

6) Metody pozycjonowania satelitarnego czasu rzeczywistego mogą mieć zastosowa-
nie jedynie do pomiarów przemieszczeń (pionowych i poziomych) na terenach
poddanych intensywnym wpływom eksploatacji.

Wyniki pomiarów geodezyjnych powinny być w odpowiedni sposób opracowane
w celu uzyskania wiarygodnych wartości przemieszczeń i wskaźników deformacji tere-
nu górniczego. Te zaś powinny podlegać analizie i interpretacji oraz ocenie dokładno-
ści pomiarów, która ma znaczenie przy szacowaniu zagrożenia obiektów budowlanych
znajdujących się w zasięgu szkodliwych wpływów eksploatacji górniczej. W tym celu
należy postępować według poniższych zaleceń.

1) Dane obserwacyjne z pomiarów geodezyjnych powinny podlegać procedurom ści-
słego wyrównania z analizą błędów obserwacji w celu wyznaczenia współrzędnych
punktów kontrolnych.

2) Należy prowadzić analizę danych obserwacyjnych pod kątem wykrywania błędów
grubych, a także analizę uzyskanych ze współrzędnych wyrównanych wartości
wskaźników deformacji w celu stwierdzenia wartości „odstających”, które mogły
być wynikiem wystąpienia innej niż wywołanej na skutek prowadzonej eksploata-
cji, przyczyny ruchu punktów obserwacyjnych.

3) Uzyskane współrzędne punktów kontrolnych pozwalają na wyznaczenie całkowi-
tych wektorów przemieszczeń poziomych, które dają możliwość wyznaczenia cha-
rakterystyk deformacyjnych w zależności od konfiguracji sieci pomiarowej.

4) Zaleca się wykorzystanie wszelkich możliwości określania stanu deformacji, jakie
daje system pomiarowy w zakresie geometrii sieci oraz metody pomiaru.
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Końcowa interpretacja wyznaczonego stanu deformacji powinna być prowadzona
z uwzględnieniem wszelkich czynników zakłócających przebieg procesu deformacji.
Należy zatem bezwzględnie podać dokładność wyznaczenia wartości wskaźników de-
formacji przedstawioną w postaci błędów średnich, wartości odchyleń standardowych,
współczynnika zmienności lub też wyników analiz geostatystycznych (Stoch 2012b).
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3. Pomiar przemieszczeń poziomych
jako źródło danych
do wyznaczania deformacji
powierzchni terenu

Przedstawione w rozdziale 1 teoretyczne możliwości opisu deformacji powierzch-
ni fizycznej za pomocą wektorowego pola przemieszczeń można wykorzystać w anali-
zie deformacji powierzchni terenu poddanej wpływom eksploatacji górniczej. Pole
przemieszczeń wyznaczane jest w tym przypadku na podstawie wyników pomiarów
geodezyjnych realizowanych w punktach sieci obserwacyjnej o geometrii optymalnej
dla tego celu (rozdz. 2). Wektory przemieszczeń opisują ruch punktów powierzchni
terenu znajdujących się w zasięgu oddziaływania eksploatacji, jak również punktów
poddanych wpływom innych niż górnicze zjawisk zachodzących w przypowierzchniowej
strefie górotworu.

W praktyce pomiarowej na terenach górniczych polskich kopalń zgromadzono
w ostatnich latach materiał obserwacyjny dokumentujący dyskretne pole przemiesz-
czeń tworzące się na terenach, na których prowadzona jest eksploatacja górnicza. Stało
się to możliwe dzięki wyznaczaniu przemieszczeń poziomych bezpośrednio ze współ-
rzędnych punktów (x, y) uzyskanych z pomiaru. Wyniki takich obserwacji nie były do-
tąd wykorzystywane do wyznaczania charakterystyk deformacyjnych powierzchni tere-
nu, głównie ze względu na brak odpowiednich danych do analiz pola przemieszczeń.
Obecnie istnieje możliwość pozyskiwania takich danych metodami geodezyjnymi w po-
łączeniu z zastosowaniem odpowiednich konstrukcji sieci pomiarowych, opisanych
w rozdziale 2 oraz technik pomiarowych gwarantujących odpowiednią dokładność uzy-
skiwanych wyników.

W celu uzyskania dyskretnego pola przemieszczeń można wykorzystać sieci punk-
tów rozproszonych, sieci modularne oraz regularne sieci przestrzenne przy zastosowa-
niu pomiarów kątowo-liniowych, satelitarnych lub połączenia obydwu tych technik po-
miarowych. Rozwój, a także coraz większa dostępność nowoczesnego i precyzyjnego
sprzętu pomiarowego pozwala obecnie na planowanie i realizację projektów pomiaro-
wych, w wyniku czego możliwe jest uzyskanie przestrzennych danych o przemieszcze-
niach powierzchni terenu. To zaś umożliwia dokonywanie analiz i wyznaczanie lokal-
nych charakterystyk deformacji terenu.
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W kolejnych podrozdziałach przedstawiono tok postępowania obejmujący wyko-
rzystanie przemieszczeń poziomych up oraz ich składowych (ux, uy) do wyznaczania de-
formacji powierzchni terenu górniczego z pomiaru, umożliwiający bieżącą ocenę wpły-
wu eksploatacji. Następnie dokonano analizy zastosowania zmodyfikowanej procedury
prognozowania deformacji na bazie przemieszczeń poziomych (opisanej w rozdziale 3.4),
która jest zgodna z wyznaczaniem deformacji na podstawie wyników pomiaru geodezyj-
nego. W celu kontroli zgodności prognozowanych i obserwowanych deformacji po-
wierzchni terenu (wyrażonych przez wartości odkształceń poziomych) przeprowadzono
weryfikację wyników prognozy i modelowania w odniesieniu, w pierwszej kolejności,
do przemieszczeń poziomych, a następnie odkształceń poziomych powierzchni terenu.
Dzięki zmodyfikowanej procedurze prognozowania weryfikacja odbywała się przez
bezpośrednie i jednoznaczne porównanie wartości obserwowanych i prognozowanych
(prognoza pierwotna opisana w podrozdziale 3.4.1) lub modelowanych (reprognoza
przedstawiona w podrozdziale 3.4.2). Taki sposób weryfikacji prognozy, w przekonaniu
autora, może poprawić wiarygodność prognoz deformacji powierzchni terenu, szczegól-
nie w przypadkach niestandardowego ujawniania się wpływów działalności górniczej.

3.1. Wyznaczanie deformacji powierzchni terenu
na podstawie poziomych przemieszczeń punktów
sieci kontrolno-pomiarowej

W celu właściwego prowadzenia analiz rozkładów charakterystyk deformacyjnych
na powierzchni terenu należy w sposób kompatybilny (zgodny ze sobą) przedstawiać
zarówno obserwowane, jak i modelowane wartości wskaźników opisujących deforma-
cje powierzchni. Weryfikacja wyników prognoz deformacji powierzchni terenu opiera
się aktualnie na porównywaniu prognozowanych w danym punkcie wartości obniżeń w
i odkształceń poziomych ε z wartościami tych wskaźników wyznaczanymi z wyników
pomiarów geodezyjnych. Porównanie wartości obniżeń nie budzi wątpliwości, ponie-
waż w obydwu przypadkach wartość jest określona w punkcie na powierzchni terenu.
Natomiast porównanie wartości odkształceń poziomych nie jest jednoznaczne. Wyzna-
czone w punkcie wartości prognozowane porównywane są z wartościami wyznaczany-
mi na bazach pomiarowych o różnej długości. Obserwowana wartość odkształcenia do-
tyczy w takim przypadku całej długości odcinka. W praktyce bezpośrednie porównanie
obydwu wartości odkształceń jest powszechnie stosowane, pomimo braku ich wzajem-
nej kompatybilności.

Zdaniem autora możliwe jest alternatywne podejście do wykonywania i weryfi-
kacji prognoz deformacji terenu górniczego. Opiera się ono na wykorzystaniu prze-
mieszczeń poziomych zarówno do wyznaczania obserwowanych, jak i prognozowanych
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wartości odkształceń poziomych. Obserwowane wartości odkształceń wyznaczane są
wówczas jako odkształcenia odcinkowe εd (zdefiniowane w dalszej części rozdziału) na
podstawie wektorów przemieszczenia poziomego punktów początku i końca odcinka
pomiarowego. Wartości prognozowane odkształceń poziomych można uzyskać w ana-
logiczny sposób tj. na podstawie prognozowanych wartości kierunkowych przemiesz-
czeń poziomych obliczonych w punktach odpowiadających punktom pomiarowym.
Można je następnie poddać weryfikacji w sposób niebudzący zastrzeżeń (co będzie te-
matem dalszych rozważań).

Wartości prognozowane odkształceń poziomych ε, wyznaczane według procedury
podanej przez S. Knothego i W. Budryka są obarczone dużą niepewnością wyrażoną
przez tzw. systematyczny błąd modelu Δ wynoszący około 30� (Popiołek 1976, Popio-
łek, Ostrowski 1981). Dodatkowo należy wziąć pod uwagę stochastyczność procesu de-
formacji (Batkiewicz 1971, Klein 1981, Litwiniszyn 1953, Popiołek 1976) ujawniającą
się w wynikach obserwacji geodezyjnych, dającą względny błąd wyznaczenia maksymal-
nych wartości odkształceń poziomych (określany jako współczynnik zmienności Mε) na
poziomie 20–30� (Popiołek 1976, Stoch 2005, Kowalski 2007). Istotny jest również
fakt, że w modelu Knothego–Budryka wartości odkształceń poziomych są proporcjo-
nalne do drugiej pochodnej przemieszczenia pionowego (krzywizny):

2 2
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(3.1)

Przedstawione rozumowanie uzasadnia występowanie rozbieżności pomiędzy ob-
serwowanymi i teoretycznymi wartościami odkształceń poziomych. Z tego względu
proponowane jest inne podejście do prognozowania deformacji powierzchni terenu,
w którym obliczone wartości odkształceń poziomych są kompatybilne do wyzna-
czonych z wyników pomiarów geodezyjnych. Wartości teoretyczne odkształceń pozio-
mych (εprogn.) wyznaczać należy na bazie obliczeniowej PiPj zgodnej z bazą pomiarową,
na której wyznacza się odkształcenia odcinkowe (εd). Wartości odkształceń odcin-
kowych (obserwowanych – εobs.) wyznaczane są na podstawie przemieszczeń pozio-
mych ,i ju uα α (wyznaczanych w kierunku odcinka PiPj w przyjętym układzie współrzęd-
nych – porównaj rysunek 3.1 oraz wzory (3.2) i (3.3).
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Δ
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gdzie Δxij, Δyij – przyrosty współrzędnych x, y wzdłuż odcinka pomiarowego PiPj.
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Rys. 3.1. Wektory przemieszczenia punktów końcowych odcinka pomiarowego PiPj
jako źródło danych do wyznaczenia odkształcenia odcinkowego εd

(źródło: opracowanie własne)

Usytuowanie wybranego odcinka pomiarowo-obliczeniowego jest dowolne. Dys-
ponując przestrzenną siecią obserwacyjną (o w miarę równomiernym rozmieszczeniu
punktów na powierzchni terenu), można wykonywać obliczenia w różnych kierunkach
determinowanych położeniem punktów osnowy. Istotne jest, aby długości odcinków
były zoptymalizowane dla danych warunków ujawniana się wpływów eksploatacji gór-
niczej. Problem ten zostanie przedstawiony w podrozdziale 3.2.

Wyznaczone wartości przemieszczeń poziomych uα umożliwiają obliczenie
względnej zmiany długości odcinka PiPj na przyjętym kierunku określonym przez
współrzędne punktów początku i końca odcinka pomiarowo-obliczeniowego (wzór (3.5)).
Uzyskaną wartość można określić jako poziome odkształcenie odcinkowe ij

dε  wyzna-
czane w kierunku wyznaczonym przez lokalizację odcinka PiPj:

ij j i
ij
d

ij ij

u u u
d d

α ∝ ∝Δ −ε = = (3.5)

gdzie dij – długość odcinka do wyznaczania ( )22( ) .;ij
ij ij ijd d x yε = Δ + Δ

Wartości odkształceń poziomych – prognozowane (εprogn.) i obserwowane (εobs.),
wyznaczone w ten sam sposób mogą być bezpośrednio porównywane. Porównanie takie
jest zasadne, a ponadto umożliwia poprawną weryfikację wyników prognozy. Podobne
podejście można również zastosować do weryfikacji prognozy w zakresie nachyleń T,
wykorzystując w tym celu wektory przemieszczeń pionowych uz (rozdz. 1, wzór (1.18)).
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3.2. Optymalizacja przestrzennych sieci obserwacyjnych
w celu wyznaczania charakterystyk deformacyjnych

Wyniki geodezyjnych pomiarów deformacji prowadzonych w klasycznych liniach
obserwacyjnych pozwalają na uzyskanie dwuwymiarowego obrazu kształtującej się
niecki obniżeniowej. W odróżnieniu od nich sieci przestrzenne, których punkty roz-
mieszczone są mniej lub bardziej równomiernie na terenie objętym wpływami górni-
czymi, dają możliwość uzyskania trójwymiarowego obrazu przemieszczenia punktów
powierzchni terenu. Umożliwiają również wyznaczanie deformacji opisywanej od-
kształceniami poziomymi w różnych kierunkach, które determinowane są lokalizacją
odcinków (baz) pomiarowych. Uzyskuje się wówczas więcej informacji na temat defor-
macji powierzchni terenu niż w przypadku stosowania linii obserwacyjnych. Wyznacze-
nie na podstawie takiej sieci lokalnego dyskretnego pola przemieszczeń nad dokonaną
eksploatacją górniczą pozwala na analizę przestrzennej niecki przemieszczeń (w tym
niecki obniżeń). Pod względem oceny zagrożenia powierzchni terenu, oprócz analizy
obniżeń, bardziej istotna jest analiza przemieszczeń poziomych. Można je wykorzystać
do wyznaczenia przestrzennego rozkładu deformacji powierzchni metodą rozet lub za
pomocą procedury opartej na elementach teorii mechaniki ośrodków ciągłych (rozdz. 1).
W obydwu przypadkach należy wcześniej stwierdzić, czy dana sieć obserwacyjna za-
pewnia dane, które można opracować w ramach zaproponowanej metodyki opisanej
w rozdziale 2, bez istotnej utraty informacji o zjawisku w przestrzeni pomiędzy punkta-
mi obserwacyjnymi.

Do wstępnego oszacowania przydatności sieci w wyznaczaniu charakterystyk de-
formacyjnych powierzchni terenu na podstawie wektorowego pola przemieszczeń po-
ziomych proponuje się wykorzystać wskaźnik, który można nazwać odkształceniowym
wskaźnikiem rozmieszczenia punktów sieci na terenie górniczym (oznaczony w niniej-
szej monografii symbolem Rg). Pozwala on ocenić geometryczną konfigurację sieci po-
wierzchniowych (głównie sieci punktów rozproszonych) pod kątem ich przydatności do
wyznaczania charakterystyk deformacyjnych (odkształceń poziomych). W przypadku
sieci o regularnej geometrii, opisanych w rozdziale 2, nie ma konieczności stosowania
takiego wskaźnika, ponieważ geometria sieci, już na etapie projektowania, jest optyma-
lizowana pod względem odpowiedniej długości bazy pomiarowej dla pomiarów od-
kształceń. Jest to zagadnienie analizowane przez wielu badaczy w Polsce i za granicą
od kilkudziesięciu lat. Problem optymalizacyjny polega na takim ustaleniu długości
bazy, aby nie utracić istotnych informacji o wartości odkształcenia poziomego wyzna-
czanego na odcinku pomiarowym. Problematyka uśredniania wartości odkształcenia na
boku linii obserwacyjnej przy zbyt dużych odległościach pomiędzy sąsiednimi punktami
linii oraz uzyskiwania zbyt dużych wartości odkształceń przy krótkich bokach występu-
je między innymi w pracach Milewskiego (1969), Szpetkowskiego (1969), Batkiewicza
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(1971), Kleina (1975), Popiołka (1976), Sroki (1990), Zycha (1993, 1998), Pieloka
(2002) oraz Hejmanowskiego i Kwinty (2007). Wyniki badań przeprowadzonych w tym
temacie wykazały, że najprostszym rozwiązaniem jest ustalenie długości bazy pomiaro-
wej na podstawie wieloletnich doświadczeń w pomiarach deformacji na danym obsza-
rze, przy czym zakres stosowanych długości odcinków pomiarowych powinien wynosić
od 20 m do 30 m (GiG 1960). Inne rozwiązania uzależniają długość bazy od głębokości
prowadzonej eksploatacji (przykładowo: ,d H≅  Szpetkowski 1978) lub promienia
rozproszenia wpływów (d = 0,1r, Sroka 1990).

W przypadku sieci punktów rozproszonych trudno mówić o odcinkach pomiaro-
wych. Można jednak rozważać sąsiedztwo punktu pomiarowego oraz możliwe jego po-
łączenia z najbliżej zlokalizowanymi punktami obserwacyjnymi. W takim przypadku
przydatność danej sieci lub jej części do wyznaczenia rozkładu odkształceń poziomych ε
może być potwierdzona przez analizę jej geometrii z wykorzystaniem wskaźnika roz-
mieszczenia punktów sieci Rg. Ze względu na brak bezpośrednich pomiarów długości
wszystkich możliwych odcinków w takich sieciach, wyznaczanie odkształceń poziomych
może być realizowane na bazie przemieszczeń poziomych poszczególnych punktów sie-
ci. Każdorazowo należy przeliczyć przemieszczenie poziome up na przemieszcze-
nie (uα) w kierunku odcinka pomiarowego wytypowanego do obliczenia odkształ-
cenia (εα). Wskaźnik Rg, skonstruowany do oceny przydatności sieci punktów rozpro-
szonych na terenach górniczych do analiz rozkładów odkształceń poziomych, pozwala
na wyznaczenie ilości punktów sieci przypadającej na jednostkową powierzchnię wy-
znaczoną kołem o środku w danym punkcie i promieniu równym opt. 2.d  Wartość Rg

zależy od przyjętego sposobu określania optymalnej długości odcinka pomiarowego.
Biorąc pod uwagę podane powyżej zależności, można przyjąć:

– sposób I – I
opt. ,d H=

– sposób II – II
opt. 0,1 .d r=

Obydwa przedstawione sposoby optymalizacji długości bazy pomiarowej moż-
na stosować zamiennie dla głębokości eksploatacji H w zakresie od 400 m do 700 m
oraz w standardowym górotworze, którego właściwości mechaniczne opisuje para-
metr tgβ = 2,0. Przy głębokościach przekraczających 700 m oraz wartościach parame-
tru tgβ < 1,6 rekomenduje się drugi sposób optymalizacji długości bazy pomiarowej, ze
względu na relatywnie większą wartość promienia rozproszenia wpływów r.

Wartość Rg wyznaczona dla danych warunków geologiczno-górniczych określa za-
sięg obszaru, który przyjmuje się do testowania sieci pod kątem jej przydatności
do wyznaczania odkształceń powierzchni terenu. Testowanie polega na umieszczaniu
obszaru testowego (koła o promieniu Rg) w taki sposób, aby jego środek znajdował się
w poszczególnych punktach sieci, a następnie stwierdzenia liczby sąsiednich punk-
tów znajdujących się wewnątrz obszaru (rys. 3.2). Jest to procedura sprowadzająca się
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do obliczenia wzajemnych odległości pomiędzy sąsiednimi punktami sieci i sprawdze-
nia warunku:

1i i gP P R+ ≤ (3.6)

W sąsiedztwie danego punktu powinny znajdować się przynajmniej dwa inne
punkty spełniające ten warunek. Trzy punkty osnowy pomiarowej, nieleżące współ-
liniowo, dają podstawę do obliczenia lokalnego rozkładu odkształceń poziomych.
Stanowią one lokalną trójkątną rozetę pomiarową (Pielok 2002, Szafarczyk 2013).
Spełnienie warunku dla większego obszaru umożliwia wyznaczenia charakterystyki de-
formacyjnej na całym tym obszarze na podstawie komponentów tensora odkształcenia
uzyskiwanych z wektorowego pola przemieszczeń.

W opisany sposób można dokonać oceny przydatności istniejących osnów pomia-
rowych na terenach górniczych skonfigurowanych jako sieci punktów rozproszonych
(rozdz. 4). Projektowanie nowych sieci przeznaczonych do wyznaczania odkształceń
w polu przemieszczeń poziomych wymaga właściwego zaprojektowania geometrii sieci
z uwzględnieniem optymalizacji długości bazy pomiarowej, czyli położenia poszczegól-
nych punktów sieci kontrolno-pomiarowej względem siebie.

Rys. 3.2. Schemat zastosowania wskaźnika rozmieszczenia punktów sieci obserwacyjnej Rg
(źródło: opracowanie własne)

3.3. Sieć obserwacyjna w rejonie Jaworzna
do przestrzennej rejestracji przemieszczeń
punktów powierzchni terenu

Przykładem sieci obserwacyjnej, dla której możliwe jest zastosowanie przyjętej
metodyki postępowania przy analizie deformacji terenu górniczego, jest sieć w rejonie
Jaworzna, która została zrealizowana w 2008 roku w ramach projektu badawczego
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(Stoch 2012b). Składa się ona z trzech elementów geometrycznych: dwóch wzajemnie
prostopadłych linii pomiarowych oraz quasi-regularnej sieci punktów, lokalnie zagęsz-
czonej w strefach spodziewanych maksymalnych deformacji powierzchni terenu. Sieć
liczy ogółem 164 punkty. Bazy pomiarowe mają długości: 12,5 m, 25 m lub 50 m (Stoch
2009, 2010). Konstrukcję geometryczną sieci przedstawiono na rysunku 3.3.

Dane obserwacyjne uzyskane w tej sieci obejmują jedenaście serii pomiarów niwe-
lacyjnych, sześć serii pomiarów hybrydowych (kątowo-liniowych połączonych z pomia-
rami satelitarnymi) oraz osiem serii pomiarów GNSS kinematycznych czasu rzeczywi-
stego wspieranych systemem aktywnej sieci geodezyjnej (RTN ASG-EUPOS).

Rys. 3.3. Geometria i konfiguracja sieci obserwacyjnej w rejonie Jaworzna
(źródło: opracowanie na podstawie Stoch 2009)
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Sieć została zaprojektowana w celu obserwacji wpływu eksploatacji jednego pola
wydobywczego (ściany nr 335) zlokalizowanego w pokładzie 209 na powierzchnię tere-
nu. Na skutek specyficznej budowy geologicznej rejonu obserwacji oraz nietypowego
ujawniania się deformacji na powierzchni terenu (szerzej na ten temat w podrozdz. 3.4.2),
uzyskany obraz deformacji objął nie tylko wpływ eksploatacji analizowanej ściany 335.
W wynikach pomiarów uwidoczniły się dodatkowo wpływy od sąsiadującej i wcześniej
wyeksploatowanej ściany 334, a także resztowe wpływy od pól eksploatacyjnych po-
łożonych w wyżej zalegającym pokładzie 207. Trudności w szczegółowej analizie uzy-
skanych danych o przemieszczeniach i deformacji powierzchni terenu spowodowa-
ne były również istnieniem lokalnej nieciągłej deformacji w postaci wypukłości terenu
(w kształcie garbu), przebiegającego z północnego zachodu na południowy wschód
(Niedojadło et al. 2016). Badania geofizyczne wykazały zróżnicowanie w przypo-
wierzchniowej warstwie górotworu związane z istnieniem strefy nagromadzonych
utworów plastycznych (ilastych), które zostały wypchnięte ku górze na skutek zaistnie-
nia deformacji górotworu. Lokalizacja tej deformacji (rys. 3.4) została stwierdzona za-
równo wizualnie w terenie, jak również w wyniku analiz obserwacji geodezyjnych oraz
na podstawie analizy chmury punktów uzyskanej z fotogrametrycznego nalotu wykona-
nego przy użyciu BSL z niskiego pułapu. Deformacja nieciągła objęła wpływem głów-
nie punkty linii 200 (odcinek od punktu 208 do punktu 233) oraz najbliższego jej są-
siedztwa. Linia 100 przecina strefę deformacji nieciągłej w przybliżeniu prostopadle,
natomiast linia 200 przebiega w przybliżeniu równolegle do niej, z tego względu od-
działywanie deformacji nieciągłej widoczne jest w wynikach pomiarów obniżeń na
dłuższym fragmencie linii. Rysunki 3.5 i 3.6 przedstawiają profile niecki obniżeń
wzdłuż linii 100 i 200 wyznaczone na podstawie wyników pomiarów niwelacyjnych oraz
pomiarów GNSS RTN ASG-EUPOS. Serie obserwacji zostały wykonane w momencie,
gdy front eksploatacji zbliżał się do końcowego wybiegu ściany. Na rysunkach widoczne
są nieregularności potwierdzające nieciągłe deformacje powierzchni terenu. Widoczny
jest również resztowy wpływ od eksploatacji prowadzonej pokładzie 207 (rys. 3.3).

W celu wykonania analiz materiału obserwacyjnego z zastosowaniem przed-
stawionej w niniejszej pracy metodyki wybrano rejony, które umożliwiają wyzna-
czenie z pomiarów zarówno przemieszczeń poziomych w różnych kierunkach uα,
jak również odkształceń odcinkowych εd, wyznaczonych na podstawie przemieszczeń.
Najbardziej przydatne do analiz wyniki pomiarów dotyczą szóstej serii obserwacyjnej
zrealizowanej metodą hybrydową. Zbliżone wyniki pochodzą z ósmej serii pomiarów
RTN ASG-EUPOS (wykonane kilka dni później), które wykorzystano jako niezależne,
do porównania rozkładów wektorów w polu przemieszczeń (zob. rozdz. 2). Wytypowa-
ne do analizy wyniki pomiarów dotyczyły stanu przemieszczenia, jaki ujawnił się na
dwa miesiące przed zakończeniem eksploatacji ściany 335. Oznacza to, że pole prze-
mieszczeń w rejonie końcowego odcinka ściany pozostawało w tym momencie jeszcze
w fazie nieustalonej.
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Rys. 3.4. Przybliżona lokalizacja strefy deformacji nieciągłej
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 3.5. Profil niecki obniżeniowej wzdłuż linii 100
(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 3.6. Profil niecki obniżeniowej wzdłuż linii 200
(źródło: opracowanie własne)

3.3.1. Obserwowane przemieszczenia poziome
punktów sieci obserwacyjnej
i ich wykorzystanie do wyznaczenia deformacji
powierzchni terenu

Przemieszczenia punktów sieci kontrolno-pomiarowej dla analizowanego okresu,
tj. od kwietnia 2009 r. do kwietnia 2012 r., uzyskano jako różnice współrzędnych punk-
tów kontrolnych sieci, wyznaczonych w serii obserwacyjnej przyjętej do analizy oraz
serii początkowej (zerowej) (wzory (3.7), (3.8)).

0k k
xu x x= − (3.7)

0k k
yu y y= − (3.8)

gdzie:
k – przyjęta do analiz seria obserwacji,
0 – seria odniesienia (zerowa).

Korzystając z wyników obserwacji, wyznaczono składowe (ux, uy) poziomego prze-
mieszczenia punktów sieci (ze względu na analizę płaskiego stanu przemieszczeń i od-
kształceń – zob. rozdz. 1). Rysunek 3.7 prezentuje wektory poziomych przemieszczeń
punktów (up) zarejestrowane w pomiarach geodezyjnych.



91

Rys. 3.7. Pole przemieszczeń poziomych wyznaczone na podstawie
pomierzonych współrzędnych punktów sieci pomiarowej

(źródło: opracowanie własne)
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Wartości poziomych odkształceń odcinkowych εd obliczono według zależno-
ści (3.5), na podstawie wartości przemieszczeń poziomych (uα), wyznaczonych w kie-
runkach boków sieci obserwacyjnej.

Biorąc pod uwagę zmienną charakterystykę deformacji powierzchni terenu w rejo-
nie obserwacji, wytypowano strefy, które zostały poddane oddzielnej analizie. Koniecz-
ność taka wynikała z faktu, że najdalej na północ wysunięty fragment sieci pozostawał
w strefie nieustabilizowanych ruchów powierzchni terenu. Strefa ta w dalszej części
określana będzie jako strefa kinematyczna. Natomiast na terenie znajdującym się nad
środkowym odcinkiem ściany 335 (pozostała część sieci) stwierdzono zanikające ruchy
na powierzchni terenu. Tę strefę można określić jako quasi-statyczną.

Ze względu na geometrię sieci, a szczególnie jej regularny kształt, możliwe jest
wyznaczenie lokalnych rozkładów deformacji powierzchni jako możliwych kombinacji
odkształceń odcinkowych εd na kierunkach α wyznaczonych przez położenie punktów
tworzących odcinek pomiarowy, a także obliczeniowy. Odcinki pomiarowo-obliczeniowe
zostały pogrupowane w czworoboczne konstrukcje  tworzące rozety modułowe, w któ-
rych wyznaczono kierunkowe rozkłady odkształceń poziomych (rozdz. 1). Na rysun-
ku 3.8 przedstawiono przykładową rozetę modułową z kierunkami wyznaczania od-
kształceń odcinkowych (εd). Przyjęte kierunki odcinków pomiarowych oraz oblicza-
nych odkształceń są w tym przypadku częściowo zgodne z kierunkiem osi głównej pola
eksploatacji. Ułatwia to interpretację otrzymanych rozkładów odkształceń. W celu
uporządkowania obliczonych wartości kierunki w rozetach modułowych ponumerowa-
no (od 1 do 6) według schematu przedstawionego na rysunku 3.8.

Rys. 3.8. Rozeta modułowa – kierunki (1–6) wyznaczania odkształceń odcinkowych εd
oraz wariantowy podział na rozety prostokątne (1, 2)

(źródło: opracowanie własne)

Każda z rozet modułowych może być przedstawiona jako kombinacja rozet pro-
stokątnych (rys. 3.8, opcje 1 i 2), które można rozpatrywać niezależnie. Na podstawie
wartości odkształceń odcinkowych εd można wyznaczać składowe tensora odkształce-
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nia ε11, ε22, ε12. Możliwe jest również wykorzystanie geometrii sieci do ustalenia rozet
centralnych wytypowanych spośród modułów zagęszczonej sieci punktów w rejonie
strefy U700 (rys. 3.9 i 3.10).

Rys. 3.9. Rozeta centralna powstała z czterech rozet modułowych 12,5 m
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 3.10. Strefy wytypowane do analiz wraz z zaznaczonymi rozetami modułowymi
(źródło: opracowanie własne)
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Przedstawione przykłady uwidaczniają zalety sieci o regularnej geometrii. Doty-
czą one przede wszystkim możliwości wykorzystania modułów sieci jako różnych
postaci rozet pomiarowych przeznaczonych do wyznaczania ekstremalnych wartości
odkształceń poziomych (εmin, εmax) na terenach, na których istniejące obiekty budo-
wlane są szczególnie narażone na negatywny wpływ prowadzonej eksploatacji. Tego
typu sieć kontrolno-pomiarowa, dająca tak wiele możliwości wykorzystania wyni-
ków pomiarów do wyznaczania deformacji powierzchni terenu, nie była dotąd stosowa-
na w pomiarach deformacji na terenach górniczych. Pomimo opisanych w rozdziale 2
niedogodności w tworzeniu sieci o regularnej geometrii, warto rozważać ich lokalne
stosowanie.

Analiza przedstawiona w następnych rozdziałach obejmuje rozety stref U500,
U600 i U700, które zostały przedstawione na rysunku 3.10. Kształt i wymiary rozet
determinowała lokalna geometria sieci obserwacyjnej, natomiast ich lokalizacja obej-
mowała strefy deformacji ściskających (strefa U500 oraz U700) oraz deformacji roz-
ciągających (strefa U600). Lokalizacja wszystkich tych stref w granicach zasięgu od-
działywania eksploatacji ściany 335 na powierzchnię terenu oraz w rejonach różnych
pod względem charakterystyki deformacji, pozwalała na analizę rozkładów odkształ-
ceń różniących się pod względem jakościowym (ściskań ε < 0 i rozciągań ε > 0). Jed-
nak ze względu na zarejestrowanie pomiarem stanu quasi-statycznego (strefa U500)
i kinematycznego nad północną częścią ściany (U600 i U700), analiza porównawcza
wartości obserwowanych oraz prognozowanych (modelowanych) wymagała uwzględ-
nienia różnic w rozwoju procesu deformacji.

3.3.2. Przemieszczenia poziome punktów rozet uααααα
oraz odkształcenia odcinkowe εεεεεd
wyznaczone z wyników obserwacji

Obliczenia wartości przemieszczeń poziomych up i odkształceń odcinkowych εd

wykonywano dwuetapowo. W pierwszym etapie wyznaczone zostały wartości składo-
wych przemieszczenia ux, uy w poszczególnych punktach rozet oraz wartości przemiesz-
czenia na kierunkach poszczególnych boków rozety uα. Aby uniknąć możliwej pomyłki
przy przeliczaniu wartości przemieszczeń, obliczenia wykonano w układzie geode-
zyjnym PL2000/18 (źródłowym dla uzyskanych z pomiaru współrzędnych punktów
kontrolnych). Następnie, w etapie drugim, na podstawie obliczonych wartości prze-
mieszczeń uα, wyznaczono odkształcenia odcinkowe na kierunkach osi układu współ-
rzędnych (εx, εy) oraz εα (jako odkształcenie poziome odcinkowe εd na kierunku α)
wzdłuż boków wybranych rozet. Wyniki przedstawiono w tabelach 3.1–3.3.
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Tabela 3.1
Poziome przemieszczenia kierunkowe uα oraz odkształcenia odcinkowe εd

w wytypowanych rozetach strefy U500 (rozety 561, 540, 554, 577)
(źródło: opracowanie własne)

ROZETA 561 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα nr 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

561 5560943,552 6595897,611 5560943,696 6595897,430 0,144 –0,181 –0,220 

560 5560927,557 6595939,879 5560927,588 6595939,763 0,031 –0,116 –0,119 
561–560 –2,500 1,438 2,230 

572 5560898,274 6595873,907 5560898,352 6595873,758 0,078 –0,149 –0,167 

571 5560878,805 6595927,302 5560878,885 6595927,195 0,080 –0,107 –0,128 
572–571 0,035 0,739 0,682 

571 5560878,805 6595927,302 5560878,885 6595927,195 0,080 –0,107 0,051 

560 5560927,557 6595939,879 5560927,588 6595939,763 0,031 –0,116 0,001 
571–560 –0,973 –0,179 –0,987 

572 5560898,274 6595873,907 5560898,352 6595873,758 0,078 –0,149 0,000 

561 5560943,552 6595897,611 5560943,696 6595897,430 0,144 –0,181 0,044 
572–561 1,291 –0,626 0,854 

571 5560878,805 6595927,302 5560878,885 6595927,195 0,080 –0,107 0,117 

561 5560943,552 6595897,611 5560943,696 6595897,430 0,144 –0,181 0,206 
571–561 0,898 –1,039 1,250 

572 5560898,274 6595873,907 5560898,352 6595873,758 0,078 –0,149 –0,105 

560 5560927,557 6595939,879 5560927,588 6595939,763 0,031 –0,116 –0,093 
572–560 –0,651 0,457 0,154 

ROZETA 540 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα nr 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

540 5561014,617 6595817,038 5561014,712 6595816,874 0,095 –0,164 –0,176 

539 5561007,069 6595867,726 5561007,134 6595867,576 0,065 –0,150 –0,158 
552–551 –0,585 0,273 0,356 

551 5560963,831 6595799,741 5560963,912 6595799,584 0,081 –0,157 –0,174 

550 5560948,135 6595847,762 5560948,264 6595847,608 0,129 –0,154 –0,186 
563–562 0,950 0,059 –0,239 

550 5560948,135 6595847,762 5560948,264 6595847,608 0,129 –0,154 0,073 

539 5561007,069 6595867,726 5561007,134 6595867,576 0,065 –0,150 0,013 
562–551 –1,029 0,064 –0,954 

551 5560963,831 6595799,741 5560963,912 6595799,584 0,081 –0,157 0,026 

540 5561014,617 6595817,038 5561014,712 6595816,874 0,095 –0,164 0,037 
563–552 0,261 –0,130 0,205 

550 5560948,135 6595847,762 5560948,264 6595847,608 0,129 –0,154 0,182 

540 5561014,617 6595817,038 5561014,712 6595816,874 0,095 –0,164 0,155 
562–552 –0,464 –0,137 –0,364  

551 5560963,831 6595799,741 5560963,912 6595799,584 0,081 –0,157 –0,089 

539 5561007,069 6595867,726 5561007,134 6595867,576 0,065 –0,150 –0,092 
563–551 –0,199 0,087 –0,033 
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Tabela 3.1 cd.

ROZETA 577 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα 
nr 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

577 5560981,750 6595645,444 5560981,764 6595645,488 0,014 0,044 0,041 

576 5560972,235 6595709,059 5560972,239 6595709,028 0,004 –0,031 –0,031 
577–576 –0,155 –1,166 –1,130 

588 5560934,907 6595628,274 5560934,848 6595628,348 –0,059 0,074 0,077 

587 5560932,407 6595678,788 5560932,391 6595678,766 –0,016 –0,022 –0,021 
588–587 0,850 –1,898 –1,938 

587 5560932,407 6595678,788 5560932,391 6595678,766 –0,016 –0,022 –0,026 

576 5560972,235 6595709,059 5560972,239 6595709,028 0,004 –0,031 –0,016 
587–576 0,400 –0,180 0,209 

588 5560934,907 6595628,274 5560934,848 6595628,348 –0,059 0,074 –0,030 

577 5560981,750 6595645,444 5560981,764 6595645,488 0,014 0,044 0,028 
588–577 1,463 –0,601 1,167 

587 5560932,407 6595678,788 5560932,391 6595678,766 –0,016 –0,022 –0,001 

577 5560981,750 6595645,444 5560981,764 6595645,488 0,014 0,044 –0,013 
587–577 0,504 1,108 –0,203 

588 5560934,907 6595628,274 5560934,848 6595628,348 –0,059 0,074 0,042 

576 5560972,235 6595709,059 5560972,239 6595709,028 0,004 –0,031 –0,026 
588–576 0,708 –1,180 –0,774 

ROZETA 554 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα 
nr 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

554 5561058,515 6595726,822 5561058,476 6595726,874 –0,039 0,052 0,064 

553 5561029,248 6595780,248 5561029,316 6595780,138 0,068 –0,110 –0,129 
554–553 1,756 –2,659 –3,176 

565 5561011,619 6595709,731 5561011,664 6595709,754 0,045 0,023 –0,009 

564 5560980,790 6595750,087 5560980,931 6595750,028 0,141 –0,059 –0,132 
565–564 1,890 –1,615 –2,431 

564 5560980,790 6595750,087 5560980,931 6595750,028 0,141 –0,059 0,089 

553 5561029,248 6595780,248 5561029,316 6595780,138 0,068 –0,110 0,000 
564–553 –1,279 –0,894 –1,558 

565 5561011,619 6595709,731 5561011,664 6595709,754 0,045 0,023 0,050 

554 5561058,515 6595726,822 5561058,476 6595726,874 –0,039 0,052 –0,019 
565–554 –1,683 0,581 –1,382 

564 5560980,790 6595750,087 5560980,931 6595750,028 0,141 –0,059 0,152 

554 5561058,515 6595726,822 5561058,476 6595726,874 –0,039 0,052 –0,052 
564–554 –2,219 1,368 –2,518 

565 5561011,619 6595709,731 5561011,664 6595709,754 0,045 0,023 0,033 

553 5561029,248 6595780,248 5561029,316 6595780,138 0,068 –0,110 –0,090 
565–553 0,316 –1,830 –1,698 
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Tabela 3.2
Poziome przemieszczenia kierunkowe uα oraz odkształcenia odcinkowe εd

w wytypowanych rozetach strefy U600 (rozety 603, 608, 615, 620)
(źródło: opracowanie własne)

ROZETA 603 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα nr 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

603 5561143,494 6596077,216 5561143,371 6596077,189 –0,123 –0,027 0,017 

602 5561134,921 6596100,621 5561134,825 6596100,643 –0,096 0,022 0,054 
603–602 1,083 1,966 1,473 

608 5561120,031 6596068,641 5561119,924 6596068,622 –0,107 –0,019 0,019 

607 5561111,444 6596092,115 5561111,384 6596092,145 –0,060 0,030 0,049 
608–607 1,880 1,960 1,195 

607 5561111,444 6596092,115 5561111,384 6596092,145 –0,060 0,030 –0,046 

602 5561134,921 6596100,621 5561134,825 6596100,643 –0,096 0,022 –0,083 
607–602 –1,442 –0,320 –1,465 

608 5561120,031 6596068,641 5561119,924 6596068,622 –0,107 –0,019 –0,107 

603 5561143,494 6596077,216 5561143,371 6596077,189 –0,123 –0,027 –0,125 
608–603 –0,640 –0,320 –0,712 

607 5561111,444 6596092,115 5561111,384 6596092,145 –0,060 0,030 –0,067 

603 5561143,494 6596077,216 5561143,371 6596077,189 –0,123 –0,027 –0,100 
607–603 –1,782 –1,613 –0,937 

608 5561120,031 6596068,641 5561119,924 6596068,622 –0,107 –0,019 –0,062 

602 5561134,921 6596100,621 5561134,825 6596100,643 –0,096 0,022 –0,021 
608–602 0,312 1,162 1,185 

ROZETA 608 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα nr 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

608 5561120,031 6596068,641 5561119,924 6596068,622 –0,107 –0,019 0,019 

607 5561111,444 6596092,115 5561111,384 6596092,145 –0,060 0,030 0,049 
608–607 1,880 1,960 1,195 

613 5561096,658 6596060,061 5561096,530 6596060,094 –0,128 0,033 0,075 

612 5561088,000 6596083,436 5561087,923 6596083,493 –0,077 0,057 0,080 
613–612 2,046 0,963 0,192 

612 5561088,000 6596083,436 5561087,923 6596083,493 –0,077 0,057 –0,052 

607 5561111,444 6596092,115 5561111,384 6596092,145 –0,060 0,030 –0,046 
612–607 0,680 –1,080 0,263 

613 5561096,658 6596060,061 5561096,530 6596060,094 –0,128 0,033 –0,109 

608 5561120,031 6596068,641 5561119,924 6596068,622 –0,107 –0,019 –0,107 
613–608 0,843 –2,089 0,072 

612 5561088,000 6596083,436 5561087,923 6596083,493 –0,077 0,057 –0,094 

608 5561120,031 6596068,641 5561119,924 6596068,622 –0,107 –0,019 –0,089 
612–608 –0,850 –2,154 0,131 

613 5561096,658 6596060,061 5561096,530 6596060,094 –0,128 0,033 –0,024 

607 5561111,444 6596092,115 5561111,384 6596092,145 –0,060 0,030 0,002 
613–607 1,926 –0,085 0,730 
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Tabela 3.2 cd.

ROZETA 615 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα 
nr 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

615 5561113,732 6596013,084 5561113,616 6596013,111 –0,116 0,027 0,065 

614 5561105,190 6596036,473 5561105,080 6596036,523 –0,110 0,050 0,085 
615–614 0,241 0,924 0,785 

620 5561090,206 6596004,432 5561090,055 6596004,399 –0,151 –0,033 0,020 

619 5561081,699 6596027,955 5561081,582 6596027,911 –0,117 –0,044 –0,002 
620–619 1,359 –0,440 –0,876 

619 5561081,699 6596027,955 5561081,582 6596027,911 –0,117 –0,044 –0,125 

614 5561105,190 6596036,473 5561105,080 6596036,523 –0,110 0,050 –0,086 
619–614 0,280 3,762 1,546 

620 5561090,206 6596004,432 5561090,055 6596004,399 –0,151 –0,033 –0,153 

615 5561113,732 6596013,084 5561113,616 6596013,111 –0,116 0,027 –0,100 
620–615 1,396 2,394 2,137 

619 5561081,699 6596027,955 5561081,582 6596027,911 –0,117 –0,044 –0,088 

615 5561113,732 6596013,084 5561113,616 6596013,111 –0,116 0,027 –0,117 
619–615 0,028 2,010 –0,821 

620 5561090,206 6596004,432 5561090,055 6596004,399 –0,151 –0,033 –0,094 

614 5561105,190 6596036,473 5561105,080 6596036,523 –0,110 0,050 –0,001 
620–614 1,159 2,347 2,617 

ROZETA 620 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα 
nr 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

620 5561090,206 6596004,432 5561090,055 6596004,399 –0,151 –0,033 0,020 

619 5561081,699 6596027,955 5561081,582 6596027,911 –0,117 –0,044 –0,002 
620–619 1,359 –0,440 –0,876 

625 5561066,668 6595995,906 5561066,652 6595995,845 –0,016 –0,061 –0,052 

624 5561058,139 6596019,376 5561058,139 6596019,305 0,000 –0,071 –0,067 
625–624 0,641 –0,400 –0,595 

624 5561058,139 6596019,376 5561058,139 6596019,305 0,000 –0,071 –0,024 

619 5561081,699 6596027,955 5561081,582 6596027,911 –0,117 –0,044 –0,125 
624–619 –4,666 1,077 –4,016 

625 5561066,668 6595995,906 5561066,652 6595995,845 –0,016 –0,061 –0,036 

620 5561090,206 6596004,432 5561090,055 6596004,399 –0,151 –0,033 –0,153 
625–620 –5,393 1,118 –4,689 

624 5561058,139 6596019,376 5561058,139 6596019,305 0,000 –0,071 0,030 

620 5561090,206 6596004,432 5561090,055 6596004,399 –0,151 –0,033 –0,123 
624–620 –4,268 1,074 –4,322 

625 5561066,668 6595995,906 5561066,652 6595995,845 –0,016 –0,061 –0,062 

619 5561081,699 6596027,955 5561081,582 6596027,911 –0,117 –0,044 –0,090 
625–619 –2,853 0,480 –0,777 
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Tabela 3.3
Poziome przemieszczenia kierunkowe uα oraz odkształcenia odcinkowe εd

w wytypowanych rozetach strefy U700 (rozety 707, 712, 718)
(źródło: opracowanie własne)

ROZETA 707 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα nr 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

707 5561214,229 6595810,151 5561213,999 6595810,046 –0,230 –0,105 –0,020 

706 5561205,654 6595833,613 5561205,464 6595833,451 –0,190 –0,162 –0,087 
707–706 1,601 –2,282 –2,693 

712 5561190,740 6595801,604 5561190,519 6595801,492 –0,221 –0,112 –0,029 

711 5561182,146 6595825,060 5561181,992 6595824,951 –0,154 –0,109 –0,049 
712–711 2,682 0,120 –0,810 

711 5561182,146 6595825,060 5561181,992 6595824,951 –0,154 –0,109 –0,182 

706 5561205,654 6595833,613 5561205,464 6595833,451 –0,190 –0,162 –0,234 
711–706 –1,439 –2,119 –2,077 

712 5561190,740 6595801,604 5561190,519 6595801,492 –0,221 –0,112 –0,246 

707 5561214,229 6595810,151 5561213,999 6595810,046 –0,230 –0,105 –0,252 
712–707 –0,360 0,280 –0,243 

711 5561182,146 6595825,060 5561181,992 6595824,951 –0,154 –0,109 –0,094 

707 5561214,229 6595810,151 5561213,999 6595810,046 –0,230 –0,105 –0,164 
711–707 –2,148 0,113 –1,996 

712 5561190,740 6595801,604 5561190,519 6595801,492 –0,221 –0,112 –0,195 

706 5561205,654 6595833,613 5561205,464 6595833,451 –0,190 –0,162 –0,227 
712–706 0,878 –1,416 –0,913 

ROZETA 712 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα nr 
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

712 5561190,740 6595801,604 5561190,519 6595801,492 –0,221 –0,112 –0,029 

711 5561182,146 6595825,060 5561181,992 6595824,951 –0,154 –0,109 –0,049 
712–711 2,682 0,120 –0,810 

717 5561167,302 6595793,028 5561167,000 6595792,855 –0,302 –0,173 –0,059 

716 5561158,704 6595816,492 5561158,456 6595816,378 –0,248 –0,114 –0,022 
717–716 2,161 2,361 1,473 

716 5561158,704 6595816,492 5561158,456 6595816,378 –0,248 –0,114 –0,272 

711 5561182,146 6595825,060 5561181,992 6595824,951 –0,154 –0,109 –0,182 
716–711 3,766 0,200 3,606 

717 5561167,302 6595793,028 5561167,000 6595792,855 –0,302 –0,173 –0,343 

712 5561190,740 6595801,604 5561190,519 6595801,492 –0,221 –0,112 –0,246 
717–712 3,245 2,444 3,888 

716 5561158,704 6595816,492 5561158,456 6595816,378 –0,248 –0,114 –0,177 

712 5561190,740 6595801,604 5561190,519 6595801,492 –0,221 –0,112 –0,153 
716–712 0,764 0,057 0,669 

717 5561167,302 6595793,028 5561167,000 6595792,855 –0,302 –0,173 –0,284 

711 5561182,146 6595825,060 5561181,992 6595824,951 –0,154 –0,109 –0,164 
717–711 4,192 1,813 3,407 
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Tabela 3.3 cd.

3.3.3. Deformacje powierzchni terenu oraz linii profilowych
 w strefach U500, U600 i U700

Opisywana w rozdziale 1 charakterystyka deformacyjna dotycząca powierzchni te-
renu jest oparta na przemieszczeniach poziomych up (wyznaczanych na podstawie geo-
dezyjnych pomiarów zmian położenia punktów kontrolnych sieci obserwacyjnej). Wa-
runkiem koniecznym do wykorzystania sieci kontrolno-pomiarowej jest jej właściwa
geometria. Powinna to być sieć przestrzenna (powierzchniowa), której punkty obserwa-
cyjne rozmieszczone są możliwie równomiernie na badanym obszarze. Odległości po-
między punktami powinny być dobrane tak, aby wektory przemieszczeń dawały podsta-
wę do określania deformacji powierzchni terenu na obszarze objętym zasięgiem sieci.

W obiekcie badawczym scharakteryzowanym w podrozdziale 3.1 możliwe jest wy-
znaczanie charakterystyk deformacyjnych zarówno w formie rozkładu odkształceń
odcinkowych (εd), jak i tensorowego pola odkształceń poziomych. Na rysunku 1.4
(w rozdziale 1) schematycznie przedstawiono deformację płaskiej siatki równomiernie

ROZETA 718 

X0 Y0 X8 Y8 ux uy uα εx εy εα 
nr 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

kierunek 
[mm/m] [mm/m] [mm/m] 

718 5561175,959 6595769,490 5561175,624 6595769,372 –0,335 –0,118 0,005 

717 5561167,302 6595793,028 5561167,000 6595792,855 –0,302 –0,173 –0,058 

718–717 1,316 –2,193 –2,512 

723 5561152,416 6595760,937 5561152,245 6595760,826 –0,171 –0,111 –0,046 

722 5561143,662 6595785,108 5561143,450 6595784,935 –0,212 –0,173 –0,090 

723–722 –1,595 –2,412 –1,725 

722 5561143,662 6595785,108 5561143,450 6595784,935 –0,212 –0,173 –0,256 

717 5561167,302 6595793,028 5561167,000 6595792,855 –0,302 –0,173 –0,341 

722–717 –3,610 0,000 –3,423 

723 5561152,416 6595760,937 5561152,245 6595760,826 –0,171 –0,111 –0,199 

718 5561175,959 6595769,490 5561175,624 6595769,372 –0,335 –0,118 –0,355 

723–718 –6,547 –0,279 –6,249 

722 5561143,662 6595785,108 5561143,450 6595784,935 –0,212 –0,173 –0,116 

718 5561175,959 6595769,490 5561175,624 6595769,372 –0,335 –0,118 –0,250 

722–718 –3,429 1,533 –3,754 

723 5561152,416 6595760,937 5561152,245 6595760,826 –0,171 –0,111 –0,173 

717 5561167,302 6595793,028 5561167,000 6595792,855 –0,302 –0,173 –0,284 

723–717 –3,703 –1,753 –3,148 
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rozpiętej na powierzchni, która ulega deformacji „jednokierunkowej” lub „wielokie-
runkowej”, stwierdzonej na podstawie przemieszczeń występujących w jej węzłach.
Analogicznie możliwe jest stwierdzenie deformacji rzeczywistej powierzchni terenu na
podstawie wyników pomiarów wykonanych w sieciach obserwacyjnych o regularnej
geometrii. Przykładem są opisywane wcześniej strefy deformacji U500, U600 i U700,
stanowiące układy rozet modułowych. Niniejszy rozdział przedstawia zagadnienie wy-
korzystania przemieszczeń poziomych do opisu deformacji powierzchni terenu na
przykładzie rzeczywistych obserwacji. Najpierw zagadnienie to przedstawione będzie
przestrzennie, jako efekt obserwowanego dyskretnego pola przemieszczeń, w odniesie-
niu do dwóch regularnych sieci lokalnych w strefach U600 i U700. Natomiast w dalszej
części rozdziału zaprezentowane zostanie również odkształcenie wytypowanych frag-
mentów sieci (stref U500, U600 i U700) w postaci odcinków prostoliniowych o całko-
witych długościach 50, 100 i 200 m. Każda z wytypowanych linii składa się z pięciu
punktów kontrolnych, co umożliwia dodatkowo analizę zależności między wartościami
odkształceń uzyskiwanych z pomiaru a długością bazy pomiarowej (zob. podrozdz. 3.2).
Wyniki klasycznych pomiarów linii obserwacyjnych, które bazują na pomiarach długo-
ści odcinków pomiarowych, w większości przypadków nie umożliwiają takiej analizy.
Można ją przeprowadzić jedynie dla odcinków linii obserwacyjnych idealnie prostoli-
niowych. W przypadku pomiaru przemieszczeń punktów sieci, nawet na liniach odbie-
gających od prostoliniowych, taka analiza jest możliwa do przeprowadzenia. Należy
przy tym zaznaczyć, że wartości przemieszczeń poziomych punktów końcowych odcin-
ków wybranych do analiz w stosunku do wymiarów tych odcinków są bardzo małe.
Z tego względu obrazy deformacji sieci przedstawione zostały w sposób schematyczny
przez przeskalowanie wektorów przemieszczeń.

3.3.3.1. Deformacja powierzchni terenu w strefie U600

Fragment sieci badawczej oznaczony jako U600 znajduje się poza konturem pola
eksploatacji w strefie odkształceń rozciągających ε(+) (rys. 3.3). Punkty kontrolne roz-
mieszczone są w tym rejonie w równych odstępach co 25 m (rys. 3.11b). Inwentaryzacja
sieci wykonana podczas początkowej serii obserwacji potwierdziła, że siatka 24 punk-
tów jest siecią praktycznie regularną (punkt numer 621 nie był stabilizowany ze wzglę-
du na trudne warunki terenowe). Na podstawie wyników obserwacji uzyskanych z serii
szóstej pomiarów hybrydowych możliwe było wyznaczenie wektorów przemieszczenia
poziomego we wszystkich punktach sieci. Wartości przemieszczeń up zawierały się
w granicach 0,06–0,16 m.

Wektory poziomych przemieszczeń, wyznaczone w punktach sieci (rys. 3.11a),
wskazują na deformację powierzchni terenu, która wynika z różnic występujących mię-
dzy kierunkami przemieszczeń, a także ich wartościami. W sposób schematyczny
deformację powierzchni, dyskretyzowaną w punktach sieci U600, przedstawiono na
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rysunku 3.11. Pierwotny (niezdeformowany) jej kształt prezentuje rysunek 3.11b. Na-
tomiast kształt zdeformowany, wynikający z oddziaływania pola przemieszczeń, przed-
stawiono na rysunku 3.11c. Uzyskany obraz stanowi graficzną prezentację oddziaływa-
nia wektorowego pola przemieszczeń na fragment powierzchni terenu, na którym
stwierdzono niekorzystny wpływ eksploatacji górniczej. Deformację powierzchni moż-
na określić ilościowo, wyznaczając odkształcenia odcinkowe εd (wzorem (3.5)) lub
składowe tensorowego pola odkształceń (por. podrozdz. 1.5). W drugim przypadku
należy wykonać aproksymację wektorowego pola przemieszczeń. Oznacza to wyraże-
nie wektorów przemieszczenia za pomocą ciągłych funkcji współrzędnych punktów,
w których wyznaczone zostały wektory przemieszczeń u = f(x, y). Składowe tensora
odkształcenia (ε11, ε22, ε12) oraz odkształcenia główne wyznacza się na podstawie gra-
dientu deformacji F (zob. podrozdz. 1.5). Przykład wyznaczenia tensora odkształceń
poziomych został przedstawiony w rozdziale 4.

Rys. 3.11. Deformacja regularnej sieci powierzchniowej w strefie U600 wywołana przez
wektorowe pole przemieszczeń: a) wektory poziomego przemieszczenia w węzłach siatki,

b) pierwotny kształt siatki, c) kształt siatki po deformacji
(źródło: opracowanie własne)

3.3.3.2. Deformacja powierzchni terenu w strefie U700

Strefa U700 mieści się wewnątrz konturu pola górniczego (rys. 3.3 i 3.10). W stanie
ustalonym przemieszczeń i deformacji jej lokalizacja obejmowałaby rejon odkształceń
ściskających ε(–). Jednak ze względu na czas wykonania pomiaru oraz opóźnienie
w ujawnianiu się wpływów eksploatacji obszar ten zakwalifikowano jako strefę deforma-
cji nieustalonych, za czym przemawiają wyniki przeprowadzonych pomiarów. W strefie
tej można wydzielić mniejszy obszar równomiernie rozmieszczonych punktów kontrol-
nych (sieć regularna – rys. 3.12b). Długość pojedynczego odcinka pomiarowego wynosi
w tym przypadku 12,5 m. Natomiast sam obszar obejmuje łącznie 25 punktów pomia-

a) b) c)
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rowych. Przemieszczenia punktów węzłowych sieci wyznaczono na podstawie wyników
szóstej serii pomiarów hybrydowych.

Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie wektory przemieszczeń tworzą w stre-
fie U700 niejednorodne pole odkształceń. W tym przypadku wartości przemieszczeń są
prawie dwukrotnie większe w porównaniu z tymi, które uzyskano w strefie U600, i wy-
noszą około 0,3 m. Zmiany kierunku i wartości przemieszczenia w sąsiednich punktach
węzłowych sieci (rys. 3.12a) implikują deformacje powierzchni. Zostało to pokazane na
rysunku 3.12c. Ilościowe określenie deformacji powierzchni następuje w wyniku obli-
czenia wartości odkształceń odcinkowych (εd) lub wyznaczenia składowych tensorowe-
go pola odkształceń (ε11, ε22, ε12). Jest to możliwe ze względu na dyskretny i regularny
podział powierzchni terenu przez geometrię siatki punktów.

Rys. 3.12. Deformacja regularnej sieci powierzchniowej w strefie U700 wywołana przez
wektorowe pole przemieszczeń: a) wektory poziomego przemieszczenia w węzłach siatki,

b) pierwotny kształt siatki, c) kształt siatki po deformacji
(źródło: opracowanie własne)

3.3.4. Deformacje linii profilowych
w strefach U500, U600 i U700

Deformacja powierzchni w ujęciu dyskretnym (w punktach sieci pomiarowej)
może również być rozpatrywana jako deformacja poszczególnych linii składowych wy-
odrębnionych z sieci kontrolno-pomiarowej. Podobnie w mechanice ciała stałego roz-
patruje się deformacje włókien materiału odkształcalnego (Neimitz 2016). Linie te
będą nazywane skrótowo liniami profilowymi, ponieważ opisują profil przemiesz-
czeń poziomych w danym rejonie niecki przemieszczeń. Odkształcenie wybranych
linii profilowych zostanie omówione na przykładzie kilku wybranych fragmentów sieci
obserwacyjnej (rys. 3.13) zlokalizowanych w strefach U500, U600 i U700 (rys. 3.10).

a) b) c)
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Każda z wymienionych stref charakteryzuje się inną długością podstawowego odcinka
pomiarowego. W strefie U500 występują odcinki o długości około 50 m, w strefie U600
długość ta w przeważającej liczbie przypadków wynosi 25 m, natomiast w strefie U700
występują lokalnie odcinki najkrótsze o długości równej 12,5 m. Spośród elementów
tych stref wybrano odcinki prostoliniowe (lub zbliżone do prostoliniowych) złożone
z pięciu punktów. Zobrazowaniu oraz analizie zależności odkształcenia poziomego od
długości bazy pomiarowej poddano stan deformacji wytypowanych linii profilowych,
określony na podstawie wektorów poziomych przemieszczeń wyznaczonych z wyników
szóstej serii pomiarów hybrydowych.

Rys. 3.13. Lokalizacja linii profilowych w strefach U500, U600 i U700
wybranych do analiz deformacji

(źródło: opracowanie własne)

3.3.4.1. Linie profilowe w strefie U500

W rejonie strefy U500 wytypowano do analizy trzy linie profilowe: dwie w kierun-
ku osi ściany 335, przy wschodniej krawędzi pola, oraz jedną poprzeczną do krawędzi
tej ściany (rys. 3.13). Odcinki linii profilowych w przypadku strefy U500 mają długość
równą 50 m. Ze względu na lokalizację punktów sieci wybrane linie profilowe nie są
idealnie prostoliniowe. Zmianę ich kształtu (odkształcenie) przedstawiono za pomocą
wektorów poziomych przemieszczeń ich punktów składowych. Obraz zdeformowanych
linii w sposób schematyczny przedstawiono za pomocą przeskalowanych wektorów
przemieszczenia up.
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Deformację pierwszej z analizowanych linii profilowych obejmującą punkty o nu-
merach od 560 do 564 przedstawia rysunek 3.14. Wektory przemieszczeń punktów
składowych tej linii przyjmują kierunek i zwrot skierowany do wnętrza pola eksploata-
cji. Różnice w ich długości i kierunku są przyczyną występowania deformacji linii profi-
lowej. W poszczególnych bazach obserwacyjnych stwierdzono odkształcenia odcinko-
we (εd) ściskające w zakresie od –0,56 mm/m do –1,40 mm/m (tab. 3.4) z wyjątkiem
odcinka oznaczonego jako 560–561, którego odkształcenie wyniosło +2,23 mm/m.
Zróżnicowanie odkształceń (ściskania, rozciągania) w rozpatrywanym profilu odpo-
wiada lokalizacji profilu nad krawędzią ściany 335. Odcinki ściskane znajdują się w fak-
tycznej strefie ściskań, natomiast odcinek rozciągany występuje poza obrysem pola
eksploatacji, a zatem w strefie rozciągań.

Rys. 3.14. Deformacja linii profilowej 560–564
na podstawie wektorów przemieszczeń poziomych up

(źródło: opracowanie własne)

Wyznaczone wektory przemieszczeń punktów linii profilowej umożliwiają ponad-
to analizę zależności odkształcenia odcinkowego od długości bazy pomiarowej. Analizy
można dokonać na podstawie odkształceń odcinkowych (εd), wyznaczonych dla dowol-
nego odcinka, w którego punktach końcowych wyznaczono poziome przemieszczenie.
W analizowanym przypadku obliczono nie tylko odkształcenia dla czterech odcin-
ków o długości 50 m, ale również dla dwóch odcinków o długości 100 m oraz jednego
odcinka o długości 200 m. Zmiana odkształcenia linii profilowej, w przypadkach jej
„rozrzedzenia”, pokazana jest na rysunku 3.14. Widoczne jest złagodzenie stanu defor-
macji tej linii wynikające z innej dyskretyzacji badanego odcinka. Ilościowo zagadnienie to



106

zostało przedstawione w tabeli 3.4. Jest ono znane w literaturze przedmiotu i opisane
jako „uśrednianie” wartości odkształceń na bokach linii obserwacyjnej o długości nieade-
kwatnej w stosunku do promienia rozproszenia wpływów eksploatacji – m.in. Batkiewicz
(1971), Klein (1975), Popiołek (1976), Sroka (1990), Zych (1998), Pielok (2002) oraz
Hejmanowski i Kwinta (2007).

Tabela 3.4

Zmiana wartości odkształcenia odcinkowego εd w zależności od długości bazy pomiarowej
w liniach profilowych w strefie U500

(źródło: opracowanie własne)

W opisywanym przypadku promień rozproszenia wpływów jest równy r = 253 m
(przy H = 607 m oraz tgβ = 2,4). Stąd optymalna długość bazy pomiarowej wynosi

opt. 25 m= =d H  (według Szpetkowski 1978) lub dopt. = 0,1r = 25 m (według Sroka
1990). Według obydwu ustaleń optymalizacyjnych, baza pomiarowa o długości 50 m
będzie powodować uśrednienie wartości odkształceń odcinkowych (εd). Stosowanie
dłuższych odcinków do wyznaczania poziomych odkształceń jest w tym przypadku
bezcelowe i powoduje duże różnice pomiędzy wartościami εd (50 m), εd (100 m)
i εd (200 m). W tym przypadku różnice pomiędzy wartościami maksymalnymi są istotne:

( )max 50 m 2,23 mm/m,dε = +  ( )max 100 m 0,62 mm/m,dε = +  natomiast odcinek 200 m, jak
wykazują obliczenia, jest ściskany ( )max 200 m 0,13 mm/m.ε = −d  Stąd można wywnio-
skować, że uśrednianie odkształceń poziomych na długich (w stosunku do parame-
trów H lub r) bazach pomiarowych może powodować również jakościową zmianę opisy-

Bok εd Bok εd Bok εd 

50 m [mm/m] 100 m [mm/m] 200 m [mm/m] 

528 539 –0,33 

539 550 –1,99 
528 550 –1,16 

550 561 –0,48 

561 572 0,85 
550 572 0,27 

528 572 –0,43 

518 529 2,03 

529 540 –4,81 
518 540 –1,40 

540 551 –0,66 

551 562 –0,95 
540 562 –0,82 

518 562 –1,10 

560 561 2,23 

561 562 –0,56 
560 562 0,62 

562 563 –0,24 

563 564 –1,40 
562 564 –0,84 

560 564 –0,13 
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wanego stanu odkształcenia. Pozostałe dwa przykłady strefy U500 nie potwierdzają tego
przypadku. Jednak należy brać pod uwagę takie konsekwencje wynikające z wydłużania
bazy obserwacyjnej przy pomiarach odkształceń terenu górniczego.

Rys. 3.15. Deformacja linii profilowych 528–572 oraz 518–562
na podstawie wektorów przemieszczeń poziomych up

(źródło: opracowanie własne)

Analizując deformację linii profilowych 528–572 oraz 518–562 (rys. 3.15), można
dojść do tych samych wniosków na temat uśredniania wartości odkształceń w zależ-
ności od długości bazy pomiarowej. Stosunek maksymalnej wartości ( )max 200 mdε  do

( )max 50 mdε  wynosi dla tych przykładów 0,22. Oznacza to prawie pięciokrotne zmniej-
szenie wartości maksymalnego odkształcenia na odcinku o długości równej 200 m,
w stosunku do wartości uzyskanej na odcinku 50 m. W przypadku linii 560–564 stosu-
nek ten wynosi 0,06, co daje prawie szesnastokrotne zmniejszenie wartości maksymal-
nego odkształcenia odcinkowego.

W omawianych przykładach linii profilowych można również dokonać analizy
zmiany kierunku odcinka pomiarowego na podstawie wektorów przemieszczeń jego po-
czątku i końca. Tabela 3.5 przedstawia obliczone wartości zmiany kąta kierunkowego
odcinków pomiarowych o długościach bazy pomiarowej równej odpowiednio: 50 m, 100 m
i 200 m. Z zestawienia wynika, że wartości te są na ogół niewielkie (średnio Δα ≈ 4c).
Jednak rozpatrywanie zmian kierunku dla odcinków o różnej długości pokazuje, że ule-
gają one (podobnie jak wartości odkształceń εd) zmniejszeniu. Średnia wartość różnicy
kątowej między bokami o długości 50 m wynosi Δα50 = 5,86c, dla boków dwukrotnie
dłuższych Δα100 = 3,78c, natomiast w przypadku boku o długości 200 m wynosi ona
Δα200 = 3,48c. Przedstawione poniżej analizy potwierdzają tę prawidłowość. Jest ona w za-
sadzie oczywista, ze względu na generowanie zmian kierunku coraz dłuższego przęsła po-
miarowego przez wektory przemieszczeń o podobnej charakterystyce (długości, kierunku).
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3.3.4.2. Odkształcenia linii profilowych w strefie U700

W rejonie strefy U500 wytypowano do analizy pięć linii profilowych (rys. 3.13):
dwie usytuowane w osi ściany 335, w północnej jej części, oraz trzy poprzeczne do kra-
wędzi tej ściany (w tym dwie wewnątrz pola i trzecia nad krawędzią analizowanej ścia-
ny). Odcinki linii profilowych w przypadku strefy U700 są praktycznie prostoliniowe.
Zmianę kształtu linii profilowych, na podstawie przeskalowanych wektorów prze-
mieszczenia przedstawiono w sposób schematyczny na rysunkach 3.16–3.18.

Pierwsza z przedstawionych linii profilowych obejmująca punkty ponumerowane
od 109 do 111 (rys. 3.16) składa się z odcinków pomiarowych o długości równej 25 m.
Wektory przemieszczeń punktów składowych tej linii przyjmują kierunek nieznacznie
odchylony od osi ściany i zwrot skierowany do środka pola eksploatacji. Wartości pozio-
mych przemieszczeń wynoszą od 0,20 m do 0,36 m. Deformacja linii profilowej nie wynika
z wartości, lecz z różnic między długościami wektorów a także ich kierunkami. W po-
szczególnych bazach obserwacyjnych stwierdzono zróżnicowane odkształcenia odcinko-
we (εd) od –6,25 mm/m do +4,68 mm/m (tab. 3.6). Nie występuje w tym przypadku
jakościowa zgodność zaistniałej deformacji z panującą sytuacją górniczą (zarejestrowane
strefy ściskań i rozciągań). Lokalizacja linii profilowej wskazuje, że powinna ona znajdować
się w strefie ściskań. Stan deformacji na tym obszarze można jednak uznać za nieustalo-
ny (zob. podrozdz. 3.3). Opóźnienie w ujawnianiu się wpływów eksploatacji końcowego
fragmentu ściany 335 na powierzchni terenu oraz prawdopodobne oddziaływanie defor-
macji nieciągłej (zob. podrozdz. 3.3) spowodowało obserwowany obraz deformacji.

Rys. 3.16. Deformacja linii profilowej 109–111
na podstawie wektorów przemieszczeń poziomych up

(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 3.17. Deformacja linii profilowych 220–224 oraz 214–218
na podstawie wektorów przemieszczeń poziomych up

(źródło: opracowanie własne)

Rys. 3.18. Deformacja linii profilowej 222–224
na podstawie wektorów przemieszczeń poziomych up

(źródło: opracowanie własne)
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Tabela 3.6

Zmiana wartości odkształcenia odcinkowego εd w zależności
od długości bazy pomiarowej w strefie U700

(źródło: opracowanie własne)

Badanie zależności odkształcenia odcinkowego względem długości bazy pomiaro-
wej wykonano dla odcinków pomiarowych o długościach 25 m, 50 m i 100 m (rys. 3.16).
Podstawowa długość bazy obserwacyjnej (25 m) jest w tym przypadku zgodna z zalece-
niem optymalizacyjnym (dopt. = 25 m). Można zatem uznać, że jest adekwatna do wy-
znaczania odkształceń poziomych wynikających z wpływu eksploatacji w ścianie 335.
Biorąc pod uwagę wartości odkształceń dłuższych boków, można stwierdzić uśrednia-
nie wartości odkształceń. Przykładowo odkształcenie odcinkowe ε109–708 = 0,55 mm/m,
a na sąsiednim boku 25 m ε708–110 = –1,46 mm/m. Obliczając odkształcenie na boku

Bok εd Bok εd Bok εd 

25 m [mm/m] 50 m [mm/m] 100 m [mm/m] 

109 708 0,55 

708 110 –1,46 
109 110 –0,48 

110 222 4,68 

222 111 –6,25 
110 111 –0,79 

109 111 –0,64 

220 221 1,47 

221 222 –2,51 
220 222 –0,52 

222 223 0,29 

223 224 –1,76 
222 224 –0,73 

220 222 –0,63 

214 215 0,34 

215 216 0,03 
214 216 0,19 

216 217 –0,33 

217 218 0,58 
216 218 0,13 

214 218 0,16 

222 822 4,09 

822 223 –3,49 
222 223 0,29 

223 824 –1,11 

824 224 –2,40 
223 224 –1,76 

222 224 –0,73 

708 806 –0,88 

806 110 –2,03 
708 110 –1,46 

110 816 0,91 

816 222 8,47 
110 222 4,68 

708 222 1,61 
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o długości 50 m, jako średnie z występujących na składowych odcinkach 25 m, otrzy-
mujemy ε109–110 = –0,46 mm/m. Wartość obserwowana wynosi –0,48 mm/m. Podo-
bnie dla kolejnych dwóch odcinków wartość średnia obliczona z odkształceń na boku
25 m wynosi ( )śr. 25 m 0,78 mm/m,dε = −  podczas gdy obserwowana wartość wynosi

( )obs. 50 m 0,79 mm/m.dε = −  W przypadku odkształcenia na boku 100 m wartość śred-
nia ( )śr. 50 mdε  jest równa ( )obs. 100 mdε  (tab. 3.6).

W pozostałych przypadkach analizowanych w strefie U700, bez względu na lokali-
zację linii profilowej oraz jej kierunek, można stwierdzić, że wartością odkształceń po-
ziomych wyznaczanych z przemieszczeń na odcinkach dwukrotnie dłuższych jest śred-
nia wartość odkształceń krótszych boków składowych tego odcinka.

Dla kolejnych dwóch rozpatrywanych linii profilowych (220–224 oraz 214–218,
rys. 3.17), znajdujących się w rejonie krawędzi pola górniczego, poprzecznie do jego
osi, nie stwierdzono odkształceń o szczególnie dużych wartościach. Wartości wyznaczo-
ne dla odcinków o długości 25 m są zróżnicowane i nie wskazują jednoznacznie na wy-
stępowanie ani strefy ściskań ani strefy rozciągań. Jednak wartości wyznaczone dla od-
cinków o długości równej 50 m wskazują już jednoznacznie na występowanie strefy
ściskań i rozciągań, zgodnie z istniejącą sytuacją górniczą. Wartości odnotowane
w punktach na linii 220–224 świadczą o występowaniu strefy ściskań, natomiast warto-
ści pomierzone w punktach na linii 214–218 o występowaniu strefy rozciągań (tab. 3.6).

Najkrótsze linie profilowe o długości podstawowych boków pomiarowych wyno-
szącej 12,5 m (222–224 oraz 708–222) są wzajemnie prostopadłe i znajdują się nad
pustką poeksploatacyjną (rys. 3.13). Na rysunku 3.18 zaprezentowano przemieszczenia
punktów w profilu 222–224. Z powodu pokrywania się kierunku wektorów przemiesz-
czeń z kierunkiem boków linii profilowej nie przedstawiono graficznie rozkładu wekto-
rów przemieszczeń w profilu 708–222 (obraz deformacji byłby nieczytelny). Wartości
odkształceń odcinkowych przedstawia tabela 3.6. W obu rozpatrywanych przypadkach
(krótkie bazy pomiarowe) można zauważyć większe zróżnicowanie uzyskanych warto-
ści odkształceń. Na linii 708–222 skrajne wartości wynoszą ε806–110 = –2,03 mm/m oraz
ε816–222 = +8,47 mm/m. Po przeliczeniu odkształceń na bazę o długości 25 m, otrzymu-
jemy wartości –1,46 mm/m oraz +4,68 mm/m. Potwierdza to po raz kolejny tezę
o uśrednianiu wartości odkształceń na dłuższych bazach pomiarowych.

Zmianę kierunku odcinków pomiarowych, na których stwierdzono przemieszcze-
nia w wytypowanych liniach profilowych strefy U700, przedstawia tabela 3.7. W ta-
beli podano obliczone wartości zmiany kąta kierunkowego odcinków pomiarowych
o długościach równych odpowiednio: 12,5 m, 25 m, 50 m i 100 m. Z zestawienia tego
wynika, że wartości te są większe niż wyznaczone dla baz pomiarowych w strefie U500.
Średnia ich wartość wynosi około Δα ≈ 9c. Zmiany kierunku odcinków o różnej dłu-
gości są tym mniejsze, im dłuższy jest odcinek pomiarowy. Podobnie jak wartości od-
kształceń εd. Zależność taka jest oczywista, ponieważ rozpatruje się wartości względne.
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Przy niezmiennej wartości bezwzględnej (w tym przypadku przemieszczenia poziome-
go) zmiana kierunku dłuższego odcinka będzie mniejsza niż zmiana odcinka krótszego.
Średnia wartość zmiany kierunku boków wywołana przez przemieszczenia poziome
wynosi: w przypadku boków o długości 12,5 m Δα12,5 = 11,12c, dla boków dwukrotnie
dłuższych Δα25 = 10,07c oraz dla boków o długości 50 m Δα50 = 8,30c. Natomiast
w przypadku boku o długości 100 m wynosi ona Δα100 = 2,20c. Przytoczone wartości
zmian kąta kierunkowego dają pogląd na wielkość jego względnej rotacji i potwierdza-
ją niewielkie wartości kątowe. Dla optymalnej długości bazy pomiarowej (25 m) wyno-
szą one Δαprzec. ≈ 10c.

3.3.4.3. Odkształcenia linii profilowych w strefie U600

W rejonie strefy U600 wytypowano do analizy dwie linie profilowe (rys. 3.13) znaj-
dujące się na zewnątrz pola eksploatacji. Odcinki linii profilowych w strefie U600 są
praktycznie prostoliniowe. Po przeskalowaniu wektorów przemieszczenia (analogicz-
nie jak w poprzednich przykładach) można w sposób schematyczny przedstawić zmianę
kształtu linii profilowych (rys. 3.19).

Rys. 3.19. Deformacja linii 601–605 oraz 605–625
na podstawie wektorów przemieszczeń poziomych up

(źródło: opracowanie własne)

Obydwie przedstawione linie profilowe (601–605 oraz 605–625) składają się z od-
cinków pomiarowych o długości równej 25 m. Wektory przemieszczeń punktów składo-
wych tych linii skierowane są w większości w kierunku południowym (rys. 3.19), jednak
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kierunek wektorów wynikający z oddziaływania eksploatacji ściany 335 powinien wska-
zywać środek wyeksploatowanego pola (a zatem południowo-zachodni lub zachodni).
Jak wspomniano, w strefie U600 ujawniły się dodatkowo na powierzchni terenu wpły-
wy resztowe eksploatacji ścian 536 i 537 prowadzonej w pokładzie 207 (rys. 3.3), co
spowodowało zmianę kierunku wektorów przemieszczenia. Wartości poziomego prze-
mieszczenia, ze względu na lokalizację obydwu linii profilowych, są niewielkie. W przy-
padku linii 601–605 nie przekraczają up = 0,14 m, natomiast w punktach linii 605–625
mają wartości od 0,06 m do 0,16 m. Na poszczególnych bazach obserwacyjnych stwier-
dzono zróżnicowane odkształcenia odcinkowe εd: od –1,00 mm/m do +1,47 mm/m na
bazach 601–605 oraz od –4,69 mm/m do +2,14 mm/m na bazach 605–625 (tab. 3.8). Ze
względu na stwierdzone w wynikach pomiarów resztowe wpływy od eksploatacji ścian
pokładu 207 obraz deformacji wynikający z wpływu eksploatacji ściany 335 (w pokła-
dzie 209) został zaburzony i nie jest możliwe, w prosty sposób, stwierdzenie, czy wystę-
powanie stref ściskań i rozciągań jest zgodne z geometrią pola eksploatacji.

Tabela 3.8

Zmiana wartości odkształcenia odcinkowego εd w zależności
od długości bazy pomiarowej w strefie U600

(źródło: opracowanie własne)

Zależność odkształcenia odcinkowego (εd) od długości bazy pomiarowej przedsta-
wiono dla odcinków o długościach 25 m, 50 m i 100 m (rys. 3.19). Podstawowa długość
bazy wynosi d = 25 m, jest zatem optymalna dla warunków geologiczno-górniczych
w tym rejonie oraz adekwatna do wyznaczania odkształceń poziomych powstałych
na skutek eksploatacji w ścianie 335. Na podstawie wartości odkształceń (εd) moż-
na stwierdzić, że dwukrotne zwiększenie długości bazy pomiarowej (z 25 m na 50 m)

Bok εd Bok εd Bok εd 

25 m [mm/m] 50 m [mm/m] 100 m [mm/m] 

601 602 0,07 

602 603 1,47 
601 603 0,77 

603 604 0,57 

604 605 –1,00 
603 605 –0,21 

601 605 0,28 

605 610 1,54 

610 615 –1,36 
605 615 0,09 

615 620 2,14 

620 625 –4,69 
615 625 –1,27 

605 625 –0,60 
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powoduje zmniejszenie obserwowanej wartości maksymalnej: w przypadku linii

601–605 prawie dwukrotnie 
( )
( )

max

max
25 m

1,9
50 m

d

d

⎛ ⎞ε
⎜ ⎟=
⎜ ⎟ε⎝ ⎠

 oraz w przypadku linii 605–625 ponad

trzykrotnie 
( )
( )

max

max
25 m

3,7 .
50 m

d

d

⎛ ⎞
⎜
⎝ ε⎜

ε
⎟
⎟⎠

=  Natomiast czterokrotne zwiększenie długości bazy

(z 25 m na 100 m) zmniejsza maksymalną wartość odkształcenia odcinkowego nawet

ośmiokrotnie (na linii 601–605 stosunek 
( )
( )

max

max
25 m

5,2,
100 m

d

d

ε
=

ε
 natomiast na linii

605–625 
( )
( )

�

�

max

max
25 m

7,8 .
100 m

)=d

d

  

Zmianę kierunku odcinków pomiarowych, które uległy przemieszczeniu w wyty-
powanych liniach profilowych strefy U700, przedstawia tabela 3.9 Podano w niej obli-
czone wartości zmiany kąta kierunkowego odcinków pomiarowych o długościach
równych odpowiednio: 25 m, 50 m i 100 m. Z zestawienia tego wynika, że wartości
te wynoszą średnio około Δα ≈ 6c. Podobnie jak w opisanych wcześniej przypadkach
(strefy U500 i U600), wartości kątowe zmiany kierunku odcinka pomiarowego ulegają
zmniejszeniu przy zwiększaniu długości odcinka pomiarowego. Średnia wartość kąto-
wej zmiany kierunku boków o długości 25 m ze względu na przemieszczenia poziome
jego końców wynosi Δα25 = 9,05c, dla boków dwukrotnie dłuższych Δα50 = 5,99c, nato-
miast w przypadku jednego boku o długości 100 m wynosi ona Δα100 = 3,59c. Przyto-
czone wartości zmian kąta kierunkowego dają pogląd na wielkość względnej rotacji
odcinków pomiarowych. Uzyskane wartości są niewielkie i w przypadku optymal-
nej długości bazy pomiarowej (wynoszącej w tym przypadku 25 m) dają wartość prze-
ciętną Δαprzec. ≈ 9c.

Podsumowując rozważania na temat przemieszczeń i odkształceń wybranych frag-
mentów sieci kontrolno-pomiarowej oraz linii profilowych, należy stwierdzić, że przed-
stawione charakterystyki potwierdzają słuszność tezy na temat uśredniania wartości
odkształceń odcinkowych wyznaczanych na bazach pomiarowych wraz ze zwiększa-
niem ich długości. Na podstawie rzeczywistych pomiarów przemieszczeń poziomych
punktów sieci stwierdzono, że już dwukrotne wydłużenie odcinka pomiarowego (dla
danych warunków geologiczno-górniczych) może powodować kilkukrotne zmniejszenie
maksymalnych wartości odkształceń wyznaczanych na podstawie obserwacji geodezyj-
nych. Optymalizacja długości baz pomiarowych w projektowanych sieciach kontrolno-
-pomiarowych przeznaczonych do prowadzenia pomiarów deformacji powierzchni te-
renu jest zatem zagadnieniem szczególnie istotnym, ponieważ na podstawie uzyski-
wanych z obserwacji wartości odkształceń poziomych dokonuje się oceny wpływu
eksploatacji na obiekty budowlane na terenach górniczych.
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W wyniku analizy zmian kierunku odcinka pomiarowego ze względu na prze-
mieszczenia jego punktów końcowych stwierdzono, że w zależności od strefy deforma-
cji oraz długości odcinka pomiarowego uzyskuje się wartości kątowe, które wynoszą
od 3c do 11c, przy czym dla optymalnych długości odcinka pomiarowego (dopt. = 25 m)
w analizowanych przykładach uzyskano wartość Δα25 = 9,6c. Daje to wartość względnej
zmiany kierunku odcinka pomiarowego równą Δαwzgl. = 0,38c/m. Implikuje to wniosek
o nieznacznej zmianie kierunku (rotacji) odcinków pomiarowych podczas deformacji
powierzchni terenu górniczego.

3.4. Prognoza i modelowanie
przemieszczeń poziomych up
w punktach sieci kontrolno-pomiarowej Jaworzno

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej pro-
gnozy oraz modelowania (reprognozy) przemieszczeń poziomych up w punktach opisy-
wanej sieci obserwacyjnej. Zaprezentowane zostaną również wyznaczone na podstawie
przemieszczeń teoretyczne (prognozowane / modelowane) wartości odkształceń pozio-
mych odcinkowych εd obliczone na bokach rozet modułowych. Zarówno prognoza, jak
i modelowanie zostaną zweryfikowane przez jednoznaczne porównanie wartości teore-
tycznych z wartościami uzyskanymi z wyników pomiarów geodezyjnych. Przeprowa-
dzona i udokumentowana procedura stanowi inne od dotychczasowego podejście do
wykonywania prognoz deformacji powierzchni terenu, oparte na jednakowym sposobie
wyznaczania teoretycznych i obserwowanych wartości odkształceń poziomych umożli-
wiające jednoznaczną weryfikację wyników prognozy.

3.4.1. Prognoza przemieszczeń
w punktach sieci kontrolno-pomiarowej
dla pierwotnego projektu eksploatacji
w pokładzie 209 ZG „Sobieski”

Prognozę przemieszczeń poziomych (ux, uy, up) w punktach sieci obserwacyjnej
scharakteryzowanej w podrozdziale 3.3 wykonano dla pierwotnego projektu eksploata-
cji w pokładzie 209 ZG „Sobieski”. Obejmował on dwie ściany (nr 334 oraz 335). Jest
to przykład klasycznej prognozy wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu
wykonywanej dla konkretnego projektu eksploatacji górniczej w określonym horyzon-
cie czasu (np. planu ruchu zakładu górniczego). Na ogół nie jest znana charakterystyka
zmian na powierzchni terenu, wywołanych przez planowaną eksploatację górniczą. Nie
jest zatem możliwa precyzyjna parametryzacja modelu prognostycznego, jak w przy-
padku modelowania deformacji bazującego na wynikach pomiarów w przedmiotowym
obszarze. Prognozę opiera się na ogólnych zasadach i doświadczeniach w prognozowa-
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niu skutków wybierania złoża oraz na danych o warunkach geologicznych i górniczych
dla danego rejonu prowadzonej i projektowanej eksploatacji. W tym przypadku pro-
gnoza została wykonana w celu wyznaczenia przewidywanych stref maksymalnych
przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu w rejonie ściany nr 335. Wyniki pro-
gnozy wykorzystano do zaprojektowania geometrii sieci kontrolno-pomiarowej w stre-
fie wpływów projektowanej eksploatacji w pokładzie 209. Obliczenia wykonano, opie-
rając się na modelu Knothego–Budryka.

Na potrzeby wykonania prognozy lokalnego wpływu pierwotnie zaprojektowanej eks-
ploatacji w pokładzie 209 na powierzchnię terenu przyjęte zostały następujące założenia:

– wartości przemieszczeń i deformacji obliczane są jako asymptotyczne (można
przyjąć przeciętną dla danego rejonu wartość współczynnika czasu, określając ho-
ryzont czasowy obliczeń dla końcowego stanu przemieszczeń),

– współczynnik eksploatacji przy niewielkim otwarciu stropu (następującymi po so-
bie dwoma ścianami o długości około 250 m) przyjmuje się mniejszy od standardo-
wego dla eksploatacji z zawałem stropu,

– górotwór przyjmuje się jako standardowy pod względem warunków geologicznych
w rejonie GZW,

– wartość współczynnika proporcjonalności przemieszczeń wynosi B = 0,32·r i jest
standardowa w prognozach dla górnośląskich kopalni węgla kamiennego (Popio-
łek, Ostrowski 1978),

– dane geologiczne i górnicze oraz geometrię pól eksploatacyjnych uzyskuje się
z dokumentacji mierniczo-geologicznej projektu eksploatacji.

Na podstawie powyższych założeń przyjęto wartości parametrów modelu progno-
stycznego, które prezentuje tabela 3.10.

Tabela 3.10

Wartości parametrów przyjętych do prognozy przemieszczeń
i deformacji w rejonie badawczym

Wartość współczynnika czasu przyjęta do prognozy nie ma istotnego znaczenia ze
względu na wyznaczanie asymptotycznych wartości przemieszczeń i deformacji. Przyję-
te w prognozie punkty czasowe wykonania obliczeń ustalono tak, aby uzyskać w pełni
asymptotyczne wartości przemieszczeń.

Wyniki prognozy przemieszczeń poziomych (ux, uy, up) w punktach sieci obserwa-
cyjnej poddano weryfikacji. Bezpośredniemu porównaniu podlegały przemieszcze-
nia prognozowane (uprog.) oraz wyznaczone z pomiarów (w skrócie: przemieszczenia

Parametr a tgβ B/r 
c 

[rok–1] 
g 

[m] 
H 

[m] 

������� 0,6 2,0 0,32 3,0  4,0 600 
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obserwowane uobs.). Następnie dokonano analizy uzyskanych rozbieżności pomiędzy
tymi wartościami. W momencie przeprowadzania analizy znany był rzeczywisty stan
eksploatacji, który różnił się od przewidywanego przez projekt pierwotny zarówno pod
względem geometrycznym, jak i czasowym (duże opóźnienie w realizacji projektu eks-
ploatacji). Stwierdzone niezgodności na poziomie warunków brzegowych teoretyczne-
go modelowania procesu deformacji oraz jego rzeczywistej realizacji wpłynęły na wynik
weryfikacji prognozy. Przytoczone poniżej wyniki porównania potwierdzają znane
w ochronie terenów górniczych przypadki dużych niezgodności prognoz z wynikami
pomiarów przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu. Przedstawione inne podej-
ście do prognozowania deformacji terenu górniczego nie eliminuje tego problemu,
o czym świadczy weryfikacja wykonanej prognozy. Sama weryfikacja nie budzi jednak
zastrzeżeń ze względu na jednoznaczność przeprowadzonych porównań.

Wyniki badań dotyczące dokładności prognozowania wpływów eksploatacji górni-
czej dowodzą, że opracowany przez S. Knothego i W. Budryka model geometryczno-
całkowy, przy założeniu wyidealizowanego modelu ośrodka skalnego, daje wartości
odbiegające od faktycznie obserwowanych w terenie (Popiołek, Ostrowski 1981, Ko-
walski 2008, 2011, Białek 2003, 2008, Zych 1999, Orwat, Mielimąka 2015). Na końcowy
rezultat prognozy deformacji powierzchni terenu wpływają przede wszystkim: przy-
jęty w teorii uproszczony model górotworu oraz prowadzenie eksploatacji niezgodnie
z pierwotnym projektem, na podstawie którego wykonano prognozę. Prognoza nie
uwzględnia także wystąpienia innych niż górnicze istotnych ruchów górotworu zacho-
dzących w strefie przypowierzchniowej, które mogą być zarejestrowane pomiarami
geodezyjnymi. Wyniki klasycznej prognozy powinny być zatem traktowane jako pewne
przybliżenie, orientacyjne oszacowanie, wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię
terenu i obiekty budowlane. Konieczne jest przy tym weryfikowanie rezultatów pro-
gnozy na podstawie wyników pomiarów przemieszczeń i deformacji terenu górniczego.

Wykonanie pełnej procedury weryfikacji prognozy wpływów eksploatacji na po-
wierzchnię terenu umożliwia każdorazowo formułowanie wniosków dotyczących traf-
ności prognozy (Popiołek 2006, 2009, Kowalski 2008, Ostrowski 2015). Ma to zasadni-
cze znaczenie dla oceny zagrożenia obiektów budowlanych wpływami eksploatacji.
Na podstawie tej oceny podejmowane są działania w zakresie ochrony tych obiek-
tów na terenach podlegających deformacjom górniczym. W celu stwierdzenia wia-
rygodności wyników prognozy przemieszczeń poziomych określonych w pierwotnym
projekcie eksploatacji w pokładzie 209, dokonano ich porównania z wartościami wy-
znaczonymi z geodezyjnych pomiarów w punktach sieci badawczej. Wektory prognozo-
wanych i obserwowanych przemieszczeń poziomych up ukazuje rysunek 3.20. Wartości
prognozowanych i obserwowanych składowych przemieszczenia poziomego (ux, uy)
oraz przemieszczenia w kierunkach boków rozet modułowych uα wytypowanych do
analiz w strefach U500, U600 oraz U700 zawiera tabela 3.11.
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Wektory prognozowanych i obserwowanych przemieszczeń poziomych up przed-
stawione na rysunku 3.20 wykazują niezgodności. Różnice występują zarówno w war-
tościach przemieszczeń, jak i kierunku wektorów. Ma to swoje uzasadnienie w odstęp-
stwach harmonogramu prowadzenia eksploatacji od pierwotnego projektu, do których
doszło z powodu problemów z utrzymaniem stropu ściany 335, częstych oraz długich
przerw w prowadzeniu eksploatacji w tej ścianie, a także nieprecyzyjnej parametryzacji
modelu obliczeniowego oraz nieuwzględnieniu resztowych wpływów eksploatacji ścian
w pokładzie 207. Największe różnice w kierunkach wektorów przemieszczeń są widocz-
ne w strefach A i B na rysunku 3.20, w których obserwowane wektory przemieszczeń są
niemal prostopadłe do wektorów uzyskanych z prognozy. Efekt ten jest spowodowany
usytuowaniem tych stref w rejonie, w którym proces deformacji pozostaje jeszcze
w fazie nieustalonej. W strefach C i D rozbieżności między kierunkami analizowanych
wektorów są mniejsze, a w niektórych przypadkach znikome. Różnice pomiędzy warto-
ściami przemieszczeń w danym punkcie należy rozpatrywać w jednakowym kierunku,
ze względu na kierunkowy rozkład przemieszczeń poziomych wokół punktu powierzchni
terenu (patrz. rys. 1.5, podrozdz. 1.3). Zasadne jest zatem porównywanie wartości skła-
dowych wektora przemieszczenia w kierunkach osi układu odniesienia lub w dowol-
nym innym kierunku (takim samym dla obydwu wektorów). Dogodny jest w tym wy-
padku kierunek odcinka pomiarowego rozety modułowej, w którym jest wyznaczane
odkształcenie odcinkowe.

Rys. 3.20. Wektory przemieszczeń poziomych up
prognozowane (kolor niebieski) i obserwowane (kolor czerwony)

(źródło: opracowanie własne)
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Tabela 3.11

Porównanie prognozowanych i obserwowanych wartości poziomych przemieszczeń
punktów w strefach U500, U600 i U700

(źródło: opracowanie własne)

ROZETA 561 

pomiar prognoza �	
��� 

ux uy u� ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

561 0,144 –0,181 –0,220 0,311 –0,676 –0,742 –0,167 0,495 0,522 

560 0,031 –0,116 –0,119 0,270 –0,587 –0,644 –0,239 0,471 0,525 

572 0,078 –0,149 –0,167 0,311 –0,675 –0,741 –0,233 0,526 0,574 

571 0,080 –0,107 –0,128 0,270 –0,587 –0,644 –0,190 0,480 0,516 

571 0,080 –0,107 0,051 0,270 –0,587 0,115 –0,190 0,480 –0,064 

560 0,031 –0,116 0,001 0,270 –0,587 0,115 –0,239 0,471 –0,114 

572 0,078 –0,149 0,000 0,311 –0,675 –0,038 –0,233 0,526 0,038 

561 0,144 –0,181 0,044 0,311 –0,676 –0,038 –0,167 0,495 0,082 

571 0,080 –0,107 0,117 0,270 –0,587 0,490 –0,190 0,480 –0,373 

561 0,144 –0,181 0,206 0,311 –0,676 0,564 –0,167 0,495 –0,358 

572 0,078 –0,149 –0,105 0,311 –0,675 –0,491 –0,233 0,526 0,387 

560 0,031 –0,116 –0,093 0,270 –0,587 –0,427 –0,239 0,471 0,333 

ROZETA 577 

pomiar prognoza �	
��� 

ux uy u� ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

577 0,014 0,044 0,041 –0,139 0,340 0,357 0,153 –0,297 –0,316 

576 0,004 –0,031 –0,031 –0,032 0,090 0,094 0,036 –0,121 –0,125 

588 –0,059 0,074 0,077 –0,143 0,348 0,355 0,084 –0,274 –0,278 

587 –0,016 –0,022 –0,021 –0,035 0,095 0,097 0,019 –0,117 –0,118 

587 –0,016 –0,022 –0,026 –0,035 0,095 0,030 0,019 –0,117 –0,056 

576 0,004 –0,031 –0,016 –0,032 0,090 0,029 0,036 –0,121 –0,045 

588 –0,059 0,074 –0,030 –0,143 0,348 –0,015 0,084 –0,274 –0,015 

577 0,014 0,044 0,028 –0,139 0,340 –0,013 0,153 –0,297 0,042 

587 –0,016 –0,022 –0,001 –0,035 0,095 –0,082 0,019 –0,117 0,081 

577 0,014 0,044 –0,013 –0,139 0,340 –0,306 0,153 –0,297 0,293 

588 –0,059 0,074 0,042 –0,143 0,348 0,256 0,084 –0,274 –0,213 

576 0,004 –0,031 –0,026 –0,032 0,090 0,068 0,036 –0,121 –0,095 
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Tabela 3.11 cd.

ROZETA 603 

pomiar prognoza �	
��� 

ux uy u� ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

603 –0,123 –0,027 0,017 0,150 –0,414 –0,440 –0,273 0,387 0,457 

602 –0,096 0,022 0,054 0,122 –0,327 –0,349 –0,218 0,349 0,402 

608 –0,107 –0,019 0,019 0,164 –0,418 –0,449 –0,271 0,399 0,468 

607 –0,060 0,030 0,049 0,132 –0,331 –0,356 –0,192 0,361 0,405 

607 –0,060 0,030 –0,046 0,132 –0,331 0,011 –0,192 0,361 –0,058 

602 –0,096 0,022 –0,083 0,122 –0,327 0,003 –0,218 0,349 –0,086 

608 –0,107 –0,019 –0,107 0,164 –0,418 0,011 –0,271 0,399 –0,118 

603 –0,123 –0,027 –0,125 0,150 –0,414 –0,001 –0,273 0,387 –0,124 

607 –0,060 0,030 –0,067 0,132 –0,331 0,259 –0,192 0,361 –0,326 

603 –0,123 –0,027 –0,100 0,150 –0,414 0,310 –0,273 0,387 –0,411 

608 –0,107 –0,019 –0,062 0,164 –0,418 –0,310 –0,271 0,399 0,247 

602 –0,096 0,022 –0,021 0,122 –0,327 –0,245 –0,218 0,349 0,224 

ROZETA 620 

pomiar prognoza �	
��� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

620 –0,151 –0,033 0,020 0,248 –0,587 –0,637 –0,400 0,554 0,657 

619 –0,117 –0,044 –0,002 0,218 –0,509 –0,553 –0,335 0,465 0,551 

625 –0,016 –0,061 –0,052 0,257 –0,587 –0,640 –0,273 0,526 0,588 

624 0,000 –0,071 –0,067 0,224 –0,510 –0,556 –0,224 0,439 0,489 

624 0,000 –0,071 –0,024 0,224 –0,510 0,037 –0,224 0,439 –0,061 

619 –0,117 –0,044 –0,125 0,218 –0,509 0,030 –0,335 0,465 –0,155 

625 –0,016 –0,061 –0,036 0,257 –0,587 0,042 –0,273 0,526 –0,077 

620 –0,151 –0,033 –0,153 0,248 –0,587 0,034 –0,400 0,554 –0,187 

624 0,000 –0,071 0,030 0,224 –0,510 0,419 –0,224 0,439 –0,389 

620 –0,151 –0,033 –0,123 0,248 –0,587 0,473 –0,400 0,554 –0,596 

625 –0,016 –0,061 –0,062 0,257 –0,587 –0,423 –0,273 0,526 0,361 

619 –0,117 –0,044 –0,090 0,218 –0,509 –0,369 –0,335 0,465 0,279 



124

Tabela 3.11 cd.

ROZETA 707 

pomiar prognoza ������� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

707 –0,230 –0,105 –0,020 –0,088 –0,128 –0,090 –0,142 0,023 0,071 

706 –0,190 –0,162 –0,087 –0,025 –0,261 –0,236 –0,166 0,099 0,150 

712 –0,221 –0,112 –0,029 –0,046 –0,110 –0,087 –0,175 –0,002 0,058 

711 –0,154 –0,109 –0,049 0,017 –0,245 –0,236 –0,171 0,136 0,187 

711 –0,154 –0,109 –0,182 0,017 –0,245 –0,068 –0,171 0,136 –0,114 

706 –0,190 –0,162 –0,234 –0,025 –0,261 –0,112 –0,166 0,099 –0,122 

712 –0,221 –0,112 –0,246 –0,046 –0,110 –0,081 –0,175 –0,002 –0,165 

707 –0,230 –0,105 –0,252 –0,088 –0,128 –0,127 –0,142 0,023 –0,125 

711 –0,154 –0,109 –0,094 0,017 –0,245 0,119 –0,171 0,136 –0,212 

707 –0,230 –0,105 –0,164 –0,088 –0,128 –0,026 –0,142 0,023 –0,139 

712 –0,221 –0,112 –0,195 –0,046 –0,110 –0,119 –0,175 –0,002 –0,076 

706 –0,190 –0,162 –0,227 –0,025 –0,261 –0,247 –0,166 0,099 0,020 

ROZETA 712 

pomiar prognoza �	
��� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

712 –0,221 –0,112 –0,029 –0,046 –0,110 –0,087 –0,175 –0,002 0,058 

711 –0,154 –0,109 –0,049 0,017 –0,245 –0,236 –0,171 0,136 0,187 

717 –0,302 –0,173 –0,059 –0,016 –0,096 –0,084 –0,286 –0,077 0,026 

716 –0,248 –0,114 –0,022 0,047 –0,233 –0,235 –0,295 0,119 0,213 

716 –0,248 –0,114 –0,272 0,047 –0,233 –0,036 –0,295 0,119 –0,236 

711 –0,154 –0,109 –0,182 0,017 –0,245 –0,068 –0,171 0,136 –0,114 

717 –0,302 –0,173 –0,343 –0,016 –0,096 –0,048 –0,286 –0,077 –0,295 

712 –0,221 –0,112 –0,246 –0,046 –0,110 –0,081 –0,175 –0,002 –0,165 

716 –0,248 –0,114 –0,177 0,047 –0,233 0,141 –0,295 0,119 –0,318 

712 –0,221 –0,112 –0,153 –0,046 –0,110 0,004 –0,175 –0,002 –0,158 

717 –0,302 –0,173 –0,284 –0,016 –0,096 –0,093 –0,286 –0,077 –0,191 

711 –0,154 –0,109 –0,164 0,017 –0,245 –0,215 –0,171 0,136 0,051 
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Różnice pomiędzy obserwowanymi a prognozowanymi wartościami przemiesz-
czeń poziomych (Δuα) przedstawione w tabeli 3.11 uwzględniają wartość i zwrot wek-
torów przemieszczeń. Mogą być dodatnie lub ujemne. Wskazują one na przesza-
cowanie ( )prog. obs.u uα α>  lub niedoszacowanie prognozy ( )prog. obs. .u uα α<  Wartości
różnic znacznie przekraczają w niektórych przypadkach prognozowane wartości prze-
mieszczeń. Przykładowo w rozecie 561 na kierunku boku 572–561 różnica

obs. prog. obs. prog.u u u u−
α α α αΔ = Δ = −  jest prawie dwukrotnie większa od wartości prog.,uα  ze

względu na różny zwrot wektorów przemieszczeń: prognozowanego i obserwowanego
(co do modułu przemieszczenia te są niemal równe). Wartość bezwzględna różnic Δuα
w przypadku tej rozety odniesiona do wartości prognozowanej prog.( )uα  waha się w za-
kresie od 0,63 (63�) do ponad 2,0 (ponad 200�). Średnia wartość wyznaczonych w ten
sposób względnych różnic dla rozety 561 wynosi 90�. Daje to podstawę do uznania
wyników prognozy w tym obszarze za znacznie przeszacowane. Potwierdzają to rów-
nież wyniki z pozostałych rozet wytypowanych do analizy. Średnie wartości względnych
różnic prog./( )u uα αΔ  wynoszą w pozostałych przypadkach 133� (rozeta 577), 182�
(rozeta 620), 138� (rozeta 707) oraz 152� (rozeta 603 – po odrzuceniu wartości odsta-
jących) i 216� (rozeta 712 – po odrzuceniu wartości odstających). Operowanie względnym
błędem różnicy przemieszczeń, w przypadkach gdy wartości prognozowane były znacz-
nie mniejsze od obserwowanych wskazuje na bardzo dużą względną różnicę. Przykła-
dem może być różnica, którą zaobserwowano w rozecie 712 na boku 716–712 wynosząca
Δuα = –158 mm (przy wartości prognozowanej przemieszczenia prog. 4 m )m .uαΔ =  War-
tość ta wskazuje w tym miejscu na dużą niezgodność prognozy z obserwacjami prze-
mieszczeń, które mogą być wywołane przez zjawiska inne niż wpływy górnicze lub nie-
uwzględnione w prognozie wpływy wtórne czy rezydualne (np. reaktywacja zrobów
zlikwidowanych w latach wcześniejszych). Wyznaczone na podstawie przemieszczeń
prognozowanych prog.( )uα  wartości odkształceń odcinkowych na kierunkach boków ro-
zet wytypowanych do analizy zawiera tabela 3.12.

Wartości odkształceń odcinkowych εd wyznaczone na podstawie prognozowanych
przemieszczeń uα również wykazują istotne rozbieżności. Weryfikacja prognozy w przy-
padku tak wyznaczonych odkształceń jest jednoznaczna i dokonuje się jej przez bez-
pośrednie porównanie ich obserwowanych i prognozowanych wartości. Ważnym ele-
mentem weryfikacji w przypadku odkształceń poziomych jest stwierdzenie jakościowej
zgodności porównywanych odkształceń, co oznacza sprawdzenie zgodności występo-
wania stref odkształceń o charakterze ściskań i rozciągań odcinków pomiarowo-
-obliczeniowych pomiędzy prognozą a pomiarem. W przypadku wytypowanych do analizy
rozet nie stwierdzono pełnej jakościowej zgodności stref odkształceń. Wynikało to bez-
pośrednio z niezgodności pomiędzy – będącymi źródłem wyznaczania wartości odkształ-
ceń poziomych – przemieszczeniami poziomymi obserwowanymi a prognozowanymi.
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Tabela 3.12
Porównanie prognozowanych i obserwowanych wartości odkształceń

na odcinkach rozet modułowych w strefach U500, U600 i U700
(źródło: opracowanie własne)

ROZETA 561 

bok pomiar prognoza �	
��� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

561 560 –2,50 1,44 2,23 –0,91 1,97 2,16 –1,60 –0,53 0,07 

572 571 0,04 0,74 0,68 –0,72 1,56 1,72 0,75 –0,83 –1,03 

571 560 –0,97 –0,18 –0,99 0,00 –0,01 –0,01 –0,97 –0,17 –0,98 

572 561 1,29 –0,63 0,85 0,00 –0,01 –0,01 1,30 –0,62 0,86 

571 561 0,90 –1,04 1,25 0,57 –1,25 1,04 0,33 0,21 0,21 

572 560 –0,65 0,46 0,15 –0,57 1,23 0,89 –0,08 –0,77 –0,74 

ROZETA 577 

bok pomiar prognoza ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

577 576 –0,16 –1,17 –1,13 1,66 –3,89 –4,09 –1,82 2,73 2,96 

588 587 0,85 –1,90 –1,94 2,15 –5,00 –5,10 –1,30 3,10 3,16 

587 576 0,40 –0,18 0,21 0,06 –0,10 –0,01 0,34 –0,08 0,22 

588 577 1,46 –0,60 1,17 0,09 –0,15 0,03 1,37 –0,45 1,13 

587 577 0,50 1,11 –0,20 –1,75 4,12 –3,75 2,25 –3,01 3,55 

588 576 0,71 –1,18 –0,77 1,25 –2,90 –2,11 –0,54 1,72 1,33 

ROZETA 603 

bok pomiar prognoza �	
��� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

603 602 1,08 1,97 1,47 –1,14 3,48 3,66 2,22 –1,51 –2,18 

608 607 1,88 1,96 1,20 –1,28 3,49 3,72 3,16 –1,53 –2,52 

607 602 –1,44 –0,32 –1,46 –0,41 0,16 –0,33 –1,03 –0,48 –1,13 

608 603 –0,64 –0,32 –0,71 –0,56 0,18 –0,46 –0,08 –0,50 –0,25 

607 603 –1,78 –1,61 –0,94 0,51 –2,34 1,45 –2,29 0,73 –2,39 

608 602 0,31 1,16 1,19 –1,20 2,59 1,84 1,51 –1,42 –0,65 
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Tabela 3.12 cd.

ROZETA 620 

bok pomiar prognoza �	
��� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

620 619 1,36 –0,44 –0,88 –1,23 3,11 3,34 2,59 –3,55 –4,22 

625 624 0,64 –0,40 –0,60 –1,31 3,11 3,37 1,95 –3,51 –3,96 

624 619 –4,67 1,08 –4,02 –0,27 0,02 –0,24 –4,40 1,06 –3,77 

625 620 –5,39 1,12 –4,69 –0,34 0,01 –0,32 –5,05 1,11 –4,37 

624 620 –4,27 1,07 –4,32 0,68 –2,18 1,54 –4,95 3,26 –5,86 

625 619 –2,85 0,48 –0,78 –1,11 2,21 1,53 –1,74 –1,73 –2,30 

ROZETA 707 

bok pomiar prognoza �	
��� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

707 706 1,60 –2,28 –2,69 2,55 –5,30 –5,85 –0,94 3,01 3,16 

712 711 2,68 0,12 –0,81 2,53 –5,41 –5,95 0,15 5,53 5,14 

711 706 –1,44 –2,12 –2,08 –1,66 –0,63 –1,77 0,22 –1,49 –0,30 

712 707 –0,36 0,28 –0,24 –1,67 –0,74 –1,82 1,31 1,02 1,58 

711 707 –2,15 0,11 –2,00 –2,97 3,30 –4,08 0,82 –3,18 2,09 

712 706 0,88 –1,42 –0,91 0,62 –4,27 –3,61 0,26 2,85 2,70 

ROZETA 712 

bok pomiar prognoza �	
��� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

712 711 2,68 0,12 –0,81 2,53 –5,41 –5,95 0,15 5,53 5,14 

717 716 2,16 2,36 1,47 2,52 –5,49 –6,02 –0,36 7,85 7,49 

716 711 3,77 0,20 3,61 –1,21 –0,49 –1,30 4,97 0,69 4,91 

717 712 3,25 2,44 3,89 –1,22 –0,57 –1,34 4,47 3,02 5,23 

716 712 0,76 0,06 0,67 –2,64 3,48 –3,86 3,41 –3,42 4,53 

717 711 4,19 1,81 3,41 0,93 –4,23 –3,45 3,26 6,04 6,86 
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W rozetach strefy U500, rozmieszczonych w quasi-statycznym obszarze ujawniania się
wpływów eksploatacji, występuje jakościowa zgodność w strefach odkształceń. Jedy-
nie 25� wszystkich porównywanych wartości wykazuje rozbieżność, przy czym we
wszystkich przypadkach wartości odkształcenia są niewielkie. W rozecie U600 znajdu-
jącej się w strefie rozciągań na zewnątrz pola eksploatacyjnego rozbieżność taka wystę-
puje w 46� przypadków. Natomiast strefa U700 zlokalizowana na obszarze nieustalo-
nych wpływów górniczych wykazuje brak jakościowej zgodności odkształceń w 28�
analizowanych przypadków. Wyniki te potwierdzają znaczną jakościową zgodność pro-
gnozy z wynikami pomiarów.

Ocena zgodności ilościowej porównywanych wartości odkształceń, podobnie jak
w przypadku przemieszczeń poziomych, opiera się na różnicy pomiędzy odkształce-
niem obserwowanym i prognozowanym ( )obs. prog. obs. prog.−

α α α αΔε = Δε = ε − ε  na przyję-
tym do analiz odcinku pomiarowo-obliczeniowym. Bardziej dogodną do analizy jest
względna różnica prog.( / ),α αΔε ε  na podstawie której można określić stopień przeszaco-
wania lub niedoszacowania prognozy. Przypadki drastycznego przekroczenia prognozy
(opisane wcześniej dla przypadków przemieszczeń), stwierdzane dla niewielkich war-
tości prognozowanych odkształceń, pominięto w analizie. W strefie U500 występują
trzy takie przypadki przy wartościach prog. 0,01 mm/m.αε = −  W pozostałych przypad-
kach wartość względnej różnicy odkształceń waha się w granicach od 3� do 95�. Śred-
nia wartość zgodności odkształceń dla rozety 561 wynosi 42�, a dla rozety 577 73�.
W strefie U600 stwierdzono znaczne rozbieżności w wartościach odkształceń. Średnie
wartości względnych różnic dla rozet 603 oraz 620 wynoszą ponad 100�. Ten obszar
wymaga szczegółowej analizy ujawniania się wpływów eksploatacji. W strefie U700 wi-
doczna jest większa zgodność wyników prognozy z wartościami obserwowanych
odkształceń odcinkowych. W rozecie 707 średnia wartość względnej ich różnicy wy-
nosi 62�, przy pełnej zgodności jakościowej. Natomiast w rozecie 720 uzyskano
wartość 159�, przy czym w dwóch przypadkach względny błąd prognozy był bardzo
mały i wynosił 4� (bok 722–718) oraz 5� (bok 723–717). Duże różnice odnotowano na
bokach 722–717 i 723–718.

W podsumowaniu wyników prognozy przemieszczeń i deformacji wykonanej
w punktach i na odcinkach rozet stref U500, U600 i U700 stwierdzono względne prze-
szacowanie prognozy w rozpatrywanym obszarze. Biorąc pod uwagę błąd systema-
tyczny modelu teoretycznego wykorzystanego do sporządzenia prognozy, można
stwierdzić, że zarówno w przypadku przemieszczeń poziomych uα, jak i odkształceń
poziomych odcinkowych εd uzyskano wartości znacznie przekraczające dokładność
prognozy określaną przez błąd modelu. W celu zwiększenia dokładności prognozy,
a przez to również jej wiarygodności, należy wziąć pod uwagę bardziej precyzyjną para-
metryzację modelu, która jest możliwa jedynie wtedy, gdy znane są wyniki obserwacji
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przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu w rejonie, dla którego sporządzana jest
prognoza. Nie są natomiast możliwe do uwzględnienia w prognozie zmiany w projekcie
i harmonogramie prowadzenia eksploatacji oraz ruchy powierzchni terenu niezwiąza-
ne bezpośrednio z prowadzonymi w danym rejonie robotami górniczymi. W kolejnym
rozdziale przedstawiono wyniki próby modelowania (reprognozy) wpływów eksploata-
cji górniczej na powierzchnię terenu. Dokonano w tym celu szczegółowej analizy mate-
riału obserwacyjnego oraz wyznaczono wartości parametrów modelu obliczeniowego
na podstawie wyników obserwacji skutków dokonanej eksploatacji górniczej w pokła-
dach 207 i 209 w analizowanym rejonie. W praktyce sporządzania prognoz wpływu
działalności górniczej na powierzchnię terenu (zwłaszcza w rejonach, na których wcze-
śniej eksploatacja nie była prowadzona) znane są ogólnie przypadki nietrafionych pro-
gnoz, korygowanych w późniejszym okresie po dokładniejszym rozpoznaniu właściwo-
ści górotworu oraz specyfiki ujawniania się deformacji na jego powierzchni.

3.4.2. Modelowanie przemieszczeń poziomych
i wyznaczanie odkształceń poziomych
powierzchni terenu

Bezpośrednim celem modelowania przemieszczeń i deformacji w rozpatrywanym
rejonie było stwierdzenie, czy możliwa jest poprawa dokładności prognozy w przypad-
ku większej ilości danych na temat ośrodka, w którym zachodzi proces deformacji,
lepszej znajomości przebiegu tego procesu w konkretnych warunkach geologiczno-
-górniczych oraz bardziej precyzyjnego określenia parametrów modelu obliczeniowe-
go. Pozytywny wynik modelowania w tym przypadku potwierdziła weryfikacja prze-
prowadzona analogicznie jak powyżej.

Modelowanie przemieszczeń poziomych w wybranych punktach stref U500, U600
oraz U700 wykonano na podstawie teoretycznego modelu Knothego–Budryka. Parame-
try modelu wyznaczono z wyników pomiarów geodezyjnych wykonanych w punktach
sieci kontrolno-pomiarowej, uwzględniając lokalne warunki geologiczno-górnicze. Było
to zadanie utrudnione ze względu na specyfikę budowy geologicznej oraz nietypowe
ujawnianie się wpływów górniczych w rejonie obiektu badawczego.

Budowa geologiczna w obszarze prowadzonych obserwacji nie jest typowa dla wa-
runków GZW. Nadkład luźny stanowią bardzo cienkie warstwy czwartorzędowych pia-
sków z przerostami glin i iłów o miąższości od 0,5 m do maksymalnie 18 m oraz warstwy
paleogenu i neogenu w postaci iłów plastycznych o miąższości do 14 m (Projekt tech-
niczny 2007). Płytko pod powierzchnią terenu znajduje się stosunkowo gruba płyta
triasowych wapieni i dolomitów podścielonych iłami. Jest to sztywna płyta o grubości
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od 99 m do 185 m, która nie poddaje się procesowi deformacji górotworu, aż do mo-
mentu znacznego otwarcia stropu przez rozszerzenie pola eksploatacyjnego (eksploa-
tację kolejnych ścian w danym pokładzie). W takim przypadku eksploatacja pierwszych
dwóch lub nawet trzech sąsiadujących ścian nie daje na powierzchni terenu znaczą-
cych wartości przemieszczeń i deformacji. Eksploatacja kolejnych ścian powoduje
przekroczenie wytrzymałości skalnej płyty triasowej i prowadzi do jej dynamicznej
deformacji. W efekcie następuje przyspieszone przejście deformacji przez górotwór
i dotarcie do powierzchni terenu, przy czym obserwowane wartości wskaźników defor-
macji są zbliżone do ich spodziewanych ostatecznych wartości. Biorąc powyższe pod
uwagę, należy uzyskać możliwie dużo danych na temat specyfiki ujawniania się wpły-
wów eksploatacji na obszarze objętym prognozą (modelowaniem) w celu podniesienia
jej wiarygodności (Jura, Niedojadło 2013).

Wartości parametrów modelu teoretycznego (a i tgβ) uściślono na podstawie wy-
ników pomiarów obniżeń w punktach linii obserwacyjnej 100 (zob. rys. 3.3 i 3.5). Profil
niecki obniżeniowej, wyznaczony wzdłuż tej linii, jest zaburzony w rejonie punktów
110–113, na skutek oddziaływania deformacji nieciągłej. Dodatkowo widoczna jest asy-
metria niecki obniżeń. Dlatego wartość parametru tgβ wyznaczona została tak, aby
uzyskać najlepsze dopasowanie teoretycznego profilu niecki do profilu rzeczywistego.
W tym celu wartość parametru tgβ wyznaczono jako średnią z wartości wyznaczonych
oddzielnie dla każdego skrzydła niecki.

Wartość współczynnika B określono na podstawie obserwowanych wartości prze-
mieszczeń poziomych oraz nachyleń występujących w strefach maksymalnych war-
tości tych wskaźników (w rejonie krawędzi pola eksploatacyjnego). Wykorzystano
związek poziomego przemieszczenia z nachyleniem, zgodnie z postulatem S.G. Awier-
szyna (1947):

( ) ( ) ( )∂
= − ⋅ = − ⋅

∂
w x

u x B B T x
x

(3.9)

Współczynnik B w danych warunkach geologiczno-górniczych zależy od głęboko-
ści zalegania złoża H lub promienia rozproszenia wpływów r (Budryk 1953, Popiołek,
Ostrowski 1978, Niedojadło 1984, Kwinta et al. 2005). Przy zadanej wartości promienia
rozproszenia wpływów można zapisać:

0= ⋅B B r (3.10)

gdzie 0 const,
tg

= =
β

H
B r  (promień rozproszenia wpływów).
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Wartość stałej B0 należy wyznaczać na podstawie wartości poziomych przemiesz-
czeń i nachyleń w ustalonych (jednakowych) kierunkach. Zwykle są to kierunki odcinków
pomiarowych wzdłuż linii obserwacyjnej. Wymaga to wykonania transformacji wektora
przemieszczenia up do uα na kierunku danego odcinka Pi Pi+1, na którym wyznaczono
wartość nachylenia T. W przypadku przestrzennej sieci kontrolno-pomiarowej można
również wykorzystać dowolną bazę pomiarową, na której końcach wyznaczane są wek-
tory przestrzennego przemieszczenia. Składowe pionowe uz(Pi), uz(Pi+1) umożliwiają

obliczenie wartości nachylenia 
, 1

, 1

+

+
Δ

=
i i
z

i i
u

T
d

 (por. rozdz. 1, wzór (1.18)). Natomiast

składowe poziome (ux, uy) stanowią podstawę obliczenia przemieszczenia kierunkowe-
go uα. Wartość stałej B0 można wyznaczyć, wykorzystując poniższe zależności:

( )
( )0

u x
B r

T x
α⋅ = − (3.11)

( )
( )0

u x
B

r T x
α= −
⋅

(3.12)

Wartość obliczonego nachylenia Ti,i+1 dotyczy całego odcinka Pi Pi+1 i zwyczajowo
przyjmuje się, że jest to wartość występująca w jego środku. Przemieszczenia w kierun-
ku danego odcinka 1( , )i iu u +

α α  obliczane są w jego punktach końcowych. Aby obydwie
wartości przedstawić w tym samym punkcie (xu = xT), wystarczy dokonać liniowej in-
terpolacji wartości uα w punkcie środka odcinka Pi Pi+1. Wartości parametru B0 należy
wyznaczać w strefach maksymalnych wartości przemieszczeń i nachyleń, zależnie od
dostępnego materiału obserwacyjnego. W przypadku analizowanego stanu deformacji
wartości nachyleń na odcinkach sieci kontrolno-pomiarowej wyznaczone zostały na
podstawie wyników jedenastej serii pomiarów niwelacji precyzyjnej. Natomiast prze-
mieszczenia poziome wyznaczono na podstawie wyników szóstej serii pomiarów hybrydo-
wych (zrealizowanej w odstępnie kilku dni od daty wykonania pomiaru niwelacyjnego).
Szczegółowe dane dotyczyły fragmentów linii 100 i 200 oraz wybranych boków rozet
w strefie U700 znajdujących się w rejonie krawędzi ściany 335. Uzyskane wartości
przedstawiono w tabeli 3.13.

Jak wspomniano, w wyniku obserwacji wpływów eksploatacji ściany 335 na po-
wierzchni terenu nie zarejestrowano w pełni statycznego stanu deformacji. Północna część
rejonu obserwacji zakwalifikowana została do strefy kinematycznej, w której ruchy po-
wierzchni terenu pozostawały w fazie nieustalonej. Istotnym zagadnieniem dla modelowa-
nia wpływów w tym wypadku jest wyznaczenie parametru czasu c, który pozwala uwzględ-
nić opóźnienie czasowe w ujawnianiu się wpływów eksploatacji na powierzchni terenu.
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Tabela 3.13

Wartości parametru B wyznaczone na podstawie poziomych przemieszczeń kierunkowych uα
i nachyleń T w strefach maksymalnych wartości zarejestrowanych wzdłuż linii 100

(źródło: opracowanie własne)

W celu wyznaczenia wartości parametru czasu dokonano szeregu analiz czasowych
rozkładów obniżeń wybranych punktów sieci pomiarowej, szczególnie w strefie kine-
matycznej. Analiz dokonano dwoma sposobami:

1) metodą estymacji nieliniowej modelem wykładniczym opisującym zmienność ob-
niżeń wybranych punktów w czasie wP(t) podanym przez S. Knothego (1953b):

( ) ( )1 ct
kw t w e−= − (3.13)

uα T B0 ⋅ r 
Lp. 

[mm] [mm/m] r = 245 m 
B0 

1 181 –4,40 41,02 0,17 

2 215 –4,36 49,41 0,21 

3 176 –2,06 85,43 0,36 

4 114 –2,24 50,99 0,21 

5 146 –2,26 64,67 0,27 

6 194 –5,56 34,85 0,15 

7 224 –3,68 60,77 0,25 

8 275 –2,23 122,96 0,51 

9 246 –2,68 91,69 0,38 

10 312 –2,34 133,32 0,56 

11 246 –3,04 81,01 0,34 

12 261 –5,04 51,80 0,22 

13 269 –5,34 50,46 0,21 

14 290 –5,26 55,18 0,23 

15 259 –5,26 49,23 0,21 

16 284 –5,75 49,44 0,21 

17 260 –3,08 84,49 0,35 

18 270 –3,57 75,65 0,32 

19 236 –3,55 66,44 0,28 

20 203 –5,42 37,41 0,16 

B��� ±σB 0,28 ±0,11 
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2) na podstawie metod: dwupunktowej (wzór (3.14)) i trzypunktowej (wzór (3.15))
dla zasadniczej fazy obniżania się punktu w czasie, podanych przez K. Trojanow-
skiego (1967):

( )
( )

2

1
ln k

k

w w t

w w t
c

t

−
−

= −
Δ

(3.14)

( ) ( )
( ) ( )

3 2

2 1
ln

w t w t

w t w t
c

t

−
−

= −
Δ

(3.15)

gdzie:
wk – wartość końcowa (asymptotyczna) obniżenia punktu,

w(t1), w(t2), w(t3) – obniżenie w chwili t = t1, t = t2, t = t3,
Δt = t2 – t1 – czas pomiędzy dwiema obserwacjami obniżeń dane-

go punktu (wzór (3.14)),
Δt = t3 – t2 = t2 – t1 – jednakowy odstęp czasu pomiędzy trzema wybranymi

wartościami obniżeń w(t)  (wzór (3.15)).

Wartości współczynnika c, wyznaczonego na podstawie estymacji nieliniowej
MNK, przedstawiają rysunki: 3.21 (dla punktów linii 100) oraz 3.22 (dla punktów
linii 200). Wyniki przedstawione w tabeli 3.14 dotyczą jedynie metody dwupunktowej.

Rys. 3.21. Obniżenia wybranych punktów linii 100 z dopasowaną funkcją w(t)
(źródło: opracowanie własne)
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Rys. 3.22. Obniżenia wybranych punktów linii 200 z dopasowaną funkcją w(t)
(źródło: opracowanie własne)

Tabela 3.14

Wartości współczynnika czasu c wyznaczone dwukrotnie (I i II) metodą dwupunktową
na podstawie wartości obniżeń wytypowanych punktów w chwilach t1 i t2

(źródło: opracowanie własne)

Rezultaty uzyskane na podstawie metody trzypunktowej nie zostały wykorzystane
w dalszym modelowaniu. Powodem był brak wartości obniżeń w(t1), w(t2), w(t3), któ-
re byłyby odległe od siebie o jednakowy interwał czasu. Biorąc pod uwagę wszystkie

c [rok–1] ������� 
Pkt 

I II (I, II) 

110 1,58 1,90 1,7 

113 1,55 3,29 2,4 

115 2,63 3,80 3,2 

118 2,11 3,67 2,9 

125 1,93 1,05 1,5 

550 0,98 1,54 1,3 

221 1,58 1,63 1,6 

222 1,70 1,68 1,7 

223 1,69 1,47 1,6 

624 0,97 2,55 1,8 

c���� ±σc 2,0 ±0,6 
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wyznaczone wartości współczynnika czasu, do dalszych analiz przyjęto wartość średnią,
która wynosi c = 2,0 [rok–1].

Ostateczne wartości parametrów wyznaczone na podstawie wartości obserwowa-
nych przemieszczeń w rejonie krawędzi ściany 335 przedstawia tabela 3.15.

Tabela 3.15

Wartości parametrów modelu obliczeniowego
(źródło: opracowanie własne)

Weryfikacja parametrów modelu wpłynęła na zmianę wyniku modelowania prze-
mieszczeń poziomych, jednak trudno było uzyskać pełną zbieżność wartości obserwo-
wanych i modelowanych. Głównym powodem było modelowanie nieustalonych stanów
procesu deformacji, zachodzącego w sposób nierównomierny ze względu na występo-
wanie w górotworze sztywnej płyty zbudowanej z utworów triasowych. Specyfika ujaw-
niania się deformacji powierzchni terenu w rejonie eksploatacji ściany 335 obejmowała
również wpływ lokalnej, nieciągłej deformacji powierzchni terenu. W modelowaniu
uwzględnione zostały ponadto resztowe wpływy eksploatacji dwóch ścian (536 i 537)
w pokładzie 207, których eksploatacja zakończona została sześć miesięcy przed rozpo-
częciem robót górniczych w ścianie 335 (w pokładzie 209).

Identyfikacja możliwych „zakłóceń” w propagacji procesu deformacji jest nie-
zbędna do jego poprawnego i precyzyjnego opisu. Jednak ograniczone możliwości teo-
retycznego jego opisu powoduje określone trudności w „dopasowaniu” modelu zjawi-
ska do rzeczywistego jego obrazu. Uznając przypadek obserwowanych przemieszczeń
w badanym rejonie za szczególny, autor skupił się w dalszych rozważaniach na za-
gadnieniu wiarygodności weryfikacji prognozy, a nie jej dokładności (rozumianej jako
uzyskanie zbliżonych wartości teoretycznych i obserwowanych). W tym celu podjęto
próbę wykorzystania innego podejścia do prognozowania przemieszczeń i deformacji
(zwłaszcza w innych podobnych przypadkach, odbiegających od standardowego ujaw-
niania się wpływów górniczych na powierzchni terenu).

Analizując uzyskane wyniki, należy mieć na uwadze niedoskonałości porównywa-
nych danych obserwacyjnych oraz teoretycznych. Uwidaczniają się one w wynikach po-
miarów i spowodowane są błędami obserwacji oraz rozproszeniem losowym analizo-
wanych wskaźników deformacji. Występuje również niepewność teoretycznego modelu
związana z błędem systematycznym, określana również jako nieadekwatność mode-
lu do rzeczywistego obrazu procesu przemieszczeń i deformacji. Im większa dokładność

Parametr a tgβ B/r 
c 

[rok–1] 
g 

[m] 
H 

[m] 

������� 0,72 2,48 0,28 2,0  3,75 607 
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pomiarów oraz mniej skomplikowana sytuacja geologiczno-górnicza, tym bardziej
zbliżone do siebie powinny być wyniki pomiarów i modelowania. Błąd modelu wynika
również z jego ograniczonej elastyczności rozumianej jako możliwość jak najdokład-
niejszego dopasowania wyników obliczeń teoretycznych do wyników obserwacji pro-
cesu deformacji. Wiedza w przedstawionym zakresie umożliwia świadomą weryfika-
cję modelu i formułowanie poprawnych wniosków na temat wiarygodności prognozy
czy modelowania.

W wyniku teoretycznego modelowania wpływów eksploatacji zrealizowanej w po-
kładach 209 i 207 (podobnie jak w prognozie dla pierwotnego projektu eksploatacji
przedstawionej w podrozdziale 3.3.3) obliczone zostały składowe przemieszczenia po-
ziomego w punktach sieci obserwacyjnej (ux, uy). Kolejnym krokiem było ustalenie kie-
runków baz pomiarowo-obliczeniowych i transformacja składowych wektorów pozio-
mego przemieszczenia na wektory przemieszczenia w ustalonym kierunku bazy (uα) na
obydwu jej końcach. Takie podejście pozwoliło na obliczenie wartości odkształceń od-
cinkowych (εd) na wszystkich możliwych kierunkach w rozecie modułowej. Oblicze-
nia przeprowadzono dla prezentowanych w podrozdziale 3.3.1 stref deformacji (U500,
U600 i U700) we wszystkich wytypowanych rozetach modułowych. Dzięki opracowaniu
takiej procedury obliczeniowej możliwe było jednoznaczne porównanie modelowanych
wartości przemieszczeń i odkształceń odcinkowych z wartościami obserwowanymi.
W kolejnych dwóch podrozdziałach omówiono wyniki modelowania oraz jego weryfika-
cji w odniesieniu do przemieszczeń poziomych up oraz odkształceń poziomych εd.

3.4.3. Ocena zgodności wartości
obserwowanych przemieszczeń poziomych i modelowych
według teorii Knothego–Budryka

Wyniki obliczeń dla wytypowanych rozet oraz porównanie wartości obserwowa-
nych i modelowanych teoretycznie na tych samych odcinkach sieci obserwacyjnej,
przedstawiono osobno dla przemieszczeń poziomych (tab. 3.16–3.18) i odkształceń od-
cinkowych (tab. 3.19–3.21, zob. podrozdz. 3.4.4). W niniejszym podrozdziale dokona-
no oceny zgodności przemieszczeń poziomych, natomiast w podrozdziale następnym
przedstawiono analizę zgodności uzyskanych wartości odkształceń odcinkowych.

W zakresie przemieszczeń poziomych porównaniu poddano przemieszczenia po-
ziome w kierunkach osi układu współrzędnych (ux, uy) oraz na kierunkach boków rozet
modułowych (uα) (tab. 3.16–3.18). Stopień zgodności porównywanych wartości określa
różnica Δu = Δuobs. – Δuteor..

W przypadku quasi-statycznej strefy U500 można stwierdzić, że modelowe prze-
mieszczenia poziome odbiegają od stwierdzonych pomiarami geodezyjnymi. Różnice
mają zdecydowanie charakter systematyczny, co świadczy o niedostatecznie dokład-
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nym dopasowaniu wartości modelowych do obserwowanych przemieszczeń poziomych.
Systematyczne rozbieżności widoczne są głównie w wartościach składowych wektora
przemieszczenia (ux, uy). W rozecie 561 wartości składowej ux uzyskane z pomiaru
w trzech punktach są mniejsze od wartości teoretycznych o 33–68�. W jednym tylko
przypadku wartość jest większa o prawie 50�. Dla składowej uy wszystkie wartości ob-
serwowane są istotnie mniejsze od wartości teoretycznych. Różnica wynosi średnio 70�.
W tym przypadku można stwierdzić, że występuje zgodność jakościowa wartości pomie-
rzonych i modelowych składowych przemieszczenia poziomego. Oznacza to zgodność
wektorów przemieszczenia co do kierunku i zwrotu. Pełna zgodność oznaczałaby zarów-
no jakościową, jak i ilościową zgodność porównywanych wielkości wektorowych.

Wartości przemieszczeń na kierunku odcinka pomiarowego (uα), wyznaczonego
przez dowolne dwa punkty rozety, stanowiące bazę do wyznaczania odkształcenia
odcinkowego (zob. rys. 3.8), wykazują podobne rozbieżności. Obserwowane wartości
są mniejsze od wyznaczonych teoretycznie o 22–76� (średnio 60�). W dwóch przy-
padkach (na dwanaście) występuje niezgodność jakościowa przemieszczenia kierunko-
wego. W jednym przypadku obserwowana wartość uα jest zerowa, natomiast w przy-
padku drugim wartość z pomiaru jest dodatnia, a wartość uzyskana z modelu ujemna.
Ostatecznie można uznać, że w przypadku tej rozety występuje niezgodność systema-
tyczna. Obserwowane wartości stanowią przeciętnie 60� wartości zamodelowanych
(uobs. = 0,6·uteor.). Za główną przyczynę takich rozbieżności można uznać syste-
matyczny błąd modelu. Błąd ten dla modelu Knothego–Budryka został wyznaczony
na podstawie danych obserwacyjnych zgromadzonych w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych ubiegłego stulecia. W przypadku przemieszczenia poziomego wynosi
on Δu = +32� (Popiołek, Ostrowski 1981). Oznacza to, że prognozowane modelem
Knothego–Budryka wartości maksymalnych przemieszczeń poziomych mogły być
przeszacowywane w stosunku do rzeczywistych ich wartości przeciętnie o 32�. Na pod-
stawie danych uzyskanych na opisywanym obiekcie badawczym można stwierdzić, że
również występuje przeszacowanie prognozy przemieszczeń poziomych, jednak prawie
dwukrotnie większe niż wynikało z badań wcześniejszych.

W przypadku pozostałych rozet strefy U500 widoczne są większe różnice jakościo-
we pomiędzy wyznaczonymi składowymi przemieszczenia (przeciwne zwroty wekto-
rów). Dla rozet 540, 554 i 577 lepszą zgodność można zaobserwować dla składowej uy,
dla której w większości przypadków występuje jakościowa zgodność wartości rzeczywi-
stych i teoretycznych, a ich różnica zmienia się w zakresie od 39� do 74�. Wartości
składowej ux w prawie wszystkich przypadkach różniły się co do znaku (zwrotu wektora).
Z tego względu w wartościach przemieszczenia kierunkowego uα również występują
przypadki różnicy jakościowej. Większość podanych w tabeli 3.16 wartości przemiesz-
czeń poziomych dla rozet 540 i 577 jest jednak zgodnych jakościowo. Różnice zmienia-
ją się od 17� do 80�.
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Tabela 3.16
Porównanie wartości modelowych i obserwowanych przemieszczeń

dla wytypowanych rozet strefy U500

ROZETA 561 

pomiar model �	
��� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy �uα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

561 0,144 –0,181 –0,220 0,077 –0,465 –0,462 0,067 0,284 0,242 

560 0,031 –0,116 –0,119 0,098 –0,369 –0,380 –0,067 0,253 0,260 

572 0,078 –0,149 –0,167 0,116 –0,520 –0,529 –0,038 0,371 0,362 

571 0,080 –0,107 –0,128 0,125 –0,391 –0,410 –0,045 0,284 0,282 

571 0,080 –0,107 0,051 0,125 –0,391 0,024 –0,045 0,284 0,027 

560 0,031 –0,116 0,001 0,098 –0,369 0,003 –0,067 0,253 –0,002 

572 0,078 –0,149 0,000 0,116 –0,520 –0,139 –0,038 0,371 0,139 

561 0,144 –0,181 0,044 0,077 –0,465 –0,148 0,067 0,284 0,192 

571 0,080 –0,107 0,117 0,125 –0,391 0,277 –0,045 0,284 –0,160 

561 0,144 –0,181 0,206 0,077 –0,465 0,263 0,067 0,284 –0,057 

572 0,078 –0,149 –0,105 0,116 –0,520 –0,428 –0,038 0,371 0,324 

560 0,031 –0,116 –0,093 0,098 –0,369 –0,297 –0,067 0,253 0,204 

ROZETA 540 

pomiar model �	
��� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy �uα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

540 0,029 –0,148 –0,149 –0,150 –0,352 –0,280 0,179 0,204 0,131 

539 0,008 –0,168 –0,161 –0,051 –0,339 –0,301 0,059 0,171 0,140 

551 0,065 –0,150 –0,163 –0,069 –0,418 –0,369 0,133 0,268 0,206 

550 0,106 –0,146 –0,174 0,018 –0,409 –0,390 0,088 0,263 0,216 

550 0,106 –0,146 0,049 0,018 –0,409 –0,123 0,088 0,263 0,173 

539 0,008 –0,168 –0,050 –0,051 –0,339 –0,164 0,059 0,171 0,114 

551 0,065 –0,150 0,010 –0,069 –0,418 –0,207 0,133 0,268 0,217 

540 0,029 –0,148 –0,023 –0,150 –0,352 –0,261 0,179 0,204 0,238 

550 0,106 –0,146 0,158 0,018 –0,409 0,189 0,088 0,263 –0,031 

540 0,029 –0,148 0,089 –0,150 –0,352 0,013 0,179 0,204 0,076 

551 0,065 –0,150 –0,109 –0,069 –0,418 –0,408 0,133 0,268 0,299 

539 0,008 –0,168 –0,149 –0,051 –0,339 –0,329 0,059 0,171 0,180 
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Tabela 3.16 cd.

ROZETA 554 

pomiar model �	
��� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy �uα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

554 –0,039 0,052 0,064 –0,321 –0,074 0,089 0,282 0,126 –0,025 

553 0,068 –0,110 –0,129 –0,239 –0,236 –0,092 0,307 0,126 –0,037 

565 0,045 0,023 –0,009 –0,256 –0,031 0,131 0,301 0,054 –0,140 

564 0,141 –0,059 –0,132 –0,173 –0,194 –0,049 0,314 0,135 –0,083 

564 0,141 –0,059 0,089 –0,173 –0,194 –0,249 0,314 0,135 0,338 

553 0,068 –0,110 0,000 –0,239 –0,236 –0,328 0,307 0,126 0,327 

565 0,045 0,023 0,050 –0,256 –0,031 –0,251 0,301 0,054 0,301 

554 –0,039 0,052 –0,019 –0,321 –0,074 –0,327 0,282 0,126 0,308 

564 0,141 –0,059 0,152 –0,173 –0,194 –0,110 0,314 0,135 0,262 

554 –0,039 0,052 –0,052 –0,321 –0,074 –0,286 0,282 0,126 0,234 

565 0,045 0,023 0,033 –0,256 –0,031 –0,092 0,301 0,054 0,125 

553 0,068 –0,110 –0,090 –0,239 –0,236 –0,287 0,307 0,126 0,197 

ROZETA 577 

pomiar model ������� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy 	uα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

577 0,014 0,044 0,041 –0,235 0,184 0,217 0,249 –0,140 –0,175 

576 0,004 –0,031 –0,031 –0,197 –0,051 –0,022 0,201 0,020 –0,010 

588 –0,059 0,074 0,077 –0,207 0,232 0,242 0,148 –0,158 –0,165 

587 –0,016 –0,022 –0,021 –0,171 0,034 0,043 0,155 –0,056 –0,064 

587 –0,016 –0,022 –0,026 –0,171 0,034 –0,115 0,155 –0,056 0,089 

576 0,004 –0,031 –0,016 –0,197 –0,051 –0,188 0,201 0,020 0,172 

588 –0,059 0,074 –0,030 –0,207 0,232 –0,115 0,148 –0,158 0,085 

577 0,014 0,044 0,028 –0,235 0,184 –0,157 0,249 –0,140 0,186 

587 –0,016 –0,022 –0,001 –0,171 0,034 –0,161 0,155 –0,056 0,160 

577 0,014 0,044 –0,013 –0,235 0,184 –0,298 0,249 –0,140 0,285 

588 –0,059 0,074 0,042 –0,207 0,232 0,124 0,148 –0,158 –0,081 

576 0,004 –0,031 –0,026 –0,197 –0,051 –0,129 0,201 0,020 0,103 
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Ze względu na wykorzystanie przemieszczeń kierunkowych uα do wyznaczania
wartości odkształcenia odcinkowego w kierunku odcinka pomiarowego (εd = εα) istot-
na jest zgodność jakościowa przemieszczeń obserwowanych z prognozowanymi. Na
podstawie przedstawionych wartości przemieszczeń można stwierdzić, że w strefie
uznanej za statyczną lub quasi-statyczną zgodność taka występuje. Brak zgodności ja-
kościowej oraz ilościowej powoduje rozbieżność w wartościach odkształceń pozio-
mych, które wykorzystywane są do oceny zagrożenia terenu i obiektów budowlanych
skutkami prowadzonej eksploatacji górniczej.

Rozety strefy U600 rozmieszczone są na obszarze, który ze względu na charakter
ujawniania się wpływów eksploatacji można określić jako kinematyczny. Znajduje się
on na zewnątrz pola eksploatacyjnego w odległości 90–130 m od jego krawędzi. Jest to
fragment sieci o bardzo regularnej geometrii. Odległości pomiędzy sąsiadującymi
punktami wynoszą około 25 m. Obserwowany w punktach sieci stan przemieszczeń
i deformacji w wyniku eksploatacji ściany 335 wskazywał, że proces deformacji po-
wierzchni terenu pozostaje jeszcze w fazie ruchów zasadniczych. W punktach tej strefy
uwidocznił się dodatkowo niewielki wpływ eksploatacji wyżej położonego pokładu 207
(rys. 3.4). Wartości obserwowane oraz modelowe przemieszczeń poziomych przedsta-
wia tabela 3.17.

Tabela 3.17
Porównanie wartości modelowych i obserwowanych przemieszczeń

dla wytypowanych rozet strefy U600

ROZETA 603 

pomiar model ������� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

603 –0,123 –0,027 0,017 –0,060 0,032 0,050 –0,063 –0,059 –0,033 

602 –0,096 0,022 0,054 –0,041 0,055 0,066 –0,055 –0,033 –0,012 

608 –0,107 –0,019 0,019 –0,042 0,006 0,020 –0,065 –0,025 –0,001 

607 –0,060 0,030 0,049 –0,021 0,035 0,040 –0,039 –0,005 0,008 

607 –0,060 0,030 –0,046 –0,021 0,035 –0,008 –0,039 –0,005 –0,039 

602 –0,096 0,022 –0,083 –0,041 0,055 –0,020 –0,055 –0,033 –0,063 

608 –0,107 –0,019 –0,107 –0,042 0,006 –0,038 –0,065 –0,025 –0,069 

603 –0,123 –0,027 –0,125 –0,060 0,032 –0,045 –0,063 –0,059 –0,079 

607 –0,060 0,030 –0,067 –0,021 0,035 –0,034 –0,039 –0,005 –0,033 

603 –0,123 –0,027 –0,100 –0,060 0,032 –0,068 –0,063 –0,059 –0,033 

608 –0,107 –0,019 –0,062 –0,042 0,006 –0,013 –0,065 –0,025 –0,050 

602 –0,096 0,022 –0,021 –0,041 0,055 0,033 –0,055 –0,033 –0,053 
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Tabela 3.17 cd.

ROZETA 608 

pomiar model ������� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

608 –0,107 –0,019 0,019 –0,042 0,006 0,020 –0,065 –0,025 –0,001 

607 –0,060 0,030 0,049 –0,021 0,035 0,040 –0,039 –0,005 0,008 

613 –0,128 0,033 0,075 –0,025 –0,024 –0,014 –0,103 0,057 0,089 

612 –0,077 0,057 0,080 –0,003 0,011 0,012 –0,074 0,046 0,069 

612 –0,077 0,057 –0,052 –0,003 0,011 0,001 –0,074 0,046 –0,053 

607 –0,060 0,030 –0,046 –0,021 0,035 –0,007 –0,039 –0,005 –0,039 

613 –0,128 0,033 –0,109 –0,025 –0,024 –0,032 –0,103 0,057 –0,077 

608 –0,107 –0,019 –0,107 –0,042 0,006 –0,038 –0,065 –0,025 –0,069 

612 –0,077 0,057 –0,094 –0,003 0,011 –0,008 –0,074 0,046 –0,086 

608 –0,107 –0,019 –0,089 –0,042 0,006 –0,041 –0,065 –0,025 –0,048 

613 –0,128 0,033 –0,024 –0,025 –0,024 –0,032 –0,103 0,057 0,009 

607 –0,060 0,030 0,002 –0,021 0,035 0,023 –0,039 –0,005 –0,021 

ROZETA 615 

pomiar model ������� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

615 –0,116 0,027 0,065 –0,080 –0,104 –0,071 –0,036 0,131 0,136 

614 –0,110 0,050 0,085 –0,050 –0,065 –0,043 –0,060 0,115 0,128 

620 –0,151 –0,033 0,020 –0,061 –0,145 –0,115 –0,090 0,112 0,136 

619 –0,117 –0,044 –0,002 –0,032 –0,101 –0,084 –0,085 0,057 0,082 

619 –0,117 –0,044 –0,125 –0,032 –0,101 –0,064 –0,085 0,057 –0,061 

614 –0,110 0,050 –0,086 –0,050 –0,065 –0,069 –0,060 0,115 –0,017 

620 –0,151 –0,033 –0,153 –0,061 –0,145 –0,108 –0,090 0,112 –0,045 

615 –0,116 0,027 –0,100 –0,080 –0,104 –0,111 –0,036 0,131 0,011 

619 –0,117 –0,044 –0,088 –0,032 –0,101 0,014 –0,085 0,057 –0,101 

615 –0,116 0,027 –0,117 –0,080 –0,104 –0,029 –0,036 0,131 –0,088 

620 –0,151 –0,033 –0,094 –0,061 –0,145 –0,157 –0,090 0,112 0,063 

614 –0,110 0,050 –0,001 –0,050 –0,065 –0,080 –0,060 0,115 0,079 
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Tabela 3.17 cd.

Jako reprezentatywne (spośród piętnastu) do analizy wybrano cztery rozety (603,
608, 615 i 620). W rozecie 603 obserwowano największą zgodność pomiędzy obserwo-
wanymi i modelowanymi wartościami przemieszczeń poziomych. Jest ona rozetą naj-
dalej położną od krawędzi pola eksploatacji, toteż przemieszczenia jej punktów mają
niewielkie wartości. Składowa ux wykazuje zgodność jakościową. Można jednak stwier-
dzić, że wartości pomierzone tej składowej są istotnie większe od modelowanych (śred-
nio o 60�, w przedziale od 51� do 65�). Składowa uy nie wykazuje pełnej zgodności
jakościowej. Może to wynikać z błędów pomiaru. Przemieszczenia kierunkowe uα mają
zmienną charakterystykę. Występuje tu duża zgodność jakościowa, lecz nie można
stwierdzić systematycznej różnicy pomiędzy wartościami obserwowanymi i teoretycz-
nymi. Różnice w wartościach przemieszczenia dla punktów, które wykazują zgodność
jakościową, wynoszą od 5� do 84� (średnio około 50�). Rozeta 608 ma charaktery-
stykę podobną do rozety 603, zarówno pod względem składowych ux, uy, jak i prze-
mieszczenia kierunkowego uα. Obserwowane wartości uα są większe od wartości teore-
tycznych (od 21� do 92�). W przypadku rozety 612 tylko wartości składowej ux

wykazują wzajemną zgodność jakościową. Obserwowane wartości ux są większe od
modelowych średnio o 54�. Zarówno wartości składowej ux, jak i kierunkowej uα
nie potwierdzają jakościowej zgodności. Może to świadczyć o lokalnym zaburze-
niu w przebiegu procesu deformacji powierzchni. Ostatnia analizowana rozeta (620)

ROZETA 620 

pomiar model ������� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

620 –0,151 –0,033 0,020 –0,061 –0,145 –0,115 –0,090 0,112 0,136 

619 –0,117 –0,044 –0,002 –0,032 –0,101 –0,084 –0,085 0,057 0,082 

625 –0,016 –0,061 –0,052 –0,039 –0,185 –0,160 0,023 0,123 0,108 

624 0,000 –0,071 –0,067 –0,012 –0,136 –0,124 0,012 0,065 0,057 

624 0,000 –0,071 –0,024 –0,012 –0,136 –0,058 0,012 0,065 0,034 

619 –0,117 –0,044 –0,125 –0,032 –0,101 –0,064 –0,085 0,057 –0,061 

625 –0,016 –0,061 –0,036 –0,039 –0,185 –0,099 0,023 0,123 0,064 

620 –0,151 –0,033 –0,153 –0,061 –0,145 –0,107 –0,090 0,112 –0,046 

624 0,000 –0,071 0,030 –0,012 –0,136 0,047 0,012 0,065 –0,017 

620 –0,151 –0,033 –0,123 –0,061 –0,145 0,006 –0,090 0,112 –0,129 

625 –0,016 –0,061 –0,062 –0,039 –0,185 –0,184 0,023 0,123 0,122 

619 –0,117 –0,044 –0,090 –0,032 –0,101 –0,105 –0,085 0,057 0,015 
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charakteryzuje się zgodnością co do kierunku wszystkich wyznaczonych kompo-
nentów przemieszczenia poziomego, jednak wartości różnią się od siebie istotnie.
W przypadku składowej ux średnio o 73�, przy czym w dwóch punktach wartości ob-
serwowane są większe od modelowanych, a w pozostałych dwóch mniejsze. Podobnie
dla składowej uy różnice wynoszą blisko 73� w stosunku do wartości modelowanych.
Kierunkowe przemieszczenie uα ma zmienną charakterystykę, lecz większość wartości
teoretycznych jest większa od obserwowanych w zakresie od 15� do 98�.

Rozety strefy U700 rozmieszczone są na obszarze nad końcowym fragmentem eks-
ploatowanej ściany. Ze względu na czas wykonania obserwacji (przed zakończeniem
eksploatacji w ścianie 335) można określić umiejscowienie strefy przemieszczeń U700
jako kinematyczne. Lokalizacja strefy umożliwia obserwację przemieszczeń pochodzą-
cych jedynie od wpływu prowadzonej w ścianie 335 eksploatacji górniczej. Wartości ob-
serwowane oraz modelowane przemieszczeń poziomych przedstawia tabela 3.18.

Analizą objęto trzy rozety strefy U700 (707, 712, 718). W zakresie składowych
poziomego przemieszczenia ux, uy, jak i przemieszczenia kierunkowego uα wido-
czna jest pełna zgodność jakościowa (kierunku przemieszczenia), jak również zgod-
ność ilościowa. Składowa ux we wszystkich trzech rozetach zachowuje się jednakowo.

Tabela 3.18

Porównanie wartości modelowych i obserwowanych przemieszczeń
dla wytypowanych rozet strefy U700

ROZETA 707 

pomiar model ������� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

707 –0,230 –0,105 –0,020 –0,305 –0,146 –0,032 0,075 0,041 0,013 

706 –0,190 –0,162 –0,087 –0,303 –0,145 –0,032 0,113 –0,017 –0,055 

712 –0,221 –0,112 –0,029 –0,345 –0,159 –0,031 0,124 0,047 0,001 

711 –0,154 –0,109 –0,049 –0,341 –0,165 –0,038 0,187 0,056 –0,012 

711 –0,154 –0,109 –0,182 –0,341 –0,165 –0,377 0,187 0,056 0,195 

706 –0,190 –0,162 –0,234 –0,303 –0,145 –0,335 0,113 –0,017 0,101 

712 –0,221 –0,112 –0,246 –0,345 –0,159 –0,379 0,124 0,047 0,133 

707 –0,230 –0,105 –0,252 –0,305 –0,146 –0,336 0,075 0,041 0,084 

711 –0,154 –0,109 –0,094 –0,341 –0,165 –0,240 0,187 0,056 0,146 

707 –0,230 –0,105 –0,164 –0,305 –0,146 –0,215 0,075 0,041 0,051 

712 –0,221 –0,112 –0,195 –0,345 –0,159 –0,290 0,124 0,047 0,095 

706 –0,190 –0,162 –0,227 –0,303 –0,145 –0,259 0,113 –0,017 0,032 
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Tabela 3.18 cd.

ROZETA 712 

pomiar model ������� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

712 –0,221 –0,112 –0,029 –0,345 –0,159 –0,031 0,124 0,047 0,001 

711 –0,154 –0,109 –0,049 –0,341 –0,165 –0,038 0,187 0,056 –0,012 

717 –0,302 –0,173 –0,059 –0,373 –0,167 –0,029 0,071 –0,006 –0,030 

716 –0,248 –0,114 –0,022 –0,364 –0,181 –0,045 0,116 0,067 0,023 

716 –0,248 –0,114 –0,272 –0,364 –0,181 –0,405 0,116 0,067 0,132 

711 –0,154 –0,109 –0,182 –0,341 –0,165 –0,377 0,187 0,056 0,195 

717 –0,302 –0,173 –0,343 –0,373 –0,167 –0,408 0,071 –0,006 0,065 

712 –0,221 –0,112 –0,246 –0,345 –0,159 –0,379 0,124 0,047 0,133 

716 –0,248 –0,114 –0,177 –0,364 –0,181 –0,254 0,116 0,067 0,077 

712 –0,221 –0,112 –0,153 –0,345 –0,159 –0,246 0,124 0,047 0,093 

717 –0,302 –0,173 –0,284 –0,373 –0,167 –0,309 0,071 –0,006 0,025 

711 –0,154 –0,109 –0,164 –0,341 –0,165 –0,293 0,187 0,056 0,129 

ROZETA 718 

pomiar model ������� 

ux uy uα ux uy uα Δux Δuy Δuα 
nr 
pkt 

[m] [m] [m] 

718 –0,335 –0,118 0,005 –0,370 –0,156 –0,019 0,035 0,038 0,024 

717 –0,302 –0,173 –0,058 –0,373 –0,167 –0,028 0,071 –0,006 –0,030 

723 –0,171 –0,111 –0,046 –0,385 –0,149 –0,008 0,214 0,038 –0,038 

722 –0,212 –0,173 –0,090 –0,385 –0,170 –0,029 0,173 –0,003 –0,061 

722 –0,212 –0,173 –0,256 –0,385 –0,170 –0,419 0,173 –0,003 0,163 

717 –0,302 –0,173 –0,341 –0,373 –0,167 –0,407 0,071 –0,006 0,066 

723 –0,171 –0,111 –0,199 –0,385 –0,149 –0,413 0,214 0,038 0,214 

718 –0,335 –0,118 –0,355 –0,370 –0,156 –0,401 0,035 0,038 0,046 

722 –0,212 –0,173 –0,116 –0,385 –0,170 –0,272 0,173 –0,003 0,157 

718 –0,335 –0,118 –0,250 –0,370 –0,156 –0,265 0,035 0,038 0,014 

723 –0,171 –0,111 –0,173 –0,385 –0,149 –0,297 0,214 0,038 0,124 

717 –0,302 –0,173 –0,284 –0,373 –0,167 –0,309 0,071 –0,006 0,025 
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Wartości przemieszczeń obserwowanych we wszystkich przypadkach są mniejsze od
wartości przemieszczeń modelowanych średnio o 45� (rozeta 707), 39� (rozeta 712)
i 32� (rozeta 718). W przypadku składowej uy różnice są nieznaczne (zarówno dodat-
nie, jak i ujemne), co świadczy o dużej zgodności wartości analizowanych przemiesz-
czeń. Wartości bezwzględne uzyskanych różnic nie przekraczają 30� wartości stanowią-
cej podstawę porównania (średnio 26� dla rozet 707 i 712 oraz 14� dla rozety 718).

Podsumowując porównanie przemieszczeń poziomych uzyskanych z obserwacji
oraz modelowanych teoretycznie, należy stwierdzić, że osiągnięcie pełnej zgodności
uzyskiwanych wartości jest trudne i wynika z przyczyn opisanych w podrozdziale 3.4.
Przy trafnym doborze parametrów modelu obliczeniowego możliwe jest otrzymanie
zgodności jakościowej porównywanych przemieszczeń. Zgodność ilościowa może być
rozpatrywana jedynie na pewnym poziomie określonym przez systematyczny i staty-
styczny błąd uzyskiwanych prognozowanych i obserwowanych wartości przemieszczeń
poziomych. Jest to jednak problem, który przy odpowiednio obszernym materiale ba-
dawczym można próbować minimalizować. Wykorzystywanie obserwowanych prze-
mieszczeń poziomych do analiz deformacji powierzchni pozwala określić rzeczywiste
ruchy powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji górniczej, uzyskując bazę do wy-
znaczania jej deformacji.

3.4.4. Ocena zgodności wartości
obserwowanych odkształceń odcinkowych i modelowych
według teorii Knothego–Budryka

W wymienionych wcześniej strefach przemieszczeń (U500, U600 i U700) wykona-
no obliczenia odkształceń odcinkowych we wszystkich kombinacjach kierunków po-
między punktami wytypowanych rozet modułowych (rys. 3.10). Uzyskane wartości od-
kształceń obliczone z obserwowanych oraz modelowanych przemieszczeń (ux, uy) oraz
w kierunkach odcinków pomiarowych (uα) zaprezentowano w tabelach 3.19–3.21. Dla
każdej rozety modułowej obliczonych zostało sześć zestawów wartości obserwowanych
odkształcenia poziomego (εx, εy i εα), które porównano następnie z obliczonymi tym
samym sposobem odkształceniami modelowymi. Stopień zgodności porównywanych
wartości określa różnica obs. teor..α α αΔε = Δε − Δε

Strefa U500 zlokalizowana jest w rejonie krawędzi pola eksploatacyjnego (rys. 3.10).
Wytypowane do analiz rozety rozmieszczone są poza krawędzią pola (rozeta 561), nad
krawędzią (rozeta 540) oraz nad przestrzenią wybieranego złoża (rozety 554 i 577).
Rozkłady odkształceń w miejscach lokalizacji rozet powinny przedstawiać różne cha-
rakterystyki. Do weryfikacji modelowania wykorzystano obliczone wartości odkształ-
ceń. Szczegółowym porównaniom poddano odkształcenia na kierunkach poszczegól-
nych boków pomiarowo-obliczeniowych (tab. 3.19). Wartości bezwzględne różnic |Δεα|
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odniesiono do bezwzględnych wartości teoretycznych, uzyskując względną procentową
różnicę odkształcenia odcinkowego. Posłużyła ona do oceny zgodności obserwowanych
i modelowych odkształceń odcinkowych.

W rozecie 561 widoczne są rozbieżności pomiędzy wartościami odkształceń od-
cinkowych, wynikającymi z pomiaru i wartościami modelowymi. Minimalna różnica
wynosi Δεα = 0,41 mm/m, co stanowi 23� wartości teoretycznej, jednak w tym przy-
padku obserwowana wartość przewyższa modelowaną. Maksymalna różnica wyno-
si Δεα = 1,66 mm/m (92� wartości uzyskanej z modelu). W tym przypadku to wartość
zamodelowana jest znacznie większa od obserwowanej. Analizując względne warto-
ści różnic, można stwierdzić, że w dwóch przypadkach są one istotnie większe od war-
tości otrzymanej z modelu. Nie można zatem stwierdzić żadnej systematyczniej nie-
zgodności pomiędzy modelowanymi i pomierzonymi wartościami odkształceń. Teore-
tyczne wartości dla poszczególnych odcinków są raz mniejsze, raz większe od wartości
wyznaczonych z obserwacji. Odkształcenia obserwowane i modelowane na niektórych
odcinkach mają różne znaki (odcinki 572–561, 571–561), dlatego nie można mówić
w tych przypadkach o zgodności jakościowej odkształceń oznaczającej, że obydwie war-
tości wskazują na ściskanie lub obydwie na rozciąganie. Przypadki zgodności jakościo-
wej odkształcenia występują na odcinkach 561–560, 572–571, 571–560 i 572–560.
Rozeta znajduje się w strefie odkształceń dodatnich (rozciągających), co ma związek
z usytuowaniem krawędzi pola eksploatacji. Wskazują na to głównie wartości odkształ-
ceń skierowanych poprzecznie do krawędzi pola. Na bokach 561–560, 572–560 i 572–571
zanotowano dodatnie wartości w obu porównywanych przypadkach.

Charakterystyka rozkładu odkształceń w rozecie 540 wskazuje na większą zgodność
jakościową porównywanych odkształceń. Najmniejsze różnice wartości odkształceń wy-
stępują na odcinkach 540–539 oraz 551–550 (Δεα = 0,18 mm/m oraz Δεα = 0,22 mm/m),
co stanowi odpowiednio 44� i 51� wartości teoretycznej. Ze względu na lokalizację
krawędzi postępującego frontu eksploatacji odcinki te znajdują się w strefie odkształ-
ceń ściskających, co potwierdzają zarówno wyniki pomiarów, jak i modelowania. Z wy-
jątkiem odcinka 551–539 wszystkie pozostałe boki jednoznacznie wskazują na od-
kształcenia ściskające. Rozbieżności między wartościami w tych przypadkach wynoszą
od 38� do 143� (Δεα = 1,5 mm/m) wartości uzyskanej z modelu.

Najbardziej zbliżone wartości odkształceń uzyskano na odcinkach rozety 554. Za-
równo wartości obserwowane, jak i zamodelowane we wszystkich przypadkach wskazu-
ją na strefę odkształceń ściskających. Bezwzględne wartości różnic dla czterech boków
rozety nie przekraczają Δεα = 0,34 mm/m, a tylko w dwóch przypadkach wynoszą około
Δεα = 1,00 mm/m. Odkształcenia teoretyczne nie wykazują systematycznych różnic
w stosunku do wartości uzyskanych z pomiarów. Występują zarówno większe, jak
i mniejsze wartości. Trudno zatem potwierdzić występowanie stałego błędu modelu.
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Tabela 3.19

Porównanie wartości modelowanych i obserwowanych odkształceń odcinkowych
dla wytypowanych rozet strefy U500 m

ROZETA 561 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

561 560 –2,50 1,44 2,23 0,48 2,13 1,82 –2,98 –0,69 0,41 

572 571 0,04 0,74 0,68 0,16 2,27 2,08 –0,13 –1,53 –1,40 

571 560 –0,97 –0,18 –0,99 –0,53 0,44 –0,41 –0,44 –0,62 –0,58 

572 561 1,29 –0,63 0,85 –0,77 1,08 –0,18 2,06 –1,70 1,04 

571 561 0,90 –1,04 1,25 –0,69 –1,04 –0,19 1,58 0,00 1,44 

572 560 –0,65 0,46 0,15 –0,24 2,10 1,82 –0,41 –1,64 –1,66 

ROZETA 540 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

540 539 –0,42 –0,40 –0,23 1,97 0,27 –0,42 –2,39 –0,67 0,18 

551 550 0,82 0,08 –0,21 1,74 0,18 –0,43 –0,92 –0,10 0,22 

550 539 –1,96 –0,44 –1,99 –1,38 1,40 –0,82 –0,57 –1,83 –1,17 

551 540 –0,72 0,04 –0,66 –1,62 1,31 –1,08 0,90 –1,27 0,41 

550 540 –1,09 –0,03 –0,98 –2,37 0,80 –2,49 1,28 –0,83 1,51 

551 539 –0,81 –0,25 –0,57 0,25 1,12 1,12 –1,05 –1,37 –1,69 

ROZETA 554 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

554 553 1,76 –2,66 –3,18 1,34 –2,66 –2,98 0,41 0,00 –0,19 

565 564 1,89 –1,61 –2,43 1,64 –3,22 –3,55 0,25 1,60 1,12 

564 553 –1,28 –0,89 –1,56 –1,16 –0,74 –1,38 –0,12 –0,16 –0,18 

565 554 –1,68 0,58 –1,38 –1,30 –0,87 –1,52 –0,38 1,45 0,14 

564 554 –2,22 1,37 –2,52 –1,83 1,48 –2,18 –0,39 –0,11 –0,34 

565 553 0,32 –1,83 –1,70 0,23 –2,83 –2,69 0,08 1,00 0,99 
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Tabela 3.19 cd.

Rozeta 540 ma charakterystykę rozkładu odkształceń podobną do rozety 561. Moż-
na jednak zaobserwować dużą zgodność wartości odkształceń na odcinkach 540–539
oraz 551–550 (Δεα = 0,18 mm/m oraz Δεα = 0,22 mm/m). Ze względu na usytuowanie
krawędzi postępującego frontu eksploatacji odcinki te znajdują się w strefie ujemnych
wartości odkształceń, co potwierdzają zarówno wyniki pomiarów, jak i prognozy.
Z wyjątkiem odcinka 551–539, wszystkie boki jednoznacznie wskazują na odkształce-
nia ujemne, jednak rozbieżności w wartościach są w tych przypadkach większe. W jed-
nym przypadku przekraczają Δεα = 1,5 mm/m.

Najbardziej zbliżone wartości odkształceń uzyskano na odcinkach rozety 554. Za-
równo wartości obserwowane, jak i teoretyczne we wszystkich przypadkach wskazują
na strefę odkształceń ściskających, zatem występuje jakościowa zgodność wartości
odkształceń. Bezwzględne wartości różnic dla czterech boków rozety nie przekraczają
Δεα = 0,34 mm/m (względne różnice od 7� do 16�), a tylko w dwóch przypadkach
wynoszą około Δεα = 1,00 mm/m, co daje względne różnice o wartościach 32� i 37�.
Odkształcenia prognozowane, mimo ilościowej i jakościowej zgodności, nie wykazują
systematycznych różnic w stosunku do wartości uzyskanych z pomiarów. Obliczone
różnice Δεα mają zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości. Trudno zatem potwierdzić
w tym przypadku występowanie systematycznego błędu modelu.

Analizując odkształcenia w rozecie 577, można stwierdzić praktycznie jednakowe
różnice w ich wartościach. Średnia różnica pomiędzy obserwowanym i zamodelo-
wanym odkształceniem odcinkowym wynosi Δεα = 2,1 mm/m, przy czym w czterech
przypadkach różnica dotyczy zgodnych jakościowo wartości odkształceń (ściskają-
cych), a w pozostałych dwóch odkształceń o przeciwnych znakach. Różnice względne są
znaczne, nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że wartości zamodelowanych od-
kształceń odcinkowych zostały przeszacowane o pewną stałą wartość. W przypadkach

ROZETA 577 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

577 576 –0,16 –1,17 –1,13 0,59 –3,66 –3,71 –0,75 2,49 2,58 

588 587 0,85 –1,90 –1,94 0,73 –3,91 –3,94 0,12 2,01 2,00 

587 576 0,40 –0,18 0,21 –0,53 –1,71 –1,46 0,93 1,53 1,66 

588 577 1,46 –0,60 1,17 –0,56 –0,96 –0,85 2,02 0,36 2,02 

587 577 0,50 1,11 –0,20 –1,08 2,52 –2,31 1,59 –1,41 2,10 

588 576 0,71 –1,18 –0,77 0,12 –3,18 –2,84 0,59 2,00 2,07 
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zgodności jakościowej odkształceń (odcinki 577–576, 588–587, 587–577 i 588–576)
można stwierdzić przeszacowanie prognozy o około 70�. Natomiast w pozostałych
dwóch przypadkach przeszacowanie to przekracza 100�. Badania (Popiołek, Ostrow-
ski 1981) wykazały, że taka niezgodność (błąd modelu Δε = +100�) występuje dla
stref odkształceń rozciągających. Jest ona mniejsza w strefach prognozowanych od-
kształceń ściskających, w których błąd modelu według E. Popiołka i J. Ostrowskiego
wynosi Δε = +28�.

Strefa U600 (tab. 3.20) jest trudna do analizy ze względu na występujące w tym
rejonie wpływy eksploatacji dwóch pokładów oraz prawdopodobny wpływ kształtującej
się na powierzchni terenu deformacji nieciągłej, zgodnej z kierunkiem linii 200. Obli-
czenia modelowe wykonane w punktach strefy U600 nie potwierdzają w całości zakła-
danych rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarów oraz obliczeń teoretycznych.

Tabela 3.20

Porównanie wartości modelowanych i obserwowanych odkształceń odcinkowych
dla wytypowanych rozet strefy U600

ROZETA 603 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

603 602 1,08 1,97 1,47 0,75 0,95 0,63 0,34 1,02 0,84 

608 607 1,88 1,96 1,20 0,85 1,19 0,82 1,03 0,77 0,37 

607 602 –1,44 –0,32 –1,46 –0,82 0,79 –0,50 –0,62 –1,11 –0,97 

608 603 –0,64 –0,32 –0,71 –0,71 1,04 –0,31 0,07 –1,36 –0,40 

607 603 –1,78 –1,61 –0,94 –1,10 –0,11 –0,96 –0,68 –1,51 0,02 

608 602 0,31 1,16 1,19 0,03 1,40 1,28 0,29 –0,24 –0,10 

ROZETA 608 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

608 607 1,88 1,96 1,20 0,85 1,19 0,82 1,03 0,77 0,37 

613 612 2,05 0,96 0,19 0,87 1,42 1,03 1,18 –0,45 –0,83 

612 607 0,68 –1,08 0,26 –0,71 0,97 –0,33 1,39 –2,05 0,59 

613 608 0,84 –2,09 0,07 –0,70 1,20 –0,24 1,54 –3,29 0,31 

612 608 –0,85 –2,15 0,13 –1,11 –0,15 –0,94 0,26 –2,00 1,07 

613 607 1,93 –0,08 0,73 0,11 1,69 1,58 1,82 –1,77 –0,85 
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Tabela 3.20 cd.

Tabela 3.21

Porównanie wartości modelowanych i obserwowanych odkształceń odcinkowych
 dla wytypowanych rozet strefy U700

ROZETA 615 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

615 614 0,24 0,92 0,78 1,19 1,60 1,09 –0,95 –0,67 –0,31 

620 619 1,36 –0,44 –0,88 1,18 1,76 1,26 0,18 –2,20 –2,13 

619 614 0,28 3,76 1,55 –0,74 1,45 –0,20 1,02 2,31 1,75 

620 615 1,40 2,39 2,14 –0,74 1,62 –0,13 2,13 0,77 2,27 

619 615 0,03 2,01 –0,82 –1,36 –0,10 –1,19 1,39 2,11 0,37 

620 614 1,16 2,35 2,62 0,31 2,27 2,19 0,85 0,07 0,42 

ROZETA 620 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

620 619 1,36 –0,44 –0,88 1,18 1,76 1,26 0,18 –2,20 –2,13 

625 624 0,64 –0,40 –0,60 1,08 1,93 1,44 –0,44 –2,33 –2,04 

624 619 –4,67 1,08 –4,02 –0,79 1,42 –0,26 –3,87 –0,34 –3,75 

625 620 –5,39 1,12 –4,69 –0,90 1,58 –0,31 –4,49 –0,46 –4,38 

624 620 –4,27 1,07 –4,32 –1,40 –0,24 –1,17 –2,87 1,32 –3,16 

625 619 –2,85 0,48 –0,78 0,20 2,36 2,22 –3,05 –1,88 –3,00 

ROZETA 707 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

707 706 1,60 –2,28 –2,69 0,06 0,04 0,02 1,54 –2,33 –2,71 

712 711 2,68 0,12 –0,81 0,18 –0,23 –0,28 2,50 0,35 –0,53 

711 706 –1,44 –2,12 –2,08 1,50 0,80 1,69 –2,94 –2,92 –3,76 

712 707 –0,36 0,28 –0,24 1,62 0,53 1,71 –1,98 –0,25 –1,95 

711 707 –2,15 0,11 –2,00 1,02 0,54 0,70 –3,17 –0,42 –2,69 

712 706 0,88 –1,42 –0,91 1,20 0,40 0,87 –0,32 –1,82 –1,78 
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Tabela 3.21 cd.

Najlepszą zgodność wartości odkształceń odcinkowych uzyskano w rozecie 603.
Występuje tam pełna zgodność jakościowa, natomiast wartości bezwzględne różnic pomię-
dzy wartościami zawierają się w przedziale od |Δεα| = 0,02 mm/m do |Δεα| = 0,97 mm/m
(średnio |Δεα| = 0,45 mm/m). Można zatem stwierdzić również dużą zgodność iloś-
ciową. Ze względu na małe wartości odkształceń w tej strefie względne różnice od-
kształceń mają wartości od 2� do ponad 100�. W większości przypadków odkształce-
nia wynikające z obserwacji mają większe wartości niż teoretyczne.

W rozecie 608 brak jest zgodności jakościowej odkształceń, lecz różnice po-
między wartościami nie są duże. Wartości bezwzględne tych różnic mieszczą się
w przedziale od |Δεα| = 0,3 mm/m do |Δεα| = 1,1 mm/m. Natomiast przeciętna
wartość różnicy wynosi |Δεα| = 0,67 mm/m. Względne różnice dla odcinków, w któ-
rych występuje jakościowa zgodność odkształceń, wynoszą od 45� do 81�. W trzech
przypadkach przekraczają one 100�, ze względu na brak jakościowej zgodności
odkształceń.

ROZETA 712 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

712 711 2,68 0,12 –0,81 0,18 –0,23 –0,28 2,50 0,35 –0,53 

717 716 2,16 2,36 1,47 0,35 –0,57 –0,66 1,81 2,93 2,13 

716 711 3,77 0,20 3,61 0,94 0,66 1,11 2,82 –0,46 2,49 

717 712 3,25 2,44 3,89 1,11 0,32 1,15 2,14 2,12 2,74 

716 712 0,76 0,06 0,67 0,54 0,63 0,22 0,23 –0,57 0,45 

717 711 4,19 1,81 3,41 0,91 0,06 0,44 3,28 1,75 2,97 

ROZETA 718 

bok pomiar model ������� 

nr nr εx εy εα εx εy εα Δεx Δεy Δεα 

pkt pkt [mm/m] [mm/m] [mm/m] 

718 717 1,32 –2,19 –2,51 –0,14 –0,43 –0,36 1,46 –1,76 –2,15 

723 722 –1,59 –2,41 –1,72 0,01 –0,85 –0,80 –1,61 –1,56 –0,92 

722 717 –3,61 0,00 –3,42 0,48 0,13 0,49 –4,09 –0,13 –3,92 

723 718 –6,55 –0,28 –6,25 0,63 –0,31 0,48 –7,17 0,03 –6,73 

722 718 –3,43 1,53 –3,75 0,43 0,39 0,22 –3,86 1,14 –3,97 

723 717 –3,70 –1,75 –3,15 0,34 –0,53 –0,33 –4,05 –1,22 –2,81 
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Podobną charakterystykę rozkładu odkształceń ma rozeta 615. Zgodność jako-
ściowa występuje w połowie przypadków, dla których względne wartości różnic wyno-
szą od 19� do 31�. W pozostałych przypadkach przekraczają one znacznie wartość
100�. Bezwzględne różnice w dwóch przypadkach przekraczają |Δεα| = 2,0 mm/m.

Największe niezgodności są widoczne na odcinkach rozety 620. Znajduje się ona
w rejonie występowania niejednorodnej budowy geologicznej, która w efekcie prowa-
dzenia podziemnej eksploatacji górniczej wywołała nieciągłe deformacje powierzchni
terenu. W strefie U600 są one wyraźnie widoczne jedynie w wynikach obserwacji obni-
żeń. Rozeta znajduje się poza krawędzią pola eksploatacyjnego w obszarze zdomi-
nowanym przez odkształcenia rozciągające. Wyniki obserwacji tego nie potwierdzają.
Wszystkie wartości wyznaczone z pomiaru są ujemne, podczas gdy wartości modelowe,
w zależności od kierunku, wskazują na większe odkształcenia rozciągające i niewielkie
ściskające. Różnice pomiędzy wartościami pomierzonych i zamodelowanych odkształ-
ceń na odcinkach rozety wykazują miejscami duże niezgodności przekraczające nawet
|Δεα| = 4 mm/m. Względne różnice we wszystkich przypadkach są znacznie większe
niż 100�. Obszar, w którym występuje rozeta 620, jest zatem przykładem obszaru cha-
rakteryzującego się całkowitym brakiem zgodności pomiędzy wynikami modelowania
a obserwowanymi. Występowanie lokalnych niezgodności pomiędzy zjawiskiem mode-
lowanym a rzeczywistym nie jest niczym osobliwym. Wynika przede wszystkim z opisa-
nych już wcześniej słabych stron modelu Knothego–Budryka (głównie małej elastycz-
ności oraz braku uwzględniania asymetrii niecki obniżeń). Stąd notowanie przypadków
przestrzennej niezgodności danych teoretycznych i pochodzących z obserwacji należy
uznać za naturalne. Duże niezgodności jakościowe oraz ilościowe prognozy czy mode-
lowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu nasuwałyby wniosek
o błędnej parametryzacji modelu, całkowitej niezgodności projektu eksploatacji z jego
realizacją czy też innej przyczynie, która mogła zdominować przebieg procesu defor-
macji powierzchni terenu.

Wartości odcinkowych odkształceń poziomych wyznaczonych na bokach rozet
strefy U700 zawiera tabela 3.21. Do analizy wytypowano trzy rozety: 707, 712 i 718. We
wszystkich przypadkach występują różnice pomierzonych i modelowych wartości od-
kształceń. W wielu przypadkach są one większe od |Δεα| = 2 mm/m. Tylko na dwóch
odcinkach wystąpiła zgodność obydwu wartości (|Δεα| = 0,45 mm/m dla odcinka
716–712 oraz |Δεα| = 0,53 mm/m dla odcinka 712–711). Zwracając uwagę na niewielkie
wartości modelowane, model należy uznać za nieadekwatny do opisu deformacji powsta-
łych na powierzchni terenu. Maksymalna różnica występuje na boku rozety 718 i wynosi
|Δεα| = 6,7 mm/m. Praktycznie wszystkie obserwowane wartości są większe od progno-
zowanych (co do wartości bezwzględnej). Widać to szczególnie wyraźnie w rozecie 712.
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W tym przypadku nastąpiło znaczne niedoszacowanie modelowania (prognozy), co dla
odkształceń poziomych zwykle nie występuje. Strefa U700, jak już wcześniej wspomnia-
no, znajduje się w obszarze kinematycznego kształtowania się niecki obniżeniowej.
Stwarza to problemy w precyzyjnym prognozowaniu nieustalonego stanu przemieszcze-
nia, a tym samym deformacji dla tej strefy. Pomimo starań w kwestii właściwego doboru
parametru czasu, a także mimo dużej zgodności przemieszczeń poziomych w punktach
rozety, modelowane odkształcenia odcinkowe odbiegają od obserwowanych.

Podsumowując analizę poziomych odkształceń odcinkowych na bokach wybra-
nych rozet stref U500, U600 i U700, można dojść do wniosku, że uzyskanie zgodności
obserwowanych i teoretycznych wartości odkształceń jest utrudnione, nawet w przy-
padku ich modelowania na podstawie zweryfikowanych wartości parametrów modelu.
Wynika to między innymi z niedoskonałości modelu Knothego–Budryka, a przede
wszystkim z ograniczonych możliwości oddania rzeczywistych warunków budowy
ośrodka, który podlega deformacji. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadkach niestan-
dardowej budowy górotworu oraz specyficznego ujawniania się wpływów eksploatacji.
Z doświadczeń uzyskiwanych na wielu poligonach badawczych wynika, że zjawisko de-
formowania przypowierzchniowej warstwy górotworu jest skomplikowane (np. Jura,
Niedojadło 2013, Niedojadło et al. 2016). Występują przypadki nietypowej budowy
geologicznej, powodującej deformacje trudne do teoretycznego modelowania. Przed-
stawione powyżej przykłady wykorzystania danych obserwacyjnych do weryfikacji
wyników modelowania przemieszczeń i odkształceń poziomych powierzchni terenu
pokazują przekrojowo tę problematykę. Wytypowane do analiz rozety modułowe
w niektórych przypadkach wykazywały dużą zgodność odkształceń odcinkowych wy-
znaczonych zgodnie z opisaną procedurą, a w pozostałych przypadkach zgodność ob-
serwowanych i teoretycznych wartości odkształceń była gorsza. Przedstawiono również
przykłady lokalnego braku zgodności charakterystyk deformacyjnych (odkształceń po-
ziomych ε). Nie oznacza to, że przedstawiona metodyka postępowania nie może być
stosowana. Przeciwnie, pozwala ona na prognozowanie / modelowanie deformacji po-
wierzchni terenu w sposób bardziej wiarygodny pod względem weryfikacji uzyskanych
wyników. Zatem może być stosowana w przypadkach szczególnych i trudnych do teore-
tycznego opisu. Dodatkowym atutem jest operowanie jedynie pierwszą pochodną prze-
mieszczeń pionowych w całym procesie prognozowania przemieszczeń i odkształceń po-
ziomych, co daje w konsekwencji większą wiarygodność uzyskiwanych wyników.

Weryfikacja prognozy wpływów eksploatacji górniczej wykonywana dotychczas na
bazie wyników pomiaru obniżeń w(x) czy też odkształceń poziomych ε(x) obserwowa-
nych w przekroju niecki obniżeń (tj. wzdłuż linii obserwacyjnej) była prosta do wykona-
nia. Trudniejszym zadaniem jest zweryfikowanie wyników prognozy / modelowania dla
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danych przestrzennych: up(x, y), εd(x, y), dla których występuje większe prawdopodo-
bieństwo popełnienia błędu wyznaczenia tych wartości. Autor stoi jednak na stanowi-
sku, że w dobie rosnącej liczby danych o przemieszczeniach punktów na terenach pod-
danych wpływom eksploatacji górniczej, można i należy wykorzystywać przedstawione
podejście do wykonywania prognoz / modelowania deformacji terenów górniczych
w sposób analogiczny do ich wyznaczania z pomiarów geodezyjnych, przez co weryfika-
cja wyników prognoz staje się jednoznaczna.
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4. Pomiary przemieszczeń
na terenach górniczych
polskich kopalń

Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu geodezyjnych pomiarów przemiesz-
czeń i deformacji na terenach górniczych polskich kopalń opierały się praktycznie
na jednym rodzaju konstrukcji sieci – liniach obserwacyjnych. Wykorzystywane techni-
ki pomiarowe umożliwiały wyznaczanie charakterystyk deformacyjnych (wskaźników
deformacji) wzdłuż przekrojów wyznaczanych przez lokalizację linii obserwacyjnej.
Uzyskiwano dwuwymiarowe rozkłady wskaźników deformacji, które były wystarczające
zarówno do bieżącej analizy wpływów eksploatacji dokonanej na obiekty budowlane,
jak i do weryfikacji prognoz wpływów eksploatacji projektowanej. Stanowiły one rów-
nież podstawę do wyznaczania parametrów modeli wykorzystywanych do prognozowa-
nia deformacji powierzchni terenu górniczego.

W ostatnich latach nastąpił rozwój technologii wykonywania pomiarów, poprawiła
się szybkość ich realizacji i dokładność uzyskiwanych wyników obserwacji. Wpłynęło to
na zmianę podejścia do projektowania i wykonywania pomiarów deformacji. Aktualnie
coraz częstszą praktyką jest stosowanie metod pomiarowych, które umożliwiają wyzna-
czanie wektorów przemieszczeń punktów powierzchni na terenach górniczych. Od kil-
kunastu lat prowadzone są w Polsce duże projekty pomiarowe, których celem jest
badanie ruchów powierzchni nad aktywną lub zakończoną eksploatacją górniczą. Wy-
konywane w interwałach rocznych pomiary prowadzone są na dużych obszarach
i umożliwiają bezpośrednie wyznaczenie zmian współrzędnych punktów kontrolnych
oraz analizy kierunku ruchu tych punktów. W niniejszym rozdziale przedstawione
zostaną dwa projekty pomiarowe, realizowane na obszarze Legnicko-Głogowskiego
Okręgu Miedziowego (LGOM), obejmujące monitoring powierzchni terenu w rejonie
dwóch największych obszarów zurbanizowanych, tj. miast Lubina i Polkowic. Nato-
miast w drugiej części rozdziału zaprezentowano przykłady opracowania i wizualiza-
cji danych pochodzących z rejestracji przemieszczeń punktów przestrzennych sieci
kontrolno-pomiarowych opisywanych w niniejszej monografii.
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4.1. Przestrzenna sieć obserwacyjna w rejonie Polkowic

Pierwszym projektem, którego początki datuje się na lata 1999–2000 jest projekt
nazwany „Mapa dynamiczna miasta Polkowice”. Początkowo swym zasięgiem obejmo-
wał on obszar miasta, lecz w krótkim czasie został rozbudowany praktycznie na cały
aktualny teren górniczy „Rudna”. Głównym celem projektu było monitorowanie ru-
chów powierzchni terenu w Polkowicach, podlegającej wówczas dynamicznym zmia-
nom pod wpływem eksploatacji złoża rud miedzi o dużej miąższości, występującego
pod wschodnią częścią miasta.

Pod względem geometrycznym sieć stanowi zbiór punktów rozproszonych, obję-
tych pomiarem satelitarnym i wytypowanych spośród punktów rozbudowanej sieci linii
obserwacyjnych znajdujących się na terenie górniczym. Punkty sieci zostały wybrane
według szczegółowych kryteriów, które kwalifikowały je jako przydatne do pomiarów
GNSS. Głównym kryterium była odpowiednia lokalizacja punktu w terenie, w której
nie występowały przesłonięcia horyzontu, zwłaszcza od strony południowej.

Wynikiem pomiarów GNSS prowadzonych w punktach sieci jest uzyskanie współ-
rzędnych tych punktów z możliwie wysoką dokładnością. Z tego względu bardzo waż-
nym zagadnieniem, od początku istnienia projektu, było stabilne nawiązanie sieci
do punktów pozostających poza dalekim wpływem pośrednich oraz bezpośrednich
wpływów górniczych. Punkty oporowe znajdowały się w odległościach nawet kilkuna-
stu kilometrów od rejonu badań. Nawiązanie sieci stanowiły przede wszystkim punkty
EUREF, a także punkty państwowej osnowy podstawowej oraz osnowy GPS LGOM
(rys. 4.1). Początkowo (w roku 2000) ogólna liczba punktów sieci wynosiła 113 (w tym
osiem punktów nawiązania). W następnych latach rozszerzano zakres sieci, włączając
do niej kolejne punkty. W roku 2006 sieć liczyła 170 punktów (w tym pięć punktów
nawiązania) i obejmowała swym zasięgiem granice Polkowic. W późniejszym okresie
(lata 2007–2008) rozbudowano sieć przestrzenną, dołączając punkty na obszarach za-
budowanych w granicach terenu górniczego (przede wszystkim na placach szybowych
Zakładów Górniczych „Rudna”, w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wy-
dobywczych „Żelazny Most” oraz na obszarach wsi: Biedrzychowa, Trzebcz, Guzice,
Pieszkowice, Dąbrowa, Tarnówek, Komorniki, Żuków, Moskorzyn i Grodowiec. Licz-
ba punktów tak skonfigurowanej sieci wyniosła wówczas 335 (rok 2007), przy czym
liczba punktów nawiązania wzrosła do trzynastu. Obecnie liczba punktów sieci kontrolno-
-pomiarowej przekracza 340.

Kampanie pomiarowe odbywają się raz do roku, sesje obserwacyjne trwają od 60
do 90 min. Uzyskiwane dokładności wyznaczania położenia poszczególnych punktów
sieci, wyrażane błędami średnimi, wynoszą przeciętnie mx = ±5,1 mm, my = ±5,1 oraz
mh = ±5,8 mm (Hejmanowski et al. 2006, 2007, 2009). Jest to dokładność pozwalająca
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na detekcję nawet niewielkich ruchów powierzchni terenu. Uzyskanie znacząco mniej-
szych błędów położenia punktów kontrolnych byłoby aktualnie trudne do osiągnięcia.

Rys. 4.1. Punkty oporowe sieci obserwacyjnej „Mapa dynamiczna miasta Polkowice”
oraz rozmieszczenie punktów kontrolnych podczas kampanii pomiarowej w roku 2008

(źródło: materiały KGHM PM S.A., O/Zakłady Górnicze „Rudna”)

Wynikiem opracowania poszczególnych serii pomiarowych jest zestawienie współ-
rzędnych punktów sieci i ich zmian oraz graficzne przedstawienie wektorów poziome-
go przemieszczenia okresowego 1,i i

pu −  pomiędzy kolejnymi seriami (rys. 4.2). Daje to
możliwość śledzenia trajektorii ruchu poszczególnych punktów oraz analizy korelacji
kierunku ich przemieszczania z lokalizacją aktywnej lub zakończonej eksploatacji gór-
niczej (rys. 4.3).
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Rys. 4.2. Graficzna prezentacja trajektorii ruchu wybranego punktu sieci
na podstawie wyników pomiarów

(źródło: na podstawie danych systemu SiOT KGHM PM S.A.)

Rys. 4.3. Wektory przemieszczeń poziomych sieci punktów rozproszonych
w rejonie Polkowic na tle dokonanej eksploatacji górniczej

(źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów KGHM PM S.A., O/Zakłady Górnicze „Rudna”)
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Zaprezentowany projekt pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu na podsta-
wie przestrzennej sieci obserwacyjnej pozwala rejestrować z częstotliwością raz w roku
pole przemieszczeń na obszarze kilkunastu kilometrów kwadratowych. Tak duża liczba
danych o przemieszczeniach niesie ze sobą duży potencjał i daje możliwość wykorzysta-
nia ich do wyznaczenia rozkładów odkształceń poziomych.

Przy obecnym stanie techniki pomiarowej możliwe jest realizowanie projektów
pomiarowych obejmujących duże obszary ujawniania się wpływów eksploatacji (takich
jak opisywany w niniejszym rozdziale obszar Polkowic i pozostałej części terenu górni-
czego „Rudna”). Warto zatem zwrócić uwagę na większe korzyści wynikające z obser-
wacji pola przemieszczeń jako potencjalnego źródła danych o deformacji terenu górni-
czego. Zagadnienie to może być rozwiązane w wyniku wyznaczania tensorowego pola
deformacji (opisanego w rozdziale 1), które umożliwia pełniejszą analizę deformacji
powierzchni terenu górniczego.

Aby możliwe było takie wykorzystanie wyników pomiarów, sieć obserwacyjna
musi spełniać założenia dotyczące względnie równomiernego powierzchniowo roz-
mieszczenia punktów kontrolnych na danym obszarze, a także odległości pomiędzy
najbliższymi punktami. Problematyka ta została opisana w podrozdziale 3.2.

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że przedstawiona sieć obserwacyj-
na nie może być w pełni wykorzystana do wyznaczania charakterystyki deformacyjnej
powierzchni terenu. Rozmieszczenie punktów sieci jest nierównomierne (rys. 4.4). Wi-
doczne są strefy bez punktów obserwacyjnych. Są to jednak obszary niezabudowane,
rolne lub leśne oraz obszary, pod którymi eksploatację górniczą zakończono i po-
wierzchnię takiego terenu można uznać za „uspokojoną”. Obszar Polkowic stanowi re-
jon o największym zagęszczeniu punktów kontrolnych. Uwzględniając wskaźnik za-
gęszczenia sieci, obszar ten poddano kontroli pod kątem możliwości wyznaczania
charakterystyk deformacyjnych. Optymalną odległość pomiędzy punktami sieci dopt.,
która definiuje wartość wskaźnika zagęszczenia sieci, ustalono na podstawie danych
geologicznych i górniczych w rozpatrywanym rejonie. Średnia głębokość eksploatacji
w rejonie Polkowic wynosi H = 920–970 m, natomiast parametr określający własno-
ści górotworu tgβ = 1,55. Wartość promienia rozproszenia wpływów pozostaje w za-
kresie r = 595–625 m. Wzajemne odległości między punktami sieci obserwacyjnej, jak
ustalono w rozdziale 3, zależą od głębokości eksploatacji lub promienia rozproszenia
wpływów I

opt.(d H=  lub II
opt. 0,1 ),d r=  natomiast graniczny wskaźnik rozmieszczenia

punktów sieci jest równy opt. 2.gR d= ⋅  Optymalne zagęszczenie sieci występuje wów-
czas, jeśli wzajemne odległości pomiędzy sąsiadującymi punktami kontrolnymi nie
przekraczają Rg = 44 m (dla I wariantu wyznaczania optymalnej długości odcinka po-
miarowego) lub Rg = 84–88 m (dla II wariantu wyznaczania optymalnej długości odcin-
ka pomiarowego). Ze względu na dużą głębokość zalegania złoża w tym rejonie oraz
relatywnie duży promień rozproszenia wpływów, za optymalny wskaźnik rozmieszcze-
nia punktów sieci można uznać wartości uzyskane dla II wariantu wyznaczania dopt..
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Rys. 4.4. Rozmieszczenie punktów sieci obserwacyjnej w roku 2017 oraz strefy lokalnych
zagęszczeń sieci w rejonach zabudowy miejskiej, wiejskiej i przemysłowej

(źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów KGHM PM S.A. O/Zakłady Górnicze „Rudna”)

Kontrolę rozmieszczenia punktów sieci w rejonie Polkowic przeprowadzono przy
założeniu Rg = 90 m. Na rysunku 4.5 przedstawiono wynik próbkowania sieci (wyzna-
czone dla poszczególnych punktów okręgi o promieniu Rg). Należy stwierdzić, że mimo
pozornie dużego zagęszczenia sieci w badanym rejonie można wydzielić obszary, na
których nie występuje optymalne zagęszczenie sieci. Do wyznaczania powierzchniowe-
go rozkładu tensora odkształceń poziomych odpowiednia jest jedynie część centralna
i wschodnia sieci. Pozostałe obszary (rejon północny, zachodni i południowy) można
wykorzystać do opisu lokalnych rozkładów odkształceń poziomych. Bezpośrednim po-
wodem takiej konstrukcji sieci „Mapa dynamiczna miasta Polkowice i terenu górnicze-
go” jest wyodrębnienie jej punktów z sieci linii obserwacyjnych, zlokalizowanych na te-
renie miasta oraz w pozostałych miejscowościach na terenie górniczym. Poza obszarem
Polkowic w mniejszych miejscowościach wyraźnie widoczne są zespoły kilku punktów
obserwacyjnych oddalonych od siebie około 50 m, stanowiące fragment linii obserwacyj-
nej. W takich miejscach, w zależności od potrzeb, można wyznaczać poziome odkształ-
cenia odcinkowe w kierunku określanym przez dany fragment linii obserwacyjnej.
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Rys. 4.5. Zagęszczenie sieci obserwacyjnej w rejonie Polkowic oraz kontrola jej przydatności do
wyznaczania rozkładu odkształceń poziomych

(źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów KGHM PM S.A. O/Zakłady Górnicze „Rudna”)

Ze względu na nierównomierne i miejscami niezoptymalizowane rozmieszczenie
punktów sieci obserwacyjnej na potrzeby wyznaczania pola przemieszczeń oraz tenso-
rowego pola odkształceń proponuje się zmodernizowanie istniejącej sieci punktów roz-
proszonych. Modernizacja ma na celu lokalne dogęszczenie sieci na obszarach, gdzie
występują obiekty o szczególnym znaczeniu przemysłowym, gospodarczym lub histo-
rycznym, a także obiekty wrażliwe na wpływy eksploatacji górniczej. Z tego względu



162

należy przeanalizować projekt eksploatacji w celu określenia obszarów objętych znacz-
nymi deformacjami w okresie obowiązywania kompleksowego projektu eksploatacji
lub docelowo projektu zagospodarowania złoża.

4.2. Projekt „Mapa przestrzenna miasta Lubin”

Projekt pt. „Mapa przestrzenna miasta Lubin” powstał w latach 2007–2008. Podob-
nie jak w przypadku sieci dla Polkowic celem było obserwowanie ruchów powierzchni
terenu na obszarze Lubina, poddanego wpływom eksploatacji górniczej.

Zaprojektowana sieć obserwacyjna jest siecią punktów rozproszonych, wytypowa-
nych spośród reperów linii obserwacyjnych znajdujących się na terenie miasta i stanowi
odrębną sieć obserwacyjną. Punkty sieci zostały wybrane w taki sposób, aby były przy-
datne do pomiarów satelitarnych (GNSS). Głównym kryterium była lokalizacja punktu
zapewniająca możliwe szerokie odkrycie horyzontu.

Początkowo (w maju 2008 r.) sieć liczyła ogółem 67 punktów, w tym siedem punk-
tów nawiązania. W kolejnych seriach obserwacji liczba punktów ulegała niewielkim
zmianom i obecnie liczy 96 punktów, z czego sześć stanowią punkty oporowe. Nawiąza-
nie realizowane jest w odniesieniu do czterech punktów podstawowej sieci LGOM,
dwóch punktów sieci szczegółowej LGOM oraz dodatkowo dwóch stacji referencyj-
nych systemu ASG-EUPOS – GLOG (Głogów) i LEGN (Legnica) (rys. 4.6).

Pomiary odbywają się raz do roku i wykonywane są metodą statyczną. Pojedyncza
sesja obserwacyjna, przy realizacji pomiarów nawiązania, trwa 60 min lub 120 min.
Uzyskiwane współrzędne wyznaczanych punktów sieci charakteryzuje średni błąd po-
łożenia punktu mP < ±5 mm. Nierzadko błąd położenia punktów w danej serii nie prze-
kracza ±4 mm. Wysoka dokładność wykonywanych pomiarów GNSS pozwala na reje-
strację nawet niewielkich przemieszczeń powierzchni terenu.

Wynikiem opracowania poszczególnych serii pomiarowych jest zestawienie
współrzędnych punktów sieci i ich zmian (całkowitych i okresowych) oraz graficzne
przedstawienie wektorów poziomego przemieszczenia okresowego 1,i i

pu −  pomiędzy ko-
lejnymi seriami lub całkowitego, odniesionego do wyjściowej (maj 2008 r.) serii obser-
wacyjnej 0, i

pu  (rys. 4.7). Daje to możliwość analizy kierunku przemieszczania obserwo-
wanych punktów i ich zgodności z lokalizacją aktywnej lub niedawno zakończonej
eksploatacji górniczej (rys. 4.7).

Obszar miasta na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat poddawany był umiarkowa-
nym wpływom eksploatacji górniczej ze względu na likwidację zrobów z zastosowaniem
pełnej podsadzki hydraulicznej. Centralna część miasta pozostaje już w strefie ustabili-
zowanych ruchów powierzchni. Jedynie w części północno-wschodniej, południowej
i zachodniej, prowadzona jest aktualnie eksploatacja złoża wywołująca przemieszcze-
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nia na powierzchni terenu. Na rysunku 4.8 widoczne jest oddziaływanie eksploatacji
jedynie w punktach występujących nad polami górniczymi lub w bezpośrednim ich są-
siedztwie. Biorąc pod uwagę stopniowe wycofywanie wydobycia z filara ochronnego
miasta, w niedalekiej przyszłości sieć przestrzenna będzie wykorzystywana jedynie do
obserwacji wygasających ruchów powierzchni.

Rys. 4.6. Nawiązanie przestrzennej sieci w rejonie Lubina, epoka pomiarowa 2017
(źródło: dokumentacja KGHM PM S.A. O/Zakłady Górnicze „Lubin”)
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Rys. 4.7. Wektory przemieszczeń całkowitych w kolejnych seriach pomiarowych
oraz przykładowe trajektorie przemieszczania się punktów

(źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji
KGHM PM S.A. O/Zakłady Górnicze „Lubin”)

Sieć usytuowana jest na obszarze wyznaczonym przez granicę terenu chronionego
dla zabudowy miasta, stanowiącego powierzchnię około 12 km2. Rozmieszczenie punk-
tów sieci jest stosunkowo równomierne, jednakże wzajemne odległości pomiędzy sąsia-
dującymi punktami we wszystkich przypadkach są większe niż 150 m. Część punktów
oddalona jest od siebie na odległość nawet około 500 m, a w nielicznych przypadkach
może wynosić nawet powyżej 800 m. Taka konfiguracja sieci powoduje, że wyznaczanie
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charakterystyki deformacyjnej na podstawie przemieszczeń poziomych jest mało wia-
rygodne. Przydatność sieci do wyznaczenia rozkładu odkształceń na powierzchni tere-
nu wymaga co najmniej lokalnego zagęszczenia w miejscach występowania obiek-
tów budowlanych szczególnie wrażliwych na wpływy górnicze. Wówczas wyznaczone
w tych strefach wartości odkształceń poziomych można byłoby wykorzystać w anali-
zach wpływu eksploatacji na znajdujące się tam obiekty budowlane. Biorąc pod uwagę
plany eksploatacji kopalni „Lubin” na najbliższe lata, celowe wydaje się przebudo-
wanie sieci w rejonie osiedli: Przylesie (południowo-wschodnia część miasta), Ustronie
i Stary Lubin (zachodnia strona miasta) oraz osiedli Staszica i Zwycięstwa (północna
część miasta).

Rys. 4.8. Wektory całkowitych przemieszczeń poziomych punktów
sieci obserwacyjnej w rejonie Lubina – stan na maj 2017 r.

(źródło: dokumentacja KGHM PM S.A. O/Zakłady Górnicze „Lubin”)
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W przypadku takiej modernizacji należy zoptymalizować sieć pod względem roz-
mieszczenia i wzajemnych odległości sąsiadujących ze sobą punktów kontrolnych.
Uwzględniając geologiczne i górnicze warunki wydobycia w rozpatrywanym rejonie
(średnia głębokość eksploatacji H = 550–650 m, tgβ = 1,33, r = 415–490 m), można
ustalić optymalną odległość pomiędzy punktami sieci dopt.. Podobnie jak w podroz-
dziale 4.1 przyjęto graniczny wskaźnik rozmieszczenia punktów sieci opt. 2.gR d= ⋅
W przypadku modernizacji należy dążyć do uzyskania lokalnego zagęszczenia sieci wy-
rażonego wzajemnymi odległościami pomiędzy sąsiadującymi punktami kontrolnymi,
nieprzekraczającymi Rg = 60 m. Jest to odległość większa od długości baz pomiaro-
wych stosowanych aktualnie przy konstrukcji linii obserwacyjnych na terenach górni-
czych LGOM. Wyznaczoną wartość należy traktować orientacyjnie, ponieważ zabu-
dowa powierzchni może utrudnić uzyskanie pożądanej geometrii sieci pomiarowej.

Rys. 4.9. Propozycja lokalnej modernizacji (zagęszczenia) sieci przestrzennej Lubina
na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej

(źródło: opracowanie własne)
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Na rysunku 4.9 pokazano przykład lokalnego zagęszczenia sieci. Obszar wytypowany
do modernizacji sieci został podzielony na trójkątne pola wyznaczone przez istniejące
punkty osnowy o wymiarach poziomych wynoszących około 400 m. Zagęszczenie we-
dług wyznaczonego kryterium powoduje stabilizację lub włączenie dodatkowych dwu-
nastu istniejących punktów linii obserwacyjnych. Obszary wytypowane mają po-
wierzchnię od 200 ha do 300 ha. Objęcie modernizacją całego obszaru spowoduje
w tym przypadku potrzebę wyznaczania dziesiątek nowych punktów. Z ekonomicznego
punktu widzenia jest to zadanie wiążące się z dużym nakładem finansowym. W takim
przypadku projekt modernizacji „Przestrzennej sieci obserwacyjnej” można przepro-
wadzić etapami lub ograniczyć do mniejszych obszarów, na których znajdują się obiek-
ty budowlane wymagające szczególnej ochrony.

4.3. Przykłady wyznaczania charakterystyki deformacyjnej
na podstawie wektorowego pola przemieszczeń

Wstępna analiza przydatności sieci kontrolno-pomiarowych, przedstawionych
w rozdziałach 3 i 4, do wyznaczania deformacji powierzchni terenu, umożliwia wytypo-
wanie dwóch obiektów do testowania procedury. Pierwszym obiektem jest sieć obser-
wacyjna w rejonie Jaworzna, natomiast drugim sieć przestrzenna dla Polkowic. Oby-
dwa obiekty spełniają (przynajmniej częściowo) warunek optymalności sieci do
wyznaczania odkształceń poziomych.

W obydwu przypadkach możliwe jest wykonanie uproszczonej procedury wyzna-
czania charakterystyki deformacyjnej, która realizowana jest w kilku następujących
krokach:

1. interpolacja wartości przemieszczeń poziomych: ux(x, y) oraz uy(x, y), w regularnej
siatce poziomej, ustalonej z wykorzystaniem wskaźnika rozmieszczenia punktów
sieci (Rg) dla wyznaczania odkształceń poziomych na podstawie obserwowanych
wartości składowych wektora przemieszczenia up,

2. obliczenie składowych tensora odkształcenia w punktach węzłowych zastosowa-
nej siatki w kierunkach osi układu odniesienia – odkształcenia poziome liniowe:
ε11 = εxx(x, y), ε22 = εyy(x, y) oraz odkształcenia postaciowe ε12 = εxy (x, y),

3. wizualizacja wektorowego pola przemieszczeń w regularnej siatce interpolacyjnej
– wektory przemieszczeń poziomych up,

4. wizualizacja rozkładu powierzchniowego składowych poziomych wektora prze-
mieszczenia w postaci map izolinii ux(x, y) oraz uy(x, y),

5. wizualizacja powierzchniowego rozkładu odkształceń liniowych w kierunkach osi
układu odniesienia εxx(x, y), εyy(x, y) lub rozkładu odkształceń poziomych ekstre-
malnych w kierunkach głównych εmax(x, y), εmin(x, y).
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Przygotowanie danych do wyznaczenia powierzchniowej charakterystyki deforma-
cyjnej na terenie objętym pomiarem przemieszczeń polega na dyskretyzacji powierzch-
ni zgodnej z optymalizacją długości odcinka pomiarowo-obliczeniowego do wyznacza-
nia odkształceń poziomych. Oznacza to przyjęcie wymiaru elementu siatki, który jest
dwukrotnie mniejszy niż optymalna długość bazy pomiarowej dla danych warunków
górniczych. Interpolacja wartości składowych przemieszczenia może odbywać się linio-
wo (rozwiązanie najprostsze) lub inną znaną metodą (np. kwadratu odwrotności odle-
głości, radialnych funkcji bazowych czy krigingu). W efekcie otrzymujemy wartości
składowych przemieszczenia w regularnych węzłach siatki stanowiące quasi-ciągłą re-
prezentację funkcji przemieszczeń poziomych up = f(x, y), a właściwie jej składowych:
ux = f(x, y) oraz uy = f(x, y). Wartości przemieszczeń poziomych up można uzyskać
w każdym węźle siatki interpolacyjnej, stosując wzór (1.11).

Kolejnym etapem jest wyznaczenie powierzchniowego rozkładu płaskiego tensora
odkształceń Tε. Do obliczenia stosujemy zależności (1.31) w uproszczonej postaci. Dla
siatki regularnej o liczbie węzłów i – w kierunku osi x oraz j – w kierunku osi y, wartość
odkształcenia oblicza się w dowolnym punkcie Pi, j za pomocą wzorów:
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Zasadę wykonywania obliczeń dla wybranego punktu siatki interpolacyjnej o współ-
rzędnych (i, j) ilustruje schematycznie rysunek 4.10.

Na podstawie wartości składowych tensora odkształcenia, obliczonych w węzłach
siatki, można uzyskać rozkład ekstremalnych wartości odkształceń poziomych w kie-
runkach głównych (εmax, εmin), stosując formuły (1.41)–(1.44).

Wizualizacja otrzymanych wyników, uzyskanych z wykorzystaniem metody inter-
polacji, może być przeprowadzona dwoma sposobami:

1) za pomocą wektorów zaczepionych w węzłach siatki,
2) w formie izolinii pokazujących rozkład jednokierunkowych wartości przemiesz-

czeń (ux, uy, uα) lub odkształceń (εx, εy, εα).
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Rys. 4.10. Schemat obliczania składowych tensora odkształcenia
w siatce interpolacyjnej

(źródło: opracowanie własne)

W celu zilustrowania przedstawionych schematów postępowania wytypowano dwa
obiekty dogodne do wyznaczenia charakterystyk deformacyjnych. Obiekt pierwszy
obejmuje sieć punktów rozproszonych w rejonie Polkowic. Natomiast obiekt drugi sta-
nowi fragment sieci obserwacyjnej w rejonie Jaworzna. Poniżej przedstawiono wyniki
obliczeń powierzchniowego rozkładu przemieszczeń i odkształceń poziomych dla oby-
dwu wytypowanych obiektów.

Wartości składowych przemieszczenia poziomego dla obiektu pierwszego uzyska-
no w wyniku interpolacji metodami: triangulacji z liniową interpolacją oraz krigingu.
Wizualizacji wektorowego pola przemieszczeń dokonano na podstawie danych uzyska-
nych z drugiej metody interpolacji, ze względu na większą zgodność z obserwowanymi
wartościami przemieszczeń. Wynik wizualizacji przedstawia rysunek 4.11.

Drugi sposób wizualizacji ukazuje rozkład przemieszczeń poziomych za po-
mocą map izolinii. Jest to możliwe jedynie w przypadku przemieszczeń wyznaczo-
nych w tym samym kierunku (np. składowych wektora przemieszczenia ux, uy,
a także przemieszczeń w dowolnym ustalonym kierunku uα). Przemieszczenia pozio-
me up jako wielkości wektorowe o różnych kierunkach i zwrotach nie mogą być przed-
stawiane w ten sposób. Rysunki 4.12a, b pokazują rozkład wartości składowych
przemieszczenia poziomego. Wyraźnie widoczne są strefy dodatnich i ujemnych war-
tości przemieszczeń, których maksima występują w rejonach krawędzi pól eksploa-
tacji (por. rys. 4.3).
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Rys. 4.11. Wynik interpolacji wektorowego pola przemieszczeń w rejonie
terenu chronionego Polkowic obrazujący rozkład przemieszczeń up w 2008 roku

(źródło: opracowanie własne)

Rys. 4.12. Powierzchniowy rozkład składowych przemieszczeń w rejonie terenu chronionego
Polkowic obrazujący stan przemieszczeń okresowych w latach 2007–2008:

a) składowa ux, b) składowa uy
(źródło: opracowanie własne)

Na podstawie wyznaczonych powierzchniowych rozkładów przemieszczeń pozio-
mych uzyskano rozkłady poziomych odkształceń liniowych (εxx, εyy) oraz postacio-
wych εxy, stanowiące składowe płaskiego tensora odkształcenia Tε. Wizualizacja stref
odkształceń (dla liniowych składowych tensora odkształcenia) przedstawiona została

a) b)
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na rysunkach 4.13a, b. Strefy odkształceń, które mogą negatywnie wpływać na obiekty
budowlane, można zidentyfikować bezpośrednio na mapach izolinii. Niewielkie war-
tości odkształceń widoczne na rysunkach wynikają z opracowania rocznego interwału
pomiarów przemieszczeń w latach 2007–2008. Wizualizacja odkształceń całkowitych
w okresie 2000–2008 lub w innych interwałach czasu nie była konieczna, ponieważ ce-
lem było jedynie ukazanie efektu końcowego opisywanej procedury. Warto nadmienić,
że wyznaczone w siatce interpolacyjnej dane o odkształceniu umożliwiają bardziej
szczegółową analizę deformacji. W zależności od konfiguracji przestrzennej oraz ro-
dzaju obiektu zagrożonego wpływami eksploatacji górniczej możliwe jest uzyskanie
w jego pobliżu lub bezpośrednio w miejscu jego posadowienia wartości kierunkowych (εα)
oraz ekstremalnych odkształceń poziomych w kierunkach głównych (εmax, εmin). Zaletą
przedstawionego postępowania jest otrzymywanie rzeczywistych deformacji po-
wierzchni terenu, tj. takich, które uwzględniają zarówno bezpośrednie wpływy od pro-
wadzonej eksploatacji, jak również wpływy pochodzące od innych czynników niezwią-
zanych z działalnością górniczą.

Rys. 4.13. Rozkłady komponentów płaskiego tensora odkształcenia wyznaczone
w rejonie Polkowic: a) odkształcenie εxx, b) odkształcenie εyy

(źródło: opracowanie własne)

Kolejny przykład opracowania obserwowanego rozkładu przemieszczeń i defor-
macji terenu górniczego dotyczy opisanych w rozdziale 3 stref deformacyjnych obję-
tych pomiarem nad eksploatacją górniczą w rejonie Jaworzna (strefy U500 oraz U600).
Ze względu na niewielki zakres powierzchniowy strefy U600, wizualizacji dokonano
tylko dla obszaru strefy U500. Na podstawie wartości składowych przemieszczenia
można określić kierunek oraz wartość wektora przemieszczenia up w każdym punkcie
siatki interpolacyjnej (rys. 4.14). Rysunki 4.15a, b obrazują interpolowany rozkład skła-
dowych poziomych przemieszczeń w rejonie krawędzi pola eksploatacyjnego (ściany 335).

a) b)
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Strefy maksymalnych przemieszczeń usytuowane są bezpośrednio ponad krawędzią
pola. Maksymalne wartości przemieszczeń wynoszą 0,2 m w kierunku x oraz 0,12 m
w kierunku y.

Rys. 4.14. Wynik interpolacji wektorowego pola przemieszczeń w strefie U500
obrazujący rozkład przemieszczeń up w 2012 roku

(źródło: opracowanie własne)

Rys. 4.15. Powierzchniowy rozkład składowych przemieszczeń w rejonie strefy U500
obrazujący rozkład przemieszczeń w 2012 roku: a) składowa ux w rejonie krawędzi ściany 335,

b) składowa uy w rejonie krawędzi ściany 335
(źródło: opracowanie własne)

a) b)
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Rozkłady poziomych odkształceń liniowych w rejonie krawędzi pola górniczego
przedstawione zostały na rysunkach 4.16a, b. Pomimo istotnej nieregularności widocz-
nej na obrazach, strefy ściskań oraz rozciągań, wskazujące na jakościowy aspekt defor-
macji powierzchni terenu, są łatwe do zidentyfikowania. Oceny aktualnego wpływu
eksploatacji na powierzchnię terenu oraz obiekty budowlane można dokonać, opiera-
jąc się na składowych płaskiego tensora odkształcenia, na podstawie których można
obliczyć odkształcenia poziome ekstremalne. Ze względu na ich kierunkową charakte-
rystykę nie jest możliwa wizualizacja ich wartości za pomocą map izolinii. W miejscach
istotnych dla analizy zagrożenia można przedstawić ich charakterystykę za pomocą
wektorów (zob. rozdz. 1, rys. 1.12).

Rys. 4.16. Rozkłady komponentów płaskiego tensora odkształcenia wyznaczonych w rejonie
strefy U500: a) odkształcenie εxx w rejonie krawędzi ściany 335,

b) odkształcenie εyy w rejonie krawędzi ściany 335
(źródło: opracowanie własne)

Dyskretne wektorowe pole przemieszczeń poziomych, które uzyskano z pomiarów
w punktach sieci U600, umożliwiło wykonanie obliczeń składowych tensora odkształ-
cenia Tε (ε11, ε22, ε12). Uprzednio dokonano jego aproksymacji wielomianami dwóch
zmiennych pierwszego stopnia (X1, X2) (zob. podrozdz. 1.5.2). Na ich podstawie
wyznaczono odkształcenia ekstremalne w kierunkach głównych (εmin, εmax) łącznie
z wyznaczeniem tych kierunków. Efekt obliczeń zaprezentowano na rysunku 4.17.
Obraz deformacji powierzchni terenu przedstawiony za pomocą wektorów ekstre-
malnych odkształceń poziomych umożliwia bardziej szczegółową analizę rozkładu
deformacji powierzchni terenu. Można wyodrębnić strefy, w których dominują od-
kształcenia poziome ściskające oraz rozciągające oraz stwierdzić kierunki ich oddziały-
wania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obiektów budowlanych objętych ana-
lizą wpływu robót górniczych.

a) b)
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Rys. 4.17. Odkształcenia ekstremalne w kierunkach głównych (εmin, εmax)
wyznaczone w rejonie strefy U600

(źródło: opracowanie własne)

Podsumowując przedstawione w niniejszym rozdziale przykłady wyznaczania cha-
rakterystyk deformacyjnych na obszarach objętych monitoringiem poziomych ruchów
powierzchni, należy zaznaczyć, że przy odpowiedniej geometrycznej konstrukcji sieci
kontrolno-pomiarowej możliwe jest uzyskanie takich charakterystyk oraz ich graficzna
wizualizacja. Umożliwia to oszacowanie aktualnego wpływu eksploatacji oraz wniosko-
wanie na temat zagrożenia obiektów budowlanych znajdujących się na obszarze pod-
legającym analizie. Bezsprzeczną zaletą jest w tym przypadku pełniejsza niż przy
klasycznym podejściu pomiarowym informacja na temat rozkładu odkształceń w miej-
scach posadowienia zagrożonych obiektów. Nie jest on zależny od kierunku, na któ-
rym wykonywany jest pomiar (tak jak w przypadku klasycznych linii obserwacyjnych).
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Jednak możliwe jest wykorzystanie wyników pomiarów realizowanych w przestrzen-
nych sieciach kontrolno-pomiarowych podobnie jak w liniach obserwacyjnych (wybie-
rając linie profilowe spośród punktów sieci obserwacyjnej). Można uznać, że tego ro-
dzaju sieci na terenach górniczych mają bardziej uniwersalny charakter. Do słabych
stron takich rozwiązań można zaliczyć przede wszystkim: dużą liczbę punktów kontro-
lnych generującą koszty projektu pomiarowego oraz trudności w optymalnym roz-
mieszczeniu punktów na obszarze podlegającym wpływom górniczym. Problemy te
można jednak rozwiązać, ograniczając obszar prowadzenia monitoringu do rejonów
zwartej zabudowy lub występowania obiektów ważnych lub wrażliwych na deformacje
górnicze. Kwestie te zostaną poruszone w rozdziale 5.
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5. Metodyka oceny
wpływu eksploatacji górniczej
na powierzchnię terenu i obiekty budowlane
z wykorzystaniem przemieszczeń poziomych

Ocena wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiekty budowlane
jest zagadnieniem ważnym ze względu na szeroko rozumianą ochronę terenów gór-
niczych. Sposób jej formułowania przez poszczególne zakłady górnicze różni się w za-
leżności od rodzaju i liczby rejestrowanych na bieżąco danych o przemieszczeniach
i deformacji powierzchni terenu. Wynika to z zakresu prowadzonych pomiarów oraz
gęstości i zasięgu sieci obserwacyjnej na terenie poddanym oddziaływaniom górni-
czym. W większości przypadków można mówić o lokalnym charakterze opracowań do-
tyczących tego zagadnienia, obejmujących wpływ jedynie pojedynczych pól eksploatacji
lub danej partii złoża. W takich przypadkach sieć obserwacyjna pokrywa fragment tere-
nu górniczego i z reguły skonstruowana jest z pojedynczych lub kilku połączonych linii
obserwacyjnych. Wyniki przeprowadzonych na nich pomiarów służą bieżącej ocenie
skutków prowadzonej eksploatacji górniczej, jak również dostarczają danych niezbęd-
nych do uściślenia wartości parametrów modelu wykorzystywanego do prognozy wpły-
wu projektowanej eksploatacji. Rozmieszczenie punktów sieci kontrolno-pomiarowej
na całym terenie górniczym kopalni, ze względów ekonomicznych, jest praktykowane
bardzo rzadko. Takie rozwiązanie ma jednak duże zalety. Umożliwia oszacowanie
wpływu eksploatacji, związanego z dokonaną eksploatacją górniczą, praktycznie dla
całego terenu, który objęty jest siecią obserwacyjną. W Polsce takie rozwiązanie wystę-
puje na terenach górniczych kopalń KGHM PM S.A. Dzięki temu możliwe jest opra-
cowywanie map aktualnego stanu deformacji terenu górniczego (realizowane raz
w roku). Mapy deformacji konstruowane są w sposób podobny do opracowywania map
obniżeń i kategorii terenu górniczego, na podstawie prognozowanych wartości maksy-
malnych nachyleń T i ekstremalnych odkształceń poziomych ε. Mapy aktualnego stanu
obniżeń i deformacji terenu górniczego powstają na bazie wskaźników deformacji wy-
znaczanych w punktach (obniżenia w) lub na odcinkach linii obserwacyjnych (nachyle-
nia T i odkształcenia poziome ε). W przypadku nachyleń i odkształceń poziomych wy-
znaczane są wartości kierunkowe uzależnione od lokalizacji punktów stanowiących
odcinek pomiarowy. Na ich podstawie opracowywane są mapy kategorii terenu górni-
czego. Stanowią one cenne źródło informacji o bieżącym zagrożeniu obiektów bu-
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dowlanych na terenie górniczym, jednak ze względu na kierunkowy charakter mogą nie
uwzględniać maksymalnych wartości wskaźników deformacji. Z tego względu poja-
wiają się różnice pomiędzy wartościami obserwowanymi (εobs., Tobs.) a prognozowany-
mi (εprog., Tprog.). Stwarza to określone problemy przy weryfikacji prognozy. Tę niedo-
godność można wyeliminować, stosując inne podejście do prognozowania, co będzie
przedstawione w rozdziale 6.

 W obecnej sytuacji innym rozwiązaniem może być przekształcanie układów linii
obserwacyjnych w sieci punktów rozproszonych, w których rozmieszczenie punktów
kontrolnych jest optymalizowane ze względu na warunki geologiczno-górnicze. Roz-
wiązania takie opisane zostały w rozdziale 4. Umożliwiają one wyznaczanie maksymal-
nych wartości odkształceń poziomych ε jako podstawowego wskaźnika wykorzystywa-
nego w ocenie zagrożenia obiektów budowlanych wpływami eksploatacji. Nachylenie T,
przedstawiane jako wskaźnik deformacji, stanowi podstawę oceny zagrożenia jedynie
dla obiektów o znacznej wysokości. Uciążliwość użytkowania budynków mieszkalnych
ze względu na nachylenie uznawana jest za dużą przy wartościach T > 20 mm/m (Kwia-
tek 2000). Krzywizna K (lub promień krzywizny R), wyznaczana z wyników pomiarów,
uznawana jest za mało wiarygodny wskaźnik deformacji, gdyż jej wartość uzyskiwana
jest na podstawie zmian nachylenia T na podwójnym odcinku pomiarowym. Powoduje
to duże nieregularności uzyskiwanych wzdłuż linii obserwacyjnych przebiegów krzy-
wizn, trudne do interpretacji w niektórych przypadkach. Z tego względu analizy wpły-
wu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu oraz obiekty budowlane powinny
opierać się na odkształceniach poziomych ε.

Wnioskowanie na temat bezpieczeństwa oraz uciążliwości użytkowania obiektu
budowlanego odbywa się na podstawie maksymalnego oddziaływania górniczego prze-
noszonego na jego konstrukcję. Określa się je na podstawie odkształceń poziomych
ekstremalnych εmax, εmin (zob. podrozdz. 1.5.1), jakie mogą wystąpić w czasie ujawnia-
nia się wpływów robót górniczych. Można wyznaczyć ich wartości ze składowych tenso-
ra odkształcenia Tε, jeżeli umożliwiają to wyniki pomiarów. W przeciwnym wypadku
można bazować na kierunkowych wartościach odkształceń poziomych, ustalając kieru-
nek pomiaru (obliczeń) zbliżony do kierunku wyznaczonego z obrysu obiektów obję-
tych oceną zagrożenia.

Propozycja wyznaczania bieżących deformacji powierzchni terenu, które mogą
być wykorzystane w ocenie wpływu eksploatacji na obiekty budowlane, obejmuje kilka
następujących zagadnień:

1) odpowiednia konstrukcja geometryczna sieci kontrolno-pomiarowej,
2) wybór optymalnych metod pomiarowych umożliwiających wyznaczanie wektorów

przemieszczeń poziomych,
3) wyznaczanie deformacji powierzchni terenu bazujących na odkształceniach pozio-

mych ε wyznaczanych z „obserwowanych” przemieszczeń poziomych up,
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4) projektowanie pomiarów oraz badania deformacji terenu w strefach zabudowy
mieszkalno-usługowej lub przemysłowej oraz innych obiektów specjalnego prze-
znaczenia, w tym zabytków itp., uwzględniające lokalny charakter ujawniania się
wpływów eksploatacji górniczej,

5) bieżąca ocena wpływu eksploatacji na obiekty budowlane na podstawie wartości
odkształceń poziomych stwierdzonych pomiarami i odkształceń dopuszczalnych
dla tych obiektów.

Po omówieniu poszczególnych zagadnień przedstawiona zostanie metodyka wy-
znaczania deformacji powierzchni terenu (udokumentowanej aktualnymi wynikami
pomiarów) na potrzeby bieżącej oceny wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na
powierzchnię terenu i obiekty budowlane.

Konstrukcja geometryczna sieci kontrolno-pomiarowej

Sieć obserwacyjna dogodna do pomiarów przemieszczeń i deformacji terenu gór-
niczego, która spełnia wymagania dotyczące uzyskiwania ekstremalnych wartości od-
kształceń poziomych (εmin, εmax), powinna być skonfigurowana jako sieć punktów
rozproszonych, o optymalnym poziomie zagęszczenia. Adekwatnymi rozwiązaniami
do tego celu są również sieci modularne oraz sieci o regularnej geometrii. Opty-
malizacja zagęszczenia sieci (wzajemnych odległości pomiędzy jej punktami) wynika
z głębokości eksploatacji (lub promienia rozproszenia wpływów r). Opisano ją w roz-
dziale 3. Optymalną odległość pomiędzy punktami sieci można ustalać jako I

opt.d H≤
lub II

opt. 0,1 .d r≤ ⋅  Sposób II jest bardziej adekwatny do optymalizacji długości bazy po-
miarowej, ponieważ uwzględnia właściwości górotworu poprzez promień rozproszenia
wpływów r (zależny od parametru tgβ). Zaleca się jego stosowanie w przypadku znacz-
nych głębokości zalegania złoża (powyżej 700–800 m) oraz przy relatywnie dużym pro-
mieniu rozproszenia wpływów (przykładowo dla wartości tgβ ≈ 1,3).

Klasyczne linie obserwacyjne można brać pod uwagę, jeżeli tworzą rozbudowaną
sieć obserwacyjną na terenie górniczym. Mogą one wówczas stanowić podstawę kon-
struowania sieci adekwatnej do wyznaczania ekstremalnych wartości odkształceń po-
ziomych. Możliwe jest również stosowanie konstrukcji lokalnych typu: rozety pomiaro-
we lub gniazda punktów, wyodrębnione z większych konstrukcji pomiarowych (sieci
linii obserwacyjnych). Punkty stałe (oporowe) oraz punkty nawiązania powinny zapew-
niać niezmienną realizację układu odniesienia.

Metody pomiarowe

Wybór metody pomiarowej (niedeterminowany konstrukcją geometryczną sieci)
jest niewielki i w zasadzie ogranicza się do wyboru między dwoma metodami pomiaru
geodezyjnego: pomiarów satelitarnych GNSS oraz metody hybrydowej. Metody te
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umożliwiają wyznaczanie wektorów przemieszczeń (w tym przemieszczeń poziomych)
i wykorzystywane są do obliczenia odcinkowych odkształceń poziomych εd oraz ich
rozkładu, a także składowych tensora odkształcenia (εxx, εyy, εxy). W zakresie po-
miarów satelitarnych GNSS właściwa jest metoda statyczna. Nie wyklucza się jednak
stosowania metody kinematycznej czasu rzeczywistego w rejonach o znacznych prze-
kształceniach powierzchni terenu. Zaletą stosowania tych metod jest możliwość lo-
kalizacji sąsiednich punktów sieci bez potrzeby uzyskania bezpośredniej widoczności
pomiędzy nimi.

Wyznaczanie deformacji powierzchni terenu górniczego z wyników pomiaru

Zagrożenie powierzchni terenu, a szczególnie obiektów budowlanych, deforma-
cjami wywołanymi przez podziemną eksploatację górniczą, wynika głównie z wartości
odkształceń poziomych ε. Deformacje aktualne określane przez odkształcenia pozio-
me wynikające z pomiarów powinny bazować na przemieszczeniach punktów sieci kon-
trolno-pomiarowej. Zarówno wartości przemieszczeń, jak i odkształceń powinny być
obliczane w przyjętym układzie odniesienia tak, aby możliwe było jakościowe wyzna-
czanie stref deformacji (ściskania / rozciągania). Umożliwia to analizę wpływu eksplo-
atacji w zależności od strefy oddziaływania. Wartości przemieszczeń pionowych (obni-
żeń), jako składowa przemieszczenia, mogą stanowić, tak jak dotychczas, część danych
o deformacji terenu górniczego. Przemieszczenia poziome (ux, uy, up) są adekwatnymi
danymi źródłowymi do określenia deformacji powierzchni terenu w rejonie obiektów
budowlanych. Określenie wartości ekstremalnych odkształceń poziomych jest możliwe
wtedy, gdy znane jest dyskretne wektorowe pole przemieszczeń. W wyniku jego aprok-
symacji oraz obliczeń składowych płaskiego tensora odkształcenia (zob. rozdz. 1,
wzór (1.35)) można wyznaczyć rozkład ekstremalnych odkształceń poziomych w kie-
runkach głównych (εmax, εmin). Ich wartości ułatwiają bieżącą ocenę wpływu eksploata-
cji na powierzchnię terenu i obiekty budowlane. W przypadku gdy nie jest możliwe
wyznaczenie ekstremalnych wartości odkształceń, należy wyznaczyć możliwe rozkłady
kierunkowe odkształceń poziomych, w zależności od geometrii sieci obserwacyjnej.
Przykładem może być opracowanie rozkładów odkształceń odcinkowych εd w rozetach
modułowych (w przypadku regularnej sieci obserwacyjnej – zob. rozdz. 3). Zastoso-
wanie rozet geodezyjnych wspiera analizę wpływu eksploatacji na wrażliwe obiekty
budowlane. W tym przypadku uzyskuje się lokalny rozkład ekstremalnych odkształ-
ceń poziomych.

Podejście lokalne

W przypadku większości zakładów górniczych nie jest możliwe uzyskanie aktualne-
go rozkładu odkształceń poziomych oraz przemieszczeń pionowych dla całego terenu
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górniczego, a nawet dla tej jego części, która podlega bezpośrednim wpływom górni-
czym. Z reguły analizy bieżącego oddziaływania eksploatacji możliwe są tylko dla ob-
szarów objętych pomiarem przemieszczeń i deformacji. Odbywają się one przeważnie
na podstawie wyników pomiarów w punktach linii obserwacyjnych (a więc przekrojo-
wo). Z tego względu postuluje się lokalne podejście do analiz przemieszczeń i defor-
macji na terenach górniczych, polegające na uwzględnianiu tylko terenów zwartej za-
budowy mieszkalnej, usługowej oraz przemysłowej, a także miejsca lokalizacji
obiektów ważnych gospodarczo lub historycznie. Na wytypowanych obszarach należy
zaprojektować i zrealizować odpowiednią sieć kontrolno-pomiarową, aby umożliwić
wyznaczanie bieżącego stanu obniżeń i odkształceń poziomych. Przykład lokalnego
podejścia do pomiaru i wyznaczania deformacji powierzchni terenu prezentuje sche-
matycznie rysunek 5.1.

Rys. 5.1. Schemat lokalnego kształtowania sieci obserwacyjnej
w sąsiedztwie obiektów budowlanych

(źródło: opracowanie własne)

Bieżąca ocena wpływu eksploatacji dokonanej na obiekty budowlane

Na podstawie uzyskanych lokalnie (w sąsiedztwie obiektów) lub globalnie warto-
ści odkształceń poziomych możliwa jest bieżąca analiza wpływu eksploatacji na po-
wierzchnię i obiekty budowlane. Dysponowanie wartościami ekstremalnych odkształ-
ceń poziomych lub maksymalnych wartości kierunkowych, umożliwia określenie
oddziaływania dokonanej eksploatacji. Polega to na porównaniu wartości granicznych
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odkształceń poziomych dla danej kategorii odporności ( )KO
gr.( ,ε  np. dla 2. kategorii od-

porności ( )2
gr. 3,0 mm )/m ,ε =  wynikających np. z punktowej oceny uciążliwości użytko-

wania budynków (Kwiatek et al. 2000), z wartościami aktualnych zaobserwowanych
odkształceń (εmax, εmin, εd), które występują w przypowierzchniowej warstwie gruntu
w sąsiedztwie obiektu. W uzasadnionych przypadkach do analizy należy włączyć war-
tości maksymalnych nachyleń (Tmax). Daje to możliwość przybliżonego wnioskowania
o przyczynach uszkodzeń obiektów na terenie górniczym.

Podsumowując zagadnienie oceny wpływu eksploatacji dokonanej na powierzch-
nię terenu i obiekty budowlane, należy stwierdzić, że ze względu na aktualnie stosowa-
ne metody wykonywania pomiarów deformacji na terenach górniczych możliwe jest
wykorzystanie proponowanej metodyki postępowania. Istotne jest uwzględnienie w ta-
kiej ocenie przemieszczeń poziomych up wyznaczanych z pomiaru sieci kontrolno-
-pomiarowej oraz wykorzystanie ich do wyznaczania odkształceń poziomych ε. Ma to
szczególne znaczenie w sytuacjach niestandardowego ujawniania się wpływów eksplo-
atacji górniczej (reaktywacja starych zrobów, specyficzna budowa geologiczna, inne niż
górnicze deformacje powierzchni), które wymagają również zastosowania niestandar-
dowego podejścia pomiarowego i obliczeniowego.



182

6. Procedura prognozowania
deformacji terenu górniczego
z uwzględnieniem przemieszczeń poziomych up

Przedstawione w niniejszej monografii rozważania na temat przemieszczeń pozio-
mych dowiodły, że mają one istotne znaczenie w ochronie terenów górniczych. Oprócz
wykorzystania ich obserwowanych wartości do wyznaczania deformacji powierzchni te-
renu (czyli odkształceń poziomych) mogą mieć również zastosowanie w prognozowa-
niu deformacji powierzchni terenu, jakie ujawnią się w wyniku projektowanej eksploa-
tacji górniczej. Ze względu na opisywaną wcześniej niezgodność wyników klasycznej
prognozy, zweryfikowanej na podstawie obserwowanych wartości odkształceń pozio-
mych (przez porównanie wartości odkształcenia odcinkowego εd z prognozowaną war-
tością odkształcenia poziomego ε w danym punkcie), proponuje się inne podejście do
wykonywania prognoz deformacji terenu górniczego. Opiera się ono na sprawdzonym
w polskich warunkach górniczych modelu Knothego–Budryka. Natomiast zasadnicza
zmiana w proponowanym podejściu odnosi się do sposobu wyznaczania wartości od-
kształceń poziomych ε jako podstawowego wskaźnika wykorzystywanego do oceny za-
grożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych.

Danymi źródłowymi do wyznaczania modelowych wartości odkształcenia pozio-
mego ε powinny być przemieszczenia poziome up, a nie jak dotychczas krzywizny K.
Uzasadnienie jest następujące:

– nie jest możliwy pomiar odkształceń poziomych ε w punktach,
– modelowanie odkształceń poziomych jako proporcjonalnych do krzywizn nie jest

wiarygodne, ponieważ odnoszą się one do drugiej pochodnej przemieszczenia pio-
nowego, określonej w punkcie powierzchni, czego praktycznie nie można zweryfi-
kować pomiarem,

– charakterystyka wynikająca z pomiaru, a nazywana krzywizną, jest umownie usta-
loną wielkością obejmującą nawet kilkudziesięciometrowe odcinki, co dyskwalifi-
kuje ją jako wielkość, którą można porównywać z krzywizną modelowaną w punk-
cie powierzchni terenu.

Propozycja procedury wykonywania prognoz deformacji terenu górniczego przed-
stawiona została w dwóch wariantach, w zależności od możliwości weryfikacji wyników
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prognozy. Wariant pierwszy obejmuje przypadek klasycznego rozwiązania pomiarowo-
obliczeniowego z wykorzystaniem linii obserwacyjnych oraz wyznaczaniem odkształ-
ceń odcinkowych εd. Natomiast wariant drugi przewiduje możliwość wyznaczenia
wektorowego pola przemieszczeń oraz, na tej podstawie, obliczania ekstremalnych od-
kształceń poziomych w określonych punktach powierzchni terenu. Obydwa warianty
mogą być stosowane lokalnie w stopniu, na jaki pozwala zasięg sieci obserwacyjnej.

W przypadku rozwiązań globalnych, obejmujących cały teren górniczy danej ko-
palni, proponuje się wykonywanie orientacyjnych prognoz deformacji według dotych-
czasowej metodyki. Nie jest wówczas wymagana weryfikacja prognozy, a zatem nie ma
konieczności zakładania sieci kontrolno-pomiarowej na całym terenie oddziaływania
eksploatacji górniczej. Taka prognoza daje natomiast pogląd na rozmieszczenie stref
deformacji oraz pozwala na wytypowanie obszarów, które powinny być objęte szczegó-
łową prognozą wpływu robót górniczych. Wizualizację wyników prognozy stanowi
mapa kategorii terenu górniczego, przedstawiona w formie izolinii granic kategorii
(Kwiatek et al. 2000). W takim ujęciu linie graniczne ustalane są na podstawie przecięt-
nych wartości odkształceń poziomych ε oraz nachyleń T, wyznaczonych na obszarze
oddziaływania projektowanej eksploatacji górniczej.

Lokalizacja linii granicznych stref deformacji terenu, wyznaczana z wyników pro-
gnozy globalnej, jest obarczona błędem. Wynika on z systematycznego błędu modelu
teoretycznego (według E. Popiołka i J. Ostrowskiego wynoszącego dla odkształceń po-
ziomych Δε = +28�) oraz z niepewności przyjmowanych do prognozy wartości parame-
trów modelu (Niedojadło 2008, Niedojadło, Gruszczyński 2015, Gruszczyński et al. 2018),
wprowadzającej dodatkowo składnik losowy wspomnianego błędu. Oznacza to w prak-
tyce, że położenie linii granicznych wyznaczonych z prognozy kategorii terenu górnicze-
go może być zmienne. Zwracali na to uwagę m.in. J. Ostrowski (2006) oraz R. Hejma-
nowski i A. Malinowska (2016), postulując wykorzystanie modeli probabilistycznych do
wnioskowania na temat zagrożenia uszkodzeniem obiektów budowlanych w wyniku de-
formacji powierzchni terenu. Przyjęcie odpowiednio wysokiego poziomu ufności przy
wyznaczaniu granicy szkodliwych wpływów górniczych może spowodować rozszerzenie
się zasięgu szkodliwych wpływów eksploatacji górniczej nawet o kilkadziesiąt metrów
(Hejmanowski, Malinowska 2016). Deterministyczne wyznaczanie stref deformacji w for-
mie granic kategorii terenu górniczego, stosowane powszechnie w praktyce ochrony te-
renów górniczych, przy obecnych warunkach prowadzenia eksploatacji oraz intensyw-
ności ujawniania się jej wpływów nie jest odpowiednie do oceny zagrożenia obiektów
budowlanych. W świetle prac naukowych ostatnich lat kategoryzacja terenów górni-
czych powinna zostać zastąpiona inną, opartą na parametrach bardziej adekwatnych
do fizycznego opisu tego zjawiska. Z tych względów wykonywanie prognoz oraz wi-
zualizacja ich wyników według dotychczasowej procedury może mieć nadal zastoso-
wanie do orientacyjnego wyznaczania stref intensywnych deformacji terenu górniczego.
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6.1. Prognoza szczegółowa

Przedstawione w sposób ogólny warianty wykonywania prognozy szczegółowej
zakładają istnienie sieci kontrolno-pomiarowej na terenie objętym wpływami eks-
ploatacji górniczej. Może ona mieć charakter liniowy (profilowanie deformacji tere-
nu) lub powierzchniowy (obserwacja pomiarowa pola przemieszczeń). Natomiast
monitoring deformacji obiektów budowlanych, a właściwie powierzchni terenu w ich
sąsiedztwie, wymaga stabilizacji punktów kontrolnych w postaci odcinków pomiaro-
wych, rozet geodezyjnych lub modułowych lub ewentualnie punktów rozproszonych
(zob. rys. 5.1).

Prognoza szczegółowa powinna dotyczyć terenów zagrożonych (o istotnych warto-
ściach odkształceń poziomych ε > 0,3 mm/m). Z prognozy można wyłączyć tereny, na
których oddziaływanie eksploatacji jest znikome, oraz tereny niezabudowane. Za gra-
niczną wartość odkształcenia poziomego, określającą zasięg obszaru szkodliwego od-
działywania eksploatacji górniczej, proponuje się nadal uznawać wartość ε0 = 0,3 mm/m.
Wyłączanie terenów z prognozy szczegółowej można przeprowadzić, opierając się na
wynikach orientacyjnej prognozy globalnej.

Prognoza szczegółowa powinna być zatem opracowana:

1) w punktach sieci kontrolno-pomiarowej (przemieszczenia pionowe uz i pozio-
me ux, uy),

2) na odcinkach wytypowanych spośród punktów sieci (odkształcenia odcinkowe εd

podlegające jednoznacznej weryfikacji),
3) w miejscach lokalizacji obiektów budowlanych (dobierając lokalizację punktów

obliczeniowych oraz kontrolnych zgodnie z geometrią obiektów – patrz rys. 5.1),
4) powierzchniowo w regularnej siatce punktów na powierzchni terenu w rejonie za-

grożonych obiektów budowlanych.

Należy podkreślić, że prognoza szczegółowa, według proponowanej metodyki, ma
zasięg lokalny i polega na wyznaczeniu wartości przemieszczeń poziomych up oraz od-
kształceń poziomych ε w rejonie zagrożonych obiektów budowlanych z uwzględnie-
niem przestrzennej orientacji tych obiektów. W pierwszym kroku obliczane są składo-
we wektorów przemieszczeń poziomych (ux, uy, uα – wzory (1.59), (1.60) oraz (1.19)).
Następnie, na ich podstawie, w zależności od rozpatrywanego wariantu prognozy (wa-
riant I lub II), wyznaczane są prognozowane wartości odkształceń poziomych ε:

1) kierunkowych (εα) lub odcinkowych (εd) – wzór (1.20),
2) ekstremalnych w kierunkach głównych (εmax i εmin) na podstawie składowych pła-

skiego tensora odkształcenia Tε (wzory (1.41) i (1.42)) lub z wykorzystaniem rozet
geodezyjnych.
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W pierwszym wariancie dostosowuje się prognozę do istniejącej na rozpatry-
wanym obszarze sieci kontrolno-pomiarowej, która złożona jest z klasycznych kon-
strukcji pomiarowych, tj. linii obserwacyjnych lub prostych konstrukcji pomiarowych
zakładanych w sąsiedztwie obiektów budowlanych (przykładowo kościół w Bytomiu-
-Miechowicach – Kowalski, Wagner 2016). Prognozowane wartości przemieszczeń
poziomych ux, uy, uα obliczane są w punktach sieci obserwacyjnej na kierunkach po-
szczególnych odcinków pomiarowych. Następnie obliczane są wartości odkształceń
odcinkowych εd, które stanowią podstawę wnioskowania na temat oddziaływania eks-
ploatacji na powierzchnię terenu i obiekty budowlane pozostające w zasięgu sieci ob-
serwacyjnej. Niewątpliwą zaletą takiego postępowania jest zgodna co do zasady weryfi-
kacja prognozy, która odbywa się przez bezpośrednie porównanie wielkości tożsamych
jakościowo. Porównaniu podlegają odkształcenia poziome uzyskane z pomiaru na tych
samych odcinkach sieci kontrolno-pomiarowej, na których obliczane są wartości pro-
gnozowane. Ważna w takim przypadku jest właściwa konfiguracja sieci, która daje
możliwość rejestracji odkształceń poziomych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów
budowlanych oraz w kierunkach zbliżonych do obrysu poszczególnych obiektów. Man-
kamentem jest natomiast brak informacji o ich ekstremalnych wartościach. Jest on jed-
nak możliwy do zminimalizowania za pomocą uzupełniania konstrukcji sieci o rozety
geodezyjne, umożliwiające wyznaczenie tych wartości (zob. rys. 2.9 w rozdz. 2).

Wariant drugi zakłada wyznaczanie dyskretnego wektorowego pola przemiesz-
czeń poziomych up. Wiąże się to z budową regularnej geometrycznie sieci kontrolno-
-pomiarowej. Jest to zagadnienie trudne w realizacji na dużych obszarach zabudowa-
nych, lecz możliwe do lokalnego zastosowania w przypadkach szczególnie wrażli-
wych obiektów budowlanych. Nie jest restrykcyjnie wymagane, aby geometria sieci była
idealnie regularna. Przykładem jest opisana w rozdziale 3 sieć w rejonie Jaworzna
(strefa U500). Powierzchniowe wyznaczenie wektorów przemieszczeń poziomych po-
zwala na aproksymację pola przemieszczeń oraz wyznaczenie składowych płaskiego
tensora odkształcenia (ε11, ε22 oraz ε12 – wzór (1.31)) w dowolnym punkcie powierzch-
ni terenu, jak i na wyznaczenie wartości odkształceń poziomych w kierunkach głów-
nych (εmax i εmin – wzory (1.41) i (1.42)).

Prognoza szczegółowa uwzględnia jakościowe (strefy ściskania i rozciągania) oraz
ilościowe określenie deformacji w zależności od lokalizacji i geometrii obiektu budow-
lanego. Wariant pierwszy, pod warunkiem odpowiedniego dopasowania kształtu sieci
kontrolno-pomiarowej względem lokalizacji obiektów budowlanych dostarcza danych
kompatybilnych do oceny zagrożenia tych obiektów. Natomiast wariant drugi daje
możliwość wyznaczenia ekstremalnych wartości odkształceń poziomych w dowolnym
punkcie na powierzchni terenu, np. w miejscu lokalizacji danego obiektu. Poprawna
weryfikacja prognozy w tym przypadku odbywa się jedynie w punktach, w których wy-
znaczono ekstremalne wartości odkształceń poziomych.
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Nachylenia T powinny być prognozowane dla obiektów szczególnie narażonych na
ich wpływ, w sposób analogiczny do wyznaczania ich na podstawie wyników pomiarów
geodezyjnych (tzn. z wykorzystaniem przemieszczeń pionowych uz – wzór (1.18)).

Niezależnie od wariantu wykonywanej prognozy należy przyjąć zasadę prognozo-
wania krótkoterminowego. Dotyczy to zwłaszcza rejonów o specyficznej budowie gó-
rotworu oraz niestandardowym ujawnianiu się wpływów górniczych. Każda kolejna
prognoza powinna być sporządzana po weryfikacji wyników prognozy poprzedniej.
Skutkuje to jednocześnie weryfikacją parametrów modelu, których uściślone wartości
wpływają na trafność prognozy w kolejnym okresie. Taki tok postępowania powoduje,
że wynik każdej następnej prognozy przybliża się do rzeczywistego stanu deformacji na
powierzchni terenu. Należy przy tym podkreślić dużą wagę wykonywanych pomiarów
deformacji, których wyniki umożliwiają nie tylko wyznaczenie deformacji powierzchni
terenu, lecz również weryfikację wartości parametrów modelu teoretycznego wykorzy-
stanego w prognozie.

6.2. Ocena stopnia uszkodzenia obiektów budowlanych
na terenach górniczych

Wyniki prognozy szczegółowej dostarczają danych, które można wykorzystać do
oceny zagrożenia oraz uciążliwości użytkowania obiektów budowlanych. Dotychczaso-
wa procedura polegała na wyznaczaniu granic kategorii terenu górniczego na podsta-
wie przeciętnych wartości prognozowanych odkształceń poziomych oraz nachyleń,
a następnie porównaniu wartości granicznych dla danej kategorii z wartościami do-
puszczalnymi wskaźników deformacji uzyskanymi dla każdego obiektu na podstawie
metody punktowej (Ledwoń 1983), najczęściej stosowanej do oceny odporności obiek-
tów na wpływy górnicze (Mika, Kaszowska 2015). Porównanie maksymalnych wartości
odkształcenia poziomego ε z oceną odporności danego obiektu pozwala na ogólne
wnioskowanie o ryzyku jego uszkodzenia (Kocot, Wodyński 1999, Ostrowski 2006,
Cholewicki et al. 2012).

Próbę innej klasyfikacji stopnia uszkodzenia obiektów budowlanych na skutek
odziaływania podziemnej eksploatacji górniczej zaproponowała A. Malinowska (2013a,
2013b). Zastosowana metoda drzew klasyfikacyjnych CART daje możliwość klasyfika-
cji zagrożeń terenu górniczego na podstawie wartości odkształceń poziomych ε oraz
wieku budynku. Metoda ta okazała się bardziej skuteczna od dotychczas stosowanej
metody deterministycznego określania zagrożenia obiektów budowlanych. W przeko-
naniu autora zastosowanie przedstawionej w niniejszej pracy procedury prognozowania
deformacji powierzchni oraz weryfikacji prognozy na podstawie pomiarów geodezyj-
nych może przyczynić się do poprawy wiarygodności ocen zagrożenia oraz uciążliwości
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użytkowania obiektów budowlanych na terenach górniczych, wykorzystujących mo-
dele probabilistyczne oraz zaawansowane metody analizy statystycznej (przedsta-
wionych również w pracach: Firek et al. 2015, Rusek, Firek 2015, Rusek 2017, Rusek,
Firek 2019).

Procedura oceny zagrożenia obiektów budowlanych powinna uwzględniać również
specyfikę ujawniania się wpływów eksploatacji na powierzchni terenu, szczególnie kine-
matykę i zakres deformacji, a także rodzaj obiektów budowlanych na danym terenie.
Z tego względu należy dostosować modele probabilistyczne wykorzystywane w ocenie
stopnia uszkodzenia do realnych warunków lokalnych (Malinowska 2013a, 2013b).

Przemieszczenia poziome up stanowiące, zdaniem autora, cenne źródło informacji
o deformacjach powierzchni terenu objętego wpływem podziemnej eksploatacji gór-
niczej, nie mogą stanowić podstawy do klasyfikowania stopnia uszkodzenia obiektów
budowlanych. Pojedynczy wektor przemieszczenia o danej wartości nie wskazuje na
możliwą deformację. Zmienne wektorowe pole przemieszczeń lub w najprostszym
przypadku różnica wektorów przemieszczenia poziomego na danym odcinku mogą
wskazywać na deformację, tj. odkształcenie występujące na powierzchni terenu. Z tego
względu podstawą wszelkich ocen oddziaływania eksploatacji górniczej nadal pozosta-
ną odkształcenia poziome ε, jednak celowe jest prowadzenie dalszych badań nad wyko-
rzystaniem przemieszczeń poziomych up w tym zagadnieniu oraz potencjału nowocze-
snych pomiarów geodezyjnych i zdalnych do ich detekcji.



188

7. Podsumowanie

Przemieszczenia poziome up, jako wielkość związana z deformacją powierzchni te-
renu pod wpływem głębinowej eksploatacji złóż, są obecne w ochronie terenów górni-
czych zarówno w modelach teoretycznych wpływów eksploatacji, jak i przetwarzaniu
wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych na terenach górniczych. W obydwu
przypadkach nie były one jednak szeroko wykorzystywane w ocenie skutków prowa-
dzonej i projektowanej eksploatacji górniczej. Przemieszczenia poziome (a właści-
wie poziome przesunięcia punktów pomiarowych wzdłuż linii obserwacyjnej) mogły być
wyznaczane jedynie w przypadku odpowiedniej lokalizacji linii pomiarowej, gdzie
początkowe punkty linii znajdowały się poza zasięgiem wpływów robót górniczych.
W wielu przypadkach nie były w ogóle wyznaczane i wykorzystywane jako źródłowe do
wyznaczania innych charakterystyk deformacyjnych. Nie były również wykorzystywane
możliwości modeli teoretycznych w zakresie prognozowania poziomych składowych
przemieszczenia (ux, uy, up). Przyczyną takiego stanu rzeczy był przede wszystkim brak
możliwości wyznaczania, na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych, wektorów
przemieszczeń punktów powierzchni terenu (punktów kontrolnych). Przesunięcia po-
ziome wyznaczane z pomiarów długości boków linii obserwacyjnych były wyznaczane
jedynie wzdłuż linii, przy czym warunkiem poprawnego ich wyznaczenia była stabilizacja
punktów kontrolnych na odcinku linii prostej. Trudne warunki terenowe w większości
przypadków nie pozwalały na taką stabilizację. Wprowadzenie do pomiarów deformacji
na terenach górniczych nowoczesnych technologii pomiarowych oraz inne podejście do
kształtowania sieci kontrolno-pomiarowych umożliwiły ich niezależne wyznaczanie me-
todami pomiarów GNSS oraz hybrydowych. Nowe konstrukcje sieci kontrolno-pomia-
rowych umożliwiły ponadto wyznaczanie wektorów przemieszczeń nie tylko dwuwymia-
rowo (w punktach linii obserwacyjnych), lecz również w punktach rozmieszczonych
powierzchniowo na obszarze pozostającym pod wpływem oddziaływania eksploatacji
górniczej. Poprawność wyznaczania wektorów przemieszczeń, jako zmian współrzęd-
nych punktów kontrolnych, daje podstawę do wykorzystania ich przy weryfikacji pro-
gnoz deformacji powierzchni terenu, a tym samym do połączenia tych dwóch aspektów
uwzględniania przemieszczeń poziomych w ochronie terenów górniczych.
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W pracy przedstawiono i wykorzystano autorski projekt sieci kontrolno-pomiaro-
wej zlokalizowanej w rejonie Jaworzna. Konstrukcja tej sieci zawierała zarówno ele-
menty klasycznych linii obserwacyjnych, jak również elementy regularnej oraz quasi-
-regularnej, powierzchniowej sieci punktów kontrolnych (po raz pierwszy zastosowane
w pomiarach deformacji powierzchni terenu górniczego). W punktach zrealizowanej
według tego projektu sieci wykonane zostały pomiary klasyczne, satelitarne GNSS oraz
hybrydowe (stanowiące połączenie statycznej metody GNSS oraz precyzyjnych pomia-
rów kątowo-liniowych). Dzięki konstrukcji tej sieci (zaprojektowanej przede wszystkim
do testowania rozkładów odkształceń poziomych ε) możliwe było uzyskanie dyskretne-
go obrazu wektorowego pola przemieszczeń poziomych up, a tym samym przeprowa-
dzenie analiz i sformułowanie wniosków nt. wykorzystania składowych poziomych
przemieszczeń punktów (ux, uy) do wyznaczania deformacji powierzchni terenu podda-
nej wpływom eksploatacji górniczej.

Przeprowadzono również analizę przydatności do wyznaczania charakterystyk de-
formacyjnych dwóch innych obiektów pomiarowych w formie rozbudowanych sieci
punktów rozproszonych, znajdujących się na obszarze LGOM. Celem ich utworzenia
była obserwacja przemieszczeń poziomych ujawniających się pod wpływem podziem-
nej eksploatacji złoża na terenie o zwartej zabudowie (miasta Polkowice i Lubin).
W obydwu przypadkach zastosowaną technologią pomiarową był pomiar satelitar-
ny GNSS (metoda statyczna). Prowadzenie tego typu pomiarów na terenach górni-
czych polskich kopalń świadczy o zainteresowaniu, zarówno zakładów górniczych, jak
i ośrodków badawczych, przestrzenną rejestracją procesu deformacji oraz sposobem
wykorzystania przemieszczeń poziomych do oceny deformacji powierzchni terenu na
obszarach zabudowanych. Jako pierwszą przeprowadzono analizę przydatności sieci
kontrolno-pomiarowych do opisywanych celów. Natomiast w kolejnym kroku analizie
poddano rozmieszczenie punktów sieci pod kątem wyznaczania charakterystyki de-
formacyjnej powierzchni terenu w zasięgu sieci obserwacyjnej. Głównym wnioskiem
z przeprowadzonych analiz jest stwierdzenie, że kształtowanie przestrzennych sieci
kontrolno-pomiarowych, jako sieci punktów rozproszonych (w opisywanych przypad-
kach konstruowanych na bazie istniejących już sieci linii obserwacyjnych), musi być wy-
konywane łącznie z optymalizacją rozmieszczenia tych punktów na potrzeby wyzna-
czania odkształceń poziomych ε (podrozdz. 3.2). Optymalizacja uwzględnia lokalne
warunki prowadzenia eksploatacji (głównie głębokość eksploatacji H lub promień roz-
proszenia wpływów r).

Przedstawione w monografii możliwości opisu skutków eksploatacji złoża przez
przemieszczenia poziome up z pewnością ukazują niewykorzystany potencjał, jaki niesie
ze sobą ich zastosowanie w zagadnieniach ochrony terenów górniczych. Przedstawio-
ne przykłady wskazują przede wszystkim na przydatność przemieszczeń do ustalenia
korelacji zrealizowanej eksploatacji górniczej z wartościami i kierunkami wektorów
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przemieszczeń poziomych zarejestrowanych pomiarami geodezyjnymi na powierzchni
terenu. Możliwe staje się również wykrywanie anomalnych przemieszczeń (jak i defor-
macji) powierzchni terenu, wywołanych przez czynniki niezwiązane z eksploatacją.
Wiąże się to zasadniczo z ewentualnymi uszkodzeniami obiektów budowlanych, które
nie wynikają z bezpośredniego oddziaływania eksploatacji górniczej.

Innym aspektem wykorzystania przemieszczeń poziomych jest wyznaczanie na ich
podstawie wartości charakteryzujących deformacje powierzchni terenu, tj. odkształceń
poziomych ε. Przedstawiono te zagadnienia w podrozdziałach 3.3 i 4.3 w odniesieniu
do zdefiniowanych odkształceń odcinkowych εd, jak również do odkształceń ekstremal-
nych w kierunkach głównych (εmin, εmax) wyznaczanych ze składowych płaskiego tenso-
ra odkształcenia Tε. Obrazy deformacji ukazane przez wektorowe pole przemieszczeń
poziomych w przypadku pomiarów regularnej sieci powierzchniowej (oraz wektorów
w profilach obserwacyjnych wyodrębnionych z takiej sieci) dowodzą, że wektory prze-
mieszczeń poziomych są adekwatnym źródłem danych o deformacji powierzchni tere-
nu górniczego.

Powyższe stwierdzenie upoważnia do sprecyzowania dalszych uwag dotyczących
zarówno wyznaczania z pomiarów, jak i prognozowania deformacji powierzchni tere-
nu. Biorąc pod uwagę spostrzeżenia na temat weryfikacji prognozy na podstawie wyni-
ków pomiarów geodezyjnych, przeprowadzonych analiz i doświadczeń oraz zebranych
materiałów obserwacyjnych, autor zaproponował odmienne niż dotychczas podejście
do wykonywania i weryfikacji prognoz deformacji terenu górniczego. Bazuje ono na
przemieszczeniach poziomych up, które wyznacza się z pomiaru oraz prognozuje w za-
danych punktach (tożsamych z punktami sieci kontrolno-pomiarowej). Na ich podsta-
wie wyznaczane są rozkłady odkształceń kierunkowych (εd, εα) lub składowe tensora
odkształcenia (ε11, ε22, ε12), dające podstawę do obliczenia rozkładu odkształceń eks-
tremalnych (εmin, εmax). Zaproponowane podejście ma uzasadnienie w przypadkach,
które można określić jako niestandardowe. Proces deformacji rozwija się wówczas ina-
czej, niż wynikałoby to z przewidywań popartych prognozą wpływów eksploatacji.
Z tego względu zaproponowano stosowanie lokalnych sieci przestrzennych, na któ-
rych prowadzony jest monitoring z uwzględnieniem przemieszczeń poziomych. Jedno-
cześnie zaleca się kompatybilne wyznaczanie odkształceń poziomych z pomiarów
i prognozy (bazującej na przemieszczeniu poziomym up, wyznaczanym na podstawie
pierwszej pochodnej przemieszczenia pionowego uz). Rejon Jaworzna można zaklasy-
fikować do takich szczególnych przypadków ze względu na specyficzną budowę geolo-
giczną. Jak wykazały badania przedstawione w niniejszej monografii, w takich przypad-
kach należy podejść do monitoringu oraz prognozy wpływów górniczych również
niestandardowo. Proponowane rozwiązania stanowią alternatywę dla klasycznego po-
dejścia, jakie stosuje się z powodzeniem w sytuacji standardowego i przewidywalnego



191

(na znanym poziomie prawdopodobieństwa) zachowania się górotworu i powierzchni
terenu. Aczkolwiek w takich przypadkach proponowana metodyka również może zna-
leźć zastosowanie.

Wyniki pomiarów deformacji na terenach górniczych prowadzonych w punktach
przestrzennych sieci kontrolno-pomiarowych (lub układów linii obserwacyjnych)
umożliwiają wyznaczanie rozkładów odkształceń poziomych odcinkowych εd, które
z kolei mogą być wykorzystane w bieżącej ocenie zagrożenia powierzchni terenu
i obiektów budowlanych wpływami eksploatacji. Istotne jest właściwe zaprojektowanie
sieci obserwacyjnej tak, aby uzyskane wartości odkształceń odpowiednio charakteryzo-
wały deformacje w rejonie zagrożonych obiektów. Równie ważne jest wykorzystanie
metod pomiarowych gwarantujących wysoką dokładność uzyskiwanych wyników ob-
serwacji. Rekomendowane są w tym przypadku metody statyczne GNSS oraz hybrydo-
we z wykorzystaniem precyzyjnych tachimetrów. Przeprowadzone przez autora testy
możliwości wykorzystania metod GNSS czasu rzeczywistego (RTK, RTN) wykluczają
ich stosowanie na obszarach o spodziewanych niewielkich wartościach przemieszczeń
poziomych. W przypadku obszarów o dużej kinematyce wpływów górniczych oraz prze-
mieszczeniach znacznie przekraczających graniczną wartość ugr. = 35 mm (wyznaczo-
ną dla tego rodzaju pomiarów) metody te mogą być stosowane (pod warunkiem wystę-
powania w miejscu pomiaru otwartego horyzontu zapewniającego odbiór sygnałów
satelitarnych oraz transmisję poprawek RTK do pozycji odbiornika ruchomego).

Odkształcenia odcinkowe εd, będące w zasadzie względnymi zmianami długości na
kierunku odcinka pomiarowego, w większości przypadków nie stanowią ekstremalnych
wartości odkształceń poziomych, które mogą się ujawnić na danym terenie. Z tego
względu autor przedstawił metodę wyznaczania rozkładów odkształceń ekstremalnych
niestosowaną dotychczas w badaniach deformacji terenów górniczych. Jest ona możli-
wa do wykorzystania w przypadku wyznaczania w punktach przestrzennej sieci kontro-
lno-pomiarowej wektorów przemieszczeń poziomych up. Aproksymacja wektorowego
pola przemieszczeń w takim przypadku umożliwia wyznaczenie składowych płaskiego
tensora odkształcenia Tε oraz obliczenia wartości odkształceń ekstremalnych (εmin, εmax)
w dowolnym punkcie rozpatrywanego terenu. Na ich podstawie można wnioskować
o zagrożeniu obiektów budowlanych wpływami eksploatacji górniczej.

Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że obniżenia w (pionowa składowa
przemieszczeń), prognozowane według modelu Knothego–Budryka, statystycznie są
zgodne z wyznaczonymi z pomiarów (według badań E. Popiołka i J. Ostrowskiego pro-
gnozowane wartości są nieco większe – Δw = +2�). Podana rozbieżność jest wia-
rygodna, ponieważ porównanie wartości obniżeń prognozowanych (modelowanych)
i „pomierzonych” odbywa się w tych samych punktach, a wyniki „pomiarów” obniżeń
(metodą niwelacji geometrycznej) charakteryzują się wysoką dokładnością. Weryfikacja
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prognozy obniżeń jest zatem jednoznaczna. W zakresie poziomych składowych prze-
mieszczenia taka weryfikacja nie została jeszcze dokonana. Wszelkie próby w tym
zakresie czynione były z wykorzystaniem odkształceń poziomych ε, modelowanych
w punktach powierzchni terenu oraz ich odpowiedników uzyskiwanych z obserwacji
zmian długości odcinków pomiarowych, przeważnie o długości 8–24 m (względnych
zmian długości odcinka pomiarowego, określanego w niniejszej monografii jako od-
kształcenie odcinkowe εd). Wiarygodność takiego porównania nie może być duża, po-
nieważ porównuje się właściwie dwie różne charakterystyki deformacji powierzchni.
Jeżeli natomiast porówna się przemieszczenia poziome modelowane według teorii
Knothego–Budryka w punktach powierzchni terenu z przemieszczeniami poziomymi
wyznaczonymi z pomierzonych współrzędnych, to takie porównanie jest jednoznaczne.
Można wówczas mówić o wiarygodnej weryfikacji modelu (nawet, jeżeli przemieszcze-
nia poziome up są modelowane z wykorzystaniem nachyleń T). Taka procedura weryfi-
kacji prognozy / modelowania została przedstawiona w niniejszej pracy i zdaniem auto-
ra jest ona zasadna i nie budzi wątpliwości natury fizycznej.

Materiałem potwierdzającym skuteczność i przydatność proponowanych w niniej-
szej monografii rozwiązań pomiarowych oraz obliczeniowych są wyniki czteroletnich
pomiarów przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu w rejonie Jaworzna. Są to
unikalne dane obserwacyjne uzyskane z pomiarów sieci obserwacyjnej niestosowanej
dotychczas w tego rodzaju pomiarach. Weryfikacja prognozy przemieszczeń pozio-
mych (uprog.) przeprowadzonej dla pierwotnego projektu eksploatacji na podstawie
wartości wyznaczonych z obserwacji geodezyjnych (uobs.) pokazała rozbieżności jako-
ściowe oraz ilościowe. Miało to związek zarówno ze zmianą warunków i harmono-
gramu eksploatacji, jak również z niepewnością parametrów przyjętych do progno-
zy. Natomiast w przypadku weryfikowania wyników modelowania (uwzględniającego
mankamenty prognozy) uzyskano większą zgodność jakościową przemieszczeń pozio-
mych uprog. i uobs.. Pomimo specyficznych warunków geologiczno-górniczych w analizo-
wanym rejonie wyniki modelowania przemieszczeń poziomych na podstawie uściślo-
nych wartości parametrów modelu wykazały mniejsze różnice i większą zgodność uprog.

i uobs.. W zależności od strefy, w której dokonano weryfikacji, występowało miejscami
przeszacowanie prognozy, a miejscami jej niedoszacowanie. W obydwu przypadkach
różnice wynosiły od kilku do prawie 100�. Widoczne w przypadku analiz niektórych
rozet modułowych systematyczne rozbieżności uprog. i uobs. mogły świadczyć o nie-
uwzględnieniu jednego czynnika bądź większej liczby czynników wpływających na prze-
bieg deformacji powierzchni terenu. Lepsze rezultaty weryfikacji uzyskano w strefach
maksymalnych przemieszczeń poziomych. Ze względu na dokładność metod pomiaro-
wych niewielkie wartości przemieszczeń poziomych mogły różnić się znacząco zarówno
co do wartości, jak i kierunku oraz zwrotu wektora przemieszczenia. Analizowane
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dane dotyczyły jednak przypadku, w którym występowały zarówno przemieszczenia
ustalone, jak i nieustalone. Czynnikiem niekorzystnie wpływającym na wyniki przepro-
wadzonych analiz była skomplikowana i niestandardowa budowa geologiczna górotwo-
ru w rejonie badań. Specyfika ujawniania się wpływów eksploatacji w analizowanym
rejonie determinowała niezgodności w weryfikacji prognozy i modelowania przemiesz-
czeń poziomych up w punktach sieci przestrzennej.

Podobne wnioski można sformułować odnośnie do poziomych odkształceń odcin-
kowych εd, wyznaczonych w rozetach modułowych na podstawie kierunkowych prze-
mieszczeń poziomych uα – obserwowanych oraz prognozowanych. Zgodność lokaliza-
cji stref deformacji (ściskań i rozciągań) została potwierdzona. Natomiast ilościową
zgodność zarówno w przypadku prognozy, jak i bardziej precyzyjnego modelowania
można było ocenić z uwzględnieniem systematycznego i statystycznego składnika błędu
modelu teoretycznego. Miejscami różnice wartości odkształceń poziomych (εobs. i εprog.)
były znaczne. Jednak w rejonach, w których wpływy eksploatacji nie były zaburzo-
ne przez inne (nie górnicze) czynniki, występowała zgodność na poziomie od 4� do
około 100�. W rejonie o najbardziej niestandardowym ujawnianiu się deformacji
powierzchni terenu odkształcenia odcinkowe obserwowane przewyższały wprawdzie
wartości prognozowane, jednak nie świadczyło to o niedoszacowaniu prognozy od-
kształceń, lecz o odmiennym charakterze deformacji powierzchni terenu (trudnym do
teoretycznego modelowania).

Przedstawiona przez autora procedura prognozowania oferuje zgodną co do zasa-
dy weryfikację wyników prognozy na podstawie danych obserwacyjnych. Odnosi się to
nie tylko do przemieszczeń poziomych up, ale również do odkształceń poziomych ε.
Obliczanie wartości εobs. i εprog. (obserwowanych i prognozowanych) w ten sam sposób
ma istotne znaczenie dla jednoznacznego porównywania ich wartości na etapie weryfi-
kacji. Za mankament można uznać operowanie odkształceniem odcinkowym εd jako
charakterystyką deformacyjną, która nie wynika wprost z definicji odkształcenia znanej
z mechaniki ośrodków ciągłych. Jednak taka charakterystyka jest bardziej adekwatna
do oceny zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych niż wartość od-
kształcenia poziomego modelowana w punkcie.

W konsekwencji modelowanie odkształceń poziomych powinno odnosić się za-
równo do odcinków, na których będzie wykonywany pomiar, jak i do pewnych szczegól-
nych odcinków zlokalizowanych w zasięgu wpływów eksploatacji i rozmieszczonych
zgodnie z geometrią budynku. Dokładność prognozy wykonanej w taki sposób nieko-
niecznie będzie większa od wykonanej według standardowej procedury, wzrasta jednak
jej wiarygodność. Ponadto eliminowane są dotychczasowe wątpliwości powstające
w trakcie porównywania wyników modelowania z wynikami pomiaru.
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Proponowana metodyka uwzględnia dwa etapy prognozowania: orientacyjną pro-
gnozę globalną (wykonywaną według dotychczasowej procedury) oraz prognozę szcze-
gółową (lokalną – uwzględniającą zalecenia opisane w rozdziale 6). Aktualne metody
monitoringu przemieszczeń i deformacji powierzchni terenów górniczych dostarczają
danych, które odpowiadają wymaganiom stawianym przez zaproponowaną metodykę
prognozowania.

Aktualnym problemem prognozowania wpływów eksploatacji na powierzchnię te-
renu jest odpowiednia kategoryzacja terenu górniczego na podstawie deformacji ciąg-
łych. Stosowana dotychczas kategoryzacja nie sprawdza się przy aktualnych warunkach
ujawniania się wpływów górniczych oraz nie koreluje z powstawaniem uszkodzeń
w obiektach budowlanych. Ze względu na niepewność wyznaczenia granicznych izolinii
dla poszczególnych kategorii terenu górniczego, mapy deformacji, tworzone na pod-
stawie prognoz, mogą mieć jedynie wartość poglądową dla ustalenia stref znacznych
deformacji powierzchni terenu oraz zasięgu szkodliwych wpływów eksploatacji.

W podsumowaniu należy podkreślić, że ogólny wniosek wynikający z rozważań
przedstawionych w niniejszej monografii dotyczy słuszności przyjęcia przemieszczenia
poziomego jako bazowego do wyznaczania deformacji powierzchni terenu oraz doko-
nywania bieżącej oceny wpływu eksploatacji na obiekty budowlane na terenach górni-
czych. Potwierdzają to przykłady analiz materiału obserwacyjnego zebranego na obsza-
rach bezpośrednich wpływów podziemnej eksploatacji górniczej, dokumentującego
zmiany położenia punktów powierzchni terenu. Zdaniem autora celowe są dalsze ba-
dania w tym zakresie, które mogłyby doprowadzić w przyszłości do opracowania nowe-
go modelu opisującego przekształcenia powierzchni terenu wywołane podziemną eks-
ploatacją złóż stałych, ciekłych i gazowych, bazującego na składowych wektorów
przemieszczeń punktów deformowanej powierzchni terenu (ux, uy, uz).

Postawiona we wstępie teza mówiąca o podniesieniu wiarygodności prognoz de-
formacji powierzchni terenu przez uwzględnienie przemieszczeń poziomych up, została
zdaniem autora udowodniona. Odnosi się to do całości zagadnienia opisanego w ni-
niejszej monografii, począwszy od bieżącej oceny wpływu eksploatacji na powierzchnię
terenu i skończywszy na prognozowaniu deformacji powierzchni terenu w celu oceny
zagrożenia obiektów budowlanych. Przy czym należy raz jeszcze podkreślić, że pod-
niesienie wiarygodności prognozy nie jest tożsame z podniesieniem jej dokładności.
Autor starał się wykazać, że przemieszczenia poziome up, niewykorzystywane dotych-
czas w analizach deformacji terenów górniczych, mogą stanowić cenne źródło informa-
cji o przekształceniach powierzchni terenu. Zaproponowana zmiana metodyki prog-
nozowania deformacji skutkująca bardziej wiarygodnym jej weryfikowaniem bazuje
na przemieszczeniach poziomych up, stanowiących źródłowe dane o deformacji po-
wierzchni terenu. Istotny wpływ na dokładność wyników prognoz może mieć ustale-
nie wartości parametrów modelu teoretycznego na podstawie wektorowego pola prze-
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mieszczeń wyznaczonego z pomiarów geodezyjnych (a nie jak dotychczas na podstawie
rozkładu składowej pionowej przemieszczeń uz wzdłuż linii obserwacyjnej). Ten aspekt
nie został całkowicie rozwiązany w niniejszej monografii, ale stanowi punkt wyjściowy
do dalszych rozważań nad poprawą wiarygodności prognozowania wpływów podziem-
nej eksploatacji górniczej (a tym samym i dokładności). Optymalizacja metod progno-
zowania deformacji, dająca w rezultacie wyniki bardziej zbliżone do rzeczywistych,
umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji w zakresie podejmowanych działań
profilaktycznych, odpowiedniego kształtowania projektowanej eksploatacji górniczej,
bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych na terenach górniczych, a w kon-
sekwencji również mniejszych nakładów finansowych z tytułu usuwania ujemnych skut-
ków prowadzonej działalności górniczej.
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