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Streszczenie 
Praca ta stanowi trzecią i ostatnią część cyklu publikacji opisujących niektóre, potencjalnie o szer-

szym znaczeniu, wyniki grantu celowego realizowanego wspólnie w Głównym Instytucie Górnictwa  
i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. W poprzedniej, drugiej części cyklu, opisano metodę  
i algorytm sekwencyjnej prognozy – na jedną jednostkę dyskretnego czasu do przodu – parametrów 
rozkładu całkowitej energii sejsmicznej emitowanej z obserwowanego obszaru. W niniejszej, trzeciej 
części cyklu, opisano dostosowany do potrzeb prognozy indukowanego zagrożenia sejsmicznego  
w górnictwie, algorytm prognozy wartości średniej E(t + H) i wariancji )(σ

2
HtE

całkowitej energii 

sejsmicznej dla horyzontu H prognozy, większego od jednej jednostki czasu, gdy są znane wartości tych 
parametrów dla H = 1. Przeanalizowano też zagadnienie przybliżonej prognozy prawdopodobieństwa 
tąpnięcia (utożsamianego z zagrożeniem tąpnięciem), gdy wyprognozowano już wartości E i 2 rozkładu 
energii całkowitej i gdy potrafi się aproksymować warunkowe prawdopodobieństwo tąpnięcia, pod 
warunkiem emisji energii E. Podano również równanie predyktora, który taką – przybliżoną – prognozę 
umożliwia. 

Seismoacoustic prediction of the seismic energy and the probability of rockburst 

Abstract 
This is the third and final part in the sequence of papers resulting from the project – realized by 

cooperating teams of the GIG and CSRG – attempting to build methods and programs allowing risk and 
hazard prediction during a rescue action after a rockburst. In the previous, second part, an algorithm  
of seismic energy prediction for a single time interval has been discussed and some examples have been 
presented. Now the predicting algorithm is generalized, allowing for prediction distance H >1 and 
problem of rockburst probability prediction – given the parameters of predicted energy distribution – is 
analysed. An approximate predictor of a rockburst hazard – defined as the probability of rockburst in the 
well defined time interval and space region – is suggested and some of its properties are discussed. 

WPROWADZENIE 

Publikacja stanowi trzecią i ostatnią część cyklu, którego częścią pierwszą jest 
publikacja Kornowskiego (2004a), a częścią drugą – publikacja Kornowskiego  

i Kurzeji (2005). W cyklu tym zostały opisane podstawy i wyniki realizacji grantu 
celowego KBN/NOT 6T120052002C//05823 pod tytułem „Procedury dynamicznej 
estymacji ryzyka sejsmicznego w czasie akcji ratowniczej, na podstawie pomiarów 
geofizycznych”, realizowanego wspólnie w Głównym Instytucie Górnictwa i Central-
nej Stacji Ratownictwa Górniczego. Głównie zostały przedstawione wyniki, którym 
przypisać można znaczenie wykraczające poza bezpośredni zakres grantu. 
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W części pierwszej opisano podstawy realizacji projektu, w tym aparaturę, wpro-

wadzono niezbędne definicje i podano elementarne sposoby obliczania oczekiwanego 

ryzyka finansowego, a także przedstawiono dane statystyczne (dotyczące wstrząsów  
i tąpań), które umożliwiają obliczenia. 

W części drugiej szczegółowo opisano algorytm optymalnej prognozy (parame-

trów rozkładu) energii sejsmicznej i algorytm prognozy indukowanego zagrożenia 
sejsmicznego (w górnictwie) podkreślając, że jakość wyników prognozy zależy przede 

wszystkim – i w prosty sposób – od jakości wyników obserwacji energii sejsmicznej, 

będącej sumą energii zdarzeń AE i wstrząsów w ustalonym okresie czasu i obszarze. 

W niniejszej, trzeciej części cyklu, opisano zagadnienie prognozy całkowitej 
(logarytmicznej) energii sejsmicznej E

C
 na odległość większą od jednej jednostki 

czasu (w sejsmoakustyce „stacjonarnej” jednostką T czasu jest zwykle godzina,  

w przypadku akcji ratowniczej T = 15 min). Prognoza na odległość H >1 (gdzie H jest 
nazywane horyzontem prognozy) jest ważna w praktyce, gdy horyzont jednostkowy,  

z dowolnego powodu, jest zbyt krótki, a równocześnie jest potrzebna rozdzielczość 

czasowa wykluczająca wydłużenie okresu jednostkowego
*)

. Analizowane jest też 

zagadnienie prognozy zagrożenia tąpnięciem – które odróżniać trzeba od zagrożenia 

sejsmicznego – i ryzyka finansowego eksploatacji (nie akcji!) przy występowaniu tego 

zagrożenia. 
Estymacja i prognoza, które są opisywane w artykule, mają charakter sekwencyj-

ny – to znaczy są powtarzane okresowo w chwilach ti = t0 + iT gdzie i = 1, 2 ... 

natomiast T jest jednostką czasu – i dotyczą zawsze dobrze określonego „obszaru  

(T, P)” to znaczy okresu (t, t + T) oraz obszaru przestrzeni zwanego „polem P emisji”, 
którym jest zwykle część pokładu objęta obserwacją i ograniczona frontem ściany 

oraz chodnikami przyścianowymi. 

Przedmiotem obserwacji i prognozy jest całkowita (logarytmiczna) energia „sej-
smiczna” to znaczy będąca (zlogarytmowaną) sumą energii AE i wstrząsów z (T, P), 

oznaczana zależnie od chwilowej potrzeby, symbolem pełnym )(tE
c

T,P  lub skróconym 

E
c
(t), lub nawet E

c. Symbol (log) logarytmowania jest pomijany: należy pamiętać, że 
E

c
 jest zawsze dziesiętnym logarytmem energii całkowitej. 

E
c
(t) wykorzystuje się dlatego, że – w odróżnieniu od pojedynczych wstrząsów, 

które są nieprognozowalne – jest ona częściowo prognozowalna. Ponieważ przyszła, 
nieznana w chwili t (gdy formułowana jest prognoza), wartość E

c
(t + 1) energii  

w praktyce zawsze musi być traktowana jako zmienna losowa, prognoza ma  
z konieczności charakter probabilistyczny, co oznacza, że prognozuje się parametry 
(opisującego tę energię) rozkładu prawdopodobieństwa. Przedmiotem prognozy są 

więc: wartość średnia E
c
(t + 1) i wariancja )1(σ

2
tE . Ponieważ rozkład logaryt-

micznej energii całkowitej (a tylko taka postać energii została wzięta pod uwagę) 
może być aproksymowany (np. Kurzeja 2004) rozkładem normalnym – co oznacza, że 
                                                        
*) Okres jednostkowy T jest zawsze okresem i obserwacji i interpretacji i prognozy. Energia 

wyemitowana z obserwowanego obszaru w okresie T jest dostępna w postaci jednej, 
skumulowanej wartości, zatem zdarzenia zaistniałe w okresie T są nierozróżnialne i okres T 

ogranicza czasową rozdzielczość metody. 
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nielogarytmowana energia może być aproksymowana rozkładem logarytmiczno- 

-normalnym – obliczenie wartości średniej i wariancji wystarczy, aby następnie 

można było obliczyć wszystkie niezbędne „statystyki” i prawdopodobieństwa. 

1. PROGNOZA ZMIENNEJ E(t + H), GDY H >1 

W części drugiej opisano optymalną metodę liniowej probabilistycznej prognozy 

zmiennej losowej x(t + 1) – na przykład całkowitej energii E
c
(t + 1) – której wynikiem 

jest, w każdej dyskretnej chwili t, prognozowana wartość średnia )1(tE
c   

i wariancja )1(σ
2

tE  prognozowanej zmiennej, o której zakłada się, że ma rozkład 

normalny. 

Metoda polega na ułożeniu i rozwiązaniu (zwykle okresowo powtarzanym) ukła-

du równań (część druga, równanie (3.7)) 

 R 1
pA  = rBY1 (1.1) 

gdzie: R – macierz (o wymiarach pxp) autokorelacji prognozowanego szeregu 

czasowego (E
c
(t), t = 1, 2 ...), 

1

pA  – wektor ( ...
1
0a

1
1pa )

T
 – współczynników predykto-

ra (lub „filtru predykcyjnego”), rBY1 – wektor [r(1) ... r(p)]
T
 autokorelacji 

(prognozowanego szeregu czasowego), przesunięty o jedną jednostkę czasu względem 
pierwszej kolumny macierzy R.  

W symbolu 
1

pA  górny indeks wskazuje horyzont prognozy (np. H = 1), natomiast 

dolny (np. p = 3) wskazuje liczbę elementów (lub rząd) predyktora. 

Po obliczeniu – rozwiązaniu układu (1) – wartości 
1

pA = ( ...
1
0a

1

1pa )
T
, wektor ten 

należy splatać z ciągiem p najnowszych wartości prognozowanego szeregu  

[E(t – p + 1) ... E(t – 1), E(t)], otrzymując wartości )1(tE
c

. Operację splotu 

powtarza się co jednostkę czasu, czyli po otrzymaniu każdej nowej obserwacji E(t). 

Przez analogię wnioskuje się (i można to formalnie udowodnić, np. Brockwell  

i Davis 1991), że predyktor ,
H
pA  umożliwiający optymalną liniową prognozę  

z horyzontem H ≥1, czyli na odległość H (od chwili rozpoczęcia prognozy) otrzymuje 

się, rozwiązując równanie 

 R
H

pA  = rBYH (1.2) 

gdzie rBYH jest wektorem [r(H) ... r(H + p – 1)]
T
. Równanie prognozy na odległość H, 

będące odpowiednikiem równania (część druga, równanie 3.1a)) opisującego 

prognozę na jednostkową odległość, ma postać 

 )1(...)1()()1( 110 ptEatEatEatE
H

p

HH
 (1.3) 
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i przedstawia splot predyktora 
H

pA  z ciągiem [E(t – p + 1) ... E(t)] najnowszych 

obserwacji. Jeśli trzeba, działanie to można powtarzać co jednostkę czasu. 
Opisany sposób prognozy dla H >1 jest w sensie koncepcyjnym prosty, lecz nie-

wygodny w praktyce, kiedy zwykle potrzebna jest, w chwili t, nie tylko prognozowana 

wartość )( HtE , ale i cały ciąg wartości )1(tE , )2(tE ... )( HtE . Opisany 

wyżej schemat postępowania wymaga, w takiej sytuacji, rozwiązania H układów 
równań (2) – co może okazać się pracochłonne. 

Istnieje jednak inny sposób rozwiązania tego zadania. W nieco już dziś zapo-

mnianej publikacji, Smylie i inni (1973) wykazali, że rozwiązanie zadania optymalnej 

prognozy wartości )1(tE ... )( HtE otrzymać można obliczając, w chwili t, 

zwykły predyktor jednostkowy 
1

pA , zgodnie z (1.1), i splatając go H-krotnie z ciągiem 

obserwacji i prognoz: najpierw z ciągiem [E(t – p + 1 ... E(t)] co daje wartość 

1)(tE , potem z ciągiem [E(t – p + 2) ... E(t), 1)(tE ] co daje wartość )2(tE  

i tak dalej aż do otrzymania wszystkich potrzebnych prognoz. Otrzymane wartości 

)1(tE ... )( HtE  stanowią optymalną, w chwili t, prognozę dla wszystkich 

wartości horyzontu H. 
 

Moment (t) 

prognozowania 

Wartości obserwowane  Wartości prognozowane 

x(t – 2)  x(t – 1) x(t) 1)(tx  )2(tx  )3(tx  

 

 

 

 

 
 

1
3A :  a2  a1  a0 

 

a2x(t – 2) + a1x(t – 1) + a0x(t) = )1(tx  

 

1
3A :  a2  a1  a0 

 

a2x(t – 1) + a1x(t) + a0 1)(tx  = 2)(tx  

 

1
3A :  a2  a1  a0 

 

a2x(t) + a1 )1(tx + a0 )2(tx = )3(tx  

Rys. 1a. Schemat prognozy w chwili t, wartości )( Htx dla H ≥1 

Fig. 1a. Schematic ilustration of prediction for prediction distance H ≥1 

t 
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for h = 1 to H 
xpred(h) = 0; 

for i = 1 to p 

if h – i > 0 then xpred(h) = xpred(h) + a(i –1)xpred(h – i) 

else xpred(h) = xpred(h) + a(i –1)x(t + h – i); 

end; {i} 

end; {h} 

Rys. 1b. Fragment programu prognozującego w chwili t wartość )( Htx xpred (H), gdy znany jest rząd p  

i współczynniki (a0 ... ap–1) p-elementowego predyktora oraz szereg czasowy ...xt–1, xt 

Fig. 1b. Segment of (Pascal) code predicting )( Htx  given the one-step-ahead prediction filter (a0 ... ap–1)  

and the time series ...xt–1, xt 

Sposób postępowania zilustrowano na rysunku 1a, natomiast realizujący tę pro-

gnozę pseudoalgorytm (fragment programu w języku Pascal) – na rysunku 1b. Celem 

sporządzenia rysunków 1a, b było zademonstrowanie prostoty opisanego rozwiązania. 

Do rozwiązania pozostało jeszcze zadanie prognozy wariancji (zatem „niepewno-

ści”) 1)(σ
2

tE  prognozowanej zmiennej losowej E(t + H), gdy H >1. Zaznaczyć 

należy, jako fakt oczywisty, którego nie trzeba udowodniać, że wariancja (zatem 

„niepewność”) prognozy szybko zwiększa się ze wzrostem wartości H (w dowolnych 

przyjętych jednostkach czasu), co powoduje, że przedziały ufności stają się bardzo 
szerokie, a prognoza szybko staje się niezbyt użyteczna. W praktyce rzadko analizuje 

się horyzont dalszy niż 3–5 jednostek (T) czasu. 

Jak podają Box i Jenkins (1970, s. 127–138), wariancja prognozy z horyzontem H 

jest określona równaniem 

 )1(σ]1[)(σ
2

1

1

22
tHt

H

j

j  (1.4) 

gdzie )1(σ
2

t  to wariancja prognozy na jedną jednostkę czasu do przodu, rutynowo 

estymowana przez większość algorytmów optymalnej prognozy liniowej; zakłada się 

dalej, że wielkość ta, )1(σ
2

t , została obliczona. Sposób estymacji współczynników 

ψj opisany poniżej. Alfa-procentowe (α%) granice (GG – górna granica i DG – dolna 

granica) przedziałów ufności dla prognozowanej zmiennej (E(t + H)) są określone 
równaniami 

 )(σ)()(
2

HtUHtEGG
ε

 (1.5a) 

 )(σ)()(
2

HtUHtEDG
ε

 (1.5b) 

gdzie Uε to ε-kwantyl (nazywany też: ε-percentylem) standardowego rozkładu 

normalnego N(0,1), czyli taka wartość zmiennej losowej E, że prawdopodobieństwo 
P(E >Uε) ≤ε. Ponadto wartość α = 1 – 2ε określa szerokość (α%) przedziału ufności 

dla prognozowanej zmiennej (E). Formalnie  
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 xxU /2)dexp(
π2

1 2

ε

ε
 (1.6) 

gdzie x ~N(0,1). 

Ograniczając zainteresowanie do kilku tylko, najczęściej w praktyce stosowanych 

kwantyli, można posługiwać się tablicą 1. 

Tablica 1. Najczęściej stosowane kwantyle rozkładu normalnego N(0,1) 

α% 80 90 95 96 97 98 99 

Ε 0,1 0,05 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 

Uε 1,28 1,65 1,96 2,05 2,17 2,33 2,58 

 

Gdy model (1.3) prognozy liniowej dobrze aproksymuje prognozowany proces – 
zatem w przypadku procesu autoregresji AR(p) p-tego rzędu o współczynnikach 

(a0 ... ap–1) – współczynniki ψj (które stanowią odwrotność predyktora 
1

pA , tzn. 

{ψ}*{a} = 1, gdzie nawias klamrowy oznacza ciąg współczynników) spełniają 

zależności (rys. 2), 

 
ψ(1) = a(0) 

for h = 2 to H 

if h > p then 

ψ(h) = 0 

for i = 1 to p do: ψ (h) = ψ(h) + a(i – 1)ψ(h – i) 

else 

ψ (h) = a(h – 1) 

for i = 1 to h – 1 do: ψ (h) = ψ(h) + a(h – i – 1 )ψ(i) 
end {if} 

end{h} 

Rys. 2. Fragment programu obliczającego współczynniki ψj filtru odwrotnego, gdy znany jest horyzont prognozy H >1 

oraz p-elementowy predyktor 1

pA = (a0 ... ap–1) 

Fig. 2. Segment of (Pascal) code to calculate ψj – coefficients, given the one-step-ahead prediction filter (a0 ... ap–1) 

podane przez Box’a i Jenkinsa (1970, s. 134) i przystosowane do potrzeb autorów i do 

używanej symboliki 

 p  j  

...................................

aaa

aa

a

 dla  
ψψψ

ψψ

ψ

211203

1102

01

 (1.7) 

j-ppj-j-j a...aa ψψψψ 12110  dla j >p 
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Należy zaznaczyć, że w – spotykanym w literaturze – przypadku, gdy współczyn-

niki ai predyktora są indeksowane od 1 do p (tzn. gdy 
1

pA  (a1 ... ap)
T
), to indeksy 

współczynników ai w równaniach (1.7) należy powiększyć o 1, pisząc a1 w miejsce a0, 

a2 w miejsce a1 itd. Do obliczenia wartości („psi”) ψj, znając wartości ai, stosuje się 

pseudoalgorytm (który jest fragmentem programu w języku Pascal) pokazany na 

rysunku 2. Tak jak w przypadku rysunków 1a, b, celem sporządzenia rysunku 2 było 

zademonstrowanie prostoty rozwiązania. 

Po obliczeniu wartości oczekiwanej ),( HtE
c  wariancji )1(σ

2
tE i współczynni-

ków ψj dla j = 1 ... H – 1, równanie (1.4) umożliwia obliczenie wariancji 

,)(σ
2

HtE  a równania (1.5a, b, c) wraz z tablicą 1 – granic przedziału ufności dla 
prognozy, co stanowi rozwiązanie zadania prognozy dla H >1. 

Obliczenie granic przedziałów ufności innych niż podane w tablicy 1, podobnie 

jak obliczenie zagrożenia sejsmicznego zgodnie z definicją podaną w części 

pierwszej, wymaga numerycznego obliczania całki (1.6) lub korzystania z obszer-

niejszych tablic. 

2. ZAGROŻENIE TĄPNIĘCIEM I RYZYKO FINANSOWE EKSPLOATACJI 

W OBECNOŚCI TEGO ZAGROŻENIA 

Zgodnie z definicjami i analizami zawartymi w części pierwszej, ryzyko (lub 

bardziej szczegółowo: oczekiwane ryzyko finansowe) – wynikające wyłącznie  

z zagrożenia tąpaniami – jest iloczynem prawdopodobieństwa tąpnięcia i średnich 

strat powstających wskutek tąpnięcia. Ryzyko i prawdopodobieństwo oraz ich 

prognozowane wartości zawsze dotyczą dobrze zdefiniowanego „obszaru”  

(T,P) ≡ [(t, t + T), P] czyli łącznie, w chwili t, dotyczą okresu (t,t + T) oraz pola P 

emisji, którym jest fragment pokładu ograniczony frontem ściany i chodnikami 

przyścianowymi. 

W dalszej części tekstu symbol T* oznacza tąpnięcie i należy go odróżnić od 

okresu czasu T. 

Na podstawie definicji ryzyka (R) można napisać 

 RT* (t) = *Tk PT*(t) (2.1) 

gdzie: 

T*k  – średnia strata wskutek tąpnięcia, szacowana na podstawie danych o minio-

nych tąpnięciach, 

PT*(t) – ewoluujące z upływem czasu t prawdopodobieństwo tąpnięcia w (T,P). 

Jak wspomniano w części pierwszej, prawdopodobieństwo tąpnięcia P(T*, E) jest 

to prawdopodobieństwo zdarzenia złożonego, polegającego na tym, że równocześnie 

musi wystąpić wstrząs o energii E (lub o energii w przedziale )),( jjj
 i będące 

objawem tąpnięcia szkody 
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 PT*(t) ≡ Pt(T*, E) = Pt(εj)P(T*│εj) (2.2) 

(gdzie P(T*│εj), to prawdopodobieństwo warunkowe tąpnięcia – czyli niezerowych 

szkód – pod warunkiem wystąpienia zdarzenia o energii ),( jjj , natomiast 

Pt(εj), to zależne od czasu t prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o energii εj). 

Równanie (2.2) uogólnia się (część pierwsza, rozdz. 5) na rozkłady ciągłe pt(E)  

i P(T*│E), gdzie p oznaczono gęstość prawdopodobieństwa w punkcie E. Rozkłada-

jąc straty k (w równaniu (2.1)) na koszty wypadku (być może zbiorowego) oraz na 
straty w wyrobiskach i sprzęcie, zapisać można 

 RT*(t) = )( 2

1
Ckm PT*(t) (2.3) 

gdzie m to liczba osób w rejonie objętym skutkami (np. liczba górników w ścianie), 
1

k  to średni koszt jednostkowy wypadku (część pierwsza, s. 87), określony przez 
ubezpieczyciela (dotyczy tylko poszkodowanych, a górny indeks „1” wskazuje, że 
odnosi się do 1 poszkodowanego niezależnie od losu pozostałych), C2 to średni koszt 
odbudowy – uszkodzonego wskutek tąpnięcia – wyrobiska i sprzętu. 

W tablicy 2 podano zgrubnie (czasem, być może, z przesadą) oszacowane koszty 
C2 sześćdziesięciu tąpań z lat 1993–2003. Koszty te szacowano na podstawie 

dostępnych informacji o długości zniszczonych wyrobisk chodnikowych i ściano-

wych, zakładając – po konsultacji z inżynierami ds. tąpań w kilku najbardziej 
tąpaniami zagrożonych kopalń – że w cenach z końca 2004 roku średni koszt 
odbudowy 1 m chodnika wynosił około 10 tys. zł, a koszt 1 m ściany – 40 tys. zł,  
i obejmował też znajdujące się tam urządzenia. Powtórzyć należy, że są to oszacowa-

nia zgrubne i nie zawsze obiektywne. W tablicy 2 podano zarówno koszt (w mln zł), 
jak i logarytm naturalny tego kosztu gdyż, jak wynika z rysunku 3a, b, rozkład 
kosztów aproksymować można równaniem rozkładu logarytmiczno-normalnego 

 )]σ2()μln([exp]π2[σ)(
221

1 kkk /kkkp  (2.4a) 

a rozkład logarytmu kosztów (lnk) – równaniem rozkładu normalnego 

 )]/(2σ)μ(exp[]2π[σ)(
221

0 kkk kkp  (2.4b) 

w obu przypadkach z parametrami μk = 0,127, σk = 0,977, wyliczonymi jako średnia  
i odchylenie standardowe w zbiorze wartości lnk. Zarówno dane zawarte w tablicy 1, 
jak i jakość dopasowania rozkładów mogą być w przyszłości ulepszone. Dokładniej-

sze wyniki można też uzyskać, stosując równanie (2.3) osobno do przypadków 
eksploatacji ścianowej, gdzie uszkodzeniom ulegać mogą i wyrobiska ścianowe  
i chodniki, a osobno do przypadków robót przygotowawczych, gdzie w grę wchodzą 
tylko wyrobiska chodnikowe. W tej publikacji oceny liczbowe służą tylko do 
ilustracji wyników ogólnych. 

Oczekiwane ryzyko finansowe eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami, 
jak podano, jest określone równaniem (2.3). 
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Tablica 2. Logarytm naturalny zgrubnie oszacowanych strat k, mln zł powstałych wskutek – spowodowanego 
tąpnięciem – uszkodzenia wyrobisk chodnikowych i/lub ścianowych 

Lp. Kopalnia Data 
k 

mln zł 
ln(k)  Lp. Kopalnia Data 

k 
mln zł 

ln(k) 

1.  Wujek 93.01.20 2,34 0,850  32. Rozbark 95.04.21 0,98 –0,020 
2.  Śląsk 93.02.11 0,86 –0,151  33. Nowy Wirek 95.05.24 1,61 0,476 
3. Bobrek 93.03.03 0,62 –0,446  34. Katowice 95.08.15 5,42 1,690 
4. Wawel 93.03.04 1,81 0,593  35. Nowy Wirek 95.08.31 0,04 –3,219 
5. Wawel 93.03.05 1,33 0,285  36. Nowy Wirek 95.09.11 0,80 –0,223 
6.  Śląsk 93.03.17 1,20 0,182  37. Nowy Wirek 95.09.29 0,93 –0,073 
7. Katowice 93.05.19 0,49 –0,713  38. Pokój 96.02.20 0,38 –0,968 
8. Wujek 93.05.25 2,80 1,030  39. Zabrze-Bielszowice 96.12.12 1,40 0,336 
9. Nowy Wirek 93.05.28 0,93 –0,073  40. Katowice-Kleofas 97.08.23 2,60 0,956 

10. Wujek 93.06.03 5,73 1,746  41. Staszic 97.11.06 0,84 –0,174 
11. Porąbka Klimontów 93.07.15 1,92 0,652  42. Katowice-Kleofas 98.05.26 0,23 –1,470 
12. Śląsk 93.08.19 0,27 –1,309  43. Wujek 98.06.06 1,20 0,182 
13. Wujek 93.09.11 4,80 1,569  44. Polska-Wirek 98.07.04 1,60 0,470 
14. Miechowice 93.09.17 0,56 –0,580  45. Wujek 98.11.09 2,00 0,693 
15. Halemba; Nowy Wirek 93.12.09 3,68 1,303  46. Wesoła 98.11.12 1,10 0,095 
16. Kleofas 93.12.14 0,37 -0,994  47. Wujek 99.03.03 4,60 1,526 
17.  Miechowice 93.12.21 2,68 0,986  48. Bielszowice 99.08.04 0,84 –0,174 
18. Nowy Wirek 93.12.24 0 –  49. Anna 00.06.11 0,50 –0,693 
19. Halemba 94.01.12 1,60 0,470  50. Katowice-Kleofas 00.12.17 0,22 –1,514 
20. Halemba 94.02.22 0,30 –1,204  51. Anna 01.02.05 2,81 1,033 
21. Wujek 94.02.23 2,88 1,058  52. Katowice-Kleofas 01.02.15 9,03 2,200 
22. Nowy Wirek 94.03.21 3,20 1,163  53. Bytom II 01.06.26 0,90 –0,105 
23. Wujek 94.04.15 4,82 1,573  54. Sośnica 02.01.08 1,10 0,095 
24. Wujek 94.04.26 2,96 1,085  55. Śląsk 02.01.25 1,00 0,0 
25. Katowice 94.04.27 0,21 –1,561  56. Wesoła 02.08.09 1,20 0,182 
26. Zabrze-Bielszowice 94.06.23 0,64 –0,446  57. Bielszowice 02.09.07 2,10 0,742 
27. Nowy Wirek 94.07.01 0,80 –0,223  58. Katowice-Kleofas 03.03.04 1,10 0,095 
28. Miechowice 94.09.22 0,96 -0,041  59. Wesoła 03.03.24 0,35 –1,050 
29. Wieczorek 94.10.27 2,40 0,875  60. Wujek 03.08.18 1,30 0,262 
30. Śląsk 94.12.08 0,46 –0,777  61. Wujek 03.09.10 1,10 0,095 
31. Rozbark 95.02.24 0,49 –0,713       
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Rys. 3. Rozkład kosztów odbudowy wyrobisk uszkodzonych wskutek tąpnięcia: a – na skali liniowej,  
b – na skali logarytmicznej 

Fig. 3. Distribution of losses (a – with linear, b – with logarithmic scale) resulting from rockbursts 

a) 

b) 

k 

ln(k) 

mln zł 
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Wykorzystując, podane w części pierwszej równanie (5.3), określające całkowite 

prawdopodobieństwo tąpnięcia (Fisz 1969, s. 62), równanie (2.3) zapisać można  

w postaci 

 EET*PEpCkmtR tT* )d()()()( 2
1  (2.5) 

gdzie: – ryzyko R (a także prawdopodobieństwa p(E) i P(T*│E)) dotyczy obszaru 
(T,P) i liczone jest w dyskretnych chwilach t, 

– pt(E) – prognozowany w chwilach t, dla obszaru (T,P), parametryczny roz-

kład gęstości prawdopodobieństwa zdarzenia, polegającego na wyemito-
waniu energii E, 

– parametry )1(tE oraz σE (t + 1) tego rozkładu są obliczane algorytmem 
prognozy liniowej, opisanym w części drugiej, 

– P(T*│E) – warunkowe prawdopodobieństwo tąpnięcia (czyli wystąpienia 
niezerowych strat finansowych po wstrząsie) pod warunkiem wystąpienia 
zdarzenia o energii E. 

Wielkość 

 EETPEptP tT d)*()()(*  (2.6) 

nazywa się całkowitym prawdopodobieństwem tąpnięcia, jego (oparte na znanych 
twierdzeniach matematycznych) proste wyprowadzenie podano w rozdz. 5 części 
pierwszej, tam też podano źródła matematyczne. Równanie (2.6) – bez interpretacji 

„tąpaniowej” – jako znane twierdzenie matematyczne „o prawdopodobieństwie 
całkowitym dla zmiennych losowych typu ciągłego” (np. Fisz 1969, s. 62) jest 

bezwarunkowo prawdziwe i ścisłe (tzn. nie jest to przybliżenie). Wszystkie dalsze,  

z równaniem tym związane interpretacje, aproksymacje i analizy mają już,  
z konieczności, charakter przybliżony. Ten przybliżony charakter analiz oznacza, że: 
• wyniki autorów nie są dokładne, a także 

• że pole badań jest otwarte i wyniki mogą być ulepszane. 

Wyprowadzenie równania (2.6) do zagadnienia estymacji i prognozy zagrożenia 
tąpaniami autorzy uważają za istotną nowość w tej dziedzinie, gdyż równanie to stanowi 
konstruktywną (tzn. pozwalającą na obliczenie) definicję zagrożenia tąpaniami: 
Prognozowane w chwili t zagrożenie 

T*

T,PZ )( (t) tąpnięciem, jest to całkowite 

prawdopodobieństwo PT*(t) tąpnięcia w obszarze (T,P): 
T*

T,PZ )(  (t) ≡ PT*(t). 

Zagrożenie to jest łatwo, choć tylko w przybliżony sposób, obliczalne i mieści się 
zawsze w granicach (0, 1), a przedział możliwych zagrożeń (0 ≤ Z ≤ 1) może być 
podzielony na podprzedziały (np.: 0 – 10

–5
 – 10

–4
 – 10

–3
 – 0) nazywane stanami (a, b, 

c, d) zagrożenia tąpaniami, co stanom tym nadaje interpretację fizyczną, a równocze-

śnie ułatwia podejmowanie decyzji na podstawie przepisów. 
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Należy zaznaczyć, że zagrożenie tąpnięciem Z
T*

(t) ≡ PT*(t) jest dokładnie tą 

wielkością, która interesuje górników i zadanie oceny i prognozy zagrożenia 

tąpaniami sprowadza się do jak najlepszej oceny i prognozy tej wielkości  
w znanym obszarze (T,P). 

Autorzy tej pracy są przekonani, że jedna z możliwych dróg postępu w zadaniu 
oceny i prognozy zagrożenia tąpaniami – i w tej chwili jedyna oparta na ścisłych, 
konstruktywnych i ilościowych definicjach i podstawach – polega na dociążeniu do 
jak najlepszego określenia czynników pt(E) i P(T*│E) równania (2.6). 

W części pierwszej (równanie (3.9b)), zaproponowano estymator warunkowego 
prawdopodobieństwa P(T*│E) tąpnięcia 

 P(T*│E) = {1 + exp[–2,3(E – 8)]}
–1

 (2.7a) 

W części drugiej wykazano, że prognozowana w chwili t, dla obszaru (T,P), loga-

rytmiczna energia emisji (symbolem E jest oznaczony dziesiętny logarytm całkowitej 
energii emisji), może być aproksymowana rozkładem 

 ))](/(2σ))((exp[]2π)([σ)(
221

ttEEtEp EEt  (2.7b) 

gdzie wartości )1(tE oraz σE(t + 1) otrzymuje się z programu optymalnej prognozy 
liniowej. Podstawiając (2.7a, b) do (3.6) i 

 1
2 ]2π)([σ tC E  (2.8a) 

 )(σ2
2

3 tC E  (2.8b) 

otrzymuje się 

 E
E

CtEE
CZ

T
PT d

)]8(3,2exp[1

]/))((exp[ 3
2

2
*

),(  (2.8c) 

gdzie E jest logarytmem dziesiętnym z energii w obszarze (T,P) i wszystkie wchodzą-
ce w skład równania wielkości są – w przybliżeniu tylko, lecz bez istotnych trudności 
– obliczalne. 

Zarówno równanie (2.7a), jak i (2.7b) są tylko przybliżeniem i mogą być 

ulepszane. Ulepszane mogą też być praktyczne metody prognozy parametrów E  

i σE, szczególnie w sytuacjach niestacjonarnych (np. gdy warunki górnicze i/lub 

geologiczne ulegają szybkim zmianom). Algorytmy prognozy E i σE, opisano  

w części drugiej (także Kurzeja 2004). 
Ponieważ wstrząsy, rozumiane jako punktowe zdarzenia na osi czasu, nie są dziś 

– w nietrywialny sposób – prognozowalne (patrz np. część pierwsza rozdz. 1.1,  
a także Kornowski 2004b, s. 506 i literatura tam podana), istotne znaczenie ma 

założenie, że zdarzeniem o energii E nazywa się – nie wstrząs o energii E lecz – 

zdarzenie polegające na wyemitowaniu z obszaru (T,P) całkowitej (czyli będącej 
sumą energii AE i wstrząsów) energii E

c
(T,P). Energia E

c
(T,P) jest – w odróżnieniu 
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od energii wstrząsów – w znacznym stopniu prognozowalna, stąd użyteczność tego 

założenia. Łatwo można wykazać, że gdy T→0 i w obszarze (T,P) wystąpił wstrząs  

o energii E
w
, to E

c
(T,P)→ E

w
, co oznacza, że gdy skraca się jednostkę czasu (T) to, 

jeśli był wstrząs, energia całkowita zbliża się do energii wstrząsu. W praktyce jednak 

dotychczas przyjmuje się, że T jest godziną (tzn. obserwacje AE interpretuje się  

i zagrożenie ocenia nie częściej jak co godzinę) i możliwość skrócenia tego okresu 

powinna stać się przedmiotem badań. 

Teoria i praktyka liniowej prognozy wykazują, że średni błąd obserwacji jest 

dolną granicą średniego błędu prognozy. Wynika stąd, że obserwacje energii (AE 

i wstrząsów) z dokładnością „do rzędu wielkości” prowadzą do analogicznych 

błędów prognozy i dokładność obserwacji energii jest czynnikiem decydującym  

o dokładności prognoz. 

Patrząc na równania (2.8a, b, c) Czytelnik bez trudu może sobie wyobrazić, że 

gdy – dla danego obszaru (T,P) = [(t, t + T),P] – wyprognozowano już wartości 

)1(tE i σE(t + 1), to obliczenie wartości całki (2.8c) jest, dla komputera, prostym 

zadaniem. 

Całka występująca w równaniu (2.8c) jest wprawdzie „nieelementarna”, co 

oznacza, że musi być obliczana numerycznie, lecz nie sprawia to żadnych 

trudności. Przedział całkowania może być w praktyce ograniczony do obszaru 

0 ≤ E ≤ 12 (należy pamiętać, że E oznacza logarytm dziesiętny energii) i prosty 

schemat całkowania („Simpsona”, z podwajaniem liczby przedziałów aż do 

spełnienia kryterium dokładności) oblicza (2.8c) szybko i dokładnie. Przykłady 

sekwencyjnej liniowej prognozy (np. wartości )1(tE i σE(t + 1) oraz związanych  

z nimi prawdopodobieństw przedziałowych) były podawane, na przykład w publika-

cjach Kornowskiego (2004b, 2003), Kurzeji (2004) i wspólnych (np. Kornowski  

i Kurzeja 2005, 2003), stąd niecelowe jest powtarzanie ich tutaj. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Publikacja ta kończy trzyczęściowy cykl prac (Kornowski 2004 – część pierwsza; 

Kornowski i Kurzeja 2005 – część druga i publikacja niniejsza, stanowiąca część 

trzecią) opisujących niektóre – o potencjalnym szerszym znaczeniu – wyniki grantu 

celowego KBN/NOT 6T1200562002C/05823 realizowanego wspólnie w Głównym 

Instytucie Górnictwa i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. 

Zdaniem autorów, najważniejszym wynikiem przedstawionym w tym cyklu jest – 

po raz pierwszy sformułowana w części pierwszej – konstruktywna definicja 

(stanowiąca estymator i predyktor) zagrożenia tąpnięciem, analizowana w rozdziale 2 

niniejszej pracy. Definicję tę warto zestawić z definicją zagrożenia sejsmicznego, 

pamiętając, że „obszarem (T,P)” nazywa się łącznie okres czasu (t, t + T) oraz pole P 

emisji, stanowiące obserwowany fragment pokładu (a symbolem T* wskazuje się 

tąpnięcie): 
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1. Prognozowane w chwili t zagrożenie sejsmiczne ZT,P(t, Eg) jest to prawdopo-

dobieństwo przekroczenia, przez wyemitowaną w obszarze (T,P) energię 

całkowitą )(tE
c

T,P , lokalnie ustalonej wartości progowej Eg (np. Eg = 1
 
·
 
10

5
 J). 

2. Prognozowane w chwili t zagrożenie tąpnięciem )(tZ
T*

T,P jest to całkowite 

prawdopodobieństwo tąpnięcia w obszarze (T,P). 

Termin „całkowite prawdopodobieństwo” ma znaczenie tylko matematyczne; dla 
użytkownika znaczy tyle co prawdopodobieństwo. 

Zagrożenie sejsmiczne jest estymowane i prognozowane wyłącznie na podstawie 
obserwacji sejsmoakustycznych (AE) i sejsmologicznych (wstrząsów), wykorzystując, 
gdy to możliwe, informacje dodatkowe o czynnikach wpływających na AE i wstrząsy 
– na przykład informacje o aktualnej szybkości skrawania (np. Kurzeja 2004). 

Estymacja i prognoza zagrożenia tąpnięciem wymaga – prócz tych samych in-

formacji co powyżej – także informacji statystycznych (z przeszłości) o zależności 
P(T*│E) prawdopodobieństwa tąpnięcia od energii wstrząsu. Informacje te, choć 
niezbyt dokładne, są dostępne. 

Zagrożenie tąpnięciem )(tZ
T*

T,P jest dokładnie tą wielkością, która interesuje 

górników. 
Obydwa zagrożenia są jednoznacznie, ilościowo zdefiniowane, mieszczą się  

w przedziale (0, 1) i przedział ten może być dzielony na podprzedziały zwane stanami 
zagrożenia – odpowiednio sejsmicznego i tąpnięciem. W obu przypadkach możliwa  
i niezbyt trudna

*)
 jest przybliżona prognoza (o dokładności zależnej od dokładności 

obserwacji energii AE i wstrząsów), a pierwszym krokiem jest zawsze prognoza 

rozkładu pt(E) energii 1)(tZ
c
T,P , która to energia aproksymuje dziś nieprognozowalną 

(metodami sejsmoakustyki i sejsmologii) energię pojedynczego „nadchodzącego” (?) 
wstrząsu. Zdaniem autorów, najważniejszym zadaniem sejsmoakustyki i sejsmologii 
górniczej (w tym zakresie) staje się teraz poprawa dokładności estymacji czynników 
pt(E) i P(T*│E) – wchodzących w skład ściśle definiującego zagrożenie Z

T*
(t) 

równania (2.6) – określających odpowiednio prawdopodobieństwo emisji, w obszarze 
(T,P), energii E oraz prawdopodobieństwo warunkowe tąpnięcia, pod warunkiem 
wystąpienia zdarzenia o energii E. 

Równania (2.7a) oraz (2.7b) stanowią – wraz z aproksymacją energii ewen-

tualnego wstrząsu za pomocą energii całkowitej 1)(tE
c

T,P – przybliżenia, 

proponowane w tej pracy przez autorów, umożliwiające prognozę (za pomocą 

równania (2.8a, b, c)) zagrożenia tąpnięciem. 
 

Wnioski: 

1. W artykule przedstawiono, dostosowany do potrzeb sejsmoakustyki i sejsmologii 

górniczej, algorytm prognozy na odległość H >1, będącą niewielką wielokrotno-
ścią okresu T = 1 obserwacji, wraz z przedziałami ufności. Szerokość przedziałów 

                                                        
*) gdy istnieją i działają (dla danej ściany) sieci obserwacyjne oraz oprogramowanie prognozu-

jące rozkład pt(E) energii. 
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ufności szybko zwiększa się wraz z H, stąd niecelowa jest prognoza na odległość 
większą od kilku jednostek (T) czasu. 

2. Przedstawiono też predyktor/estymator (2.8a, b, c) – umożliwiający łatwą, choć 
tylko przybliżoną – ocenę i prognozę zagrożenia tąpnięciem (zdefiniowanego jako 
prawdopodobieństwo tąpnięcia w obszarze (T,P)). 

3. W części drugiej opisano kompletną metodę prognozy parametrów rozkładu pt(E) 

energii całkowitej 1)(tE
c
T,P i wykazano, że błąd prognozy zależy od błędu ob-

serwacji energii i od częstości tej obserwacji. 
4. Łącznie w części pierwszej, drugiej i trzeciej opisano kompletną, choć przybliżoną 

metodę prognozy oczekiwanego ryzyka finansowego oraz zagrożenia sejsmiczne-

go i tąpnięciem. 
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