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INTERPOLACJA MODELI WŁAŚCIWOŚCI 
AGROCHEMICZNYCH GLEBY

Rafał Pudełko

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Abstrakt

W pracy scharakteryzowano właściwości najpopularniejszych metody interpo-
lacji danych przestrzennych oraz oceniono ich przydatność do wykreślania map wła-
ściwości chemicznych gleby w obrębie pola produkcyjnego. Wykorzystano materiał 
(próby glebowe) z lat 1994 – 2002, który pobierany był cyklicznie, co 2-3 lata na po-
lach Stacji Doświadczalnej IUNG PIB w Baborówku. Do interpolacji użyto zbiorów 
próbek pobieranych w regularnych siatkach, o oznaczonych laboratoryjnie zawar-
tościach składników pokarmowych. Tak przygotowany zbiór danych został opraco-
wany  w systemie informacji geograficznej (GIS). Wykonano analizy statystyczne, 
geostatystyczne i przestrzenne zbiorów danych oraz interpolacje modeli przy uży-
ciu najpopularniejszych metod dostępnych w środowisku GIS. Metody interpola-
cji oraz ich parametry zostały ocenione pod względem dokładności i wiarygodno-
ści. Otrzymane modele zostały ocenione pod względem możliwości ich wykorzysta-
nia w przeprowadzeniu optymalizacji nawożenia przez zastosowanie różnicowania 
dawki nawozu w obrębie pola.

Abstract

The goal of the study was to characterize the properties of the most popular in-
terpolation method of spatial data and the evaluation of its usefulness for making 
maps of soil’s chemical properties. Soil samples cyclically colected (every 2-3 years) 
between 1994 - 2002 at “Baborówko” IUNG – PIB Experimental Station were used 
as the main data. Interpolations were based on samples taken from the regular ne-
twork. For each sample the content of chemical properties was measured with labo-
ratory methods. The whole data set was processed by geographic information sys-
tem (GIS). The statistic, geostatistic and spatial analyses of soil properties were con-
ducted. Based on this information various deterministic and stochastic interpolation 
methods (available in GIS) were used. Precision and reliability of chosen interpola-
tions methods and their parameters were evaluated. The obtained models were eva-
luated for their applications by the variability rate technology.



WSTĘP

Interpolacja danych przestrzennych jest to metoda szacowania wartości badane-
go zjawiska w dowolnym punkcie jego występowania. Wartość interpolowana zo-
staje obliczona na podstawie wartości najbliższych punktów (próbek) za pomocą 
matematycznego wzoru charakterystycznego dla danej metody.

Programy komputerowe typu GIS (Geographic Information System) dają moż-
liwość tworzenia ciągłego przestrzennie modelu zjawiska na podstawie interpola-
cji dowolnego zbioru próbek do regularnej siatki. Modele tego typu zwane modela-
mi rastrowymi są najczęściej używanym formatem danych do wykonywania analiz 
przestrzennych.

GIS jest technologią wykorzystywaną w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. 
Jedną z nich jest rolnictwo.

Metody interpolacji danych, uzyskanych przez próbobranie, które są zaimple-
mentowane w GIS pozwalają m.in. na wykreślenie map charakteryzujących prze-
bieg zmienności właściwości gleby. Interpolacje wykonywane są na zbiorach punk-
tów, które posiadają atrybuty położenia (współrzędne geograficzne opisujące loka-
lizację punktu) oraz atrybuty charakteryzujące badaną cechę. Rezultatem interpola-
cji jest model zjawiska, który można postrzegać jako jego zgeneralizowaną formę 
zapisaną w postaci cyfrowej. Po jej opracowaniu kartograficznym można otrzymać 
mapę lub też wykorzystać model (najczęściej rastrowy) do dalszych analiz prze-
strzennych.

Jedną z dyscyplin nauk rolniczych, która wykorzystuje informacje o zróżnico-
waniu zjawisk wpływających na plonowanie roślin w skali pola jest rolnictwo precy-
zyjne. Efektem tego rozpoznania jest zaplanowanie i wykonanie zróżnicowania za-
biegów agrotechnicznych. Aby to zadanie było możliwe do wykonania w praktyce, 
konieczne jest wykonanie następujących etapów pracy: 1) ocena zmienności w ska-
li pola na podstawie pomiarów (próbkowania lub technik zdalnych), 2) wykonanie 
modeli zjawisk, 3) wykonanie analiz danych w środowisku GIS pod kątem zróżni-
cowania zabiegów agrotechnicznych, 4) zróżnicowanie zabiegów agrotechnicznych 
podczas prac polowych.

Modele zjawisk (etap 2) wykonywane są najczęściej za pomocą interpolacji da-
nych uzyskanych w pierwszym etapie. Od ich jakości zależy prawidłowe wykonanie 
kolejnych etapów. Dlatego tak ważnym jest zastosowanie odpowiedniej metody in-
terpolacji w zależności od jakości i rodzaju danych.

CELEm NINIEjSZEj pRACY jEST:

• Ocena deterministycznych i stochastycznych metod interpolacji modeli właści-
wości chemicznych gleb w obrębie pola. 



Interpolacja modeli właściwości agrochemicznych gleby

• Ocena wpływu przestrzennego (geograficznego) rozkładu danych, rozkładu 
statystycznego oraz geostatystycznego populacji na powstawanie lokalnych i 
globalnych błędów w modelach interpolowanych różnymi metodami.

• Opis metodyki tworzenia modeli (map) właściwości gleb przy uwzględnieniu 
zmienności przestrzennej występującej na badanym polu.

1. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

1.1 Badania zmienności właściwości gleb

Technologiczne możliwości tworzenia cyfrowych modeli właściwości gleb

Cyfrowe modelowanie zmienności przestrzennej właściwości gleb stało się 
możliwe dzięki zastosowaniu: 
1) Systemów Informacji Geograficznej (Geographical Information System - GIS),  
2) Globalnego Systemu Pozycjonowania (Global Positioning System - GPS) oraz  
3)  rozwojowi technologii informatycznych opartych na mikroprocesorach. 

Środowisko GIS pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji przestrzen-
nej. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne analizowanie wielu właściwości pola 
produkcyjnego, zastosowanie metod geostatystycznych do opisania jego różnorod-
ności oraz sporządzanie cyfrowych map, o potrzebnej rozdzielczości przestrzennej, 
na podstawie których można przeprowadzić zróżnicowanie zabiegów agrotechnicz-
nych (Usery i in. 1995).

GPS jest to satelitarny system pozwalającym na określenie współrzędnych geo-
graficznych kartowanych obiektów. Udostępnienie tego systemu przez Ministerstwo 
Obrony Stanów Zjednoczonych dla zastosowań cywilnych przyczyniło się od lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku do rozwoju wielu technologii korzystających 
z pozycjonowania (Jadczyszyn i Stuczyński 2001). W maju 2000 roku Departament 
Obrony Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o zaprzestaniu wprowadzania „szu-
mu” do sygnału emitowanego przez pion satelitarny GPS. Wpłynęło to na znacz-
ne zwiększenie dokładności pozycjonowania oraz obniżenie kosztów związanych z 
wdrażaniem technologii GPS (Shannon i in. 2002). Zastosowanie pozycjonowania 
GPS w pracach polowych umożliwia zwiększenie szybkości poboru próbek oraz au-
tomatyczne przypisanie współrzędnych geograficznych dla każdej próbki.

Metody komputerowe pozwalają na wykonywanie obliczeń (interpolacji), które nie 
były możliwe w przypadku stosowania klasycznych metod kartograficznych (Saliszczew 
1998) dla prezentacji zjawisk ciągłych przestrzennie (ArcView 1996, Erdas 1998).

Informację o zmienności przestrzennej można uzyskiwać mierząc wartości ba-
danego zjawiska punktowo lub w sposób ciągły. Pomiary punktowe w siatce stoso-
wane są przede wszystkim do określenia właściwości gleb. Metody pobierania pró-
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bek glebowych oraz techniki interpolacji zostały szczegółowo opisane przez Wollen-
haupta i in. (1994 i 1997). Pomiary ciągłe można wykonywać na dwa sposoby:  uży-
wając sensorów rejestrujących wartość zjawiska z założonym interwałem czasowym 
lub stosując techniki teledetekcyjne. Sensory montowane na maszynach rolniczych 
umożliwiają wykonywanie pomiarów podczas prac polowych. Mierzone wartości  
to najczęściej wielkość plonu, przewodnictwo elektryczne gleb oraz  
pH  (Sudduth i in. 1997, Adamchuk 2004). Techniki teledetekcyjne umożliwiają 
uzyskiwanie informacji w sposób zdalny. Największą ich zaletą jest bezinwazyj-
ność i szybkość pomiarów (Brisco i Grunijter 1997). Podstawowymi parametrami 
wykonywanych zdjęć są rozdzielczość i zakres spektralny obrazu. Żaden z wymie-
nionych sposobów pozyskiwania informacji o zmienności przestrzennej nie daje go-
towej mapy badanego zjawiska. W każdym przypadku należy uzyskane dane prze-
analizować za pomocą odpowiednich metod w środowisku GIS. Mapy sporządzane 
na podstawie pomiarów punktowych powstają na drodze interpolacji wartości. Dane 
z pomiarów ciągłych powinny zostać poddane filtracji. Zdjęcia wykonane metoda-
mi zdalnymi powinny zostać poddane korekcji geometrycznej, spektralnej i atmos-
ferycznej (Erdas 1998). 

Niniejsza praca poświęcona jest jedynie omówieniu i ocenie metod korzystają-
cych z pomiarów punktowych.

Rozpoznanie zmienności właściwości gleb w skali pola 
na podstawie próbobrania

Tekstura, struktura oraz zawartość materii organicznej w glebach wykazują sil-
ne korelacje z rodzajem podłoża (skały macierzystej) oraz topografią terenu. Takich  
związków nie wykazują właściwości chemiczne gleb, od których zależy plonowanie 
roślin. Wynikać to może ze zróżnicowania zabiegów agrotechnicznych, np. sposobu 
orki, płodozmianu, nawożenia itp. (Wollenhaupt i in. 1997). 

Najpopularniejszym rodzajem danych opisujących właściwości glebowe  
są zbiory punktów reprezentujące miejsca próbobrania. Każdy z punktów po-
siada atrybuty x, y (współrzędne miejsca pobrania próbki) oraz określone wła-
ściwości fizyczne i/lub chemiczne gleby w danym punkcie. Na podstawie takie-
go zbioru można sporządzić mapę typów, rodzajów, kompleksów glebowych 
lub mapę zasobności pola w dany składnik pokarmowy, wpływający na właści-
wości plonotwórcze gleby. Decydujący wpływ na jakość mapy ma sposób wy-
boru lokalizacji pobierania próbek oraz metoda jej wykreślenia (Wollenhaupt i 
in. 1997). Metoda próbobrania powinna być dostosowana do zmienności prze-
strzennej i czasowej właściwości glebowych. Wilding (1985) w celu zróżni-
cowania próbobrania zaproponował wykonanie klasyfikacji wyselekcjonowa-
nych właściwości glebowych na kategorię o niskiej, średniej i wysokiej warian-
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cji przestrzennej. Im większa wariancja na danym obszarze (w obrębie pola) tym 
próbobranie powinno być wykonane z większą rozdzielczością przestrzenną.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej stabilną właściwością gleby jest 
pH (Mulla 1993, Pierce i in. 1995). Typowy współczynnik zmienności (Coefficient  
of Variation – CV) dla pH wynosi około 10%. Większą zmienność przestrzen-
ną wykazują: zawartość substancji organicznej, potas, fosfor i NO3-N (Gotway i 
in. 1996, Ferguson i in. 1995, Mulla 1993). Zmienność ta może być spotęgowa-
na nierównomiernym nawożeniem lub różnicowaniem zabiegów agrotechnicznych  
w granicach pola.

Zmienność przestrzenna gleby może być opisywana w czasie. Zawartości pota-
su, fosforu, magnezu oraz odczyn gleby uważa się za właściwości stosunkowo sta-
bilne (Lipiński 2000). Zaleca się wykonywanie powtórnych oznaczeń co 3-4 lata. 
Najmniejszą stabilność w glebie wykazuje azot, który powinien być oznaczany każ-
dego roku. 

Większość testów wykonuje się dla warstwy ornej gleb. Próbki pobierane  
są powierzchniowo do głębokości 15-20 cm (Peck i Melsted 1967). Głębokość zaleca-
na przy poborze próbek do oznaczenia azotu mineralnego wynosi 60-120 cm. W Polsce 
zawartość azotu mineralnego oznacza się w próbkach pobranych z trzech głębokości 
profilu glebowego co 30 cm. W celu ograniczenia zmienności lokalnej tzw. „efektu 
samorodka”, każda  próbka zbiorcza powinna być pobierana w kilkunastu miejscach  
z powierzchni  ok. 1 m� (Brown 1993). 

Gęstość przestrzenna pobieranych próbek nie może być zbyt mała.  
W przypadku ilości mniejszej niż 1 próbka/ha traci się możliwość określenia zróżni-
cowania przestrzennego (Wollenhaupt i in. 1994, 1997, Mueller i in. 2001). Najlep-
sze oszacowanie zależności przestrzennych i właściwy doboru rozdzielczości pró-
bobrania zapewniają  metody geostatystyczne (McBratney i Webster 1986, Ferrey-
ra i in. 2002).

Strategia pobierania próbek powinna być określona na podstawie przewidywa-
nej liczby próbobrań, spodziewanej zmienności przestrzennej badanego zjawiska, 
możliwości określenia charakterystycznych skupień tej zmienności, dodatkowych 
informacji  (wcześniejsze mapy zjawiska, numeryczny model terenu, zdjęcia lotni-
cze, mapy plonów), ilości charakterystycznych stref w obrębie pola oraz możliwości 
finansowych (Wollenhaupt i in. 1994). 

Istnieje wiele metod pobierania próbek: 1) próbkowanie eksperckie (judgmen-
tal, purposive sampling) – lokalizacja zostaje wybrana na podstawie subiektywne-
go wyboru, 2) próbkowanie losowe (random sampling) – każda lokalizacja ma ta-
kie same prawdopodobieństwo wylosowania (Webster i Olivier 1990), 3) próbkowa-
nie stratyfikowane (stratified sampling) – próbki grupowane są w klasy lub też ba-
dany obszar dzielony jest na równe podobszary (najczęściej kwadratowe), w każ-
dym podobszarze lub klasie lokalizacja wybierana jest losowo (Nelson i Buol 1990),  
4) próbkowanie w klastrach (cluster sampling) – obszar dzielony jest losowo  
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na klastry indywidualnych jednostek, w każdej jednostce w obrębie klastera okre-
śla się wartość badanego zjawiska, 5) próbkowanie systematyczne (systematic sam-
pling) – próbki pobierane są regularnie w założonej siatce (kwadratowej, rombowej 
itp.) (Webster i Olivier 1990). Opisane wyżej sposoby posiadają szereg wariantów, 
modyfikacji i kombinacji.

Oznaczone cechy (x, y, z) próbek gleb służą do sporządzenia mapy. Przed za-
stosowaniem metod komputerowych mapy glebowe wykreślane były ręcznie.  Szki-
ce wykonywane były bezpośrednio na polu, dlatego też metoda ekspercka określa-
nia lokalizacji punktów cieszyła się dużym powodzeniem (Oczoś 1994, Baborówko, 
mapa glebowa 1:1000). Obecnie mapy glebowe konstruuje się przy użyciu metod in-
terpolacyjnych w środowisku GIS.

Optymalizacja dawki nawozów

Rolnictwo tradycyjne zakłada dopasowanie nawożenia do średnich warunków 
pola produkcyjnego. W przypadku dużej zmienności pola może wystąpić znaczą-
ca rozbieżność między dawką średnią, a dawką optymalną dla danego punktu. Róż-
nice pogłębiają się dodatkowo w przypadku stosowania nawozów wieloskładniko-
wych. Przenawożenie powoduje niewykorzystanie całości nawozu przez roślinę  
i w konsekwencji zanieczyszczenie środowiska, natomiast zbyt niskie nawożenie 
powoduje ograniczenie plonów (Shiel i in. 1997).

Rolnictwo precyzyjne dostarcza technologię i metodykę dla zróżnicowania wy-
siewanej dawki nawozu. Zoptymalizowanie nawożenia przez  dostosowanie daw-
ki do rzeczywistych wymagań roślin jest postrzegane jako dziedzina rolnictwa pre-
cyzyjnego, która powinna przynieść największy efekt ekonomiczny, rekompensują-
cy poniesione nakłady, związane z wdrażaniem zasad i technologii „precyzyjnych”. 
Optymalizacja polega na zróżnicowaniu dawki nawozu w zależności od rodza-
ju gleby, lokalnej zasobności w składniki pokarmowe oraz od szacowanej wielko-
ści pobrania (Jadczyszyn 1998, 2001). Wymierny efekt może zostać uzyskany, gdy 
wszystkie informacje wprowadzone do analizy będą odpowiadały rzeczywistym wa-
runkom panującym na polu. Odnosi się to głównie do jakości map zasobności, które  
są wynikiem interpolacji oznaczonych zawartości składników pokarmowych  
w pobranych  próbkach glebowych (Wollenhaupt i in. 1997). 

Stosowanie zróżnicowanych dawek przynosi lepsze rezultaty ekonomiczne  
w przypadku dużej przestrzennej zmienności plonowania roślin i właściwości agro-
chemicznych gleb w obrębie pola produkcyjnego. Jednak duża zmienność (zwłasz-
cza właściwości chemicznych gleb) wymaga większych nakładów finansowych na 
jej skartowanie. Dlatego celowym jest zoptymalizowanie poboru próbek glebowych  
w zależności od lokalnej zmienności pola oraz wykonanie analizy jakości interpolo-
wanych modeli użytych do wykreślenia mapy dawek (Mueller i in. 2003, Gangloff 
i in. 2003). 
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Poza zróżnicowaniem nawożenia istnieje możliwość optymalizacji (użycia 
zmiennej dawki) dla aplikacji innych środków produkcji odpowiedzialnych za wiel-
kość plonu. Można tu wymienić: wapnowanie, stosowanie środków ochrony roślin, 
nawadnianie, wysiew nasion i inne. Również w tych przypadkach można zastoso-
wać metody interpolacji do rozpoznania zmienności zjawisk a tym samym do oceny 
możliwości i celowości zróżnicowania dawek.

1.2 Przegląd metod interpolacji

Rozpoznanie zmienności przestrzennej cech pola powinno zostać przeprowa-
dzone przed podjęciem decyzji o wyborze metody interpolacji i zakładanej rozdziel-
czości (dokładności) modelu zjawiska przestrzennego. Jest to także wskazane przed 
planowaniem strategii pobierania próbek (Muller i in. 2001).

Zmienność przestrzenną można analizować 1) statystycznie - uwzględniając 
dużą liczebność próbek, 2) geostatystycznie przez uwzględnienie zależności prze-
strzennych w analizie statystycznej oraz 3) metodami GIS przez określenie cha-
rakterystycznych przestrzennych właściwości badanego zjawiska lub przez okre-
ślenie wpływu wybranych elementów środowiska (Cressie 1993, Usery i in. 1995). 
Zmienność przestrzenna może być także szacowana na podstawie analizy zdjęć lot-
niczych (Milfred i Kiefer  1976, Curran  1988, Brisco i Gruijter 1997, Atkinson i Le-
wis 2000).

Interpolacja jest to proces na podstawie którego można określić wartość bada-
nego zjawiska w miejscu, gdzie nie było ono zmierzone. Wartości zostaję oszacowa-
na na podstawie wartości punktów z najbliższego sąsiedztwa. Każda z metod inter-
polacji charakteryzuje się sposobem wyboru punktów sąsiednich oraz algorytmem 
obliczającym interpolowaną wartość. Metody interpolacji funkcji jednej zmien-
nej szeroko stosowane są w matematyce (Marciniak i in. 2000). W naukach przy-
rodniczych interpolacje wykonywane w przestrzeni dwuwymiarowej są obok me-
tod interpretacji (klasyfikacji) podstawowymi metodami tworzenia modeli zjawisk  
lub procesów. Modelowane obiekty charakteryzują się pewną ciągłością (continuous 
surface), na przestrzeni której można określić ich wartości. Na klasycznych (analo-
gowych) mapach do charakterystyki wielkości zjawisk ciągłych wykorzystywane są 
przeważnie izolinie. W kartografii okresu przed-komputerowego przebieg izolinii 
był interpolowany na podstawie interpretacji nieregularnej siatki trójkątów. Siatka ta 
była konstruowana w oparciu o zbiór punktów (próbek), które stanowiły wierzchołki 
trójkątów (węzły siatki). Wartości interwałowe między punktami interpolowane były  
na liniach siatki za pomocą proporcjonalnej podziałki. Punkty o tych samych warto-
ściach łączono w izolinie przy użyciu krzywika. Taka metoda stosowana była jesz-
cze w latach 90-tych (Saliszczew 1998).
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Interpolacje w przestrzeni dwuwymiarowej zdefiniować można jako okre-
ślenie wartości funkcji z = f(x, y) dla dwóch niezależnych zmiennych (Glossary 
of the mapping sciences 1994). Efektem interpolacji jest zgeneralizowany model ba-
danego zjawiska otrzymany na podstawie analizy zbioru próbek. Najpopularniejszy-
mi formatami modeli są zbiory punktów, dla których były interpolowane wartości  
(model lattice) oraz model rastrowy, nazywany także gridem (ESRI 1994).

Model rastrowy jest to macierz o stałej wielkości komórek oraz określonych 
współrzędnych geograficznych narożników. Każda komórka przyjmuje określoną 
(najczęściej interpolowaną) wartość. Model ten jest obecnie najczęściej stosowanym 
formatem do opisywania zjawisk ciągłych (Nateler i Mitasowa 2002). Innymi wyko-
rzystywanymi w środowisku GIS modelami zjawisk ciągłych są TIN (Triangular Ir-
regular Network) i diagramy Voronoja (poligony Thiessena). 

TIN opisuje zjawisko za pomocą siatki trójkątów. W wierzchołkach trójkątów 
(węzłach) znajdują się miejsca próbobrania. Wartość dla dowolnych współrzędnych 
można obliczyć trygonometrycznie znając współrzędne i wartości wierzchołka. 
Przykładem są metody: Linear Rubber Sheeting (wartości interpolowane liniowo)  
i Non-linear Rubber Sheeting (wartości interpolowane funkcją wielomianu wyż-
szego rzędu) (Erdas 1998). Ciekawy przykład rozbudowy tego modelu mający  
na celu lepsze opisanie topografii terenu podaje Perschier (1996).

Diagram Voronoja (Voronoi/Thiessen Polygons) opisuje zjawisko podobnie  
jak model TIN, za pomocą interpretowania zbioru próbek. Diagram dzieli po-
wierzchnie w ten sposób, że dowolnemu punktowi zawierającemu się na powierzch-
ni zjawiska zostaje przypisana wartość najbliższej próbki (Gold i Zhou 1990).

Tworzenie modeli rastrowych w przestrzeni dwuwymiarowej stało się moż-
liwe dzięki zastosowaniu metod komputerowych do wykonywania obliczeń.  
Metody interpolacji można podzielić na stochastyczne i deterministyczne (Deutch  
i Journel 1992).

Metody stochastyczne

Metody stochastyczne bazują na koncepcji zmiennych regionalizowanych, funk-
cjach losowych i stacjonarności (Matheron 1963, 1971, Isaaks i Srivastava 1989). Po-
zwalają na określenie istotności statystycznej modelu i niepewności wartości według 
niego szacowanych. Badania zapoczątkowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku nad zastosowaniem metod statystycznych w analizie przestrzennej dały począ-
tek nowej gałęzi nauki – geostatystyce.  Została ona zdefiniowana przez Matherona 
(1963) jako „aplikacja sformalizowanych funkcji losowych w celu rozpoznania i esty-
macji zjawisk przyrodniczych” (za Gołaszewskim 1997). Matheron oparł się na pra-
cach Krige’a (1966), który zastosował opracowaną przez siebie metodę interpolacji  
do poszukiwania złóż złotonośnych w Afryce Południowej. Od nazwiska autora me-
toda przyjęła nazwę krigingu. W różnych formach jest obecnie najczęściej stosowa-
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nym sposobem interpolowania danych przestrzennych. Niezależnie od Krige’a pod-
stawy techniki interpolacji opartej na metodach statystycznych sformułował Gan-
din (1963)

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w geostatystyce do badania 
zmienności przestrzennej jest metoda semiwariogramu (semivariogram). Do niej 
bezpośrednio odwołuje się algorytm obliczeniowy krigingu. Semiwariogram stwarza 
podstawę do określenia wag pozwalających oszacować wartość w węzłach regularnej 
siatki, przy założeniu, że estymator jest nie obciążony (tzn. średnia wartość błędów 
oszacowań wynosi zero, a wariancja oszacowań jest najmniejsza z możliwych).  Se-
miwariogram jest funkcją, która opisuje rozkład wariancji w zależności od odległości 
(wektor „h”). Parametry tej funkcji powinny zostać określone eksperymentalnie, tak 
aby odchylenie wartości teoretycznych od empirycznych było jak najmniejsze (Isaaks  
i Srivastawa 1989, Amstrong 1998). Istnieje kilka  rodzajów modeli semiwariogra-
mów. Do najprzydatniejszych w doświadczalnictwie polowym należą: model liniowy  
i sferyczny (Stroup i in.1994, Gołaszewski 1997). Dobór rodzaju krigingu powinien 
być oparty na statystycznych właściwościach przestrzennego rozkładu zbioru da-
nych. Istnieje szereg metod, dla których muszą być spełnione pewne założenia sta-
tystyczne. Najpopularniejszy jest kriging zwykły (ordinary kriging - OK), który wy-
maga spełnienia postulatu stacjonarności danych (Isaaks i Srivastawa 1989) ponie-
waż algorytm interpolujący korzysta ze średnich lokalnych wartości punktów przyję-
tych w predykacji wartości nieznanego punktu. Kriging prosty (simply kriging - SK) 
wymaga rozkładu normalnego danych (Amstrong 1998) ponieważ algorytm interpo-
lacji korzysta ze średniej całego zbioru. W każdym przypadku powinna zostać roz-
ważona  izo- lub anizotropowość rozkładu danych, a co się z tym wiąże odpowiedni 
wybór izo- lub anizo- semiwariogramu. Ciekawy przykład zastosowania semiwario-
gramu lokalnego dla dużego zbioru danych, który nie spełnia założeń statystycznych 
(stacjonarności) opisuje Whelan i in. (2001). Proponowana metoda bazuje na krigin-
gu zwykłym. Dla każdego punktu wyznacza się podzbiór danych z jego najbliższe-
go sąsiedztwa, który jest uwzględniany w określaniu przebiegu funkcji semiwario-
gramu. Innym sposobem na przygotowanie danych do interpolacji jest ich transfor-
macja przez logarytmowanie, potęgowanie, transformację Boxa-Coxa itp., która ma 
na celu nadanie danym rozkładu normalnego (Deutch i Journel 1992).

Ze względu na swoją użyteczność kriging jest często modyfikowany w celu uzy-
skania lepszej estymacji poszczególnych zjawisk. Modyfikacje te często korzystają  
z mieszanego stochastyczno-deterministycznego sposobu interpretacji danych.  
Do najpopularniejszych należą: kriging uniwersalny (universal kriging - UK), kriging  
z zewnętrznym przesunięciem (kriging with external drift), kriging resztowy  
lub beztrendowy (residual kriging, detrended), kriging klasowy (class kriging) oraz 
kriging indykatorowy (indicator kriging).

 Kriging uniwersalny jest oparty na modelu przestrzennej regresji wielokrotnej, 
rozdzielającej funkcje stochastyczne na liniową kombinację funkcji deterministycz-
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nych, określoną w każdym punkcie regionu i składnik losowości, będący resztą funkcji 
stochastycznej (Ustrnul i Czekierda 2002).  Kriging z zewnętrznym przesunięciem  jest 
szczególną postacią krigingu uniwersalnego. Znajduje on zastosowanie w meteorolo-
gii (Wackernagel 1998). Kriging resztowy wykorzystuje założenia krigingu zwykłego  
i używany jest przy analizie zależności pól meteorologicznych od orografii (Bihari 
2002, Ustrnul i Czekierda 2003). Kriging klasowy  został zaproponowany przez Al-
larda (1998) jako metoda klasyfikacji danych oparta na Gausowskim modelu geo-
statystycznym. Kriging indykatorowy pozwala na ominięcie ograniczeń wynikają-
cych z założenia normalności rozkładu zbioru danych i ich stacjonarności (Lloyd i 
Atkinson 1999).

Procedury interpolacyjne pozwalają na krigowanie danych dla określonych 
punktów (point kriging) lub dla powierzchni o regularnym i nieregularnym kształ-
cie (block kriging) (Amstrong 1998). W przypadku modeli rastrowych interpolacja 
krigingiem punktowym dotyczy wartości środka komórki (piksela), a w przypad-
ku krigingu blokowego wartość uśredniona jest do powierzchni. Dla dużych pikseli  
ten rodzaj interpolacji wydaje się być właściwszy.

Metody deterministyczne

Deterministyczne metody interpolacji tworzą modele rastrowe na podstawie 
funkcji, w której zmiennymi są wartość próbek i ich odległości od punktu, dla które-
go interpolowana jest wartość. Zbiór danych nie musi spełniać założeń statystyczne-
go rozkładu zbioru danych czy też postulatu ich stacjonarności. 

Najprostszymi interpolacjami deterministycznymi są metody obliczające war-
tość na podstawie lokalnej tendencji centralnej podzbioru danych (Local Methods  
of Central Tendency). Wartość może być określona przez obliczenie średniej arytme-
tycznej lub mediany dla najbliższego sąsiedztwa interpolowanego punktu (Wollen-
haupt i in. 1997). Wadą jest nieuwzględnienie przestrzennej zależności między od-
ległościami punktów od miejsca interpolacji, a ich wartościami. Pewną modyfika-
cją tej metody jest wstępne przeklasyfikowanie danych i wybranie na ich podstawie 
pewnych charakterystycznych nie nakładających się na siebie obszarów. Punkty w 
ich obrębie interpolowane są przez wyznaczenie wartości tendencji centralnej tylko  
w obrębie danego podzbioru (Stratified Measures of Central Tendency). Pozwala to 
na ograniczenie błędów wynikających z anizotropowości modelowanego zjawiska 
(Wollenhaupt i in. 1997).

Najpopularniejszymi metodami deterministycznymi są metoda odwrotnych od-
ległości IDW (Inverse Distance Weighted) oraz funkcji sklejanych (spline) (ArcView 
Spatial Analyst, 1996). Metoda IDW daje dobre rezultaty w przypadku, gdy zbiór 
danych nie spełnia założonego rozkładu statystycznego lub postulatu stacjonarno-
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ści. Wadą metody IDW jest generowanie efektu „bawolich oczu”. Są to eliptyczne-
go kształtu miejsca o wartościach progowo różniących się od sąsiednich. Efekt ten 
jest wynikiem niedoskonałości wzoru i należy traktować go jako artefakt. Ulega on 
redukcji przy zastosowaniu mniejszej wartości współczynnika wagowego i większej 
liczby sąsiednich punktów. Jeżeli wartość współczynnika wagowego będzie zbyt 
duża, wtedy rozkład opisywanego zjawiska będzie dążył do modelu Voronoja. She-
pard (1968) rozszerzył metodę IDW przez wprowadzenie kierunku wyboru sąsiadu-
jących punktów dla zbiorów obciążonych trendem (anizotropowych).

Metoda spline interpoluje wartości przy pomocy funkcji, która minimalizuje krzy-
wiznę opisywanej powierzchni. Metoda ta należy do rodziny interpolacji funkcjami 
wielomianowymi. Rezultatem jej stosowania jest „wygładzony” model dopasowany  
do wszystkich punktów, na podstawie których był interpolowany (Craven i Wahba 
1979). Metodę tą można porównać do rozciągania gumowej powierzchni na szkiele-
cie modelu. Interpolacja spline najlepiej modeluje zjawiska charakteryzujące się małą 
lub płynną zmiennością przestrzenną, jak na przykład koncentracja zanieczyszczenia  
w glebie. Dobre rezultaty osiąga się też przy modelowaniu rzeźby terenu. Warun-
kiem jest brak takich form „nieciągłych” jak urwiska, wąwozy itp. (Hutchinson 
1991). 

Istnieje wiele metod na określanie funkcji interpolacyjnej (krzywej skleja-
nej) (ArcView Spatial Analyst, 1996). Do najpopularniejszych należą: Regularized 
Spline, Tension Spline, Regularized Spline with Tension (RST) (Neteler i Mitaso-
wa. 2002). Metoda Regularized Spline tworzy wygładzoną, stopniowo zmieniającą  
się powierzchnię, która płynnie przechodzi między wartościami punktów użytych  
do jej interpolacji. Metoda Tension Spline w odróżnieniu od poprzedniej sztywno 
dopasowuje powierzchnie do wszystkich wartości punktów, co powoduje mniejsze 
wygładzenie modelu. Metoda RST używa funkcji interpolującej, która jest sumą 
funkcji trendu i zmienności lokalnej. Wadą interpolacji spline jest znaczne przesza-
cowywanie lub niedoszacowywanie wartości (zwłaszcza metoda Tension Spline) w 
miejscach bliskich punktom znacznie różniących się wartościami lub znajdujących 
się na obrzeżach modelu. Metoda lepszego dopasowania powierzchni przez zasto-
sowanie funkcji wyższego stopnia została omówiona przez Wahba’e (1990) oraz Gu 
i Wahba’e  (1993). Jeżeli za funkcję bazową modelowania (radial basis function) 
przyjęty zostałby semiwariogram to metoda ta byłaby tożsama z metodą krigingu 
(Wollenhaupt i in. 1997, Dobrule 1984). 

Wraz z zastosowaniem metod komputerowych wzrosło zainteresowanie  
tym rodzajem interpolacji. Spline daje lepiej wygładzoną i „przylegającą” po-
wierzchnie niż metoda IDW. Wymaga jednak bardziej skomplikowanych obliczeń. 
Prace Hutchinsona z początku lat dziewięćdziesiątych (1991, 1993, 1994) spopula-
ryzowały zastosowanie tej metody w systemach informacji geograficznej (GIS). 

***

1
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W Polsce po raz pierwszy zwrócono uwagę na metody interpolacji w la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Uhorczak do wykonywania map izopleto-
wych użył  metody liniowej z zastosowaniem trójkątnego układu osi interpola-
cji. Uhorczak nie opublikował swojej metody ani uzasadnienia jej sposobów inter-
polacji, jednakże metoda ta była tematem wielu dyskusji i znalazła zastosowanie  
w późniejszych pracach (za Mościbrodą 1999).

W piśmiennictwie polskojęzycznym można znaleźć niewiele publikacji, któ-
re opisują metody geostatystyczne oraz ich zastosowanie w badaniach rolniczych  
i środowiskowych. Do ważniejszych należą prace Gołaszewskiego (1996, 1997, 2000) 
dotyczące doświadczalnictwa polowego, Fabera i Jadczyszyn (2001) oraz Błaszczy-
ka (2001) dotyczący zmienności przestrzennej plonu pszenicy ozimej, Usowicza i 
in. (1995) oraz Usowicza (1999) z zakresu gleboznawstwa, Górskiego i Zaliwskiego 
(2002) o modelu agroklimatu Polski, Ustrnula i Czekierdy (2003) o zróżnicowaniu 
przestrzennym warunków termicznych powietrza, Mościbrody (1999) opisujące me-
tody konstruowania map statystycznych, Krajewskiego i in. (1994, 1995) zajmujące  
się analizą zanieczyszczeń.

W formie podręcznikowej zastosowanie metod interpolacyjnych zostało opi-
sane w książce Magnuszewskiego (1999) i Przewodniku geoinformatycznym (Er-
das 1998).

Inne metody tworzenia i analizy modeli zjawisk ciągłych

Sieci neuronowe znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i tech-
niki. Powszechnie stosuje się je do analizy obrazów i danych wielowymiaro-
wych przestrzennie. Ten sposób przetwarzania informacji zastosowano również  
w systemach informacji geograficznej. Do najpopularniejszej metody analizy da-
nych geograficznych należą sieci neuronowe Kohonena (SOM – Self-Organizing 
Map, Kohonen 1984). Sieć należy do typu uczonych w trybie „bez nauczyciela”. 
Prowadzi do nienadzorowanej klasyfikacji i uogólnienia wielowymiarowych danych 
przestrzennych. O możliwości modelowania związków między wskaźnikami glebo-
wymi, wegetacji, warunkami meteorologicznymi a plonem roślin świadczą prace 
Suduth i in. (1996) oraz Fabera (2000). 

Modelowanie przestrzenne GIS wykonywane na interpolowanych modelach 
rastrowych. Systemy informacji geograficznej pozwalają na jednoczesne analizowa-
nie wielu rodzajów danych (wektorowe, rastrowe, bazy danych). W ten sposób moż-
na budować modele zjawisk oparte na wielu zmiennych (Erdas 1998, ArcView Spa-
tial Analysis 1996, Pebesma i Wesseling 1998). Modele te można zaliczyć do szerszej 
rodziny modeli matematycznych opisujących ilościowo zjawiska rzeczywiste. Mo-
del matematyczny jest formalizacją mechanizmów występujących w świecie rzeczy-
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wistym. Powinien być na tyle prosty, aby umożliwiał formalne ujęcie, zrozumienie  
i merytoryczną interpretację zjawisk lub procesów. Powinien być także na tyle złożo-
ny, aby wiernie (przy założonej dokładności) ujmował przebieg modelowanego zja-
wiska. Model może składać się z jednej lub wielu funkcji o ogólnej postaci: charak-
terystyka cechy Y = f (Xdi, Xdj, Xl), gdzie f jest pewną funkcją niezależnych zmien-
nych deterministycznych ilościowych (Xdi) i jakościowych (Xdj) oraz zmiennych 
losowych Xl. Y zaś jest obserwowaną deterministyczną lub losową zmienną zależną. 
W badaniach rolniczych przykładami opisywanych zmiennych są: Y – plon,  
Xdi – nawożenie, Xdj – rodzaj gleby, Xl – zmienność lokalna (nugget effect) dowol-
nego czynnika plonotwórczego pola (Mądry i in. 1999). Środowisko GIS daje moż-
liwości zautomatyzowania wielu procesów poprzez wykorzystanie języka skryptów 
lub programowania wizualnego struktury modeli (Erdas 1998).

Najprostszymi analizami są operacje arytmetyczne wykonywane na odpowia-
dających sobie komórkach macierzy. Do bardziej zaawansowanych należą wspól-
ne analizy warstw wektorowych i rastrowych lub odwoływanie się do baz danych 
(ESRI 1996). 

Środowisko GIS pozwala także na interpretowanie zdalnych pomiarów cią-
głych do modelu rastrowego. Odbywa się to na drodze klasyfikacji w przypadku 
zdjęć lotniczych i satelitarnych lub na drodze reinterpolacji czy modelowania da-
nych uzyskanych z sensorów pracujących w trybie pomiaru, który można uważać 
za ciągły przestrzennie. Sensorami takimi są: mierniki plonu, odbiorniki GPS oraz 
rzadziej stosowane mierniki optyczne, radiometryczne, mechaniczne, akustyczne  
i elektrochemiczne (Adamchuk i in. 2003, 2004).

Metody oceny jakości interpolowanych modeli

Metody walidacji. Najprostszą metodą walidacji modelu jest sprawdzenie 
jego dokładności poprzez porównanie z niezależnym danymi, czyli nie użytym  
do interpolacji zbiorem punktów. Najczęściej wykorzystywanymi miarami staty-
stycznymi do badania dokładności predykcji i dokładności replikatywnej modeli  
są współczynnik korelacji Pearsona w przypadku rozkładów normalnych analizowa-
nych zbiorów i współczynnik korelacji rangowej Spearmana i Kendalla, gdy zbiory  
nie spełniają założeń rozkładu normalnego (Mądry i in. 1999). Kolejnymi wykorzy-
stywanymi wskaźnikami są: funkcja liniowa regresji, współczynnik determinacji, 
błąd średniokwadratowy (RMSE, Root Mean Squared Error), średni błąd absolutny 
(MAE,  Mean Absolute Error). 

Największą wadą metod statystycznych jest nieuwzględnienie zależności prze-
strzennych w porównywanych parach punktów i rozkładach zbiorów danych. Czę-
sto okazuje się, że „gruby” lokalny błąd wpływa znacząco na statystyczną zależność 
między analizowanymi zbiorami danych. Wprowadzenie kolejnej zmiennej – lokali-
zacji próbek, znacznie poprawia wyniki badań.

17
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Metoda kroswalidacji (cross validation). Metoda ta pozwala na porównanie 
wartości rzeczywistych i przewidywanych (interpolowanych). Analiza wykonana 
zostaje wyłącznie na podstawie wejściowego zbioru danych (wartości rzeczywiste), 
który został użyty w procesie interpolacji modelu rastrowego. Metoda ta pomaga w 
wyborze metody interpolacji i/lub wyborze optymalnych parametrów dla metody in-
terpolacyjnej. Parametrami tymi mogą być: współczynniki wagowe, parametry se-
miwariogramu lub strategia poszukiwania najbliższych punktów (Isaaks i Srivastava 
1989). Kroswalidację przeprowadza się w dwóch etapach: 1) ze zbioru danych usuwa 
się punkt, 2) dla lokalizacji usuniętego punktu interpoluje się wartość wybraną metodą 
interpolacji używając całego zbioru punktów z wyjątkiem usuniętego. W ten sposób, 
otrzymuje się parę wartości - rzeczywistą i interpolowaną. Zależności dla całego zbio-
ru mogą być określone statystycznie (wariancja, CV, RMSE itp.) lub zwizualizowane  
na wykresie.

Prezentowane powyżej metody znajdują także zastosowanie do walidacji mode-
li zjawisk otrzymanych na drodze szerzej pojmowanego modelowania matematycz-
nego przy zastosowaniu wielu rodzajów danych (ich atrybutów). 

Do tej pory przeprowadzono wiele badań w różnych dziedzinach nauk przy-
rodniczych, porównujących poszczególne metody interpolacji. Przykładami mogą 
być prace: Creutin i Obleda (1982), Van Kuilenburg i in. (1982), Franke (1984), Ag-
terberg (1984), Dobrule (1984), Laslett i in. (1987, 1994), Weber i Englund (1994), 
Wollenhaupt (1994), Gotway i in. (1996) oraz Mueller i in. (2001). Wynika z nich,  
że nie można wskazać jednej metody, która by dawała najlepsze rezultaty  
we wszystkich przypadkach. Sugeruje to potrzebę podejmowania wstępnej analizy 
danych, a później otrzymanych modeli. 

2. MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ

W pracy wykorzystano materiały pochodzące z badań zmienności przestrzennej 
właściwości gleb, które są prowadzone w Stacji Doświadczalnej Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Baborówku (województwo wielkopolskie). Sta-
cja ta prowadzi wielkoobszarowe doświadczenia łanowe z zastosowaniem metody-
ki i techniki rolnictwa precyzyjnego. Pola doświadczalne Stacji zajmują powierzch-
nie 53,6 ha, na których uprawia w systemie płodozmiennym pszenice ozimą, jęcz-
mień jary oraz rzepak (rys. 1). Współrzędne geograficzne środka pola doświadczal-
nego: N 52,585O E 16,640O. Na polach Stacji stosowana jest optymalna agrotech-
nika z uwzględnieniem zaleceń IUNG dla technologii przyjętych w rolnictwie inte-
growanym.

Na całym obszarze pól określone zostały punkty pomiarowe, w których regular-
nie pobierane są próbki glebowe, na podstawie których sporządza się mapy właści-
wości chemicznych gleb (rys. 2). Dane te są  dostępne od 1994 roku. 
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Wszystkie dane przestrzenne zostały skonwertowane do postaci cyfrowej  
w systemie informacji geograficznej (GIS). System ten pozwala na archiwizowa-
nie, analizowanie i wizualizowanie danych przestrzennych. GIS dla SD Baborów-
ko został opracowany przy użyciu szeregu programów narzędziowych. Obecnie jest 
w stanie pełnej operatywności oraz gotowości na rozszerzenie o dane z przyszłych 
lat. 

Rys. 1. Układ pól doświadczalnych
Fig. 1. System of experimental fields

Rys. 2. Siatki pomiarowe. 1) i 2) pomiary dokonano w rzędach co 24 m, część punktów 
pomiarowych różni się współrzędnymi; 3) pomiary dokonano w rzędach co 36 m 

Fig. 2. Sampling  network. 1) and 2) space between rows = 24 m, some samples have 
different  co-ordinates; 3) space between rows = 36 m
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Edycję danych wektorowych i rastrowych wykonano w środowisku ArcView  
i ArcInfo. Analizy geostatystyczne wykonano w programach: ArcGis, Vasper, GS+, 
statystyczne w programie Statistica. 

W omówieniu wyników badań określono jak wybór metody interpolacji i jej 
parametrów wpływa na jakość otrzymanego modelu rastrowego. Do przeprowadze-
nia tych analiz posłużono się danymi glebowymi z siatek 24x24 oraz 36x36 (rys. 2).  
W pierwszym etapie wykonano analizy statystyczne, geostatystyczne i przestrzen-
ne zbiorów danych. Na podstawie tych analiz oceniono zróżnicowanie przestrzen-
ne właściwości gleby w obrębie pola oraz możliwości wykonania dokładnych mo-
deli przy pomocy metod stochastycznych. Następnie porównano modele interpo-
lowane metodami stochastycznymi i deterministycznymi. Oceniono wpływ doboru 
rozdzielczości modelu rastrowego oraz liczebności próbek na jakość uzyskiwanych 
modeli  w drodze interpolacji. 

3. WYNIKI BADAŃ

3. 1 Analizy statystyczne, geostatystyczne i przestrzenne próbek gleb

Analiza statystyczna, geostatystyczna i przestrzenna zbioru próbek ma za za-
danie weryfikację wiarygodności zebranych danych oraz ocenę możliwości stwo-
rzenia na ich podstawie modelu (mapy) badanego zjawiska. Komputerowe pro-
gramy statystyczne i GIS dostarczają narzędzi do przeprowadzenia tego typu ba-
dań. Za pomocą analizy statystycznej określa się rozkład próbki i jej dopasowanie  
do hipotetycznego modelu populacji (o rozkładzie statystycznym). Analiza geostaty-
styczna określa autokorelację przestrzenną danych. Na podstawie tych dwóch analiz  
określa się możliwość efektywnego zastosowania interpolacji stochastycznych. Do-
pełnieniem analizy statystycznej i geostatystycznej jest analiza przestrzenna. Na jej 
podstawie można określić geograficzny rozkład danych oraz wpływ innych czynni-
ków (środowiskowych i/lub poza środowiskowych), które rzutują na trend lub ano-
malie wartości próbek. Wyżej wymienione typy analiz są podstawą doboru najwła-
ściwszej metody interpolacji oraz jej parametrów.

3.1.1 Analiza statystyczna

Dla wybranych właściwości glebowych (zbiorów próbek) zastosowano nastę-
pujące analizy statystyczne: 1) analizę opisową, 2) badanie rozkładu danych i ich 
dopasowania do rozkładów hipotetycznych, 3) analizę korelacji wartości par próbek 
glebowych dla właściwości określonych w roku 1999 i 2002.

20
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Statystyczna analiza opisowa próbek glebowych z lat 1994, 1999 i 2002 ma 
na celu określenie charakterystycznych cech chemicznych właściwości gleby na ba-
danym polu oraz stanowi uzupełnienie opisu rozkładów danych przedstawionych w 
postaci histogramów. Do analizy wybrano następujące cechy: pH gleby w 1 N KCl, 
zawartość P�O5, K�O oraz Mg w 100 gramach gleby (tab. 1). Z uwagi na dużą liczeb-
ność próbek (927 w roku 1994 i 402 w latach 1999 i 2002) można przyjąć, że opis 
statystyczny próbek odpowiada opisowi populacji.

Tabela 1.  Statystyka opisowa właściwości chemicznych próbek gleb pobranych  
w latach  1994, 1999 i 2002 

Table 1.  Descriptive statistic of chemical properties of soil samples coming from 
1994, 1999 and 2002

Dane przedstawione w powyższej tabeli wykazują pewne prawidłowości dla 
analizowanych cech. W przypadku zawartości fosforu charakterystyczna jest bar-
dzo wysoka wartość maksymalna i wysoka wartość średniej (zwłaszcza dla 1994 r.)  
w stosunku do przyjętej klasyfikacji (IUNG 1990). Również wysokie maksima no-
towane są dla zawartości potasu i magnezu w glebie, jednak w tych przypadkach 
wartości średnie są bardziej zbliżone do standardowych. Wszystkie cechy oprócz  
pH wykazują współczynnik skośności większy od jednego. 

Rozkłady danych. Dzięki pogrupowaniu wartości danych w klasy i wizuali-
zacji ich liczebności metodą histogramu można stwierdzić w jakim stopniu rozkład 
próbki różni się od oczekiwanego rozkładu statystycznego. Za pomocą histogramu 
można także przeanalizować wpływ wartości minimalnych i maksymalnych na ba-
daną populację. Kolejną ważną cechą rozkładów danych, którą można określić za 
pomocą histogramu jest stwierdzenie czy rozkład jest jedno- czy wielomodalny.

1994 1999 2002

P2O5 K2O Mg pH P2O5 K2O Mg pH P2O5 K2O Mg pH

min 5.9 4.5 0.7 3.5 5.7 �.6 �.6 4.3 4.6 3.7 2.9 4.8

max 90.0 41.4 34.5 7.9 50.0 31.8 18.6 8.7 45.5 40.1 38.5 8.1

średnia 21.2 13.1 6.9 6.1 18.6 11.3 8.6 6.� 17.2 9.3 8.1 6.5

mediana 19.1 12.0 6.5 6.� 16.9 10.7 8.3 6.4 16.1 8.6 7.8 6.5

moda 20.0 10.0 - 6.7 - 9.9 - - 19.5 - 8.2 6.6
SD 10.3 4.9 2.8 0.8 7.9 4.2 �.6 0.5 7.0 3.5 2.7 0.4
wsp. skośności �.� 1.3 1.8 -0.8 1.2 1.3 0.5 -0.1 1.3 �.� 3.8 -0.4

kurtoza 10.8 6.1 14.4 3.1 4.5 5.5 3.4 4.4 5.3 23.9 40.7 4.6
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Histogramy na rysunku nr 3 pokazują statystyczne rozkłady opisywanych cech w 
zbiorze danych z roku 1994. Rozkłady zawartości P�O5, K�O i Mg w glebie wykazują 
skośność dodatnią, natomiast pH skośność ujemną, co potwierdza wyniki uzyskane  
w statystyce opisowej. Na rysunku czerwoną linią oznaczono hipotetyczny rozkład 
normalny (po lewej stronie) i lognormalny (po prawej). Wprawdzie testy statystyczne 
(Kołmogorowa – Smirnowa i chi-kwadrat) wykonane w programie Statistica jedno-
znacznie nie stwierdzają dopasowania rozkładów dla danego poziomu istotności do 
hipotetycznych krzywych, to na podstawie wizualnej oceny można stwierdzić, która 
krzywa lepiej opisuje daną cechę. W przypadku fosforu i potasu otrzymuje się dobre 
dopasowanie do krzywej lognormalnej, w przypadku pH nie ma widocznej różnicy  
w dopasowaniu histogramu do krzywych, a w przypadku magnezu bardziej od-
powiednia jest krzywa rozkładu normalnego. Wyniki te odpowiadają wartościom 
współczynnika skośności (tab. 1) oraz różnicy między średnią, medianą i wartością 
modalną. 

Histogramy pokazują także, że wartości skrajne (zwłaszcza maksima) opisane  
w tabeli nr 1 nie wpływają w sposób decydujący na rozkłady. W takich przypadkach 
lokalizacja tych próbek powinna zostać sprawdzona za pomocą analizy przestrzennej  
w celu określenia stopnia wpływu tych wartości na interpolowany model rastrowy 
i/lub możliwości ich eliminacji ze zbioru danych. Jeżeli wizualizacja próbek na ma-
pie potwierdzi przypuszczenie, że na wartości te wpływ mogły mieć czynniki nie 
związane z przyrodniczymi właściwościami pola (np. źle wykonane zabiegi agro-
techniczne, błędne oznaczenie laboratoryjne) to wówczas należy się zastanowić nad 
usunięciem tych próbek z zbioru danych. W przypadku stwierdzenia zależności mie-
dzy danymi o wartościach skrajnych z przyrodniczymi właściwościami pola (np. 
właściwościami fizycznymi gleby, rzeźbą terenu) to wówczas pole takie nie spełnia 
założenia stacjonarności danych. Analiza przestrzenna próbek szerzej omówiona zo-
stanie w podrozdziale 3.1.3.

Rysunki nr 4 i 5 przedstawiają rozkłady dla danych z lat 1999 i 2002 w analo-
giczny sposób jak to zostało zobrazowane na rysunku nr 3.

Statystyka opisowa właściwości gleby w każdym roku znajduje rozkład wie-
lomodalny dla przynajmniej jednej cechy (tab. 1). Jest to najbardziej widoczne  
w 1999 roku, gdzie trzy z czterech cech posiadają rozkład wielomodalny.  
Nie uwidacznia się on jednak przy wizualizacji rozkładów tych cech metodą histo-
gramów (rys. 4). Drobna nieregularność w rozkładach widoczna na histogramach 
dla większych wartości K�O i Mg w 1999 i P�O5 w 2002, nie powinna mieć znaczą-
cego wpływu na ogólny rozkład zjawiska i dlatego w dalszych analizach została po-
minięta.
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Rys. 3. Porównanie histogramów rozkładów badanych cech właściwości chemicznych gleb (1994 
r.) do hipotetycznych krzywych rozkładu normalnego (po lewej) i lognormalnego (po prawej)

 Fig 3. Comparison of histograms of soil chemical features (1994) with hypothetical normal 
distribution (left) and lognormal distribution (right)
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Rys. 4. Porównanie histogramów rozkładów badanych cech właściwości chemicznych gleb 
(1999 r.) do hipotetycznych krzywych rozkładu normalnego (po lewej)  

i lognormalnego (po prawej)
 Fig 4. Comparison of histograms of soil chemical features (1999) with hypothetical normal 

distribution (left) and lognormal distribution (right)
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Rys. 5. Porównanie histogramów rozkładów badanych cech właściwości chemicznych gleb 
(2002 r.) do hipotetycznych krzywych rozkładu normalnego (po lewej)  

i lognormalnego (po prawej) 
Fig 5. Comparison of histograms of soil chemical features (2002) with hypothetical normal 

distribution (left) and lognormal distribution (right)
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Korelacje danych. Na polu, które jest równomiernie nawożone należałoby się 
spodziewać wzajemnej korelacji cech chemicznych gleb. W tabeli nr 2 przedstawio-
no macierz korelacji obliczoną dla próbek pobranych w roku 1999 i 2002. Oblicze-
nie korelacji dla tych zbiorów ułatwia fakt, że próbki w 1999 i 2002 roku pobierano 
w tej samej siatce, dzięki temu można je powiązać w pary o tych samych współrzęd-
nych geograficznych (rys 2, w rozdz. 2 „Materiały i metody”). Kolorem czerwonym 
oznaczone są wartości statystycznie istotne. Niestety dla poszczególnych lat nie ma 
ścisłych zależności między oznaczanymi cechami, takich które pozwalałyby wyty-
pować zmienne do co-krigingu. Z tego powodu w tym rozdziale nie zostały przepro-
wadzone analizy za pomocą tej metody. Dużo lepiej prezentują się korelacje tych sa-
mych cech (zwłaszcza dla P�O5, K�O, Mg) między rokiem 1999 a 2002. 

Tabela 2. Macierz współczynników korelacji właściwości chemicznych gleb dla prób 
pobranych w latach 1999 i 2002 (program Statistica) 

Table 2. Correlation matrix of chemical properties of soil samples coming from 
1994, 1999 and 2002

3.1.2 Analiza geostatystyczna 

Analiza geostatystyczna dzięki uwzględnieniu informacji o współrzęd-
nych geograficznych próbkowania, umożliwia zbadanie w jakim stopniu za-
leżności przestrzenne rozkładu danych wpływają na określenie wartości zja-
wiska dla interpolowanego punktu (lub komórki modelu rastrowego). Wstęp-
na analiza geostatystyczna konieczna jest w przypadku stosowania stochastycz-
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nych metod interpolacji. Wymagają one spełnienia określonych założeń staty-
stycznych i geostatystycznych, które szczegółowo zostały opisane w rozdzia-
le „Przegląd Piśmiennictwa”. W praktyce rzadko zdarza się, że zbiór danych 
(próbki) spełnia wszystkie wymagane założenia. Analiza geostatystyczna po-
zwalana określenie czy badany zbiór danych spełnia postulat stacjonarności. 
Jest to podstawowe założenie, które określa czy interpolacja metodami stochastycz-
nymi będzie efektywna. 

Stacjonarność. Założenie stacjonarności danych może zostać sprawdzone przez 
wykreślenie map lokalnego odchylenia standardowego. Analiza lokalnej wariancji 
została przeprowadzona dla zbioru próbek z 1994, 1999 i 2002 roku. W tym celu 
dla każdej komórki modelu rastrowego określono odchylenie standardowe podzbio-
ru danych zawartych w promieniu 50, 100 i 200 metrów. W ten sposób otrzymano 
trzy modele dla każdej z cech. W celach wizualizacyjnych dane przeklasyfikowano 
 na 6 przedziałów, każdy o szerokości odchylenia standardowego (rys. 6, 7 i 8). Mapy 
lokalnej wariancji służą do oceny stacjonarności danych. Mogą być pomocne w dobo-
rze parametru określającego właściwą liczbę punktów branych do obliczeń wartości 
komórki oraz do lokalizacji obszarów o niepewnych wartościach interpolacji. Pomi-
mo tego, że analiza stacjonarności danych jest podstawowym kryterium określającym 
merytoryczną możliwość wykorzystania metod stochastycznych oraz służy pomocą 
w doborze właściwych parametrów algorytmu interpolującego, to jednoznaczny test 
stacjonarności nie został zaimplementowany w żadnym popularnym programie typu 
GIS. Z tego powodu prezentowane mapy zostały sporządzone za pomocą autorskie-
go makra napisanego w języku SML w środowisku Erdas/Spatial Modeler.

Prezentowane mapy pokazują dużą wariancję przestrzenną badanych cech.   
Właściwości gleb oznaczone w 1994 roku charakteryzują się wariancją przestrzen-
ną wykazującą duży brak skorelowania między cechami. Zgeneralizowany obraz 
rozkładu wariancji (modele o promieniu 200 m) pokazują na biegunowe skupianie 
się maksymalnego zróżnicowania cech: lewy górny róg pola dla P�O5, prawy górny 
i lewy dolny dla K�O i prawy dolny dla pH. Słaba stacjonarność danych potwierdza 
duże zróżnicowanie właściwości glebowych (zmienność lokalna). Konsekwencją 
tego powinno być zastosowanie metod interpolacji opartych na silniejszym wpływie 
zmienności lokalnej niż na rozkładzie wartości danych w całej populacji. Ogranicza 
to stosowanie metod stochastycznych. Wpływ tej właściwości na jakość modeli uzy-
skanych za pomocą wybranych metod interpolacji zostanie zbadany w kolejnych 
analizach poświęconych porównaniu różnic między modelami otrzymanymi przez 
zastosowanie metod deterministycznych i stochastycznych (podrozdział 3.7) oraz 
różnic między zastosowaniem metody  semiwariogramu lokalnego i globalnego w 
krigingu zwykłym (podrozdział 3.5).
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W tabeli 3 zebrano rzeczywiste wartości odchyleń standardowych dla każdej  
z map pokazanych na rysunkach 6, 7 i 8. Porównując zróżnicowanie P�O5 i K�O wy-
raźnie widoczna jest większa wariancja fosforu. Dla gleb lekkich zawartość obu tych 
składników określa się za pomocą tych samych przedziałów klasowych (IUNG 1990). 
Na tej podstawie można stwierdzić, że pomimo porównywalnej wariancji, widocznej  
na mapach, postulat stacjonarności w przypadku potasu jest lepiej spełniony.

Odchylenia standardowe pH pomimo dużego zróżnicowania na mapie nie wy-
kazują dużych wartości bezwzględnych w stosunku do przedziałów klasowych wy-
nikających z klasyfikacji. W porównaniu do potasu i fosfor i przy uwzględnieniu róż-
nic wartości zjawisk można stwierdzić, że pH najlepiej spełnia kryteria statystyczne  
i geostatystyczne wymagane do interpolacji metodami stochastycznymi.

Tabela 3. Lokalna zmienność zbiorów próbek opisujących zawartość P2O5, K2O i pH 
wyrażona odchyleniem standardowym (lata 1994, 1999 i 2002) – patrz ry-
sunki 6, 7 i 8 

Table 3. Local variability of P2O5, K2O and pH samples described by standard devia-
tions. Soil samples gathered in 1994, 1999 and 2002 – see figures 6, 7, 8

P2O5 K2O pH

50 m 100 m 200 m 50 m 100 m 200 m 50 m 100 m 200 m

1994 �.6 �.� 2.7 1.6 1.0 0.6 0.18 0.15 0.15

1999 2.7 2.1 1.2 1.4 1.1 0.8 0.15 0.11 0.06

2002 2.7 1.9 1.0 1.4 1.3 1.1 0.13 0.09 0.07
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Rys. 6. Mapy wariancji  badanych cech wyrażone w odchyleniach standardowych  
(dane z 1994 r.)

Fig. 6. Variation maps of tested features expressed in standard deviations (SD)  
(data from 1994)
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Rys. 7. Mapy wariancji  badanych cech wyrażone w odchyleniach standardowych  
(dane z 1999 r.)

Fig. 7. Variation maps of tested features expressed in standard deviations(SD)  
(data from 1999)
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Rys. 8. Mapy wariancji  badanych cech wyrażone w odchyleniach standardowych  
(dane z 2002 r.)

Fig. 8. Variation maps of tested features expressed in standard deviations (SD)  
(data from 2002)
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Na rysunku 8 (dla r = 50 m) strzałkami zaznaczono miejsca, w których  
na lokalną wariancję opisywanych cech mogła mieć wpływ zmiana granic pól, któ-
ra została przeprowadzona między rokiem 1999 a 2000. 

Analiza izo- i anizotropowości próbek. Funkcja semiwariogramu izotropo-
wego opisuje przestrzenną zmienność zjawiska bez uwzględnienia jego zróżnico-
wania względem kierunków geograficznych. Metoda semiwariogramu anizotropo-
wego (kierunkowego) pozwala na zbadanie różnic zmienności w określonych prze-
działach kątowych. Metoda ta pozwala na identyfikacje lokalnego lub globalnego 
trendu przestrzennego. Jeżeli w zbiorze danych istnieje duża zależność przestrzen-
na uwarunkowana anizotropowością to celowym jest zastosowanie różnych semi-
wariogramów dla określonych przedziałów kątowych. Rysunki 9, 10 i 11 pokazu-
ją różnice między semiwariogramem izotropowym a anizotropowymi (kierunkowy-
mi) o kątach osiowych 0, 45, 90 i 125 stopni dla badanych cech gleb w latach 1994, 
1999 i 2002.

W celu ujednolicenia parametrów semiwariogramu dla każdego przypadku 
przyjęto interwał h = 40 m i zasięg analizy 200 m (active lag distance). Jak widać  
na przedstawionych rysunkach semiwariogramy izotropowe wykazują dobre dopa-
sowanie do modelu funkcji wykładniczej dla każdej cechy. Jednak w większości 
przypadków występuje różnica między modelem izo- a modelami anizotropowy-
mi. Największe różnice między modelami anizotropowymi w obrębie jednej cechy 
uwidoczniają się dla: K�O w 1999 i 2002 oraz pH w 2002. Analiza ta sugeruje po-
trzebę poszukiwania najlepszej funkcji semiwariogramu indywidualnie dla każdego  
z rozpatrywanych przypadków.
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Rys. 9. Semiwariogramy – izo- i anizotropowe. Przykład z programu GS+.  
Dane z 1994 r. dla: pH, P2O5, K2O i Mg

Fig. 9. Iso- and anisotropic semivariograms. GS+ example. Data was gathered in 1994 
(pH, P2O5, K2O, Mg)
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Rys. 10. Semiwariogramy – izo- i anizotropowe. Przykład z programu GS+.  
Dane z 1999 r. dla:  pH, P2O5, K2O i Mg

Fig. 10. Iso- and anisotropic semivariograms. GS+ example. Data was gathered in 1999 
(pH, P2O5, K2O, Mg)
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Rys. 11. Semiwariogramy – izo- i anizotropowe. Przykład z programu GS+.  
Dane z 2002 r. dla:  pH, P2O5, K2O i Mg

Fig. 11. Iso and Anisotropic semivariograms. GS+ example. Data was gathered in 2002 
(pH, P2O5, K2O, Mg)
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Przykładowa mapa zróżnicowania przestrzennego pH została przedstawiona  
za pomocą diagramu skokowego w następnym podrozdziale (rys. 13). Wpływ wy-
boru modelu semiwariogramu i jego parametrów na interpolowany model zostanie 
przedstawiony w podrozdziale 3.3 „Semiwariogram eksperymentalny w krigingu 
zwykłym (OK)”.

3.1.3 Analiza przestrzenna

Analiza przestrzenna podobnie jak analiza geostatystyczna wykorzystuje 
współrzędne geograficzne próbek. Jej główne zadania to określenie rozkładu geo-
graficznego próbek na modelowanym obszarze oraz zbadanie wpływu oddziaływań 
zewnętrznych na obecność trendu (anizotropowości) w zbiorze danych. 

Określenie rozkładu geograficznego. Dzięki określeniu konfiguracji rozkła-
du geograficznego próbek możliwe jest optymalne określenie strategii poszukiwania 
najbliższych punktów przez algorytm wykonujący interpolacje. Istnieje wiele spo-
sobów pobierania próbek. Najbardziej popularne zostały opisane w rozdziale „Prze-
gląd Piśmiennictwa”. Próbobranie w regularnej siatce znacznie ułatwia określenie 
ilości punktów użytych w algorytmie interpolacji do estymacji wartości komórki 
modelu rastrowego. Rysunek 12 pokazuje jaka jest zależność między ilością próbek, 
a promieniem okręgu w obrębie którego poszukiwane są punkty. Zależności  
te określone zostały dla 6, 12 i 24 punktów (próbek) znajdujących się w najbliższym 
sąsiedztwie interpolowanego miejsca.

Jak pokazano na rysunku w promieniu 40 m od miejsca interpolacji znajduje się 
6 punktów sąsiednich (A). Wystarczy jednak zwiększyć tą odległości ok. 10 %, żeby 
powiększyć liczbę sąsiednich punktów dwukrotnie (B). W promieniu 80 m znajdują 
się już 24 punkty (C). Informacja ta jest szczególnie użyteczna przy dobieraniu funk-
cji semiwariogramu w metodzie krigingu. Jak widać na tym przykładzie dla estyma-
cji komórki rastra przy założeniu oddziaływania 12 najbliższych mu punktów, warto-
ści odczytywane z funkcji semiwariogramu nie będą w większości przypadków prze-
kraczały zasięgu 45 - 50 metrów. Czyli jakość interpolowanego modelu rastrowego 
będzie zależała od dokładności dopasowania funkcji semiwariogramu dla rzędnych  
z przedziału  od 0 do 50 m do rzeczywistej zmienności badanego zjawiska.
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Rys. 12. Zależność liczby najbliższych próbek od odległości do miejsca interpolacji:  
A) 6 próbek w promieniu 40 m, B) 12 próbek w promieniu  45 m, C) 24 próbek  

w promieniu 80 m, D) obraz 24 próbek (jak w części C) na tle całego zbioru. Legenda opi-
suje % wpływu  (wagi odległości) każdego punktu 

Fig. 12. Relation between  number of nearest samples and distance from interpolation’s po-
int: A) 6 samples for 40 m radius, B) 12 samples for 45 m radius, C) 24 samples for 80 m 

radius, D) image of 24 samples (as in part C) on whole data set view. Legend describe % of 
every sample influence (weight of distance)

Wpływ oddziaływań zewnętrznych. Najprostszym sposobem na badanie 
wpływu oddziaływań zewnętrznych jest zobrazowanie na mapie przestrzennego roz-
kładu gęstości i zróżnicowania wartości zbioru danych na tle innych obiektów. Po-
maga to w wyjaśnieniu efektu anizotropowości oraz może sugerować kolejne, bar-
dziej szczegółowe analizy dostępne w środowisku GIS, prowadzące do wyjaśnienia 
panujących zależności.

Rysunek 13 pokazuje zróżnicowanie przestrzenne pH dla zbioru próbek. Wi-
doczne są pewne prawidłowości zróżnicowania wg kierunków geograficznych. 
Czerwone strzałki pokazują rzędy, w których pH przyjmuje wartości o przedział 
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wyższe lub niższe niż w rzędach sąsiednich. Na zjawisko to może mieć decydują-
cy wpływ sposób uprawy (lokalizacja przy granicy pola wzdłuż ścieżek technicz-
nych).

 
Rys. 13. Zróżnicowanie pH w zbiorze próbek (1994 r.)

Fig. 13. pH diversity (samples from 1994)
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PODSUMOWANIE ANALIZ ZBIORÓW  PRÓBEK GLEB

Wszystkie prezentowane analizy wykonano na podstawie zbiorów próbek, któ-
rych liczebność sugeruje, że ich cechy statystyczne powinny odpowiadać rzeczywi-
stym cechom populacji. Tworząc model zjawiska wskazane jest zastosowanie meto-
dy interpolacji, która wykorzysta największą ilość informacji. Informację tą można 
uzyskać przez analizę zbioru danych w środowisku GIS. Przez optymalne dobranie 
metody interpolacji i jej parametrów powinno się uzyskać najdokładniejszy model 
zjawiska i/lub mapę potencjalnych błędów interpolacji. Metody stochastyczne uwa-
żane są za najbardziej zaawansowane ponieważ uwzględniają cechy statystyczne 
populacji. Jednak wyniki uzyskane podczas analiz zbioru próbek pokazują, że wy-
magania dotyczące jakości danych dla ich interpolacji metodą krigingu nie są wy-
starczająco spełniane w każdym przypadku. Dotyczy to głównie postulatu stacjonar-
ności danych ale też rozkładów statystycznych i anizotropowości. 

W celu wyboru najbardziej odpowiedniej metody w kolejnych podrozdziałach 
zostały przeprowadzone analizy mające na celu znalezienie odpowiedzi na następu-
jące pytania:

1)  czy można poprawić jakość modelu przez wnikliwy dobór parametrów inter-
polacji?

2)  jaki błąd zostanie popełniony przy zaniedbaniu postulatów jakości danych  
w przypadku interpolacji krigingiem? 

3)  czy metody deterministyczne pozwolą na osiągnięcie lepszych rezultatów  
w przypadku zbioru o „słabej” stacjonarności danych?

Analizy w kolejnych podrozdziałach zostały wykonane dla wybranych zbiorów 
danych, charakterystycznych dla danego przykładu.

W podrozdziale 3.2 został omówiony wpływ parametrów metody interpolacji 
na jej charakterystyczne właściwości i obraz generowanego modelu. Praktyczne za-
stosowanie doboru parametrów interpolacji zostało omówione na wybranych przy-
kładach w podrozdziałach 3.3 (parametry semiwariogramu w metodzie krigingu) i 
3.6 (IDW i spline). 

W podrozdziale 3.4 został omówiony wpływ transformacji danych wykonany w 
celu poprawy ich rozkładu statystycznego i możliwości wykonania na ich podstawie 
interpolacji metodą krigingu prostego (SK). Porównano modele interpolowane róż-
nymi wariantami krigingu.

W podrozdziale 3.5 przeanalizowano różnice między zastosowaniem se-
miwariogramu globalnego i lokalnego. Semiwariogram lokalny zbliża meto-
dę krigingu do metod z grupy wagowych deterministycznych. W podrozdzia-
le 3.7 porównane zostały modele interpolowane metodami stochastycznymi  
i deterministycznymi. Dwa ostatnie podrozdziały dotyczą analiz wpływu liczebno-
ści próbki na jakość modelu 3.8 oraz wpływu doboru rozdzielczości modelu (wiel-
kości komórki) na replikatywność cech modelu - 3.9. 
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3. 2 Wpływ parametrów algorytmu na wynik interpolacji 

Wśród metod interpolacyjnych można wyróżnić grupę metod „wagowych”. In-
terpolują one wartości w oparciu o współczynnik wagowy. Opisuje on stopień wpły-
wu (wagę) odległości każdego punktu próbki na obliczenie (interpolowanie) war-
tości komórki modelu. Za odległość przyjmuje się odcinek łączący punkt próbki  
z punktem, dla którego wykonuje się szacowanie wartości. Do metod „wagowych” 
należą wszystkie metody stochastyczne, część metod deterministycznych (np. IDW, 
spline) oraz metody kombinowane (UK). Dla oceny wpływu współczynnika wybra-
no metodę IDW i kriging.

IDW
Współczynnik wagowy (p) jest jedynym parametrem wagi wzoru, który musi 

zostać określony w tej metodzie interpolacji. Domyślną, najczęściej rekomendowa-
ną, wartością jest: 2. Im wartość p jest większa tym na interpolowaną wartość bar-
dziej wpływa wartość najbliższych punktów. Wraz ze wzrostem współczynnika  
p interpolowany model dąży do modelu Voronoja. W sytuacji odwrotnej model dąży  
do dużej zmienności przestrzennej. Jednym z jej przejawów są charakterystyczne, 
nieoczekiwane skupienia wartości granicznie różniących się od wartości sąsiednich.  
Ze względu na kształt obszary te noszą nazwę „bawolich oczu”. Mechanizm powsta-
wania tych artefaktów pokazuje autorski program IDW DEMO (rys. 14). 

Program pozwala na analizowanie profili modeli interpolowanych metodą IDW. 
Rysunek obrazuje: 1) powstawanie nieciągłości modelu, które w przestrzeni dwu-
wymiarowej są granicami stref „bawolich oczu” oraz 2) różnice w interpolowanych 
wartościach spowodowanych przyjęciem współczynnika wagowego p o wartościach  
1, 2, 3 i 4.  

W górnym lewym rogu rysunku pokazana jest kwadratowa siatka punktów 
(mapa), na podstawie której jest interpolowany model. Linia niebieska jest zakre-
sem profilu opisanego wykresem (funkcja wartości) w lewym dolnym rogu. Czer-
wona pełna kropka markuje miejsce, dla którego jest interpolowana wartość metodą 
IDW. Czerwona pusta kropka markuje miejsce w którym powstaje „skok” wartości. 
Związane jest to ze skokowym przejściem od wartości z lewej strony (linia przery-
wana) do prawej (linia regularna).

Na wykresie w lewym dolnym rogu czerwone strzałki pokazują miejsca po-
wstawania nieciągłości w metodzie interpolacji. Lokalizacja kropek odpowiada ich 
lokalizacji na mapie.

Parametry IDW w prawym dolnym rogu określają wartość współczynnika potę-
gowego p oraz liczbę najbliższych punktów uwzględnianych we wzorze lub promień 
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okręgu, w którym znajdują się znaczące punkty. Możliwe jest określenie podziału 
okręgu wg metody Sheparda (1968), dzięki czemu można wybierać takie same (lub 
określone) ilości punktów w wycinkach koła. Pozwala to na badanie wpływu anizo-
tropowości na interpolowany wynik.

 Diagram w prawym górnym rogu opisuje różnice wartości interpolowanych 
przy określeniu współczynnika wagowego p kolejnymi liczbami 1, 2, 3, 4. Wraz  
ze wzrostem współczynnika interpolowane wartości maleją. Spowodowane jest  
to bliskością punktu o wartości 9.3, który wraz ze wzrostem współczynnika wywie-
ra coraz większy wpływ na wynik interpolacji.

Rys. 14. Program IDW DEMO
Fig. 14. IDW DEMO Application
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Z przedstawionej symulacji wynika, że efekt „bawolich oczu” będzie występo-
wał częściej dla modeli, w których współczynnik wagowy był mały (< 2) i/lub zo-
stała użyta niewielka liczba sąsiednich punktów (próbek) do obliczenia wartości 
komórek rastru. Wpływ doboru parametrów dla metody IDW zostanie omówiony  
na przykładach w podrozdziale 3.6.

 

Kriging

W metodzie krigingu współczynniki wagowe dobierane są indywidualnie dla 
każdego interpolowanego punktu na podstawie funkcji semiwariogramu. Podobnie 
jak w przypadku współczynnika p w metodzie IDW dobór parametrów semiwario-
gramu zależy w dużej mierze od operatora. Metoda krigingu jest bardziej zaawanso-
wana statystycznie w stosunku do metody IDW (deterministycznej). Wagi obliczane  
są indywidualnie w przypadku każdego węzła interpolacji (komórki modelu)  
na podstawie autokorelacji globalnej zbioru (w przypadku krigingu stosujące-
go model globalny funkcji semiwariogamu) lub autokorelacji lokalnej (semiwa-
riogram lokalny). Dlatego doborowi parametrów powinno poświęcić się wię-
cej uwagi niż w przypadku metody IDW. Już sama nazwa metody „semiwario-
gram eksperymentalny” sugeruje potrzebę eksperymentalnego doboru parame-
trów indywidualnie dla każdego modelu. Programy interpolujące (ArcGis, GS+) 
przeważnie przyjmują badanie zależności danych na przestrzeni połowy krót-
szej osi ich geograficznej rozpiętości, dzieląc krok (interwał) h na 1/10 lub 1/20. 
Najczęściej zdarza się jednak, że założona rozdzielczość modelu jest kilka-
krotnie mniejsza od automatycznie dobranego interwału h, a odległości punk-
tów znaczących od interpolowanych punktów nie przekraczają odległości 2h  
a nawet h. Dochodzi wówczas do paradoksalnej sytuacji, gdzie współczynnik wa-
gowy ustalany jest na podstawie aproksymacji funkcji semiwariogramu, na którą  
to największy wpływ ma semiwariancja wielokrotności interwału. Kolejną wadą ta-
kiego podejścia jest „spłaszczenie” wykresu funkcji, które prowadzi do aproksyma-
cji zbyt dużej zmienności lokalnej (miejsce przecięcia funkcji z osią Y, tzw. „nug-
get effect”  - Co). W efekcie otrzymuje się wygładzoną mapę, która jest w wyso-
kim stopniu zgeneralizowana. Aby prawidłowo dobrać wszystkie parametry semi-
wariogramu oraz krigingu należy przeprowadzić analizę zależności przestrzennych 
rozkładu danych, które w sposób najbardziej znaczący wpływają na opisanie lokal-
nej zmienności zjawiska. Szczególnym przypadkiem są dane pochodzące z regular-
nej siatki punktów. Dla tego typu danych chmura punktów funkcji semiwariogramu 
układa się w regularne prążki. Ilustruje to autorski program Semivariogram DEMO 
(rys. 15)
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Funkcja semiwariogramu opisana jest wzorem (Usowicz 1999): 

gdzie: N(h) oznacza liczbę par punktów odległych o h,  v() wartości punktów.
Wartość funkcji określana jest dla każdej krotności h do założonej eksperymentalnie 
odległości i aproksymowana przez krzywą o najlepszym dopasowaniu, która zosta-

Rys. 15. Program Semiwariogram Demo
Fig. 15. Semiwariogram Demo Application
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je przyjęta za model zmienności przestrzennej zjawiska. Model taki zwykle opisany 
jest funkcją sferyczną, wykładniczą lub liniową. Jak wynika z wzoru decydującym 
czynnikiem wpływającym na przebieg funkcji jest interwał h. 

Za pomocą programu Semivariogram DEMO można określić jakie są odległo-
ści w analizowanym zbiorze między charakterystycznymi skupieniami punktów 
(układających się w charakterystyczne prążki) oraz jak dobór odległości interwału h 
wpływa na przebieg funkcji. Program pozwala na szybką i interaktywną symulacje 
pomagającą w prawidłowym doborze parametrów semiwariogramu.

Do analizy użyte zostały rzeczywiste  zawartości K�O w glebie w 1999 r. Jak 
widać na przedstawionym rysunku zależności przestrzenne zmieniają się najszybciej  
na pierwszych 100 m. W symulacji użyto modelu liniowego (łamana linia czerwo-
na) opisującego zależności między poszczególnymi interwałami. Jak wynika z ukła-
du „prążków” najmniejszą odległością, dla której można określić wartość funkcji, 
jest odległość oczka siatki próbobrania (36 m) – odległości zaznaczone literą A i B 
na rys. 16. Jeżeli interwał zostanie określony wartością poniżej 40m (ale > 36m) to 
do obliczenia wartości semiwariancji pierwszego interwału zostaną użyte tylko pary 
punktów różniących się odległościami 36m, leżące wzdłuż linii próbobrania (A)  
i do niej równoległe (B). Zbiór par będzie anizotropowy w dwóch kierunkach, na ry-
sunku 15 odpowiada mu pierwszy prążek od osi 0Y. Drugi prążek reprezentuje pary  
o odległościach oznaczonych na rys 16 literą C, kolejny to podwójna odległość A  
i B, kolejny odległość D itd. W przypadku kiedy założony zostanie wyższy interwał  
to funkcja modelu będzie opisana zbyt małą ich liczbą. Skutkiem tego wariancja naj-
bardziej znaczącą, czyli tą, która dotyczy punktów branych do estymacji komór-
ki modelu rastrowego nie zostanie dokładnie określona. Najlepszym rozwiązaniem 
tego problemu byłoby uzupełnienie zbioru próbek o kolejne pomiary przeprowadzone  
w punktach wybranych losowo. W praktyce jest to jednak najczęściej niemożliwe  
z przyczyn ekonomicznych. Innym sposobem może być przyjęcie nierównych (ekspery-
mentalnych) interwałów h. Sposób ten zostanie opisany w następnym podrozdziale.

Ry.s. 16. Zależności odległości mię-
dzy parami punktów, które wpływa-
ją na przebieg funkcji semiwario-
gramu. Fragment regularnej siatki 

próbkobrania (1999 i 2002 r.)

Fig. 16. Relation between distances 
of pair-points which have influence 
on semivariogram function. Frag-
ment of regular sampling net (1999 

and 2002)
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Kolejnym problemem widocznym w omawianym przykładzie jest ekstrapola-
cja funkcji modelu semiwariogramu między pierwszą określoną wartością interwału  
a osią OY. W programach interpolujących metodą krigingu punkt na osi Y (Co) 
aproksymowany jest  na podstawie przebiegu funkcji najlepiej dopasowanego mode-
lu semiwariogramu lub dąży do punktu o współrzędnych (0,0). Znajomość wartości 
zmienności lokalnej może znacząco poprawić aproksymacje funkcji od punktu Y=2h  
do punktu przecięcia funkcji z osią Y (Co). W 2003 r. zostały pobrane próbki glebowe  
w siedmiu dziesięciometrowych transektach z próbobraniem co 2 m. Na tej podsta-
wie została określona zmienność lokalna zawartości fosforu, potasu, magnezu i pH  
w glebie. Dla potasu zmienność ta (wartość Co) została określona na 1,2. Dla porów-
nania program ArcGis automatycznie zasugerował h = 91 m, Co = 3,3 oraz model sfe-
ryczny funkcji. Po zmianie h na 20 m wartość Co została obliczona na 1,9. Program 
GS+ zasugerował h = 89 m, Co = 9,3 oraz model sferyczny. Najmniejszą wartość  
h akceptowaną w tym programie, w danym przypadku była odległość 35 m. Dla tej 
wartości optymalnymi parametrami okazały się Co = 16,7 oraz model funkcji po-
tęgowej. Konsekwencją błędnie przyjętego modelu zmienności lokalnej jest błęd-
ne określenie wag podczas interpolacji. Prawidłowe określenie przebiegu funkcji 
na tym odcinku jest bardzo ważne, dlatego że największy wpływ na estymowaną 
wartość mają punkty najbliżej położone (patrz podpunkt „Analiza przestrzenna”). 
Wpływ doboru metody opisującej zmienność lokalną na interpolowany model zo-
stanie omówiony na przykładach w następnym podrozdziale.

3. 3 Semiwariogram eksperymentalny w krigingu zwykłym (OK)

Semiwariogram eksperymentalny pozwala na najlepsze opisanie zmienności 
przestrzennej badanego zjawiska za pomocą funkcji. Służy ona algorytmowi inter-
polującemu do doboru wag, na podstawie których określa w jaki sposób wartości  
i odległości punktów sąsiednich wpływają na wartość interpolowaną. W poprzednim 
podrozdziale zostały opisane teoretyczne sposoby eksperymentalnego poszukiwania 
najlepszych parametrów semiwariogramu. W podrozdziale bieżącym opisano wpływ 
eksperymentalnie dobranych parametrów funkcji semiwariogramu na interpolację 
modelu zawartości potasu w glebie. Analiza została przeprowadzona w programie 
GS+, zastosowano zbiór danych z 1994 r. Interpolowano modele o rozdzielczości 10 m, 
w każdym przypadku stosowano taką samą ilość (12) punktów sąsiednich. Modele 
różnią się tylko parametrami semiwariogramu.

Większość programów, w których dostępna jest analiza metodą semiwario-
gramu, ustawia automatycznie parametr „active lag distance” na wartość zbliżo-
ną do połowy długości najdłuższej przekątnej modelu lub długości krótszej prze-
kątnej. Interwał h przyjmowany jest jako 1/10 tej długości. Program GS+ przy-
jął automatycznie „active lag distance” równy 914 m, a interwał h równy 91 m 
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(rys. 17). Do semiwariancji tych interwałów najlepiej dopasowany okazał się 
model liniowy funkcji o parametrach przedstawionych w tabeli na rysunku 18.  
W przypadku tym osiągnięto dużą wartość Co = 18.2 i niekorzystny stosunek C/
(Co+C), co świadczy o tym, że model interpolowany na podstawie tych parame-
trów będzie charakteryzował się dużą generalizacją. Potwierdza to mapa A na ry-
sunku 25. 

Modele anizotropowe semiwariogramu (rys. 17) sugerują zbliżony do izotropo-
wego rozkład zjawiska.

Rys. 17. Semiwariogram o parametrach dobranych automatycznie
Fig. 17. Semivariogram with automatically matched parameters

Rys. 18. Parametry pięciu możliwych do wyboru funkcji semiwariogramu 
 określonych automatycznie

Fig. 18. Parameters of five possible semivariogram functions which were 
 automatically determined 
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W celu lepszego dostosowania semiwariogramu do rozdzielczości przestrzen-
nej, która analizowana była w podrozdziale 3.1 zmniejszono interwał h do 25m.  
Jest to odległość nieco większa niż odległość między węzłami siatki poboru próbek. 
Odległość „active lag distance” przyjęto tak jak w poprzednio analizowanym mode-
lu jako 10-krotność interwału. Skutkiem tego bezwzględnie odległość ta zmniejszyła 
się prawie czterokrotnie (rys. 19). Dla tych parametrów najodpowiedniejszy okazał 
się model wykładniczy funkcji o parametrach przedstawionych na rysunku 20.

W porównaniu z modelem poprzednim uzyskano niewielkie zmniejszenie war-
tości Co (do 14.2) – rys. 19. Jednak nadal stosunek C/(Co+C) prezentuje się bardzo 
niekorzystnie, nawet gorzej niż w przypadku poprzednim. Znacznie bardziej wia-
rygodnie za to prezentuje się zakres zmienności (Ao), który zmniejszył się z 772 m 
do 246 m. Przebieg funkcji semiwariogramu w porównaniu z modelem poprzednim 
bardziej dąży do osi układu. Widoczne jest to zwłaszcza dla pierwszego interwału  
w modelach izo- i anizotropowych. Odpowiada to bardziej właściwościom zjawiska 
(dużej zmienności lokalnej) określonym za pomocą analizy geostatystycznej (pod-
rozdział 3.1.2). 

Pomimo dużych zmian w modelu semiwariogramu nie można stwierdzić zna-
czących różnic w interpolowanym modelu (rys. 25, mapa B).  Przyczyną tego jest 
zbyt duża wartość Co, która generalizuje w tych przypadkach model (mapa A i B).

Rys. 19. Semiwariogram o ustawionym interwale h = 25m
Fig. 19. Semivariogram for interval h = 25 m
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Rys. 20. Parametry funkcji określone automatycznie dla interwału h = 25m
Fig. 20. Automatically determined function parameters for interval h = 25 m

W przypadku danych uzyskanych w regularnej siatce próbobrania na semiwa-
riogram oddziałuje efekt rozkładu przestrzennego przedstawiony na rysunku 15.  
Aby sprawdzić tą właściwość dla badanego przypadku przyjęto nierówne wartości 
interwału semiwariogramu, odpowiadające charakterystycznym odległościom prób-
kobrania (25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125 150, …).  Jak jednak widać na rysunkach 
21 i 22 spowodowało to duże zaburzenie w wartościach najbliższych osi OY inter-
wałów. Skutkiem tego pogorszyło się dopasowanie funkcji w stosunku do wyników 
uzyskanych poprzednio.

W związku z dużo gorszymi parametrami semiwariogramu model nie został in-
terpolowany i wizualizowany na rysunku 25.

Rys. 21. Semiwariogram o zróżnicowanym interwale h
Fig.21. Semivariogram for various interval h
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Rys. 22. Parametry funkcji dla modelu o zróżnicowanym interwale h
Fig. 22. Function parameters for various interval (h) model

Przeprowadzone badanie rzeczywistej zmienności polowej zjawiska w tran-
sektach o próbkowaniu co 2 m pozwoliło na określenie wartość Co (1.2). Wartość 
ta została wstawiona  do modelu semiwariogramu (rys. 23). Wskutek tego zasadni-
czo zmienił się przebieg funkcji dla rzędnych (0, 2h). Parametr Ao zmniejszył się do 
�� m, stosunek C/(Co+C) zwiększył się do 0.94, współczynnik r2 do 0.96 (rys. 24).  
Skutkiem tego znacznie zwiększyły się oddziaływania (wagi) punktów najbliżej po-
łożonych miejsca interpolacji, co spowodowało uwzględnienie dużej zmienności lo-
kalnej zjawiska. Efektem jest obraz modelu, na którym widoczna jest dużo więk-
sza różnorodność (zmienność) niż na modelach zgeneralizowanych (rys. 25, mapa C  
w porównaniu do map A i B).

Rys. 23. Semiwariogram o ustawionej wartości Co = 1.2
Fig. 23. Semivariogram for fixed Co value (Co = 1.2)
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Rys. 24. Parametry funkcji dla semiwariogramu o ustawionej wartości Co = 1.2
Fig. 24. Function parameters for semivariogram’s fixed Co value = 1.2

Mapy D i E na rysunku 25 przedstawiają opcjonalne warianty możliwe  
w metodzie krigingu. Mapa D została interpolowana za pomocą tego samego mo-
delu semiwariogramu jak mapa C. Różnicą jest przyjęcie interpolacji nie dla środ-
kowego punktu komórki modelu a dla bloku o wymiarach 2x2 piksela. Wynikowe 
mapy (C i D) nie pokazują istotnych różnic.

Mapa E jest obrazem otrzymanym przy założeniu anizotropowości rozkładu da-
nych. Parametry zostały dobrane automatycznie dla interwału h = 25 m. Mapa ta nie 
różni się istotnie od mapy B, co potwierdza nieistotność anizotropowości pokazanej  
na rys. 19.

Metoda kroswalidacji pozwala na wskazanie modelu interpolacji, który najle-
piej estymuje wartości. Rysunek 26 (A, B, C) przedstawia efekt kroswalidacji dla 
modeli A, B, C (rys. 25). Widoczne jest systematyczne poprawianie się efektów in-
terpolacji wraz ze stopniem zaawansowania doboru parametrów semiwariogramu. 
Współczynnik r2 przyjmuje kolejno wartości 0.26, 0.27, 0.3. Jednak we wszystkich 
przypadkach nie są to wartości pozwalające na stwierdzenie dużej dokładności in-
terpolacji. Jest to efektem dużej zmienności lokalnej zjawiska stwierdzonej w ana-
lizie statystycznej i geostatystycznej. Potwierdza to niemożność wykonania dokład-
nego modelu o dużej rozdzielczości dla tego rodzaju danych. Jednak zastosowanie 
metody krigingu zwykłego pozwala na wykonanie zgeneralizowanego modelu zja-
wiska w oparciu o analizę statystyczną, geostatystyczną i przestrzenną zbioru da-
nych (zbioru próbek). 

Kroswalidacja przeprowadzona dla krigingu blokowego i anizotropowego  
(rys. 27) potwierdza wizualną ocenę podobieństwa modeli do modeli wyjściowych  
i nie wnosi niczego nowego do prowadzonej analizy.
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Rys. 25. Modele rastrowe (mapy) zawartości K2O w glebie (1994) interpolowane  
na podstawie modeli (funkcji) semiwariogramów przedstawionych na rys:  

A) nr 20, B) nr  22,  C) nr 26 , D) nr 26, E) nr 22
Fig. 25. Raster models (maps) of K2O content in soil (1994). Models were interpolated ba-

sed on semivariogram functions presented in: A) fig. 20, B) fig. 22, C) fig. 26, D) 
fig. 26, E) fig. 22 
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Rys. 27. Kroswalidacja dla modelu D (izotropowego krigingu blokowego) i modelu 
E (anizotropowego). Parametry jak na rys. 25

Fig. 27. Cross validation for model D (isotropic block kriging) and model E (aniso-
tropic). Parameters of models as in fig. 25

Rys. 26. Kroswalidacja dla modeli (map) 
A, B i C przedstawionych na rys. 

25
Fig. 26. Cross validation for models pre-

sented in fig. 25 (A, B, C)
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3. 4 Transformacja zbioru danych. Kriging prosty (SK)

Metody interpolacji bardziej zaawansowane statystyczne uważane są za bardziej 
dokładne. Wymagają one jednak, aby zbiór danych wejściowych spełniał określo-
ne wymagania statystyczne. Najczęściej rozkład statystyczny musi spełniać wymogi 
rozkładu normalnego. Jak wynika z histogramów (rys. 3, 4, 5) rozkłady zawartości 
fosforu, potasu i magnezu w glebie są dodatnio skośne. Największą skośność wyka-
zują rozkłady fosforu i potasu, które są najlepiej dopasowane do krzywej lognormal-
nej. Zbiory takie przed wykonaniem interpolacji powinny zostać transformowane za 
pomocą logarytmowania. Przykładowa analiza wpływu transformacji na interpola-
cję została wykonana dla zbioru P�O5 z 1994 roku. W tym celu wykonano transfor-
mację logarytmiczną i zastosowano interpolację metodą krigingu zwykłego (OK) i 
prostego (SK). Otrzymane modele porównano z modelem interpolowanymi metodą 
krigingu zwykłego (OK) przy zastosowaniu danych nietransformowanych. Rysunek 
28 przedstawia wynik kroswalidacji dla trzech analizowanych modeli, otrzymany  
w programie ArcGis. Wykresy obrazują otrzymane w każdej metodzie zależności 
między wartościami rzeczywistymi a szacowanymi. Pod nimi znajdują się staty-
styczne parametry błędów. 

Porównanie wyników kroswalidacji pokazuje, że nie ma znaczących różnic mię-
dzy metodami. Obserwuje się nawet minimalnie gorsze wyniki dla zbioru logarytmowa-
nego interpolowanego metodą krigingu prostego. Po zlogarytmowaniu danych średnia 
szacowanego błędu interpolacji OK wzrosła z -0.07 do -0.13 a średni błąd kwadratowy 
(RMSE) prawie się nie zmienił. Po zastosowaniu metody krigingu prostego (SK) średnia 
błędu znacząco wzrosła (do –0.29) jak też wzrósł RMSE  (do 1.08). 

Rys. 28. Kroswalidacja. Porównanie interpolacji wykonanych metodą krigingu (OK i SK) 
na danych rzeczywistych i logarytmowanych, od lewej 1) OK, 2) OK log, 3) SK log

Fig. 28. Cross validation. Comparison of different interpolation methods: 1) ordi-
nary kriging, 2) ordinary kriging based on transformed data (lognormal), 3) simple 

kriging based on transformed data (lognormal)
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Wizualne porównanie map również nie pokazuje znaczących różnic. Podobne 
wyniki otrzymano przy porównaniu trzech opisywanych metod dla potasu. Świadczyć 
to może o decydującym wpływie braku stacjonarności danych na wynik interpolacji,  
w przypadku braku której nawet spełnienie założeń statystycznych odgrywa drugo-
planową rolę.

3. 5 Semiwariogram lokalny w metodzie krigingu

W poprzednich przykładach pokazano, że założenia statystyczne wymagane  
w metodach stochastycznych często są trudne do osiągnięcia, a transformacja da-
nych nie zawsze przynosi pożądane rezultaty. W takich przypadkach można zasto-
sować metodę krigingu, w której funkcja zmienności przestrzennej zjawiska zosta-
je określona nie dla całego zbioru (semiwariogram globalny), a lokalnie (semiwario-
gram lokalny). Dla zastosowania tej metody koniecznym warunkiem jest posiadanie 
odpowiedniej ilości próbek (Whelan i in. 2001). 

Rysunek 29 przedstawia porównanie modelu zawartości P�O5 (mapa nr 1)  
w glebie (1994), interpolowanego krigingiem (OK) przy założeniu parametrów 
semiwariogramu przedstawionych na rys. 9 z modelem interpolowanym metodą 
OK (mapa nr 2) przy założeniu semiwariogramu lokalnego o zasięgu 300 m (za-
kresie Ao). Mapa nr 3 przedstawia mapę nr 1, w której wymaskowano miejsca  
o bezwzględnych różnicach (w stosunku do mapy nr 2) przekraczających wartość 2,5 
mg/100g. Wartość ta wg klasyfikacji IUNG (1990) dla gleb lekkich stanowi połowę 
przedziału klasowego zawartości fosforu  w glebie. Różnicę te określono przez od-
jęcie odpowiadających sobie wartości komórek (pikseli) na porównywanych mode-
lach. Mapa nr 4 przedstawia wariancje danych (stacjonarność danych wejściowych). 
Widoczna jest zależność między wielkością wariancji badanej cechy a wielkością 
różnic występujących między modelami. Niewielki procent powierzchni, na którym 
wystąpiły znaczące różnice może świadczyć o niewielkim wpływie przebiegu funkcji 
semiwariogramu na wartości modelu w miejscach, które charakteryzują się warian-
cją mniejszą niż średnia pola. Sugeruje to możliwość zastosowania metody krigingu  
w przypadku, kiedy stacjonarność danych wykazuje lokalne wahania. Mapa odchy-
leń standardowych może służyć za przestrzenny detektor miejsc, w których warto-
ści modelu są niepewne.

Kolejną ujawnioną cechą jest występowanie dużych różnic między modelami 
tylko w miejscach o dużej wariancji (większej od średniej wariancja pola). Założenie 
stacjonarności danych nie precyzuje wielkości wariancji, a tylko postuluje zachowanie 
jej podobnych wartości na całym obszarze. W prezentowanym przykładzie widocz-
na jest jednak zależność między wielkością wariancji a wielkością różnic wartości  
w porównywanych modelach. Sugeruje to, że w przypadku dużej zmienności lokal-
nej, metoda interpolacji oparta na semiwariogramie lokalnym może przynieść lep-
sze efekty. W przypadku zbyt małej liczby próbek bardziej właściwe wydaje się in-
terpolowanie modelu bardziej zgeneralizowanego, dzięki odpowiedniemu dobraniu 
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parametrów semiwariogramu globalnego, w którym dopasowano przebieg funkcji 
do zmienności strukturalnej.

Podobne rezultaty uzyskano dla pozostałych właściwości glebowych.

Rys. 29. Wpływ wariancji lokalnej na różnice między modelami interpolowanymi 
przy użyciu semiwariogramu globalnego (1) i lokalnego (2). Występujące różnice 

miedzy modelami 1 i 2 (3). Mapa stacjonarności danych (4)
Fig. 29. Influence of local variation for difference between interpolated models, 
using global and local semivariograms. Presented differences between models 1 and 

2 (3). Map of data stationary (4)

55



Rafał Pudełko56

 3. 6 Wrażliwość metody IDW i spline na dobór parametrów 

Metody IDW i spline są najpowszechniej używanymi deterministycznymi 
metodami interpolacji. Wpływ doboru parametrów na wynikowy model rastrowy 
otrzymany za pomocą każdej z metod zostanie omówiony na przykładzie  zawar-
tości potasu w glebie z 1994 r. Interpolację przeprowadzono w programie ArcView.  
Do porównania przyjęto modele rastrowe o rozdzielczości 2 m (wielkość komórki).

Wpływ współczynnika wagowego p w metodzie odwrotnych odległości (IDW) 
na przebieg procesu interpolacji został teoretycznie opisany w podrozdziale 3.2.  
W bieżącym podrozdziale zostanie omówiony na przykładach wpływ: współczyn-
nika p oraz sposób doboru sąsiednich punktów ważących na estymację wartości  
w interpolowanym miejscu. 

Program ArcView (1996) sugeruje współczynniki p = 2 i n = 12 (najbliższych 
punktów) jako optymalne dla metody IDW. Przyjęcie parametrów innych niż su-
gerowane może wpłynąć na obraz modelu. Rysunek 30 przedstawia cztery modele 
otrzymane przez interpolacje danych metodą IDW przy założeniu następujących pa-
rametrów 1) p = 2, n = 12, 2) p = 9 n = 12, 3) p = 2  n = 48, 4)  p = 1 n = 12. Model  
nr 1 (rys. 30) posiada typowe cechy interpolacji metodą IDW. Charakterystyczna 
jest duża różnorodność wartości i efekt „bawolich oczu” – głównie wokoło punktów 
znacznie różniących się wartościami od punktów sąsiednich. Zwiększenie współ-
czynnika p powoduje dążenie interpolowanego modelu do modelu Voronoja. Po-
kazuje to model nr 2. Skutkiem tego są znaczne różnice tego modelu w stosunku  
do poprzedniego w miejscach, w których na modelu nr 1 efekt bawolich oczu ledwo się 
zaznaczał lub był nawet niewidoczny. Przykładowe takie miejsca zaznaczone zosta-
ły strzałkami. Czarne strzałki pokazują miejsca o znacznie zaniżonych wartościach,  
a zielone o zawyżonych. Model nr 3 pokazuje, że nawet znaczne zwiększenie współ-
czynnika n nie powoduje większych różnic między modelami (model 1 i 3). Zmniej-
szenie współczynnika p powoduje generalizację modelu i zmniejszenie efektu „ba-
wolich oczu” (model nr 4).

Rysunek 31 przedstawia modele interpolowane metodą spline przy zastoso-
waniu następujących współczynników: 1) p = 0.1, n = 12, 2) p = 0.1, n = 12, usta-
wiony parametr „tension”, 3) p = 0.1, n = 48, 4) p = 0.2, n = 12. Użyte parametry  
p i n są oznaczeniami identycznymi jak w przypadku metody IDW. Ustawie-
nie parametru „tension” powoduje, że wartości interpolowanego modelu „sztyw-
no” dopasowane są do odpowiednich punktów zbioru próbek. W przeciwieństwie  
do metody IDW zmiana parametrów w metodzie spline nie powoduje w tym przy-
padku znaczących zmian w obrazie modelu. Strzałka zielona pokazuje (na każdym 
modelu) wybrane miejsce z małym efektem „bawolego oka”. Miejsce to może być  
detektorem zmiany zasięgu wartości w zależności od doboru parametrów metody.  
Na tym przykładzie widoczne jest znikoma wpływ doboru parametrów metody  
na model.
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Rys. 30. Wpływ parametrów interpolacji (IDW) na obraz modelu. Opis różnic 
(strzałki) w tekście

Fig. 30. Influence of interpolation (IDW) parameters in image of model. Difference 
description (marked with arrows) in the text
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Rys. 31. Wpływ parametrów interpolacji (spline) na obraz modelu. Opis różnic 
(strzałki) w tekście

Fig. 31. Influence of interpolation (spline) parameters in image of model. Differen-
ce description (marked with arrows) in the text 
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Na zaprezentowanym przykładzie wyraźnie widoczna jest cecha metody spli-
ne polegająca na skrajnym zaniżaniu i zawyżaniu interpolowanych wartości. Czar-
ne strzałki na rysunku zaznaczają miejsca, w których metoda interpolowała warto-
ści z przedziału (0 - 5). Oprócz największych zaznaczonych dwóch takich miejsc wi-
doczne są też liczne o mniejszej powierzchni. Dla porównania metoda IDW z tego 
przedziału interpolowała wartości tylko w modelu nr 2 (rys. 33). Podobnie prezen-
tują się różnice między modelami (IDW i spline) w przypadku wartości z przedzia-
łu najwyższego (ponad 20 mg/100g). 

Porównanie map na rys. 30 i 31 z mapami, w których przyjęto mniejszą roz-
dzielczość modelu (10 m, rys. 32) wyraźnie pokazuję, że wybór rozdzielczości wy-
raźnie wpływa na obraz interpolacji metodą spline.

Porównanie modeli interpolowanych metodami deterministycznymi i stocha-
stycznymi zostanie przedstawione w następnym podrozdziale.

3. 7 Porównanie metod deterministycznych i stochastycznych

Celem analizy jest porównanie najczęściej stosowanych i najbardziej dostęp-
nych metod interpolacji deterministycznych i stochastycznych. Dla wszystkich mo-
deli została wybrana rozdzielczość 10 m, optymalna dla potrzeb rolnictwa precyzyj-
nego (Jadczyszyn 1998). Metody deterministyczne IDW i spline, są metodami naj-
częściej implementowanymi w programach typu GIS. Ze względu na ich dostępność 
oraz małą „restrykcyjność” statystyczną (brak założeń dotyczących rozkładów da-
nych i ich stacjonarności), metody te są często stosowane w badaniach rolniczych 
do interpolacji właściwości glebowych, map plonów oraz innych właściwości pola 
produkcyjnego. Powszechnie przyjmuje się założenie, że metody deterministyczne 
można stosować dla każdego typu danych, przyjmując standardowe ustawienia na-
rzucane lub proponowane przez stosowaną aplikację GIS.

Do analizy wybrano dane z 1994 r. opisujące zawartość fosforu, potasu oraz od-
czyn gleby (rys. 32). Dane różnią się właściwościami statystycznymi (podrozdział 
3.1.1) i geostatystycznymi (podrozdział 3.1.2). Zbiór P�O5 posiada rozkład najbar-
dziej skośny dodatnio, pH skośny ujemnie, a K�O zbliżony do normalnego. Zbiory 
posiadają także inne przestrzenne zróżnicowania lokalnej wariancji (rys. 6, 7, 8). Mo-
dele zostały interpolowane przy założeniu następujących parametrów w metodach:  
strategia wyboru punktów - 12 najbliższych (IDW, spline, OK); współczynnik wago-
wy – 2 (IDW), 0.1 (spline). W metodzie OK dobrano następujące parametry semiwa-
riogramu: model wykładniczy i h = 10 m. Do celów wizualizacyjnych wartości mode-
li zostały przeklasyfikowane zgodnie z ogólnie przyjętymi poziomami wartości tych 
cech  (IUNG 1990 - Zalecenia nawozowe). Otrzymane mapy potwierdzają, że bez 
względu na rozkład danych modele posiadają cechy charakterystyczne dla zastosowa-
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nej metody. Cechy te zostały szczegółowo opisane w rozdziale „Przegląd Piśmiennic-
twa” oraz w poprzednich podrozdziałach. Metoda IDW generuje najwięcej artefaktów  
w postaci „bawolich oczu”. Metoda spline generuje modele zbliżone do IDW. Efekt 
bawolich oczu został zredukowany.  Widoczna jest duża różnica modelu K�O (dla 
1994 r.) o rozdzielczości 10 m w porównaniu z modelem o rozdzielczości 2 m (rys 
31) interpolowanym  przy pomocy tych samych parametrów. Kriging generuje mo-
dele najbardziej zgeneralizowane.

Tabela 4. Charakterystyki statystyczne porównywanych model interpolacji
Table 4. Statistic of compared interpolated models

1994
pH P2O5 K2O

IDW Spline OK IDW Spline OK IDW Spline OK
wartość min 3.8 4.1 4.3 6.� -34.7 9.5 4.7 5.0 6.9
wartość max 7.6 7.5 7.3 90.0 105.7 78.2 40.3 38.3 ��.6
średnia 6.1 6.1 6.1 20.5 20.5 20.6 13.0 13.0 13.0
SD 0.7 0.7 0.6 8.1 9.6 7.7 3.5 �.� �.6

1999
pH P2O5 K2O

IDW Spline OK IDW Spline OK IDW Spline OK
wartość min 4.0 4.1 4.3 6.1 -4.8 6.5 3.7 2.4 5.7

wartość max 8.4 8.3 8.1 52.0 64.3 38.1 35.3 42.5 21.6

średnia 6.� 6.� 6.� 18.6 18.7 18.6 11.3 11.3 11.3
SD 0.5 0.6 0.4 6.1 8.1 4.7 2.7 2.5 1.6

2002
pH P2O5 K2O

IDW Spline OK IDW Spline OK IDW Spline OK
wartość min 3.9 3.1 4.1 5.3 2.1 5.6 3.7 1.1 4.8
wartość max 7.9 7.8 7.5 41.4 75.5 39.2 40.3 38.3 ��.6
średnia 6.5 6.5 6.5 17.2 17.2 17.2 9.3 9.3 9.4
SD 0.4 0.4 0.3 7.1 6.6 �.6 2.5 �.� 1.5
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Rys. 32 Modele P2O5, K2O i pH (1994 r.) interpolowane za pomocą metod IDW, spline i kri-
gingu zwykłego

Fig. 32. P2O5, K2O and pH (1994) models interpolated by using IDW, spline and OK me-
thods
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W tabeli 4 zebrano charakterystyki statystyczne interpolowanych modeli (1994, 
1999 i 2002). Wyniki potwierdzają, że metoda krigingu generuje modele najbardziej 
„wygładzone”, w których przestrzenny rozkład danych ma najmniejszy rozrzut (róż-
nica między wartościami skrajnymi). Jest to widoczne przy porównaniu wartości 
minimalnych, które są w każdym przypadku większe niż w odpowiadających mo-
delach (IDW i spline) i maksymalnych, które są mniejsze niż w odpowiadających 
modelach. W metodzie krigingu występuje także najmniejsze odchylenie standardo-
we. Charakterystycznym jest, że wszystkie modele posiadają prawie nie różniącą się 
średnią. Wynika to z liczebności próbek. W przypadku metody spline (dla P�O5) uwi-
docznił się słaby punkt tej interpolacji, który powoduje lokalne generowanie prze-
szacowanych wartości. Minimalna wartość w opisywanym modelu przyjęła niemoż-
liwą w rzeczywistości wartość ujemną. Efekt ten występuje często na obszarach, 
gdzie sąsiadują ze sobą punkty znacząco różniące się wartościami. Można je ziden-
tyfikować na podstawie mapy lokalnej wariancji.

3. 8 Wpływ liczebności próbek na obraz modelu interpolacji

Określenie efektywnej liczebności próbek ma wpływ na ekonomiczną opłacal-
ność wykonania modelu zjawiska. W przypadku rolnictwa precyzyjnego badania wła-
ściwości gleb, których koszty przekroczyłyby oczekiwane korzyści z zastosowania 
tych technik w praktyce skutecznie zniechęcają potencjalnych użytkowników do ich 
stosowania. Poniższa analiza pokazuje porównanie modeli zawartości potasu w glebie 
interpolowanych krigingiem przy przyjęciu średniego próbkowania 17.8 (model A), 
8.5 (model B), 4.0 (model C), 1.9 (model D), 1 (model E) - próbek na hektar.  
Na rysunku 33 zobrazowane są modele zawartości K�O w glebie. Widoczne jest wy-
raźne tracenie rzeczywistej zależności przestrzennej i uśrednianie wartości. Meto-
da kroswalidacji potwierdza rosnącą wraz ze zmniejszaniem populacji próbek róż-
nicę między wartościami rzeczywistymi a szacowanymi (tab. 5). Różnica błędu 
średniokwadratowego między modelami A i E zwiększyła się prawie dwukrotnie  
(z 4.1 do 7.1).

Otrzymany rezultat nie powinien być zaskoczeniem, ponieważ w przeprowa-
dzonej analizie statystycznej i geostatystycznej została stwierdzona duża zmienność 
przestrzenna danych. Jak widać na rysunku 33 wskutek ograniczania danych całko-
wicie zmienia się obraz (mapa) badanego zjawiska. 
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Rys.  33. Wpływ liczebności próbek na model zawartości K2O w glebie (1994 r.)
Fig. 33. Influence of samples number in image of K2O model (1994)
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Tabela 5.  Średnia i błąd średniokwadratowy (RMSE) kroswalidacji modeli otrzymy-
wanych przy zmniejszającej się liczbie danych wejściowych. Oznaczenia 
jak na rysunkach 33 i 34

Table 5.  Mean and Root  Mean Squer Error of crossvalidation models which were 
obtained by decrising number of data. Description as on fig. 33 and 34

Model A Model B Model C Model D Model E

K2O pH K2O pH K2O pH K2O pH K2O pH

średnia -0.03 0.00 -0.14 0.00 -0.03 0.02 0.14 0.08 0.23 0.13

RMSE 4.1 0.5 4.3 0.6 4.7 0.9 5.6 1.4 7.1 2.0

Rysunek 34 obrazuje zmiany zależności przestrzennych pH w glebie. Mo-
dele zostały wykonany na podstawie tych samych miejsc próbobrania co modele 
przedstawione na rys. 33.  Zmiany obrazu (przebiegu zjawiska) widoczne na kolej-
nych modelach spowodowane zmniejszaniem się liczby próbek, wykazują stopnio-
wą utratę informacji o rzeczywistej zmienności przestrzennej badanej cechy. W peł-
ni potwierdza to procesy zaobserwowane przy analizie zmienności potasu. Różni-
ca błędu średniokwadratowego między modelami A i E zwiększyła się aż 4-krotnie. 
Zmieniająca się średnia kroswalidacji może świadczyć o zmienianiu się rozkładu 
wartości modeli wraz ze zmniejszaniem się ilości próbek.

W przypadku fosforu i magnezu otrzymano podobne rezultaty, dlatego przykła-
dy te nie zostały tu przytoczone.
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Rys.  34. Wpływ liczebności próbek na model pH gleby (1994 r.)
Fig. 34. Influence number of samples in image of pH model (1994)

3. 9 Wpływ rozdzielczości modelu na jego dokładność

Do analizy zastosowano zbiór danych opisujący właściwości chemiczne gleby  
w 1999 r. W celu opisania wpływu doboru rozdzielczości modelu na jego dokład-
ność wybrano trzy najpopularniejsze metody interpolacji: IDW, spline i kriging zwy-
kły (OK). Wykonano modele o rozdzielczości 5, 10, 20 metrów, trzema założony-
mi metodami interpolacji. Razem 9 modeli. Parametry dla każdej z metod przyjęto 
identycznie jak w podrozdziale 3.7. Dla każdego modelu określono jaką część po-
wierzchni stanowi obszar o niskiej, średniej i wysokiej zawartości K�O (mg na 100 h 
IUNG (1990) przy uwzględnieniu zawartości K�O w glebie i kategorii gleby. W tym 
celu modele zostały przeklasyfikowane za pomocą autorskiego makra napisanego  
w języku SML (środowisko Erdas).

Procentową powierzchnię pola sklasyfikowaną według wartości powyższych 
przedstawiono w tabeli 6, a przykładową wizualizację modeli interpolowanych me-
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todą spline na rysunku 35. Analiza modeli pokazuje, że różnice powierzchni dla za-
wartości niskiej, średniej i wysokiej badanej cechy, które są widoczna na mapach 
wykonanych tą samą metodą interpolacji, są wynikiem wyłącznie wpływu zmiany 
rozdzielczości modelu. Nie obserwuje się różnic w kształtach zasięgów. Obserwacja 
ta dostarcza kolejnej informacji, która mówi, że zmiana rozdzielczości z 5 do 20 me-
trów w omawianym przypadku nie powoduje znaczących różnic w tych modelach 
(przebiegu zmienności kartowanej cechy). 

Tabela 6. Zawartość potasu w glebie według modeli o różnych rozdzielczości
Table 6. Content of potassium in soil describing different interpolation models

Model
% pow. pola  

o zawartości niskiej i 
bardzo niskiej

% pow. pola  
o zawartości średniej

% pow. pola  
o zawartości wysokiej  

i  bardzo wysokiej

rozdzielczość 5m / 10m / 20m 5m / 10m / 20m 5m / 10m / 20m

IDW 41.3 / 41.1 / 41.0 47.2 /  47.2 / 47.1 11.5 /  11.6 / 11.9

Spline 42.9 / 43.2 / 42.6 42.9 /  42.7 / 43.3 14.2 /  14.1 / 14.1

Kriging 40.5 / 40.3 / 40.4 51.0 /  51.1 / 51.5 8.5 /  8.6 / 8.1

Obserwowana jest natomiast różnica między modelami powstałymi na drodze 
różnych technik interpolacji. Różnica występuje zarówno w zasięgu poszczególnych 
przedziałów (rys. 35), jak też i w ich powierzchni (tab. 6). Potwierdza się opisana już 
wcześniej reguła, że metoda spline ma tendencję do przeszacowywania skrajnych 
wartości a metoda krigingu generuje modele o rozkładach bardziej centralnych.
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Rys. 35. Porównanie trzech modeli zasobności pola w potas, interpolowanych meto-
dą spline z rozdzielczością 5, 10 i 20 m (1999 r.)

Fig. 35. Comparison of three different resolutions (5, 10, 20 m) for P2O5 models in-
terpolated  by spline method

Zmiana rozdzielczość modeli z 5 na 20 metrów nie powoduje znaczącego ob-
niżenia się jakości modelu. Podobne wyniki uzyskano dla zbioru danych z 1994  
i 2002 r.

4. DYSKUSJA WYNIKÓW

Ocena metod interpolacji danych przestrzennych przedstawiona w niniej-
szej pracy, dotyczy modeli interpolowanych na podstawie danych charakteryzują-
cych właściwości gleby. Podstawową cechą tych danych jest ich duże zróżnicowa-
nie przestrzenne, na które największy wpływ mają właściwości fizyczne gleb. Pola 
SD IUNG, na których były prowadzone badania charakteryzują się dużym zróżnico-
waniem glebowym, typowym dla całego obszaru Wielkopolski (Bobrzański 1966). 
Potwierdza to mapa glebowa wykonana w skali 1:1000 przez Oczosia (1994). Na 
53 hektarowym polu występują trzy kategorie gleb: bardzo lekkie, lekkie i średnie. 
Wśród nich można wyróżnić osiem kompleksów glebowych i typów gleb (rys. 36). 
Różnice odbicia spektralnego światła w obrębie pola widoczne na zdjęciach lotni-
czych sugerują, że zmienność warunków glebowych może być jeszcze większa niż 
wykreślona na mapie glebowej (rys. 37). Charakterystyczne miejsca, które różnią się 
spektralnie w obrębie jednego poligonu zaznaczono strzałkami. Można przypusz-
czać, że należą one do innej kategorii lub typu gleby. 
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Rys. 36. Właściwości fizyczne gleby pola SD w Baborówku. Na podstawie mapy Oczosia, w 
skali 1: 1000 (1994)

Fig. 36. Physical soil properties. Base on Oczoś (1994), 1:1000 scale, soil map for fields of 
IUNG Experimental Station in Baborówko

Tak duże zróżnicowanie właściwości gleby oraz nieregularny przebieg zmien-
ności tego zróżnicowania sugeruje potrzebę zastosowania metody interpolacji, która 
pozwalałaby na maksymalną generalizację przy założeniu minimalnego błędu. Jak 
pokazano na przykładach w poprzednim rozdziale, generalizacja obrazu zmienno-
ści badanego zjawiska jest (w przypadku stwierdzenia dużej wariancji lokalnej) ko-
rzystniejsza od generowania artefaktów, których przyczyną są niedoskonałości algo-
rytmów interpolacji.

Scharakteryzowanie rzeczywistej zmienności pola za pomocą technik staty-
stycznych, geostatystycznych i przestrzennych pozwala na ocenę możliwości prze-
prowadzenia procesu generalizacji, którego rezultatem będzie wykreślenie mapy ba-
danego zjawiska przy założonym błędzie (Kravchenka, 2003). Z tego względu w 
pracy tej poświęcono tak dużo uwagi  analizie zmienności przestrzennej.
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Rys. 37. Zdjęcie lotnicze (program Phare 1995) przedstawiające zmienność przestrzenną 
fragmentu pola SD w Baborówku. Na zdjęcie nałożono siatkę próbobrania (1994), na pod-

stawie której sporządzono mapę właściwości fizycznych gleby
Fig. 37. Air photograph (Phare 1995) presenting spatial diversity of field’s part - IUNG 
Experimental Station in Baborówko. There are two vector layers put on air photograph. Po-
int layer characterize sampling net. Line layer characterize soil map based on points from 

point layer

Dyskusja analiz zbiorów danych

Testy statystyczne (Kołmogorowa – Smirnowa i chi-kwadrat) wykonane  
w podrozdziale 3.1.1 wykazały w większości przypadków brak oczekiwanego, dla 
tak licznych zbiorów próbek gleb, rozkładu normalnego. Statystyka opisowa zbiorów  
w kilku przypadkach wykazała rozkłady wielomodalne, które jednak nie zostały po-
twierdzone przez wizualizację rozkładu metodą histogramu. Według niektórych au-
torów brak normalności rozkładu danych sugeruje ograniczone możliwości użycia 
metod stochastycznych (Amstromg 1998). W przypadku rozkładów skośnych suge-
rowana jest transformacja danych (Deutch i Journel 1992). 

Analiza geostatystyczna wykazała dużą zmienność lokalnej wariancji danych 
(mapy wariancji właściwości gleb, rys 6, 7, 8). Właściwość ta sugeruje słabą stacjo-
narność danych. Stacjonarność jest warunkiem koniecznym dla zastosowania kri-
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gingu zwykłego do interpolowania dokładnych modeli (Isaaks i Srivastawa 1989). 
Jednak znalezienie przestrzennej autokorelacji metodą semiwariogramu ekspery-
mentalnego pozwoliło na interpolację zgeneralizowanych modeli badanych cech 
(Cressie i Hawkins 1980). 

Z publikowanych badań wynika że najbardziej stabilną właściwością gleby 
jest pH (Mulla 1993, Pierce i in. 1995). Potwierdzają to otrzymane wyniki. Odchy-
lenia standardowe pH pomimo dużego zróżnicowania na mapie nie wykazują du-
żych wartości bezwzględnych w stosunku do przedziałów klasowych wynikających  
z klasyfikacji (IUNG 1990). W porównaniu do potasu i fosforu można stwierdzić, że 
pH najlepiej spełnia kryteria statystyczne i geostatystyczne wymagane dla interpola-
cji metodami stochastycznymi.

Obliczone korelacje między właściwościami chemicznymi gleb, dla próbek  po-
bieranych w tej samej siatce, potwierdziły występowanie istotnych zależności po-
między tymi samymi cechami (P�O5, K�O i Mg) w 1999 r. i 2002 r. Potwierdza  
to opisywaną stabilność czasową zawartości składników pokarmowych w glebie 
(Lipiński 2000). Nie stwierdzono jednak istotnych korelacji między różnymi wła-
ściwościami chemicznymi gleby w jednym roku. Wykluczyło to zastosowanie me-
tody co-krigingu w celu poprawienia jakości interpolowanych modeli. Sytuacja  
ta sugeruje potrzebę modelowania opartego na danych pomocniczych, które nieko-
niecznie są skorelowane przestrzennie (pochodzące z tej samej siatki próbobrania). 
Przykład takiego podejścia można znaleźć w pracy Kerry’ego i Olivera (2003).

Dyskusja wyboru metody interpolacji i parametrów

Analizy statystyczne i geostatystyczne właściwości chemicznych gleb wykaza-
ły ich dużą zmienność lokalną oraz często występujący brak statystycznej normalno-
ści rozkładu  danych. Pomimo tych ograniczeń na podstawie przeprowadzonych ana-
liz można stwierdzić, że metoda krigingu zwykłego jest możliwa do zastosowania. 
Stosując kriging zwykły w porównaniu z metodami deterministycznymi uzyskuje  
się mapę zjawiska pozbawioną artefaktów w postaci „bawolich oczu” oraz lokal-
nych przeszacowań i niedoszacowań wartości. Mimo różnic pomiędzy  mapami, 
uzyskanymi trzema porównywanymi metodami, w każdym z przypadków oddają 
one podobny przebieg (zasięgi) wartości opisywanych właściwości gleb (podroz-
działy 3.6 i 3.7 ). 

W porównaniu z metodami deterministycznymi kriging daje więcej możliwo-
ści przy indywidualnym doborze parametrów interpolacji dla każdego z przypad-
ków (McBratney i Webster 1986). W podrozdziale 3.3 zostało wykazane, że na pod-
stawie doboru parametrów semiwariogramu można interpolować model zjawiska  
o wymaganym stopniu generalizacji. Na rysunku 38 przedstawiono przykład zmien-
ności zjawiska zarejestrowany dla kolejnych 87 punktów pomiarowych wzdłuż 
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ścieżki (linia niebieska). Wartości wykazują wyraźnie ukierunkowaną zmienność, 
która może zostać scharakteryzowana dla całego zbioru za pomocą semiwariogra-
mu. Wskaźnik C/ (C + Co), będący stosunkiem wariancji strukturalnej do warian-
cji ogólnej, określa wpływ autokorelacji przestrzennej na ogólną zmienność zbio-
ru (Gołaszewski 1997, 2000). Im będzie on mniejszy (mała zmienność struktural-
na) tym stopień generalizacji interpolacji metodą krigingu będzie większy. Kolej-
nym ważnym parametrem jest określenie zasięgu autokorelacji, na który największy 
wpływ ma dobór interwałów h. W przypadku danych charakteryzujących się dużą 
wariancją lokalną, ważny jest eksperymentalny dobór wartości interwałów, dzięki 
któremu można najlepiej określić zasięg autokorelacji danych. Linia czerwona na 
rysunku 38 pokazuje schemat aproksymacji rejestrowanej zmienności funkcją okre-
śloną przez semiwariogram. 

Rys. 38. Aproksymacja rejestrowanej zmienności przez funkcję interpolowaną  
na podstawie semiwariogramu

Fig. 38. Approximation of observed spatial variability by function interpolated ba-
sed on semivariogram

Zastosowanie krigingu jako metody interpolacji zbioru próbek pozwala  
na generalizację badanego zjawiska wynikającą z analizy geostatystycznej wykona-
nej metodą semiwariogramu. Dzięki temu generalizacja zostaje dostosowana do ja-
kości danych. Spełnione zostają wówczas wymagania kartograficzne dotyczące do-
stosowania dokładności mapy do dokładności danych (Saliszczew 1998). W przy-
padku zastosowania interpolacji deterministycznych wybór metody i jej parametrów 
oparty może być tylko na doświadczeniu i intuicji operatora.
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Przy wyborze funkcji, która aproksymuje semiwariancję poszczególnych inter-
wałów należy zwrócić uwagę na to, że algorytm krigingu korzysta w sposób ogra-
niczony z modelu semiwariogramu. W celu wyznaczenia wag oddziaływania są-
siednich punktów obliczane są wartości semiwariancji na przestrzeni nie większej  
niż odległości najdalej położonego punktu. W praktyce odległość ta może być 
mniejsza niż jeden czy dwa interwały h. Określenie przebiegu funkcji na tym odcin-
ku przez właściwe oszacowanie wartości Co (efekt samorodka) determinuje genera-
lizację modelu. Wartości funkcji semiwariogramu dla rzędnych o wartościach prze-
kraczających największą odległość punktu sąsiedztwa do miejsca w badanej prze-
strzeni nie są znaczące. Zależności te, na przykładzie siatki 24 m, w której były in-
terpolowane właściwości gleby w 1994 r., przedstawia rys. 39. Pionowa przerywa-
na niebieska linia zaznacza efektywny zasięg funkcji semiwariogramu. Linia czer-
wona ciągła funkcji odpowiada za duży wpływ punktów sąsiednich i powoduje, że 
zmienność wartości modelu będzie duża a generalizacja mała. Im wartość Co będzie 
większa (wykres funkcji bardziej płaski, dążący do linii czerwonej przerywanej) tym 
większa generalizacja modelu.

Rys. 39. Elementy efektywne funkcji semiwariogramu wpływające na obraz interpo-
lowanego modelu

Fig. 39. Effective components of semivariogram which have influence on image of 
interpolated model

Symulację zastosowania różnych modeli semiwariogramów potwierdziły naj-
większą przydatność funkcji liniowych i sferycznych (Stroup i in.1994, Gołaszew-
ski 1997)
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Porównywanie różnych metod interpolacji można znaleźć w pracach wielu au-
torów. Przykładami mogą być prace: Creutin i Obleda (1982), Van Kuilenburg i in. 
(1982), Franke (1984), Agterberg (1984), Dobrule (1984), Laslett i in. (1987, 1994), 
Weber i Englund (1994), Wollenhaupt (1994), Gotway i in. (1996) i Mueller i in. 
(2001). Wynika z nich, że trudno wskazać jedną uniwersalną metodę interpolacji.  
W niektórych przypadkach jednak można zauważyć, że na otrzymany wynik po-
równania mogły wpłynąć użyte metody. Za przykład można wskazać pracę Muel-
lera i in. (2001). W pracy tej porównano m.in. kriging z metodą IDW. Interpolację 
wykonano na 20,4 ha polu dla próbek gleby o właściwościach określonych w siat-
kach kwadratowych o boku 30,5, 61,5 i 100 m. Interpolowane modele porównano  
z niezależnym zbiorem 62 próbek o losowo wybranych współrzędnych geograficz-
nych. W wyniku prowadzonych badań stwierdzono, że metoda IDW dała lepsze re-
zultaty niż kriging w 100% dla siatki o boku 100 m, 79% dla 61.5 m i 67% lepsze 
dla siatki 30 m. Analizując jednak zamieszczoną w pracy mapę doświadczenia moż-
na stwierdzić, że 24 z 62 punktów użytych do walidacji leży w bezpośredniej bli-
skości węzłów punktów siatki. Metoda IDW w większym stopniu niż kriging przy-
wiązuje wagę do wartości najbliższych próbek miejsca interpolacji. Jak wykazano 
w pracy (podrozdział 3.2) waga ta zależna jest od parametru potęgowego p algoryt-
mu. Z tego względu fakt ten mógł mieć znaczący wpływ na wynik doświadczenia. 
W przypadku interpolacji modeli na podstawie siatki 100 m, użyte zostały tylko 24 
próbki. Jest to ilość niewystarczająca dla wykonania modelu semiwariogramu (dys-
kusja w następnym punkcie).

Próby transformacji zbiorów danych opisujących właściwości gleb i zastoso-
wania bardziej zaawansowanej metody interpolacji (SK) nie przyniosły rezultatów 
(podrozdział 3.4). 

Dyskusja wpływu ilość próbek użytych w procesie interpolacji
 na jakość modelu

Podrozdział 3.8 wykazuje, że liczba próbek jest czynnikiem decydującym  
o jakości interpolowanego modelu właściwości gleby. Dotyczy to danych cha-
rakteryzujących się dużą zmiennością przestrzenną i słabą stacjonarnością, czy-
li takich, które występują na polu SD w Baborówku i są charakterystyczne 
dla Wielkopolski (Bobrzański 1966). W takim przypadku model powinien  
być interpolowany z uwzględnieniem jego generalizacji. Dlatego metoda krigingu 
zwykłego wydaje się najbardziej odpowiednia.

Analiza stopniowego zmniejszania liczby próbek na hektar pokazuje jaki  
ma to wpływ na obraz kartowanego zjawiska. Z analizy tej wynika, że ograniczanie 
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liczby  próbek, co jest niewątpliwie uzasadnione względami ekonomicznymi, powo-
duje zmniejszenie dokładności interpolowanego modelu. Liczebność próbek może 
determinować możliwość efektywnego zastosowania krigingu, ponieważ każdy  
z przedziałów semiwariogramu powinien być reprezentowany przez znaczącą ilość 
par próbek. Journel i Huijbregts (1978) rekomendują potrzebę przynajmniej 30-50 
par dla przedziału, ale Webster i Olivier (1990) sugerują, że wymagana liczebność 
wynosi przynajmniej 100 par dla każdego przedziału. 

Konsekwencją ograniczenia liczby próbek może być nieefektywnie zróżnico-
wane dawek nawożenia opartych na zbyt zgeneralizowanych modelach właściwości 
gleby (Gangloff i in. 2003). 

W przypadku stwierdzenia dużej zmienności przestrzennej badanej cechy al-
ternatywnym sposobem jej kartowania może być zastosowanie skorelowanych po-
miarów ciągłych. W ostatnich latach intensywnie rozwijane są techniki pomia-
rów ciągłych (on-the-go) właściwości gleby (Adamchuk i in. 2004). Ich zaletą  
jest bezinwazyjność oraz wysoka rozdzielczość. Umieszczanie sensorów na dowol-
nych maszynach rolniczych pozwala na wykonywanie pomiarów „przy okazji” wy-
konywania zabiegów agrotechnicznych. Dzięki rozwojowi sensorów rejestracji cią-
głej spodziewany jest dalszy rozwój rolnictwa precyzyjnego (Pierce i Nowak 1999). 
Pozwolą one na tanie i dokładne pomiary zmienności lokalnych właściwości gleb. 
Obecnie jest dostępnych niewiele komercyjnych i gotowych do użycia zestawów 
(np. www.soildoctor.com), jednak prowadzone są intensywne prace nad rozwojem 
nowych technologii.

Do najważniejszych typów sensorów pozwalających na pomiary ciągłe właści-
wości gleby należą:
• elektryczne i elektromagnetyczne sensory mierzące oporność/przewodnictwo 

elektryczne (Dabas i Tabbagh 2003)
• optyczne i radiometryczne sensory energii odbitej/pochłoniętej przez glebę 

(Christy i in. 2003)
• sensory mierzące mechaniczne właściwości (oporność) gleby (Ehrhardt i in 

2001)
•  sensory akustyczne i pneumatyczne - wykorzystujące rozchodzenie się fali 

dźwiękowej w glebie (Tekeste i in. 2002)
• elektrochemiczne sensory używające membran jonoselektywnych (Adamchuk  

i in. 2003)

Jeżeli dokładność pomiarów ciągłych zostanie potwierdzona w praktyce,  
to można spodziewać się, że pozwolą one na określenie korelacji między właściwo-
ściami gleby a plonem. Obecnie na polach o dużej zmienności przestrzennej tech-
niki interpolacji oparte na zbiorze próbek glebowych nie pozwalają konstruować 
map o dokładności pozwalającej określić ścisłe zależności pomiędzy właściwościa-
mi gleb a plonami.
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Kolejnym możliwym sposobem tworzenia map zróżnicowanych dawek nawo-
zów (fosforu, potasu, magnezu) jest oszacowanie pobrania składników przez rośli-
nę. Na podstawie pobrania wykreślane są mapy zwrotu składnika. W tym wypadku 
mapa dawek jest pochodną mapy plonów. Można też wykorzystać mapy zmienności 
plonów z wielolecia do prognozowania plonów i pobrania składników mineralnych.  
W takim przypadku mapa dawek jest pochodną mapy trendu czasowego plo-
nów (Blackmore 2000). Obie metody zostały opisane przez Jadczyszyn (2001)  
na przykładach pola SD Baborówko.

Dyskusja wpływu rozdzielczości modeli na ich dokładność

Zmiana rozdzielczości modeli właściwości gleby z 5 na 20 metrów nie po-
woduje znaczącego obniżenia się ich jakości. Ilustruje to analiza przeprowadzona  
w podrozdziale 3.9, która wskazuję że za optymalną rozdzielczość można przyjąć 
wartość 10 m. Wynik ten ma znaczenie praktyczne, ponieważ modele o mniejszej 
rozdzielczości ułatwiają opracowanie strategii zróżnicowania nawożenia za pomocą 
siewnika nawozów. Siewniki takie mają możliwości wysiewu na odległości kilkuna-
stu metrów. W przypadku map dawek, opracowanych na podstawie modelu o zbyt 
dużej rozdzielczości, w strefie wysiewu bardzo często będą znajdować się piksele o 
różnej dawce. Z tego względu rozdzielczość wynosząca 10 m jako optymalna jest 
sugerowana w wielu pracach (Moore 1998, Faber 1998, Jadczyszyn 1998). Przepro-
wadzone analizy w pełni potwierdzają zasadność przyjęcia tej wartości.

Możliwości różnicowania dawki muszą być dostosowane do szybkości jazdy 
rozsiewacza. Im model posiada większy piksel tym mniejszy będzie wpływ iner-
cji urządzenia różnicującego dawkę i dokładniejsze dostosowanie pozycjonowania 
siewnika przy wykorzystaniu technologii GPS. Od marca 2004 roku możliwe jest 
osiągnięcie dokładności w granicach 2-3 m (95% odczytów dla PDOP < 5) przez ta-
nie odbiorniki GPS, wykorzystujące korektę w trybie DGPS z satelity EGNOS lub 
posiadające możliwość śledzenia fazy nośnej sygnału. Odbiorniki te mają możliwość 
transferu danych w czasie rzeczywistym do komputera pokładowego, co pozwala  
na skuteczne wykorzystywanie ich do pozycjonowania maszyn rolniczych (Shannon 
i in. 2002). Kolejną zaletą odbiorników tego typu jest niska cena (w granicy 1000 zł), 
co w porównaniu z kosztem dotychczas wykorzystywanych odbiorników jednoczę-
stotliwościowych GPS jest kwotą kilkanaście razy mniejszą.
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Możliwość zastosowania taniej technologii GPS została dostrzeżona przez producentów 
maszyn rolniczych. Metody tego typu pozycjonowania znajdują się już  w ofercie han-
dlowej.  W ramach prowadzonych badań zostały również przeprowadzone symulacje 
konstruowania (interpolacji) modeli za pomocą metod TIN i Voronoja. W porównaniu  
do przedstawionych w niniejszej pracy wyników nie przyniosły one zadawalających 
efektów, pozwalających na wykorzystanie ich przy sporządzaniu map właściwości 
gleby. Z tego względu metody te nie zostały w pracy zaprezentowane.

5. WNIOSKI

Ocena metod interpolacji danych przestrzennych przeprowadzona na polach SD 
IUNG w Baborówku, charakteryzujących się dużą zmiennością właściwości glebo-
wych wykazała, że:

1. Metoda krigingu zwykłego daje najlepsze rezultaty interpolacji. Pozwala  
na dostosowanie cech modelu do jakości użytego do interpolacji zbioru da-
nych.

2. W przypadku występowania dużego zróżnicowania lokalnej wariancji na bada-
nym obszarze, kriging zwykły pozwala na interpolowanie zgeneralizowanych 
modeli, dzięki dopasowaniu funkcji semiwariogramu do wariancji strukturalnej 
zbioru danych. Model wynikowy nie jest obciążony artefaktami (nieuzasadnioną 
lokalną zmiennością) generowanymi przez metody deterministyczne.

3. Zastosowanie próbobrania jako metody pozyskiwania informacji dla interpola-
cji modeli właściwości chemicznych gleb, w przypadku pól charakteryzujących 
się dużą różnorodnością gleb, może prowadzić do zbytniej generalizacji zjawiska 
ponieważ zbytnie ograniczenie ilości próbek na jednostkę powierzchni prowadzi 
do utraty rzeczywistej zmienności przestrzennej badanej cechy.

4. Badania potwierdziły, że najlepsze efekty w przypadku map właściwości che-
micznych gleby może dać wybór rozdzielczości interpolowanych modeli równy 
(lub zbliżony) do 10 m.
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