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זיהוי תנועות קרום צעירות לאורך העתק הכרמל בעזרת אינטרפרומטריה של רדאר )(InSAR
מאת :רן נוף )נוביצקי(
עבודת גמר לתואר "מגיסטר"
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
התשס"ו2006 ,

תקציר
סמיכותו של צפון העתק הכרמל ,המוגדר כחשוד בפעילות צעירה ,לעיר חיפה והקריות ולאזור המפעלים
הפטרוכימיים המצויים במפרץ חיפה יוצרת צורך במידע יותר מפורט ואמין לגבי האפשרות שההעתק פעיל,
ומיפוי מדויק של הקטעים הפעילים או החשודים כפעילים .במחקרים גיאולוגיים קודמים לא נמצאו עדויות
לתנועה על פני השטח לאורך העתק הכרמל .מחקר זה עושה שימוש בשיטת ה" -אינטרפרומטריה של רדאר",
בעזרת הדמאות מלווייני  ERS-1ו ERS-2 -שהתקבלו בין השנים  ,1992-2001מהאזור הצפוני של העתק
הכרמל .שיטה זו מאפשרת קבלת מידע חסר תקדים לגבי התנועות בפני השטח מבחינת הדיוק והפרישה
המרחבית.
מחקרים קודמים בשיטת האינטרפרומטריה של רדאר הראו את יכולות השיטה לגלות תנועות קרום תת-
סנטימטריות ,כאשר המגבלות לשיטה נובעות בעיקר מחוסר קוהרנטיות בזמן ובמרחב ,הפרעות אטמוספריות
ואי-ודאות לגבי מספר מחזורי הפאזה .שיטת האינטרפרומטריה יעילה ביותר למדידת מעוות רב ,למשל הסטות
הקשורות ברעידות אדמה .כאשר מנסים להשתמש בשיטה זו למדידת מעוות באזורים בהם המעוות קטן או
כמעט ואינו קיים ,כמו באזורים בהם קיים מעוות אינטר-סייסמיים ,במקרים רבים קשה להפריד בין מעוות
טקטוני אינטר-סייסמי להפרעות שמקורם באטמוספרה .מחקר זה עושה שימוש ב 3 -גישות שונות של שיטת
האינטרפרומטריה של רדאר על מנת לצמצם את השפעת ההפרעות האטמוספריות:
) (1גישה המתבססת על מיצוע ומחזירים קבועים שנעשה בעזרת תוכנת  ;SIOSARבשיטה זו עובדו
 51אינטרפרוגרמות )תמונות התאבכות בין שני מעברים של הלוויין( ,אולם בשל הגבלת התוצאות
לקואורדינאטות הלוויין ,בעיות פרישה והעובדה שעיבוד זה דורש זמן עבודה רב הכולל עיבוד ידני ופרטני עבור
כל אינטרפרוגרמה לא נותחו תוצאות עיבוד זה.

II
) (2גישה המתבססת על מיצוע "שרשרות" של אינטרפרוגרמות באמצעות תוכנת  ;ROI-PACבשיטה
זו עובדו  3מסגרות וכ 36 -אינטרפרוגרמות .תוצאות שיטה זו הראו שיפור ניכר בצמצום ההפרעות
האטמוספריות לעומת תוצאות העיבוד בעזרת תוכנת  ,SIOSARאולם סבלו מיחס אות/רעש נמוך ,כך שהפרשי
המהירויות בין אזורים שונים ,אינם משמעותיים סטטיסטית ,ועל כן קשה לקבוע חד-משמעית בעזרת שיטה זו,
אם אכן קיים מעוות באזור המחקר.
) (3גישה המתבססת על מחזירים קבועים ) (PSInSARהמחשבת ומסירה מיסוך אטמוספרי ומספקת
סדרות זמן בדיוק רב יותר משתי השיטות הקודמות .בעבודה זו נותחו  47אינטרפרוגרמות כסדרת זמן של
שינויי מרחק של פני השטח ביחס ללוויין ובחישוב מהירות שנתית ממוצעת של תנועות אלו .גישה זו מראה
רגישות רבה לתופעות נקודתיות-מקומיות כגון תופעות הידוק הגורמות לשקיעות קרקע .בנוסף ,לא נמצאה
התאמה ישירה בין תוצאות שיטה זו לפעילות סייסמית ,שינויי מפלס מי-תהום ולמפת רגישות לגלישות קרקע.
מיעוט הנתונים ופרישתם המרחבית המצומצמת באזור זה אינם מאפשרים בניית מודל אלסטי היכול לקשור את
המעוות הנצפה למנגנון טקטוני .בנוסף ,חתכי רוחב לבחינת תוצאות ה PSInSAR -הראו כי קיימים רעשים
בסדר גודל דומה לאות שמקורו במעוות.
בעבודה זו לא נמצאו עדויות לתנועה טקטונית לאורך העתק הכרמל בפני השטח ,אולם על פי הגבול
התחתון הניתן לזיהוי בשיטת ה PSInSAR -בעבודה זו ,המודלים האלסטיים מראים כי אין לפסול אפשרות
שתיתכן תנועה אנכית בפני השטח או בעומק בקצב הנמוך מ 1 -מ"מ/שנה או תנועה אופקית בקצב הנמוך מ4 -
מ"מ/שנה לאורך ההעתק על המקטעים שכיוונם צפון מערב – דרום מזרח .עם זאת ,על-פי הערכת זמני חזרה
של רעידות אדמה על חלקו הצפוני של העתק הכרמל קיימת סבירות כי חלק מהתנועה משתחרר ע"י זחילה
איטית מאוד או ברעידות אדמה קטנות.

III

הבעת תודה
ברצוני להודות למנחי בעבודה זאת ,פרופ' יהודה אייל וד"ר גידי בר ,שלימדו אותי להתבונן ולהבין ,שתמכו בי
ונתנו לי תחושת חופש במחקר אך גם ידעו לכוון אותי אל הפרטים החשובים.
כמו כן ,עלי להודות לד"ר אלון זיו מהמחלקה לגיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ,שפתח בפני דלתות לידע
עצום ,שתמך ,ועזר בהתקנת תוכנת העיבוד  ROI-PACובהבנת הפעלתה על מערכת .Linux
לדויד סנדוול ,מ Scripps Institution of Oceanography, UCSD -שלימד אותי את טכניקת הStacking-
והשימוש בתוכנת ה ,SOISAR -והפקיד בידי מערכת  UNIXלעיבוד הנתונים.
ליוסי ברטוב על ההערות ולכל האחרים שעזרו וענו על שאלות Yuri Fialko :מScripps Institution of -
 Juliet Biggs ,Gareth J. Funning ,Tim J. Wright ,Oceanography, UCSDושאר אנשי COMET
באוקספורד ,לאון כרובי וג'וש שטיינברג שעזרו לי בשלבי הראשונים ונתנו עצות מועילות בנושאי  ,GISלבת
שבע וליתר אנשי המכון הגיאולוגי.
לבסוף ,עלי להודות לפרח נוריאל ואפרת המר ,שאלמלא הן ,לא הייתי כותב עבודה זאת כלל ולכל חברי
המחלקה לגיאולוגיה בבן-גוריון שנתנו מילה טובה ,עזרה ותמיכה כשהיה צריך...

לכולכם,
תודה מקרב לב.

עבודה זו מומנה ע"י וועדת ההיגוי להערכות לטיפול ברעידות אדמה.
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 .1מבוא
העתק הכרמל הוא אחד המבנים הגיאולוגיים הבולטים בארץ .הוא נמשך באופן מקוטע ומדורג מדרום
עמק בית שאן לכיוון צפון-מערב עד למפרץ חיפה והמשכו בקרקעית הים התיכון )Freund, 1965 ; Ben-
 .(Avraham & Hall, 1977העתק זה יוצר טופוגרפיה ברורה בנוף – מתלול רצוף באורך של כ 25 -ק"מ
וגובה של  500-350מ' מעל עמק יזרעאל ועמק זבולון הסמוכים לו .חלקו העיקרי של העתק הכרמל חשוד
כפעיל )ברטוב וחוב' ,(2002 ,כאשר הערכה זו מבוססת על מידע סיסמולוגי ,גיאודטי וגיאומורפולוגי .סמיכותו
של צפון העתק הכרמל לעיר חיפה והקריות 851,600) ,תושבים נכון לשנת  2004ע"פ נתוני הלמ"ס( ולאזור
המפעלים הפטרוכימיים המצויים במפרץ חיפה יוצרת צורך במידע יותר מפורט ואמין לגבי האפשרות שההעתק
פעיל ,ומיפוי מדויק של הקטעים הפעילים .מדידת מעוות פני השטח בעזרת הדמאות לווין מאפשרת קבלת מידע
חסר תקדים מבחינת הדיוק והפרישה המרחבית של התנועות לאורך העתק הכרמל בשנים האחרונות .מחקר זה
עושה שימוש בכלים וביישומים מתקדמים של שיטת ה" -אינטרפרומטריה של רדאר" ,בעזרת הדמאות לוויין
שהתקבלו בין השנים  ,1992-2001מהאזור הצפוני של העתק הכרמל )איור .(1

איור  - 1מפת מיקום
אזור המחקר על רקע אורתופוטו .הקוים האדומים
מציינים את קטעי העתק הכרמל המתוארים כחשודים
בפעילות צעירה )ברטוב וחוב' .(2002 ,הקווים
השחורים מציינים העתקים אחרים שמופו בפני
השטח )מאגר נתוני  GISשל המכון הגיאולוגי((1) .
צומת יוקנעם (2) .צומת ג'למה.
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 1.1רקע גיאולוגי
רכס הכרמל ) ~500מ'( הינו מבנה הנטוי לצפון-מערב ,וממשיך למדף היבשת של אזור מפרץ חיפה.
המבנה מורכב ממערכת קמטים שכיוונה צפון-צפון-מזרח ,שמהווים ככל הנראה חלק מהקשת הסורית ) Picard,
 .(1958; Rotstein et al., 1993הליתולוגיה של רכס הכרמל כוללת בעיקר סלעים קרבונטיים מגיל קרטיקון:
דולומיט ,גיר ,קירטון-גירי ,קרטון וחוואר וכן סלעים וולקאניים ,בעיקר טוף ובזלת .אזור גבעות טבעון ,קריית
חרושת ויוקנעם הסמוכים לרכס הכרמל בנוי בעיקר קירטונים איאוקניים .צפונית ומזרחית לרכס הכרמל
נמצאים בהתאמה עמק זבולון )גרבן הקישון( ,המורכב בעיקר מסדימנטים לא מלוכדים ,חול ,חרסית וסילט,
היושבים מעל אבן גיר-חולית )כורכר( ,קרטון וחוואר ) ,(Kafri and Ecker, 1964ועמק יזרעאל הבנוי
מחילופין של בזלות וחרסיות ).(Shaliv, 1991

 1.1.1העתק הכרמל
העתק הכרמל בנוי משלושה מקטעים )סגמנטים( :צפוני ודרומי שכיוונם צפון מערב – דרום מזרח ,וקטע
מרכזי שכיוונו צפון-דרום )איור  .(1מקובל כי העתק הכרמל שייך למערכת רחבה יותר ,כרמל-פריעה )אם כי
באזורים שונים – תחת שמות שונים( הנמשכת מבקע ים המלח ועד לתוך הים התיכון ).(Freund, 1965
לאחרונה ,ישנם הטוענים כי בתת-הקרקע העתק הכרמל נמשך להעתק הגלבוע ולא להעתק הפריעה ) Segev,
 .(Segev et al, 2006 ; 2006חשיפת ההעתק בפני השטח אינה רציפה לכל אורכו ) Picard & Kashai,
 .(1958 ; Rotstein et al., 2003מערכת הכרמל-פריעה כוללת העתקים ראשיים ,העתקים משניים ,נטיות
חריפות של שכבות ואזורי ברקציה .את מערכת הכרמל מלווה אזור מעוות שרוחבו ,בפני השטח של הקטע
המרכזי ,כמה מאות מטרים )אכמון .(1998 ,בתת-הקרקע ,רוחב אזור המעוות בקטע המרכזי הוא  3ק"מ
ובקטעים האחרים  800 - 300מ' ) .(Rotstein et al., 1993חתכים סייסמיים מצביעים על קיומם של העתקים
נוספים בתת-הקרקע במקביל להעתק העיקרי וכן בניצב לו ,וכן על אזור מעוות מורכב בעמק יזרעאל ,המחלק
את העמק לגרבנים וחצאי גרבנים שחלקם נטויים ) .(Rotstein et al., 2003בנוסף לכך נמצאו הבדלים בין
האזורים שמצפון להעתק ומדרומו :בעוד האזור הדרומי נראה שקט מבחינה סייסמית ,האזור הצפוני פעיל יותר
) ;(Hofstetter et al., 1996 ; Shamir et al.,2000עובי הקרום באזור שמצפון להעתק הכרמל הוא  23ק"מ
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בעוד שמדרומו העובי הוא  35 -30ק"מ ) ;(Ginzburg et al., 1994וכן ישנם הבדלים בגרביטציה ובמגנטיות
של הסלעים שמשני צידי ההעתק ).(Ben-Avraham & Hall, 1977 ; Rybakov et al., 2000

 1.1.2תנועות קרום צעירות על העתק הכרמל  -עבודות קודמות
מחקרים גיאולוגיים וגיאופיסיים מציעים שהתזוזה לאורך העתק הכרמל היא בעיקרה אופקית ובמגמה
שמאלית (1962) De-Sitter .ו (1965) Freund-העריכו את גודל התנועה בכ 10 -ק"מ על סמך הסטה של
ציר אנטיקלינת דבורה ביחס לציר אנטיקלינת אום-אל-פחם .מחקרים מאוחרים יותר הראו הסטה של יותר מ4 -
ק"מ ע"פ נתונים בתת-הקרקע ) .(Rotstein et al., 1993גודל הרכיב האנכי של ההסטה על ההעתק הוערך בכ
  1ק"מ ) ;Picard & Kashai, 1958אכמון .(1986 ,אזור השבירה שבין רכס הכרמל לעמק יזרעאל פעילמאז המיוקן ) (~20 Maכאשר  500-1500מ' של העתקה אופקית הנראית על פני השטח התרחשה ככל הנראה
בפלייסטוקן )אכמון .(1986 ,מכאן שיתכן וחלה האצה בפעילות הטקטונית ב 2 -מליון השנים האחרונות.
מחקרים רבים ניסו לפענח את כיוון התנועה על ההעתק .אכמון ) ,(1998מציע מודל המפרש את התנועה
הצעירה )פליו-פלייסטוקנית( כהרמה והטיה לדרום-מערב של האזור שמדרום מערב לקווי ההעתק הראשיים,
הקשורים להרמה כללית של מרכז ודרום-ישראל ומוצא רכיב תנועה שמאלית על הקטע המרכזיRotstein et .
 ,(1993) al.טוענים כי התנועה כיום ,לאורך הקטע שכיוונו צפון מערב  -דרום מזרח ,אופקית שמאלית ללא
רכיב אנכי ושמאלית עם רכיב דומיננטי של לחיצה במקטע המרכזי שכיוונו צפון-דרום .תנועות אלו גורמות
להרמה של האזור המרכזי ואולי אף להטיה של הכרמל לכיוון מערב )איור .(2

איור  -2המודל הקיים להסבר התנועה על העתק הכרמל )(Rotstein et al., 1993
מודל מופשט המתאר תנועה שמאלית על ההעתק במקטעים שכיוונם צפון-מערב דרום-מזרח ותנועה שמאלית קטנה יותר עם
לחיצה על המקטע המרכזי )גודל החצים והקווים ללא קנה מידה אחיד(.

4
מחקרים רבים )גליקHoffstetter et al., 1996; 2001 ,

Ben-Gai & Ben-Avraham,

;; Rotstein et al, 1993;1995אכמוןPicard & Kashai, 1958; De-Sitter, 1962; 1998 ,1986 ,
; Freund, 1965ומקורותיהם( מראים כי לתנועה רכיב בכיוון נטיית ההעתק ) (Dip-slipורכיב אופקי
) ,(Strike-slipכאשר התנועה האופקית היא הצעירה יותר )למשל  ;Rotstein et al., 2003אכמון.(1998 ,
עם זאת ,מגמת התנועה הצעירה ביותר איננה חד-משמעית ,ובמספר מחקרים שפורסמו לאחרונה אף התקבלו
תוצאות סותרות לגביה :תנועה שמאלית הוצעה משיקולים גיאומורפולוגיים )למשל ,אכמון ,1986 ,גליק,
 ,(2001וסייסמיים )למשל (Rotstein et al., 1993 ;Hofstetter et al., 1996 ,ואילו תנועה ימנית הוצעה
משיקולים גיאודטיים ,לאחר מעקב בעזרת ) GPSלמשל ,אגמון.(2001 ,
הפעילות הסייסמית באזור אינה מוגבלת לקוי ההעתקה הראשיים )איור  .(3כך למשל ,האיכון הנוכחי
של רעידות אדמה מצביע על ריכוז מוקדים בעמק יזרעאל ובאזור הגלבוע ,ודווקא הקטעים שלאורך הכרמל
שקטים יחסית מבחינה סייסמית .ניתוח פתרונות מוקדים של רעידות האדמה החזקות יותר ,מצביע על רכיבי
תנועה שמאלית בכיוון דרום מזרח – צפון מערב עם מרכיב של לחיצה בכיוון צפון צפון-מערב – דרום דרום-
מזרח ,העולים בקנה אחד עם הממצאים הגיאולוגיים והגיאומורפולוגיים ).(Hofstetter et al., 1996

איור  -3מפת מיקום רעידות אדמה באזור העתק הכרמל )מתוך קטלוג המכון הגיאופיסי(
מצוינות רעידות אדמה מעל  , ML = 2שהתרחשו בין השנים  .2003-1900משולשים שחורים מציינים רעידות שהתרחשו
בין השנים ) 2001-1992בתקופה החופפת לתקופת הנתונים במחקר זה(.
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רעידת האדמה החזקה ביותר באזור הכרמל ב 20 -השנים האחרונות ,בעצמה של  ,ML = 5.3התרחשה
ב ,24/8/1984 -באזור כפר יהושע כ 7.5 -ק"מ ממזרח לקטע המרכזי של ההעתק .פתרון המוקד של רעידה זו,
מאופיין ע"י תנועה שמאלית על מישור בכיוון  N35°Wעם נטיה של  60°לצפון מזרח ,וצניחה ) (Rakeשל
.(Hofstetter et al., 1996) 40°
במחקר פליאוסייסמי באזור יגור ואלראי )גליק  ,(2001,נמצאו הפרעות מסוימות בקונגלומרט מגיל 80
אלף שנה ,אולם לא נמצא כל סימן להעתקה .במחקר נוסף ) (Heimann et al, 2001לא נמצאו כל סימני
התנזלות ) (liquefactionבמשקעים ההולוקניים של מפרץ חיפה .מחקר סייסמי עדכני ,שנעשה על חלקו
הצפוני של ההעתק ,באזור מפרץ חיפה ,זיהה את העתק הכרמל בתת-הקרקע ,אולם לא זיהה הפרעות
בסדימנטים צעירים מאז הפלייסטוקן ) .(Medvedev et al., 2006תצפיות אלו מצביעות על העדר ,לכאורה,
של רעידות אדמה גדולות ) (M>5.5לאורך העתק הכרמל בעשרות אלפי השנים האחרונות )גליק.(2001 ,
הערכות של קצבי תנועה צעירה על העתק הכרמל:
כפי שמסכם אכמון ) ,(1998מרבית המחקרים מצביעים על תנועה שמאלית לאורך העתק הכרמל .על
סמך חתכים סייסמיים ,מעריכים  ,(1993) Rotstein et al.כי תיתכן הסטה אנכית של כ 2 -ס"מ לאלף שנה או
כ 0.02 -מ"מ\שנה .על סמך הסטה של נחלים ומניפות סחף ,מעריך אכמון ) ,(1986הסטה שמאלית צעירה של
כ 1000-500 -מ' בשני מליון השנים האחרונות .הערכות אלו מצביעות על קצב תנועה אופקי של פחות מ1 -
מ"מ\שנה .מרביתם של שאר המחקרים מתייחסים להסטה הכוללת על העתק הכרמל ולא לתנועות העכשוויות.
מחקר שעשה שימוש במערכת מעקב  GPSומדידות איזון מראה על התרוממות של רכס הכרמל ב 5 -מ"מ\שנה
ביחס לסביבתו בתקופה שבין  .(Even-Tzur and Agmon, 2005) 1999-1990מחקר זה מבוסס על עבודתו
של אגמון ) ,(2001שחישב תנועה ימנית לכיוון צפון-צפון-מערב של מרכז רכס הכרמל ביחס לגבעות טבעון
בקצב של  3.5מ"מ\שנה – לאורך ההעתק .מחקר  GPSנוסף ,הכולל פחות נתונים מאזור הכרמל ,מציע תנועה
שמאלית לאורך העתק הכרמל בקצב של  0.9±1.1מ"מ\שנה ובכיוון  N21°W±20°כלומר התנועה אינה
משמעותית מבחינה סטטיסטית ) .(Ostrovsky, 2005מחקר נוסף שנעשה בעזרת מדידות איזון מדויקות מראה
כי בתקופה שבין  1992-1987התרומם מרכז רכס הכרמל בקצב של  4מ"מ/שנה ביחס למורדות המערביים של
הכרמל ובקצב של  2מ"מ\שנה ביחס למורדות המזרחיים שלו ,ואילו שבתקופה שבין ) 2003-1992החופפת
לתקופת המידע במחקר הנוכחי( השתפל מרכז הרכס בקצב של כ 1 -מ"מ\שנה ביחס למורדות המערביים ומעט
מזה יחסית למורדות המזרחיים ).(Shahar & Even-Tzur, Submitted
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 1.2מטרות המחקר
מטרתו העיקרית של מחקר זה היא לאפיין את מעוות פני השטח באזור העתק הכרמל ,תוך שימוש
בטכניקת האינטרפרומטריה של רדאר ובמודלים אלסטיים .המחקר מנסה להעריך האם בהווה מתרחשת תנועה
לאורך ההעתק בפני השטח ו/או בעומק )כלומר ,האם העתק הכרמל פעיל( ואם כן ,מה קצב התנועה ומה
מגמתה? על מנת להעריך מה הם הגורמים למעוות הנצפה ,נעשה שימוש במודלים אלסטיים .המחקר מספק
מידע עדכני ומפורט על המעוות הכולל של פני השטח באזור בהקשר לפעילות הטקטונית ולגורמים גיאוטכניים
אפשריים .בהתאם לממצאים נעשה ניסיון להערכת סיכונים סייסמיים באזור מפרץ חיפה והכרמל.
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 .2שיטות
 2.1אינטרפרומטריה של רדאר )(InSAR
שיטה זו )כפי שתתואר בהרחבה בהמשך( מחשבת את דגם ההתאבכות הנגרם משינויי הפאזה בין שתי
הדמאות רדאר של אזור מסוים שנלקחו בזמנים שונים .התוצר – אינטרפרוגרמה ,הוא מפת קווים שווי שינוי-
מרחק ביחס ללוויין ,בכיוון הסתכלותו .למפות אלו כיסוי מרחבי רב )~ 100פיקסלים לקמ"ר( ,כיסוי זמן טוב
)~ 1הדמאה\חודש( ודיוק חסר תקדים )פחות מ 1-ס"מ( .האינטרפרוגרמה כוללת נתונים שמקורם במעוות פני
השטח )המידע המבוקש( ,בשינויים אטמוספריים ,בתכונות דיאלקטריות של הקרקע ובטופוגרפיה
) .(Massonnet & Feigl, 1998מטרת העבודה היא לבודד את הנתונים שמקורם במעוות בפני השטח מיתר
המרכיבים.
בעבודה זו נעשה שימוש בהדמאות רדאר מלווייני  ERS-1ו ERS-2 -של סוכנות החלל האירופאית
) ,(ESAהמחולקות למסגרות שטח בגודל של  100X100ק"מ בקירוב .לוויינים אלו מקיפים את כדוה"א
במסלולים מסונכרני שמש ,עולים )מדרום לצפון( ויורדים )מצפון לדרום( באזימוט של  11°מזרחה ומערבה
מהצפון ובגובה של כ 785 -ק"מ ,כאשר כיוון ההסתכלות של הלווין תמיד ימינה מכיוון התקדמותו ובניצב לו.
אורך גלי הרדאר  5.6ס"מ בקירוב ) (C-Bandוזווית הפגיעה של גל הראדאר בין  23°) 26.5°-19.4°במרכז
ההדמאה( .זמן החזרה של הלווין )הדמאת אותו אזור( משתנה בד"כ בין  35 ,3ו 168-יום ,כאשר בפרקי זמן
מסוימים ,בין השנים  ,1997-1995נעו הלוויינים זה אחר זה באותו מסלול בהפרש של יום אחד ) Tandem
.(Mission
השימוש בשיטת האינטרפרומטריה של רדאר בעזרת לווין ,כאמצעי לזיהוי מעוותים ותנודות קרקע ,קיים
מאז סוף שנות השמונים של המאה הקודמת ) .(Gabriel et al., 1989מחקרים רבים בעולם נעזרו בשיטה זו
לחקר תנועות קרום לאורך העתקים ,רעידות אדמה ,תנועת קרחונים ,גלישות קרקע ,פעילות הרי געש ,שינויי
מפלס מי-תהום ,מעוותים כתוצאה מפעילות אנטרופוגנית )למשל השקיה ,חפירות תת-קרקעיות( ועוד
) .(Massonnet & Feigl, 1998בארץ נעשה שימוש בשיטה זו לחקירת רעידת האדמה בנואיבה בנובמבר
 ,(Baer et al., 1999 ; Baer et al., 2001) 1995זיהוי ומדידת השתפלות והיוצרות בולענים באזור ים המלח
) ,(Baer et al., 2002 ; Abelson et al., 2003הערכת תנועות אינטר-סייסמיות והשלכותיהן הטקטוניות
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באזור הדרומי של בקע ים המלח ) ,(Sarti et al, 2003 ; Finzi, 2004והערכת קצב ההתרוממות של גוף
המלח בהר סדום ).(peeri et al., 2004; Weinberger et al., 2006a, 2006b

 2.1.1עקרונות שיטת האינטרפרומטריה
עבודות רבות המתארות את שיטת האינטרפרומטריה התפרסמו בשנים האחרונות )למשלZebker et :
; al., 1994; Price and Sandwell, 1998 ; Massonet and Feigle, 1998 ; Bürgmann et al., 2000a
 .(Rosen et al., 2000 Hanssen 2001 ; Funning, 2005להלן תיאור השיטה ומגבלותיה ,כפי שסוכמו
ממקורות אלו .הסבר של המונחים המקצועיים ותרגומם לאנגלית נמצא בנספח .8.1
הד הרדאר )האות המוחזר מן הקרקע( כולל שני רכיבים המבוטאים בהדמאת הלוויין כמספר מרוכב :
)א( אמפליטודה )עצמת ההחזרה( ,המושפעת מחספוס פני השטח ,זווית הנטייה של משטח הפגיעה ביחס לכיוון
הקרן ,עוצמת מקור גלי הרדאר ומרחק המטרה מהמקור; )ב( פאזת הגל )(φהניתנת לתיאור במשוואה הבאה:

φ = φ path + φ pixel + φ atmos

)(1

כאשר – φpath :רכיב שמקורו בדרך שעושה גל הרדאר בין הלוויין לפני השטח;  – φpixelרכיב המושפע
מסך כל האלמנטים המחזירים את גלי הרדאר בתא השטח המרכיב את הפיקסל שגודלו  20X5מ' .רכיב זה
אקראי על פני ההדמאה – אין קשר בין הסיגנל של פיקסל אחד לשכנו;  - φatmosרכיב המושפע מעיכוב הגל ע"י
האטמוספרה.
אינטרפרומטריה מחייבת סינכרון מרחבי של ההדמאות זו כלפי זו ,המבוצעת ,על פי נתוני מיקום הלוויין
בזמן לקיחת ההדמאות וע"י התאמה מדוייקת של רכיב האמפליטודה של שתי ההדמאות .מקובל לכנות את
ההדמאה הראשונה בזמן  (M) Masterואת ההדמאה הבאה אחריה בזמן כ .(S) Slave -ע"י הכפלת האות
המרוכב של  Mבאות המשלים של  ,(S*) Sמקבלים רכיב מדומה שהוא הערך של הפרש הפאזה בין ההדמאות
) ,(Δφכך ש:
)(2

Δφ = Δφ path + Δφ pixel + Δφ atmos

ההפרש במרחקים  Δφpathהוא צירוף של שלושה גורמים כך ש:
)(3

Δφ path = Δφ defo + Δφtopo + Δφ pos
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כאשר  – Δφdefoרכיב שמקורו במעוות שנוצר בין שתי ההדמאות ואותו אנו מבקשים לבודד משאר
המרכיבים;  – Δφtopoרכיב שמקורו בהשפעת ההיבט על הטופוגרפיה;  – Δφposהשפעת מיקום הלווינים
וגיאומטריית ההסתכלות אל פני השטח.
על פי משוואות ) (2ו (3) -ניתן לתאר את הפרש הפאזה כ:
)(4

Δφ = Δφ defo + Δφtopo + Δφ pos + Δφ pixel + Δφ atmos
על מנת לחשב את תרומת מרכיב המעוות ) ,(Δφdefoיש להסיר או להקטין את השפעות הגורמים

האחרים )פירוט כל גורם נמצא בסעיפים הבאים( .ניתן לראות כי אם לא חל שינוי במחזירים שבתוך הפיקסל
)עקביות גבוהה( ,אזי . Δφpixel = 0 :במקרה שבין הדמאה להדמאה חל שינוי בתוך הפיקסל עצמו ,היכול לנבוע
למשל מהשפעות אנתרופוגניות או טבעיות )גלישות קרקע גדולות ,שינוי בצמחיה וכדו'( ,רכיב זה יהיה אקראי
עבור פיקסלים שכנים .במקרה זה נקבל הפרשי פאזה שונים בין פיקסלים סמוכים )דה-קורלציה( ולא נבחין
בסיגנל כלשהו .את הרכיב של  Δφposניתן להסיר בעזרת מידע מדויק על מסלולי הלוויין ואת רכיב הטופוגרפיה
 Δφtopoניתן להסיר בעזרת מודל טופוגרפי חיצוני )למשל .(Hall, 1993 :כאשר השפעת רכיב האטמוספרה
 Δφatmosקטנה ,ניתן לחשב את רכיב המעוות  Δφdefoשל פני השטח ,כפי שמתבטא בכיוון הסתכלות הלוויין.
 2.1.1.1פרמטר לקביעת עקביות ההדמאה )(Coherence
עקרון מפתח באינטרפרומטריה הוא יציבות או עקביות ברכיב הפאזה המושפע מהפיקסל עצמו ) (φpixel
בשתי ההדמאות המרכיבות את האינטרפרוגרמה ,על מנת שניתן יהיה לבטל את השפעת רכיב זה )הבלתי ידוע(
באינטרפרוגרמה .אם רכיב זה אינו עקבי בין ההדמאות ,יתווסף רעש לאות שיגרום לחוסר עקביות בין הפיקסל
לסביבתו כלומר ,לדה-קורלציה .תהליך מיצוע של מספר פיקסלים סמוכים על פני כל האינטרפרוגרמה מאפשר
לחשב את עקביות או קוהרנטיות האינטרפרוגרמה  γהמוגדרת כ ): (Buckley, 2000

* MS
)(5

= γ

* MM * SS
כאשר  – Mערך מרוכב של פיקסל בהדמאת ה – S ,master -ערך מרוכב של פיקסל בהדמאת הslave -
 - * ,הערך המשלים של המספר המרוכב <> ,מציין ממוצע סטטיסטי ) .(Ensemble averagingיש לציין כי
הביטוי * MSהוא למעשה האינטרפרוגרמה ,כך שמשוואה ) (5מציינת למעשה חלוקת אמפליטודת
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האינטרפרוגרמה במכפלת האמפליטודות של הפיקסלים בשתי ההדמאות .עקביות מושלמת של הפיקסל בין
הדמאה להדמאה ייתן  . γ=1חוסר עקביות ייתן ) γ=0איור .(4
-1

26/10/1995-24/11/2000

-1

- 0.8

- 0.8

- 0.6

- 0.6

- 0.4

- 0.4

- 0.2

מפרץ חיפה

- 0.2

-0
Coherence

18/2/2000-29/12/2000

מפרץ חיפה

-0
Coherence

)ב(

)א(

איור  - 4הבדלי עקביות )קוהרנטיות( בין אינטרפרוגרמות בעלות הפרשי זמן שונים
)א( ) 26/10/1995-24/11/2000ב(  .18/2/2000-29/12/2000ניתן לראות את ערכי העקביות של שתי האינטרפרוגרמות .ככל
שהפרש הזמן גדול יותר ישנן יותר הפרעות בתוך הפיקסל הגורמות לשינוי בהחזר של גלי הרדאר בין הזמן הראשון
) (Masterלשני ) .(Slaveהדבר מתבטא בערכי עקביות נמוכים יותר .כמו כן ניתן לראות כי ערכי העקביות באופן כללי
נמוכים ברוב חלקי המסגרת .ההדמאות מוצגות על רקע ערכי האמפליטודה של כל אינטרפרוגרמה ובגיאומטריית הלווין )ללא
יישור גיאוגרפי(.

 2.1.1.2תרומת גיאומטריית הלווין להפרש הפאזה
מסלולי הלוויין מתוכננים לחזור על עצמם בזמנים שונים ,אבל תמיד ישנו הבדל במיקום האמיתי של
הלוויין ,בסדר גודל של מטרים בודדים עד מאות מטרים ולעיתים אף קילומטרים .הבדל מיקום זה מבוטא
כווקטור המרחק )קו-בסיס(  Bבין מיקום הלווין בשתי מדידות ) .(S1,S2המרחק שבין הלווין לנקודה כלשהי על
הקרקע ) (ρוההפרש ) (δשבין מרחקים אלו בהדמאה השנייה והראשונה ) ρ2ו ρ1 -בהתאמה( מתבטא בהפרש
פאזה ) (Δφעבור מסלול שעושה הגל מהלוויין לקרקע ובחזרה כך ש:

4πδ

)(6

λ

= Δφ

כאשר  -λאורך הגל של הרדאר.
אם נשתמש בתיאור גיאומטרי כמו זה המופיע באיור  ,5המניח כי האזור שטוח:
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ρ 22 = (ρ1 + B|| )2 + B⊥2

)(7

┴ Bמוגדר כרכיב המרחק שבין מיקום הלוויין במדידה השנייה להמשך כיוון ההסתכלות הלוויין במדידה
הראשונה והנמדד בניצב לקו הראיה של המדידה הראשונה B|| .מוגדר כמרחק במיקום שני הלוויינים כאשר הם
נמצאים במקביל לכיוון הסתכלות הלוויין במדידה הראשונה.

║B
S1

┴B
B

θ
θ2
ρ

ρ2=ρ1+δ

S2

α

h

θ

איור  - 5גיאומטריית הלוויין מעל מטרה שטוחה.
 S1ו S2-הם מיקומי הלוויין בצילום הראשון והשני בהתאמה ; ראה פירוט נוסף בטקסט )פרק  2.1.1.2בעמ' .(10

ולכן:
)(8

) (ρ1 + δ )2 = [ρ1 + B sin (θ − α )]2 + B 2 cos 2 (θ − α
כאשר  − θזווית הפגיעה בפני השטח ,נותן:

)(9

) (ρ1 + δ )2 = ρ12 + B 2 + 2 ρ1 B sin (θ − α
מכוון ש  ρ1>>δו ρ1>>B -ניתן לבצע קירובים ולקבל:

) δ ≈ B sin (θ − α

)(10

ובמונחים של פאזה ):(6
)(11

) 4πB sin (θ − α

λ

= Δφ

על כן ,עבור אזור שטוח ללא טופוגרפיה השינוי בפאזה ביחס לשינוי בזוית הפגיעה  θהוא:
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⊥∂φ 4πB cos(θ − α ) 4πB
=
=
λ
λ
∂θ

)(12

ניתן לחשב את השפעת גיאומטריית הלוויין על הפאזה בכל נקודה בהדמאה ע"י מידע מדויק של מסלול
הלוויין וכן להוסיף תיקון עבור עקמומיות כדוה"א .השפעה זו מוסרת כבר בשלבים הראשונים של עיבוד
הההדמאות בצורה אוטומאטית ע"י תוכנת עיבוד הנתונים בתהליך הנקרא  .Flatteningנתוני מסלולי הלוויין
הם בעלי דיוק רדיאלי של ~ 6ס"מ ) ,(Scharro & Visser, 1998העלול לגרום לתוספת סיגנל ארוך-גל של
כ 2π -לאורך הדמאה שלמה.
 2.1.1.3תרומת הטופוגרפיה להפרש הפאזה

הגובה הטופוגרפי של כל פיקסל על פני השטח תורם למרחק ממנו אל הלוויין ,תרומה המשתנה עם
השתנות מיקום הלוויין .למעשה ,כל אינטרפרוגרמה שהמרחק ┴ Bבין מיקום הלוויינים ,מהם נלקחו ההדמאות,
שונה מ 0-תכיל באות הפאזה שלה תרומה הנובעת משינויי הטופוגרפיה באזור .עלינו לחשב ולהפחית תרומה זו
להפרש הפאזה על מנת לבודד את אות המעוות.

║B
)90-(α-θ

S1

┴B
B

θ

S2

α

ρ

h

ρ2=ρ1+δ

)Z(y
y
איור  - 6גיאומטריית הלוויין מעל טופוגרפיה.
ראה הסבר לאיור 5בעמ'  11וכן הסברים בטקסט בסעיף זה.
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על פי התיאור הגיאומטרי המופיעה באיור :6

z = h − ρ cos θ

)(13

ומכאן שעבור מרחק מסויים :ρ

∂z
= ρ sin θ
∂θ

)(14

אם נעזר במשוואות ) (12ו:(14) -
)(15

⊥4πB
⊥∂φ 4πB
1
=
×
=
∂z
λ
ρ sin θ λρ sin θ
ממשוואה ) (15ניתן לחשב את הפרש הגבהים על פני השטח שיתבטא בפאזה שלמה של  , 2πהנקרא גם

 (ha) Height of ambiguityכתלות במרחק הניצב בין שני מיקומי הלוויין )┴: (B

λρ sin θ

)(16

⊥2 B

= ha

משמעות הדבר שאינטרפרוגרמה שנבנתה משתי הדמאות לוויין שהמרחק הניצב בין מיקום הלוויינים
בכל הדמאה שונה מ 0 -ושנלקחו באזור בעל טופוגרפיה ,תכיל רכיב הנגרם מהטופוגרפיה בשטח .דבר זה
יתבטא בשינויי פאזה העוקבים אחר הטופוגרפיה .מחזור שלם של  (Fringe) 2πיתקבל בהפרשי גובה השווים
ל , ha-הפרופורציונאלי הפוך ל .B┴ -עבור לווייני  ERSבהם נעשה שימוש בעבודה זו ניתן להשתמש בכלל
אצבע .ha≈10000/ B┴ :כך למשל ,עבור זוג הדמאות בעלות  ,B┴=50mיופיע מחזור שלם כל  200מ' גובה
בקירוב .ניתן לזהות השפעה זו ע"י השוואת אינטרפרוגרמות מאותו זמן ובעלות ┴ Bשונה  -אם התופעה
הנצפית עוקבת אחר הטופוגרפיה וגדלה או קטנה עם שינויי ┴ - Bניתן להתייחס אליה כהפרעה הנוצרת
מהשפעת הטופוגרפיה .במחקר זה אנו יוצרים אינטרפרוגרמה בשיטה הנקראת ,"Two Pass" :כאשר הפרש
הפאזה מחושב בין שתי הדמאות והשפעת הטופוגרפיה מבוטלת או מופחתת במידה ניכרת ע"י שימוש במודל
טופוגרפי חיצוני .אם  haגדול יחסית לאי הדיוק של המודל הטופוגרפי ,השפעת הטופוגרפיה על האות תהייה
זניחה .למשל ,אם נשתמש במודל טופוגרפי שאי הדיוק שלו כ 15 -מ' עבור אינטרפרוגרמה בעלת ,B┴=50m
נקבל אי דיוק של  0.075±רדיאנים בהפרש הפאזה שהם כ 2 -מ"מ .בשל סיבה זו עדיף להשתמש בזוגות של
הדמאות בעלות ┴ Bנמוך ככל האפשר.
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 2.1.1.4תרומת האטמוספרה להפרש הפאזה

עיכוב במהלך גלי הרדאר באטמוספרה מושפע מגורמים שונים :טמפרטורה ,לחץ ובעיקר מנוכחות אדי-
מים .השפעות אטמוספריות אלו גורמות לשינוי בזוית השבירה של המדיום ולשינויים במהלך גלי הרדאר .ניתן
לחלק את ההשפעות האטמוספריות בהתאם לגורמיהן הפיסיקליים :
•

טורבולציות ,בעיקר בשכבות התחתונות של האטמוספרה )טרופוספרה( ,גורמות לשינויים הטרוגניים
בזוית השבירה של המדיום ויוצרות עיכוב במהלך הגלים ,לאורך אזורים בקנה-מידה משתנה של - 5
 10ק"מ ואף יותר .טורבולציות אלו אינן תלויות בטופוגרפיה המקומית והן עשויות להוסיף עד חצי
מחזור או כ 15 -מ"מ לפאזה ובכך להקשות על זיהוי מעוותים קטנים.

•

שכוב אנכי של האטמוספרה .לשיכוב זה השפעה על אזורים בעלי הבדלי טופוגרפיה והוא מייצר אות
המקביל לו .למשל ,שיכוב אנכי של האטמוספרה והבדלים בתכולת אדי המים ,העולה עם הירידה
בגובה ,כמודגם בהדמאות מזמנים שונים ) t1ו ,t2 -איור  7א' ו -ב' בהתאמה( ,יתרום עיכוב מצטבר
לפאזה ,הגדל עם הירידה בגובה כמתואר באיור  7ג' עבור כל אחד מן הזמנים .באינטרפרוגרמה,
יתבטא הבדל מצבים זה בין ההדמאות בקשר בין הפרש הפאזה לגובה ,כמודגם באיור  7ד'.
)ב(

)א(

אדי מים

p
t1

p
t2

q

)ג(

t2

t1
p

גובה

l1

l3

)ד(

l3

p

גובה

l2

q

l2
l1

q

q

הפרש הפאזה )(t2-t1

תרומת האטמוספרה לפאזה )מצטבר(
איור  - 7השפעת השיכוב האנכי של האטמוספרה על הפאזה
)א,ב( שיכוב אנכי של האטמוספרה והבדלים בתכולת אדי המים ,העולה עם הירידה בגובה ,מודגם בהדמאות מזמנים שונים
) t1ו ,t2 -א' ו -ב' בהתאמה( כמות הצבע האדום עולה עם העליה בכמות אדי המים; )ג( תרומת העיכוב המצטבר לפאזה ,הגדל
עם הירידה בגובה עבור כל אחד מן הזמנים; )ד( הקשר בין הפרש הפאזה לגובה באינטרפרוגרמה )מבוסס על פי שרטוט מתוך
(Hanssen, 2001
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הקשר בין הפרש הפאזה לטופוגרפיה ,בהשפעת השכוב האנכי באטמוספרה ,תלוי בכמות העיכוב של גלי
הרדאר כתוצאה מנוכחות אדי מים בכל אחת מן ההדמאות .קשר ישר בין העלייה בגובה והפרש הפאזה )איור 8
א'( יהיה כאשר כמות אדי המים רבה יותר )ועל כן העיכוב גדול יותר( בהדמאת ה ,(t2) Slave -לעומת הדמאת
ה .(t1) Master -קשר הפוך בין העלייה בגובה והפרש הפאזה )איור  8ב'( יהיה כאשר כמות אדי המים
בהדמאת ה Slave -קטנה מכמות אדי המים בהדמאת ה.Master -

)א(
פאזה
t2>t1

טופוגרפיה

מרחק בחתך רוחב

)ב(
פאזה

טופוגרפיה
t1>t2

מרחק בחתך רוחב

איור  -8הקשר בין הפרש הפאזה לגובה  ,בהשפעת השיכוב האנכי באטמוספרה
)א( כאשר כמות אדי המים רבה יותר )ועל כן העיכוב גדול יותר( בהדמאת ה ,(t2) Slave -לעומת הדמאת ה,(t1) Master -
יהיה קשר ישר בין העלייה בגובה והפרש הפאזה )ב( במצב הפוך ,יהיה קשר הפוך בין העלייה בגובה והפרש הפאזה) .ראה
פרוט בטקסט(

עבור לווייני  ERSאין שיטה ישירה לחישוב וביטול השפעות האטמוספרה ללא שימוש בנתונים
חיצוניים כמו מידע ממדידות  GPSאו לוויינים אחרים ,המאפשרים בניית מודל אטמוספרי ) Li et al., 2005,
 2006והמקורות הנזכרים שם( ,אולם ניתן לזהות השפעות אלה ולהתייחס אליהן ) Massonnet et al.,
 .(1994האות שמקורו בהשפעות האטמוספרה ,ייחודי למצב האטמוספרה בזמן איסוף המידע על-ידי הלוויין
ואינו רגיש לקו הבסיס .לכן ,ניתן לבודד אותות אטמוספריים החוזרים ומופיעים באינטרפרוגרמות בעלות
הדמאה משותפת )איור  .(9ניתן גם לבדוק התאמה בין טופוגרפיה לפאזה באזורים בהם ידוע שאין תרומות
אחרות לפאזה ,למעט השפעת האטמוספרה ,ולהסיר את השפעת השכוב האנכי של האטמוספרה או למזער את
השפעת הסיגנל שלו ע"י שימוש במיצוע של האינטרפרוגרמות ) Zebker et al., 1997; Fujiwara et al.,
.(1998
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)א(

צ

R

10

A

)ב(

-10
Radians

R
A

איור  -9דוגמה לביטוי ההשפעות האטמוספריות באינטרפרוגרמות
שתי אינטרפרוגרמות )א(  14/7/1996-29/7/1995ו)-ב(  12/10/1997-14/7/1996ממסגרת  .78-2943החצים הלבנים
מציינים את כיוון התקדמות הלווין ) (Aוכיוון הסתכלות הלווין ) .(Rההדמאה מ 14/7/1996 -משותפת לשתי
האינטרפרוגרמות ,פעם כ) Master-הדמאה ב'( ופעם כ) Slave -הדמאה א'( מכילה אות רב )כ 15 -רדיאנים( שמקורו ככל
הנראה בהפרעות אטמוספרה .הפרעה כזו באה לידי ביטוי למשל ,באזור שמדרום מזרח לנקודה המצוינת בכוכב ירוק :דגם
האות ועוצמתו דומה בשתי האינטרפרוגרמות אולם הפוך בסימנו .שתי האינטרפרוגרמות בעלות פרישת זמן של כשנה ,ובעלות
┴ Bשל  20מ' ו 53 -מ' )א' וב' בהתאמה( .עוצמת האות הדומה מצביעה כי אין זו השפעה של הטופוגרפיה שכן אז היה האות
פרופורציוני הפוך ל ,B┴ -ועל כן ניתן להניח כי מקורו ברכיב האטמוספרי של ההדמאה מ) 14/7/1996-ראה גם הסברים על
שיטת האינטרפרומטריה בפרק  2.1.1.4בע"מ .(14
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 2.1.1.5תרומת המעוות בפני השטח לחישוב הפאזה

לאחר שהסרנו את תרומת גיאומטריית הלווין ,הטופוגרפיה והאטמוספרה )במידת האפשר( לפאזה ,ניתן
לבודד את רכיב הפאזה שנגרם ע"י מעוות .רכיב זה  Δφdefoתלוי ב - Δρ -הפרש המרחקים שבין הלוויינים
לנקודה על הקרקע במעברים השונים .המעוות התלת-מימדי על פני השטח ) (uנמדד בכיוון הסתכלות הלווין
המוגדר ע"י ווקטור יחידה מהמטרה אל הלוויין Î -כך שהשינוי בפאזה יהיה:
)
⎞
⎟⋅u ⋅ I
⎠

)(17

⎛ 4π
⎜=
⎝ λ

4πΔρ

λ

= Δφ defo

במקרה של לווייני  ERSאורך הגל  , λ ≈ 5.6 cmעל כן מעוות של  2.8ס"מ בכיוון הסתכלות הלוויין
על פני השטח ייצרו מעבר פאזה שלם או מחזור צבעים ) (Fringeאחד .בפועל ,ניתן להבחין בחלקי מחזור
ומכאן שניתן לזהות מעוות תת-סנטימטרי .בתנאים מסוימים ,ניתן לזהות קצבים של עד מילימטר בשנה ואף
פחות כאשר ישנו הפרש זמנים גדול יחסית בין ההדמאות המרכיבות את האינטרפרוגרמה .הפרשי הפאזה אינם
מציינים מעוות מוחלט ,אלא נמדדים ביחס לנקודת ייחוס אחת )לרוב מרכז ההדמאה ,אך זו ברירת מחדל הניתנת
לשינוי( כך שמעוות ארוך-גל המשפיע על אזורים נרחבים )למשל התרוממות עקב איזוסטזיה( לא יובחן בעזרת
השיטה .מאידך ,מעוות הנוצר כתוצאה מרעידות אדמה ,מאופיין בפרישה מרחבית מצומצמת יחסית ובולט מאוד
באינטרפרוגרמות .מעוות קטן ,למשל כתוצאה מזחילה ) (Creepעל העתקים מייצר אות חלש שלעיתים ממוסך
ע"י רעשי רקע הנובעים מהשפעות אטמוספריות או מאי-דיוקים במסלולי הלוויין ועל כן אינו פשוט להערכה.
 2.1.1.6מגבלות השיטה

שיטת האינטרפרומטריה למדידת מעוות של פני השטח מוגבלת במרחב ובזמן ע"י נתוני הלווין .הדמאת
לוויני  ERSמוגבלת לרוחב של  100ק"מ בקרוב ,וגודל הפיקסל המינימאלי עליו ניתן לבצע מדידות הוא
 20X20מ' בקירוב .זמני החזרה של הלוויין מוגבלים )על פי תכנון המשימה( ל 168,35,3,1 -ימים .רגישות
גבוהה יותר לאי-דיוקים של המודל הטופוגרפי ישנה כאשר משתמשים בהדמאות בעלות קו בסיס אנכי )┴(B
גדול .יציבות המחזירים שעל פני השטח פוחתת כאשר הפרש הזמן בין ההדמאות גדל .מחזירים אשר לא
שומרים על יציבות בזמן גורמים לחוסר עקביות בין פיקסלים שכנים )דה-קורלציה( ולמעשה לא יתקבל אות
הניתן לפענוח .דה-קורלציה עלולה להיגרם גם ע"י מעוות גדול מידי )גדול מ 1-מ"מ עבור כל  1מ'( .אי-דיוקים
במיקום הלוויינים וכן השפעות אטמוספריות בעלות אורך-גל ארוך עשויים לתרום תוספת להפרש הפאזה ,של
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כ 1 -ס"מ עבור  100ק"מ ) .(Hanssen, 2001חסם תחתון למדידת מעוות קיים ברדאר עצמו בשל רעש תרמי
של כ 1 -מ"מ (1998) Massonnet and Feigl .העריכו את הרעשים הטבעיים באינטרפרוגרמות בכ 2 -מ"מ.
מכאן ,שבעזרת אינטרפרומטריה ניתן למדוד רק מעוות הגדול מכך .חשוב לזכור גם כי כל המדידות נעשות
בכיוון ווקטור הסתכלות הלווין – אין אפשרות לפרק את המדידות ל 3 -מימדים .עם זאת ,ניתן לקבל מושג לגבי
כיוון התנועה ע"י בחינה של אינטרפרוגרמות ממסלולים עולים ויורדים ,או ע"י שימוש במידע אחר ובלתי תלוי,
כגון מדידות  .GPSמגבלה נוספת קיימת בשל תקלה בגירוסקופ של הלוויין  ERS-2החל מאמצע 2001
ההופכת את מרבית המידע שנאסף לאחר מכן ללא שימושי.

 2.1.2אינטרפרומטריה של מחזירים קבועים )(PSInSAR
) ,Permanent Scattering Interferometric Synthetic Aperture Radar (PSInSARשיטת
המחזירים הקבועים ,כפי שמתוארת ע"י  ,(2003) Colesanti et al.מבוססת על כמות גדולה של
אינטרפרוגרמות )בדרך כלל מעל  (25בעלות הדמאת  Masterמשותפת ,ושימוש בפיקסלים שההחזרה מהם
יציבה בכל סט ההדמאות )מחזירים קבועים .(PS ,מחזירים אלו )למשל מבנים או אזורים סלעיים( אינם עוברים
דה-קורלציה עם הזמן ולכן יכולים לשמש בתהליך ללא קשר לקו-הבסיס או לטווח הזמן שלהם .ניתן לזהות
מחזירים אלו לפי יציבות האמפליטודה שלהם בכל סט ההדמאות ,המצביעה על כך ששינויי הפאזה לא נגרמים
מהרכיב הרנדומאלי שלה .פיקסלים שאינם מראים יציבות מסוננים ותהליך העיבוד אינו מתייחס לכלל ההדמאה
אלא רק לפיקסלים היציבים ,כאל רשת של נקודות .לאחר שהסרנו מכל אינטרפרוגרמה )מסומנת ב (i -את
השפעות הטופוגרפיה בעזרת מודל טופוגרפי ואת השפעת גיאומטריית הלווין ,ניתן להציג את הפרש הפאזה בכל
פיקסל כ:
)(18

Δρ i + φ atmos + φ pixel + φtopo − res

4π

λ

= φi

כאשר  φtopo-resהוא תרומת אי-הדיוק של המודל הטופוגרפי ]פירוט נוסף במשוואות ) (1ו .[(4)-מטרת
התהליך היא להפריד את הפאזה למרכיביה ,כאשר מחשבים מערכת של הפרשי פאזה  Δφiבין זוגות של
מחזירים קבועים במרחק מסוים ) 2-3ק"מ( .מכוון שהשפעות אטמוספריות הן בעלות פיזור מרחבי אחיד )פחות
מ 0.1-רדיאנים לפיקסלים במרחק הקטן מ 1 -ק"מ(  Δφatmosיהיה נמוך ביותר .מעצם הגדרת השיטה ,ההפרש
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בין רכיבי הפאזה בתוך הפיקסל  Δφpixel -יהיה נמוך מאוד גם הוא .הנחת היסוד של השיטה היא מעוות בעל
מהירות קבועה בזמן ,ולכן ניתן לבטא את הרכיב הראשון של משוואה ) (18כ , (4π/λ)vTi :כאשר  vהוא קצב
התנועה בכיוון הסתכלות הלוויין ,ו Ti -הוא הפרש הזמן של האינטרפרוגרמה ביחס להדמאת המסטר .עבור שני
 (1,2) PSהפרש הפאזות בכל אינטרפרוגרמה ) (iיהיה:
)(19

Δv 1, 2Ti + K ε Δε 1, 2 B⊥ ,i + w1, 2,i

4π

λ

= Δφ1, 2,i

כאשר  Δv1,2ו Δε1,2 -הם הפרשי קצבי התנועה והפרשי אי-דיוק המודל הטופוגרפי בין שני המחזירים
הקבועים הללו בהתאמה;  Β┴,iהוא קו-הבסיס הניצב של האינטרפרוגרמה )ביחס ל (Master -ו w1,2,i -הוא
הפרש כל שאר ההשפעות על הפאזה :אטמוספרה ,שינויים בפיקסל ,טעויות במיקום הלווין ואולי גם שינויים
בקצב המעוות .כאשר יש  N+1הדמאות לווין ,ניתן לייצר  Nאינטרפרוגרמות בעלות הדמאת  Masterמשותפת
וכך תהייה לנו מערכת עם  Nמשוואות עבור כל זוג  .PSבהנחה ש  w1,2,Iקטן מ , π -ניתן לחשב את  Δv1,2ו-
 Δε1,2בפתרון לא ליניארי של מערכת זו .לאחר מכן ניתן לחשב את  vו ε -עבור כל פיקסל וכן את השפעת
האטמוספרה .כמובן ,שיטה זו מתבססת על המצאות  3-4נק'  PSבקילומטר רבוע ,וכן מספר רב )מעל  (25של
הדמאות .שיטה זו מאפשרת לבודד נקודות בעלות קורלציה בתוך אזורים בהם העקביות נמוכה – במיוחד
אזורים המושפעים מנוכחות אנתרופוגנית או משינויים בצמחיה כמו אזור המחקר בעבודה זו .שיטה זו מאפשרת
להגיע לדיוק רב הן במיקום המרחבי )~ 1מ'( והן במדידות קצבי תנועה :מכוון שדיוק המדידות מגיע לפחות מ-
 1מ"מ וכיסוי הזמן לעיתים לכמה שנים ,הערכות קצב מעוות יכולות להגיע אף לכ 0.1 -מ"מ/שנה.

 2.2תהליך עיבוד ההדמאות
 2.2.1בחירת נתוני הלוויין לעיבוד האינטרפרומטרי במחקר זה
מספר שיקולים משפיעים על בחירת הדמאות הלוויין המתאימות לעיבוד אינטרפרומטרי עבור מחקר זה.
) (1כיסוי השטח של ההדמאות .מקובל לקודד את המיקום המרחבי של ההדמאות על פני הקרקע ע"י ציון
המסלול והמסגרת בצורה של] :מספר_מסגרת[_]מספר_מסלול[ .המסגרות שנבחרו לעיבוד מכסות את אזור
המחקר בצורה מלאה ,כמו מסגרת  ,350-2943וגבולית כמו מסגרות  78-2943ו 71-0639 -שאזור המחקר
נמצא בקצה הכיסוי שלהן )איור  (2) .(10זמינות ההדמאות .ההדמאות נאספות במסלולים פחות או יותר
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קבועים ומחולקות למסגרות של  100X100ק"מ .איסוף המידע איננו רצוף בזמן ,אם בשל אופן הקפת
הלוויינים את כדוה"א ,אם בשל עצירת איסוף הנתונים באופן יזום )למשל בזמן סטייה מהמסלולים( ,ואם בשל
בעיות בהעברת הנתונים לתחנות הקליטה שעל פני הקרקע (3) .אורך קו-הבסיס הניצב )┴ (Bבין מיקומי
הלוויין בזמן יצירת ההדמאות .ברוב המקרים ,על מנת למזער את השפעת הטופוגרפיה נבחרו ,מתוך כל
ההדמאות הזמינות ,זוגות של הדמאות בעלות קו-בסיס ניצב הנמוך מ 100 -מ' )ראה נספח  (4) .(8.4רצף
מידע .לאחר עיבוד ראשוני ,מתברר לעיתים שהנתונים אינם מלאים וחסרות שורות מידע בקובץ ההדמאות –
דבר שמונע מהן לשמש בתהליך העיבוד ,כאשר שורות אלו חוצות את אזור המחקר (5) .הצלחת העיבוד .נפסלו
זוגות שלא עברו את שלב הסינכרון המרחבי אם בשל טעויות בנתוני מסלולי הלוויין או בשל חוסר אחידות
באותות ,דבר שנמצא אופייני להדמאות בעלות כיסוי נרחב של גוף מים )למשל במסגרת  (350_2943או
הפרשי זמן ארוכים בין המדידות.

R

R

A

A

A
R

איור  - 10מיקום הכיסוי המרחבי של ההדמאות על פני הקרקע.
מוצג על רקע המודל הטופוגרפי .החיצים השחורים מציינים את כיוון התקדמות הלוויין ) (Aואת כיוון הסתכלות הלוויין ).(R
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 2.2.2מודל טופוגרפי )(DEM
תהליך עיבוד הנתונים )ראה בהמשך( מחייב שימוש במודל טופוגרפי בעל כיסוי מרחבי העולה על כיסוי
הדמאות הלווין .מחקר זה עושה שימוש במודל המורכב משילוב של כמה מודלים טופוגרפיים דיגיטאליים:
המודל הבסיסי ,המכסה את שטח המחקר כולו ,הוא המודל של המרכז למיפוי ישראל ).(www.mapi.gov.il
מודל זה מכיל מידע טופוגרפי בפיקסלים בגודל של ~ 50מ' עם רמת דיוק של  2מ' .מכוון שכיסוי מודל זה אינו
שלם בכל שטח כיסוי המסגרות ,הושלם החוסר בעזרת המודל הטופוגרפי של  .(1993) Hallמודל זה בעל גודל
פיקסל של ~ 25מ' ורמת דיוק אנכית ואופקית של  10-30מ' ו 20-50 -מ' בהתאמה ) .(Hall et al., 1999על
מנת להשלים את המידע הטופוגרפי מחוץ לגבולות ישראל באזורים שאינם מכוסים ע"י הנתונים הנ"ל ,נעשה
שימוש במודל טופוגרפי של  .(Shuttle Radar Topography Mission) SRTMהנתונים למודל זה נאספו
במהלך שנת  2000באמצעות לוויין בעל שתי אנטנות ראדאר כך שהמדידות אינן מכילות רכיבי דפורמציה,
אלא טופוגרפיה בלבד .גודל הפיקסל במודל זה הוא  3ארק-שניה )~ 90מ' ( ואי הדיוק  ±10מ' ) & Farr
 .(Kobrick, 2000כל המודלים הטופוגרפיים הועברו לגודל פיקסל של ~ 50מ' במערכת קואורדינאטות
גיאוגרפיות ) (Latitude / Longitudeבאמצעות תוכנות  ArcGISו  ERDASשל  .ESRIשילוב כל
המודלים אפשר יצירת מודל טופוגרפי בעל כיסוי מרחבי העולה על כיסוי הדמאות הלוויין )איור  .(11העיבוד
בתוכנת ) SIOSARראה בהמשך( נעשה בעזרת מודל טופוגרפי שהורכב ממודל ה SRTM -והמודל של Hall
) (1993בלבד ,משום שבעת העיבוד טרם התקבל המודל מהמרכז למיפוי ישראל.

)א(

)ב(

)ג(

איור  - 11מודלים טופוגרפים ממוחשבים )(DEM
)א( המודל הטופוגרפי מנתוני המרכז למיפוי ישראל; )ב( המודל
הטופוגרפי של ) ;(1993) Hallג( המודל הטופוגרפי מנתוני SRTM
) .(Farr & Kobrick, 2000המודלים חוברו כשכבות ליצירת מודל
טופוגרפי אחד כאשר נתוני כל שכבה ממלאים את חוסר המידע
שבשכבה שמעליה.

22

 2.2.3יצירת האינטרפרוגרמה
תהליך יצירת האינטרפרוגרמה כולל )איור  (1) :(12בחירת הדמאת  Masterוהדמאת ) Slaveהסדר
נקבע בדרך כלל ע"פ תאריכי ההדמאה אך אינו הכרחי(; ) (2העברת הנתונים ממצב גולמי ) (Rawלמצב מרוכב
) (SLCהמכיל רכיב ממשי )אמפליטודה( ורכיב מדומה )פאזה( עבור כל פיקסל; ) (3סינכרון מרחבי עבור
ההדמאות .בשלב ראשון בצורה גסה ע"פ נתוני הטיסה או בעזרת התאמה ידנית ,ובשלב שני ברמת התת-פיקסל,
ע"י מציאת התאמה בין טרנספורמציות פורייה של רכיב האמפליטודה ויישור ה Slave -למרחב ה;Master -
) (4חישוב האינטרפרוגרמה על ידי הכפלת הערכים המרוכבים של ה Master-במשלים של ערכי ה;Slave -
) (5ביצוע תיקונים לערכי הפאזה הנתרמים מגיאומטרית הלוויין ועקמומיות כדור-הארץ )(6) ;(Flattening
סינכרון מרחבי של המודל הטופוגרפי לגיאומטריית האינטרפרוגרמה בתהליך דומה לתהליך סינכרון ההדמאות
זו לזו; ) (7הפחתת תרומת הטופוגרפיה לפאזה המחושבת על פי המודל הטופוגרפי; ) (8מיצוע פיקסלים
סמוכים .ההנחה היא ,ששינויי הפאזה כתוצאה ממעוות הוא הדרגתי ובכיוון אחיד בין פיקסל לפיקסל .לכן,
סטייה מהדרגתיות זו מצביעה על נוכחות רעש .בהנחה שהרעש רנדומאלי ניתן למזער את השפעתו ע"י מיצוע
של מספר פיקסלים בתהליך הנקרא  ,Taking Looksאות המעוות יתחבר בצורה בונה )(Constructively
והרעש הרנדומאלי יתחבר בצורה הורסת ) .(destructivelyמאחר וגודל הפיקסל המקורי של לוויני  ERS-1ו-
 ERS-2הוא  ~5מ' בכיוון תנועת הלוויין ו ~20 -מ' בכיוון הסתכלות הלוויין ,המיצוע כולל  4פיקסלים בכיוון
תנועת הלוויין כדי לקבל גודל פיקסל של  20X20מ' ,מצב המוגדר כ .1 Look -לאחר מכן ניתן להמשיך
בתהליך כאשר מספר הפיקסלים המשתתפים במיצוע בכל כיוון ,מציינים את מספר ה (9) ;Looks -שימוש
במסננים שונים על מנת לחזק את האות כנגד הרעש; ) (10פרישה )ראה פרק  (11) (2.2.5.2יישור גיאוגרפי
ע"י שימוש בנקודות ידועות או ע"י שימוש בנתוני המרת המודל הטופוגרפי לקואורדינאטות הלוויין בכיוון
הפוך.
בעבודה זו נעשה שימוש בשתי תוכנות SOISAR ,ו .ROI-PAC -התהליכים דומים במהותם עבור
שתי התוכנות השונות ,אולם קיימים כמה שינויים במספר שלבים ובאלגוריתמים בהם נעשה שימוש )פירוט
בהמשך( .השוואה מפורטת בין התוכנות חורגת ממסגרת עבודה זו.
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איור  - 12תהליך יצירת האינטרפרוגרמות.
התהליך הכללי זהה בתוכנות השונות ונעשה באופן אוטומאטי או ידני .מלבן מציין קובץ מידע .מלבן מודגש מציין מידע נכנס
) ,(Inputמעויין מציין תהליך .מספרים בעיגול מתייחסים להסבר לתרשים בטקסט )פרק  .(2.2.3פירוט על כל תוכנה נמצא
בהמשך.

24

 2.2.4עיבוד בתוכנת SIOSAR
בשלב הראשון של מחקר זה עובדו הדמאות הלוויין וחושבו אינטרפרוגרמות בעזרת תוכנת ""SIOSAR
  ,Scrips Institution of Oceanography SARהמבוססת על מערכת הפעלה  UNIXועל מעבד רדארשפותח ב JPL NASA -ואוניברסיטת  .(Sandwell & Sichoix, 2000) Stanfordהתוכנה בנויה מפקודות
ב C-SHELL -המפעילות פקודות חישוב הכתובות בשפת  Cו .Fortran -חלקים רבים של התהליך נעשים
בצורה ידנית :הסינכרון המרחבי של ההדמאות נעשה כנגד הדמאת  ,Masterהמשותפת לכל ההדמאות ,ע"י
בחינת תמונת האמפליטודה של כל הדמאה ,זיהוי נקודות בקרה וחישוב ההסטה ליישור ראשוני גס .לאחר מכן,
נעשה יישור עדין )ברמה של תת-פיקסל( ע"י התאמת טרנספורמציות פורייה של רכיב האמפליטודה עבור כל
הדמאה .התוכנה מייצרת טבלת אות-רעש ובצורה ידנית יש לבחור את נתוני ההסטה עבור כל  Slaveשבו היחס
אות-רעש הגדול ביותר .מספר מחקרים נעשו בארץ בעזרת תוכנה זו ) Baer et al., 1999; Baer et al.,
; ,(2001 ; Baer et al., 2002 ; Abelson et al., 2003; Finzi, 2004רובם ככולם באזורים מדבריים ,שם
ההפרעות האנטרופוגנית והצמחייה מצומצמות ,ולכן העקביות גבוהה.
כבר בתחילת שלבי העיבוד של אזור המחקר הנוכחי ,נראו הפרעות אטמוספריות רבות )הניתנות
להבחנה כאשר בוחנים מספר אינטרפרוגרמות( ודה-קורלציה כתוצאה מצמחיה ופעילות אנטרופוגנית
המתבטאת באותות רנדומאליים בעיקר באזורי השדות בעמקים ובמישור החוף )איור 13א'( .על מנת להתגבר
על הפרעות אלה ,השתמשנו בשיטה שמחזקת את היחס אות-רעש על ידי מיצוע מספר רב של הדמאות ומציאת
מחזירים קבועים המקבלים משקל רב יותר בזמן הפעלת תהליך הסינון ).(Lyons & Sandwell, 2003
בשיטה זו ,משמשים הפיקסלים היציבים לסינון ולקביעת נקודות בעלות משקל יתר כנגד סביבתם ,בניגוד
לשיטת ה PSInSAR -של  (2003) Colesanti et al.המבודדת את המחזירים הקבועים ומציגה את ערכיהם
כרשת נקודות .בשלב הבא ,נבנית מטריצת משקלים יחסיים לנרמול הפיקסלים על פי רמת העקביות )ראה פרק
 ,(2.1.1.1והתוצר הוא אינטרפרוגרמה מלאה )פרטים נוספים אצל  .(Lyons & Sandwell, 2003בחינת
התוצאה מראה שיפור מסוים בהפחתת הרעש )איור 13ב'( ,אך לא חל שינוי במידת הרעש האטמוספרי .רמת
העקביות הנמוכה ברוב חלקי ההדמאה ,במרבית האינטרפרוגרמות ,מצביעה כי השימוש בשיטה זו מתאפיין
בתוצאות בהן יחס האות-רעש נמוך מידי .ניסיון עיבוד בתוכנה שונה ,נתן תוצאות טובות יותר )איור  13ג',ד'(
ולכן לא נמשך העיבוד בתוכנה זו.
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)ב(

מפרץ
חיפה

π

)ג(

)ד(

-π

איור  - 13השוואת אינטרפרוגרמות שנוצרו ע"י תוכנות ושיטות עיבוד שונות
)א( עיבוד בתוכנת ) ;SIOSARב( עיבוד בתוכנת  SIOSARבשילוב  Stackingו) ;PS -ג( עיבוד ראשוני )סינון אחד(
בתוכנת ) ;ROI-PACד( עיבוד בתוכנת  ROI-PACבשילוב סינון כפול .כל העיבודים נעשו ב .2 Looks -הערכים מוצגים
במחזורים שבין  πל , -π -ללא יישור גיאוגרפי .ההדמאות נלקחו ממסגרת  350-2943בין התאריכים21/9/1995-16/6/1993 :
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 2.2.5עיבוד בתוכנת ROI-PAC
לאחר שבחינת תוצרי העיבוד בתוכנת  ,SIOSARהראתה שיפור מסוים עם השימוש במיצוע וזיהוי
מחזירים קבועים ,נעשה עיבוד נוסף בעזרת תוכנת קוד-פתוח מבוססת  Linuxהנקראת"ROI-PAC" :
 , Repeat Orbit Interferometry Packageשפותחה ע"י  NASA JPLוחוקרים מאוניברסיטת .Caltech
יתרונותיה של תוכנה זו בהשוואה ל SIOSAR-הם שימוש נוח באלגוריתמים של סינון ופרישה ,ויישור מיידי
ונוח של האינטרפרוגרמות לקואורדינאטות גיאוגרפיות .התוכנה בנויה מפקודות  Perlהמפעילות פקודות
חישוב ,הכתובות בשפת  Cו Fortran -ונשלטת ע"י תסריט ) Perl (Scriptמרכזי."process_2pass.pl" :
פקודה זו עושה שימוש בקובץ נתונים " "*.procהמאפשר שליטה בפרמטרים השונים של התוכנית ושינוי
ברירות המחדל )למשל גודל הפיקסל עליו נעשה העיבוד או מיקום הנקודה ממנה מתחילה הפרישה( .התסריט
מאפשר לבצע את תהליך העיבוד בצורה רציפה או ,אם יש צורך ,בהפסקות בין שלב לשלב וכן מאפשר לחזור
על תהליכים )למשל ביצוע סינון חוזר( .פרטים נוספים לגבי התוכנה ניתן למצוא בקובץ התיעוד שלה
).(Buckley, 2000
גרסת התוכנה הסופית בה נעשה שימוש לעיבודים בעבודה זו נלקחה ממעבדות ) COMETאוניברסיטת
אוקספורד ,אנגליה( באדיבותו של  .Dr. Tim Wrightהעיבוד נעשה על מחשב רב-מעבדים )(Geocluster
באוניברסיטת בן-גוריון באדיבותו של ד"ר אלון זיו .על מנת להפוך את העיבוד לאוטומאטי ככל האפשר כתבתי
מספר תסריטי  ,C-shellהיוצרים את קבצי הנתונים עבור התוכנה ומפעילים את התהליכים השונים עבור
העיבוד הנדרש )נספח .(8.2
ברירת המחדל בתוכנת ה ROI_PAC-היא ) 4 looksכלומר גודל פיקסל  80X80מ'( .יחס האות-רעש
באזור המחקר נמוך למדי )בדומה לעיבוד בתוכנת  (SIOSARבגלל צמחיה ונוכחות אנתרופוגנית רבה .על כן,
לאחר מספר ניסיונות לעיבוד ב 2 -ו Looks 4 -שהראו רעש רב ושטח מאוד מצומצם של אות ברור ,התבצע
העיבוד הסופי ב) 8 Looks -גודל פיקסל כ 160X160 -מ'( ,דבר שהגדיל את השטח המראה אות ברור.
מאידך ,שימוש במיצוע זה גורם לקבלת תוצר גס יותר ויש לציין כי שטח רב של אות ברור המתקבל בתהליך
זה ,בא על חשבון טעויות אפשריות בפרישה )פרק .(2.2.5.2
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 2.2.5.1שימוש במסננים )(Filters
על מנת לחדד את האות באזורים בעלי עקביות נמוכה נעשה שימוש במסנן המעצים את האות על פני
הרעש כתלות בערך העקביות .השימוש במסנן מגדיל את האזורים בעלי עקביות גבוהה )איור  .(14בהסתמך על
עבודתה של  ,(2004) Holleyנעשה שימוש בסינון כפול ,כלומר ,תהליך העיבוד האוטומאטי הופסק לאחר
הפעלת הסינון הראשון ובעזרת שורת קוד הוחל תהליך סינון נוסף לפני המשך תהליך העיבוד הרגיל .תהליך זה
של סינון כפול מאפשר להגדיל את השטח הניתן לפרישה  ,אשר באזור המחקר של עבודה זו היה מצומצם
מלכתחילה.

)א(

)ב(

מפרץ
חיפה

איור  - 14הבדלים בין תוצאות עיבוד ללא מסנן ועם מסנן כפול
)א( ללא שימוש במסנן )ב( לאחר שימוש במסנן כפול .ניתן לראות כי יש שיפור משמעותי בכמות השטח הרציף לאחר
השימוש במסנן.

 2.2.5.2פרישה )(Unwrapping
לאחר תהליך הסינון וקביעת עקביות הפיקסלים ,ובהנחה שהאות רציף ,ניתן "לפרוש" ) (Unwrapאת
הפאזה .בתהליך החישוב ,הפאזה מתקבלת במחזורים של  .2πעל מנת לקבל את השתנות הפאזה באופן יחסי בין
פיקסל לפיקסל על פני כל ההדמאה ,פורשים את האינטרפרוגרמה ע"י תוספת  n·2πלערך הנצפה ,כאשר
המספר הטבעי  nהמתאים לכל פיקסל מחושב באופן אוטומאטי על ידי התוכנה )איור  (15ורק במקרים בהם
חלות טעויות הוא מתוקן באופן ידני )איור .(16
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איור  - 15תיאור סכמטי של פרישה )(Unwrapping
בחתך של האינטרפרוגרמה ,יתבטא שינוי פאזה קבוע בקפיצות של  2πדמויי "שיני מסור" )קווים אדומים( .תהליך הפרישה
מחשב את הפרשי הפאזה בהנחה ששינוי הפאזה בין פיקסל לפיקסל קטן מ , π -ומחבר את הקפיצות ליצירת גראדיאנט פאזה
פרוש )קו שחור( .מתוך . (2004) Holley

אלגוריתם הפרישה ) (Buckley, 2000יוצר לעיתים טעויות  -אזורים השונים מסביבתם ב ±n2π
)איור  .(16לרוב ,אזורים אלו קלים להבחנה בשל הגבולות החדים עם סביבתם ,וניתנים לתיקון בתהליך פשוט
יחסית בעזרת תוכנת .ER Mapper

איור  - 16טעויות פרישה
בדוגמה זו ניתן להבחין בברור בקווי הגבול הברורים המאפיינים טעויות פרישה )מסומן בעיגול אדום( .המעבר מגוון כחול
לאדום "קופץ" בערך של  n2πרדיאנים .בעבודה זו ,מרבית האזורים שסבלו מטעויות פרישה היו מחוץ לאזור המחקר ולא
הושקע מאמץ בתיקונם .במקרים בודדים בהם זוהה חשד לטעות פרישה ולא הייתה אפשרות לתקן אותה ללא חשש להכנסת
טעות ,נפסלו האינטרפרוגרמות משימוש.

29
תהליך הפרישה מתבצע רק באזורים בעלי רצף של פיקסלים בעלי עקביות מינימאלית הניתנת לקביעה
על ידי המשתמש .אזורים בעלי עקביות המבודדים מאזורים אחרים ע"י אזורים חסרי עקביות ,אינם יכולים
לעבור תהליך פרישה בצורה אוטומאטית .במקרים אלה ,יש לבצע "גישור" ) (Bridgingע"י מציאת נקודות
גרעין בעלות פאזה דומה בין האזור שעבר פרישה לאזור שלא עבר פרישה ,או להגדיר את הפרש הפאזה בין
נקודות אלו בערכים של  .n2πתהליך הגישור מתבצע בצורה ויזואלית ,ומציב בעיה בקביעת הפרשי הפאזה בין
נקודות הגרעין ,כאשר האזורים מרוחקים זה מזה )איור  .(17בשל אורך הגל הנמוך של הסיגנל ,בעבודה זו לא
הוכנסו הפרשי פאזה בין נקודות הגרעין ,ובמקרים רבים לא היה כלל צורך בגישור בשל השימוש ב8 Looks -
שאפשר רצף נתונים לאורך מרבית האינטרפרוגרמה.

)ב(
π

)א(

-π

מפרץ
חיפה

*A

A

*A

A

איור  -17תהליך הגישור )(Bridging
)א( מיפוי אזורי פרישה :האזור הצבוע לבן מייצג את האזורים שעברו פרישה; האזורים הצבועים אפור מייצגים את האזורים
שאינם יכולים לעבור פרישה בשל העקביות הנמוכה של המחזירים; האזורים הצבועים שחור מייצגים "איים" שניתנים
לפרישה בעזרת גישור; קביעת יכולת הפרישה באזורים השונים נקבעת ע"י פרמטר העקביות ומוגבלת לאזורים בעלי סף
עקביות הניתן לקביעה מראש) .ב( תמונת הפאזה של האינטרפרוגרמה לפני פרישה .ניתן לבצע גישור ע"י הערכת הפרש
הפאזה בין נקודת גרעין באזור שעבר תהליך פרישה ) (Aלבין נקודה באזור בעל פוטנציאל לפרישה )* .(Aבדוגמה זו למשל,
נראה כי אין הפרש פאזה בין הנקודות .ההדמאות מוצגות בגיאומטריית הלווין ללא יישור גיאוגרפי.
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 2.3זיהוי תנועות קרום אינטר-סיסמיות בעזרת  – InSARמחקרים קודמים
בנוסף לעבודות שתוארו לעיל ) ,(Colesanti et al., 2003; Lyons & Sandwell, 2003המתארות
שימוש בגישה של מחזירים קבועים ומיצוע אינטרפרוגרמות רבות ,התבצעו ופורסמו בשנים האחרונות ,מספר
מחקרים שמטרתם זיהוי תנועות לאורך העתקים בשלב האינטר-סייסמי )בין הרעידות הגדולות( בשיטות וגישות
שונות.
הבעיות העיקריות עימן ניסו החוקרים להתמודד היו אות חלש יחסית לרעש ,התגברות על הפרעות
אטמוספריות המאפילות לעיתים על האות שמקורו במעוות ,ובעיות דה-קורלציה ) Johanson & Bürgmann,
 .(2005טכניקת ההתמודדות עם בעיות אלו השתפרה עם השנים ,כאשר שלושה עקרונות בסיסיים משמשים
לבידוד אות המעוות מהרעש:
) (1שימוש מושכל בכיווני ההסתכלות ביחס לגיאומטריית ההעתק :בשל כיוון הטיסה וזווית הפגיעה
הקבועים של הלוויין ,ישנם מצבים בהם גיאומטריית ההעתק ,מאפשרת לבודד רכיב תנועה אופקי או אנכי.
בשל זווית הפגיעה הקרובה ל ,23° -במרכז ההדמאה ,ישנה רגישות זהה לתנועות אנכיות לאורך ההעתק
במסלולים עולים ויורדים .לעומת זאת ,הרכיב האופקי של התנועה לאורך ההעתק יתבטא בצורה שונה בכיווני
מסלול שונים בהתאם לגיאומטריית ההעתק .בהעתק שהתנועה לאורכו מקבילה לכיוון תנועת הלוויין ,קשה יהיה
להבחין בשינויי במרחק אל הלוויין .בהעתק שכיוון התנועה לאורכו מקביל לכיוון הסתכלות הלוויין ,ניתן יהיה
להבחין בשינויים מקסימאליים של המרחק אל הלוויין .אם תנועה לאורך העתק תיראה במסלול אחד אך לא
במסלול המנוגד לו ,יכול הדבר להצביע על קיומו של רכיב אופקי ,הבא לידי ביטוי במסלול הרגיש אליו יותר.
למשל (2000) Bürgmann et al. :חקרו את חלקו הצפוני של העתק  Haywardבקליפורניה ,באמצעות שני
זוגות בלבד של אינטרפרוגרמות בעלי מרווח זמן של כ 5-שנים ממסלול יורד .אינטרפרוגרמה נוספת ממסלול
עולה שלא הראתה תנועות לאורך ההעתק ,שימשה לפסילת האפשרות של תנועה אנכית על ההעתק ,משום
שגיאומטריית ההעתק במקום זה וזווית הצילום של הלוויין )הבדל של כ 20° -בלבד בין כיוון תנועת הלוויין
לכיוון ההעתק( ,גורמות לרגישות גבוהה לתנועות אנכיות וחוסר הבחנה בתנועות אופקיות .דוגמה נוספת ניתנת
במחקרים על ההעתק הצפון-אנטולי המאופיין בגיאומטריה של ההעתק המקביל כמעט לכיוון הסתכלות הלווין –
דבר המאפשר מיצוי מיטבי של מדידת התנועה האופקית ,בהנחה שלא קיים רכיב תנועה אנכי העלול להיות
דומיננטי יותר ).(Wright et al., 2001; Holley, 2004; Cakir et al., 2005
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) (2שילוב נתונים חיצוניים :השימוש בנתונים חיצוניים )כמו  DEMאו מדידות  ,(GPSלשם השוואה
וקביעת תנאי סף במודלים טקטוניים המבוססים על מדידות אינטרפרומטריה ,הסרת השפעות רגיונאליות ובידוד
תופעות מקומיות ובנייה והסרה של מודלים אטמוספריים ,מתאים לאזורים בהם ישנה פרישת  GPSטובה.
במקרים רבים נעשה שימוש בנתוני  GPSלשם השוואה עם נתוני הראדאר במחקרים על אזורים קו-סייסמיים
)למשל  .(Fialko et al., 2001באזורים אינטר-סייסמיים נעשה שימוש דומה ) .(Wright et al., 2001
דוגמה נוספת לשימוש בנתוני  GPSניתנת אצל  ,(2005) Johanson & Bürgmannבמחקרם על העתק הסן-
אנדריאס .הם השתמשו במודל המבוסס על נתוני  GPSעל מנת להסיר את ההשפעות של התנועה האינטר-
סייסמית הרגיונאלית מנתוני הלוויין לפני שלב תיקוני מסלול הלוויין והוסיפו השפעות אלו לאחר שלב
הפרישה .נתוני  GPSמשמשים גם לבניית מודלים להסרת השפעת האטמוספרה על הפאזה .הפחתת הרעש
שמקורו באטמוספרה הינה בפקטור של n

כאשר  nהוא מספר המדידות המשמשות לבניית המודל ) & Bock

 .(Li et al., 2005,2006 ;Williams et al., 1998 ; Williams, 1997כאמור ,השימוש בנתונים חיצוניים
כולל גם שימוש ב DEM-חיצוני להפחתת השפעות הטופוגרפיה על הפאזה כפי שכבר הוזכר בפרקים הקודמים.
) (3מיצוע מספר אינטרפרוגרמות :הנחת הבסיס של גישה זו היא שמהירות התנועה לאורך העתקים
קבועה בזמן ואילו תופעות אטמוספריות ורעשים אחרים )תרמיים למשל( הם רנדומאליים .שיטת המיצוע
מאפשרת להקטין את הרעשים הרנדומאליים בפקטור של n

כאשר  nהוא מספר האינטרפרוגרמות

המשתתפות במיצוע ) .(Zebker et al., 1997תהליך המיצוע כולל סכימה של מערכת הכוללת מספר
אינטרפרוגרמות וחלוקת התוצר בטווח הזמן הכולל של כל המערכת .הסכימה יכולה להיות תוך שקלול
המתבסס על סטיית התקן של כל פיקסל כך שמשקל קטן יותר ניתן לאזורים בעלי סטייה רבה מן הממוצע
) (Schmidt et al., 2005או ללא שקלול כלל ,(2004) Holly .מראה כי לא חל שיפור באיכות התוצאות
בשימוש בממוצע משוקלל ,(2005) Cakir et al. .נתקלו באזורי דה-קורלציה המשתנים בין האינטרפרוגרמות,
לכן השוו ומיצעו חתכי רוחב העוברים במרכז אינטרפרוגרמות שונות ולא מיצעו מערכת שלמה של
אינטרפרוגרמות (2004) Wright et al. .השתמשו בממוצע של מספר אינטרפרוגרמות להקטנת הרעשים
האטמוספריים .כדי להתגבר על דה-קורלציה גדולה בזוגות בעלי טווח זמן גדול ,מיצעו (2001) Wright et al.
ו (2004) Holly -רצף של אינטרפרוגרמות בעלות מרווחי זמן קצרים כך שכל תמונת  Slaveבזוג משמשת
כתמונת  Masterבזוג הבא ברצף .אופן מיצוע זה גורם להשפעת האטמוספרה בכל זוג להתבטל בזוג העוקב .כך
נוצרת אינטרפרוגרמה בעלת טווח זמן ארוך וללא בעיות דה-קורלציה האופייניות לטווח זמן כגון זה ,עם
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הפרעות אטמוספריות שבין ההדמאה הראשונה והאחרונה בשרשרת בלבד ,(2005) Schmidt et al. .השתמשו
בחישוב של סטיית התקן לפסילת אינטרפרוגרמות בעלות סטייה גבוה ,משימוש במיצוע(2004) Holly .
הראתה גם כי שימוש ב , 8 Looks -הקטין את אזורי הדה-קורלציה ואפשר פרישת הפאזה על פני שטחים
רציפים נרחבים יותר ,ללא צורך רב בגישור.
אזור המחקר בעבודה הנוכחית שונה במאפייניו מהמתואר בעבודות לעיל בגלל :קרבה לים ,גיאומטריית
העתק שונה ,נוכחות צמחייה והשפעות אנתרופוגניות ,וכן הערכות קצבי תנועה ממדידות  GPSהנמוכים בהרבה
מאשר באזורי המחקר שצוטטו לעיל .למרות זאת נמצא כי שיטות העבודה ,המתוארות בעבודות אלה )כלומר
מיצוע של רצף אינטרפרוגרמות( ,מתאימות ובעלות פוטנציאל רב יותר מאשר שיטות אחרות שאינן מותאמות
לאזורים אינטר-סייסמיים )למשל ,כמתואר אצל .(Baer et al., 1999

33

 .3תוצאות
 3.1עיבוד בתוכנת  SIOSARעם מחזירים קבועים
מתוך חמישים ושלוש ) (53הדמאות שהתקבלו כמידע גולמי ממסגרת  ,350-2943עובדו ארבעים )(40
לקובצי  .SLCלא עובדו הדמאות שהתקבלו לאחר שנת  ,2001או כאלו שלא עברו את שלב הסינכרון המרחבי.
כל ההדמאות סונכרנו באופן ידני לגיאומטריה של ההדמאה מהתאריך  ,26/9/1997ושימשו לביצוע ממוצע
משוקלל עבור רכיב האמפליטודה למציאת מחזירים בעלי יציבות ביחס לסביבתם .קובץ מיצוע זה קודד על פי
רמת ההחזרה למספרים שבין  0ל ,4 -בהתאם להליך שתואר אצל  .(2003) Lyons & Sandwellעיון בקובץ
זה )איור  ,(18מראה שמרבית הנקודות ) (99%מקודדות לערכים שבין  1.37ל .2.34 -ולא נמצא הבדל
משמעותי בין אזורים שעל היבשה ,העשויים להראות יציבות הפיקסלים לאורך כל הסדרה ,לאזורים שבתוך
הים התיכון ,שאינם אמורים לשמור על יציבות בשל הדינאמיות של פני הים .תופעה זו מתבטאת גם בערכי
העקביות הנמוכים ברוב חלקי האינטרפרוגרמות כפי שהודגם בפרק ) 2.1.1.1ראה גם איור .(4
למרות חוסר ההבדלים ברמת העקביות בין אזורי הים ליבשה ,לאחר השימוש בהליך זה ,ניתן להבחין כי
קיים שיפור מסוים בתוצר האינטרפרוגרמה באזור היבשה ,המראה דגם מעוות על פני שטח נרחב יחסית ,בעוד
האות באזור הים רנדומאלי בין פיקסל לשכנו ולא ניתן להבחין בדגם כלשהו )איור 13ב'(.
נבחרו  51זוגות ,בעלי קו-בסיס ניצב של עד  50מ' )נספח  ,(8.3על מנת למזער את השפעת
הטופוגרפיה .תוצאות העיבוד נפרשו לקבלת ערכי פאזה יחסיים ולאפשר מיצוע של התוצאות להפחתת
הרעשים ,אולם מרבית האינטרפרוגרמות הפרושות סבלו מטעויות פרישה רבות ושטח פרישה מצומצם )איור
 .(19בשל סיבה זאת וכן בשל העובדה שעיבוד זה דורש זמן עבודה רב הכולל עיבוד ידני ופרטני עבור כל
אינטרפרוגרמה לא נותחו תוצאות עיבוד זה והניתוח המלא כולל המסגרות האחרות בהן ישנם נתונים בוצע על
תוצאות העיבוד בתוכנת ה ROI_PAC -בלבד )בהמשך(.
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כינרת

רמת עקביות
יחסית

ים תיכון

הכרמל

איור  - 18מחזירים קבועים בעיבוד SIOSAR
לאחר מיצוע האמפליטודות של  40הדמאות ממסגרת  350-2943התקבל קובץ המקדד את הפיקסלים לערכי יציבות יחסית
שבין  0ל .4 -ניתן לראות כי באזור הכנרת אין מחזירים קבועים – כצפוי ממקור מים בעל פני שטח משתנים וכן באזורים
חקלאיים כגון אגן החולה ועמק יזרעאל .לעומת זאת ערכי העקביות של אזור היבשה קרובים לזו של אזור הים התיכון.
ההדמאה מוצגת בקואורדינאטות הלוויין – ללא יישור גיאוגרפי.

21/9/1995 -15/6/1993

מפרץ חיפה

טעויות פרישה

מ"מ/שנה

איור  - 19דוגמה לתוצאות עיבוד בעזרת תוכנת SIOSAR
ניתן לראות כי תוצאה זו אמנם מכילה מידע מרחבי רב ,אולם סובלת מטעויות פרישה רבות )השווה עם האינטרפרוגרמה ללא
פרישה  -איור  13ב'( ,המקשות על תהליך הפענוח .האינטרפרוגרמה לקוחה ממסגרת  350-2943ומוצגת על רקע תמונת
האמפליטודה הממוצעת של כל הסט .ההדמאה מוצגת בקואורדינאטות הלוויין – ללא יישור גיאוגראפי.
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 3.2עיבוד בתוכנת ROI_PAC
נתונים משלוש מסגרות עובדו בתוכנת  350-2943 :ROI_PACו 78-2943 -ממסלולים יורדים ,ו-
 71-0639ממסלול עולה.

 3.2.1מסגרת 350-2943
מתוך חמישים ושלוש ) (53הדמאות שהתקבלו כמידע גולמי ,עובדו ארבעים וחמש ) (45לקובצי SLC
)איור  .(20מתוך  105זוגות אפשריים בעלי קו-בסיס ניצב הנמוך מ 102 -מ' ,נבחרו עשרים ושבעה ) (27זוגות
בעלי קו-בסיס ניצב ממוצע של  38מ' )מקסימאלי –  102מ'( .על מנת למזער את השפעת הרעשים
האטמוספריים על מיצוע המדידות ,כל הדמאה מופיעה פעם אחת בלבד כ Master -ובמידת האפשר פעם נוספת
כ .Slave -זוגות אלו עובדו לאינטרפרוגרמות בתהליך חצי-אוטומאטי ,כאשר שלב הגישור בתהליך הפרישה
נעשה ידנית עבור כל אינטרפרוגרמה בהתאם לצורך .ההדמאות עובדו ב ,8 looks -ליצירת הדמאה בעלת גודל
פיקסל של כ 160X160-מ'  ,ועברו יישור גיאוגרפי לקואורדינאטות ה DEM -ע"י דגימה מחדש בשיטת השכן
הקרוב ) (Nearest Neighborכך שגודל הפיקסל הוקטן ל 50X50 -מ' )איור .(21

1/1/97

קו בסיס ניצב יחסי )מ'(

1/1/01

1/1/00

1/1/99

1/1/98

1/1/96

1/1/95

1/1/94

1/1/93

1100
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400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800
-900
-1000
-1100
1/1/92

זמן
איור  - 20מיקום הלוויינים במרחב ובזמן עבור הדמאות שעובדו ל SLC -ממסגרת 350-2943
קו-הבסיס הניצב מחושב ביחס להדמאה מתאריך –  .26/9/1997הקווים השחורים מציינים זוגות אינטרפרומטריים .הקו
השחור המקווקו מציין זוג אחד שלא עבר את שלב הסינכרון המרחבי ולכן לא מופיע בתוצאות.
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מפרץ
חיפה

21/4/1992– 26/10/1995

17/11/1992 – 24/8/1993

15/6/1993 – 9/6/1995

8/6/1995 – 22/9/1995

9/6/1995 – 24/5/1996

13/7/1995 – 14/7/1995

איור  - 21תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת 350-2943
אינטרפרוגרמות פרושות .הערכים מוצגים ברדיאנים ,כך ש .2π·Rad = λ/2 = 28.3 mm :ערכים חיוביים )אדום( מציינים
התרחקות מהלוויין ,ערכים שלילים )כחול( מציינים התקרבות ללוויין .צבע שחור מציין דה-קורלציה )המשך בעמודים
הבאים(.

37

13/7/1995 – 16/10/1998

14/7/1995 – 21/9/1995

21/9/1995 – 5/11/1999

22/9/1995 – 26/9/1997

26/10/1995 – 24/11/2000

4/1/1996 – 15/3/1996

איור  - 21תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת ) 350-2943המשך(
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15/3/1996 – 24/4/1998

24/5/1996 – 9/8/1997

9/5/1997 – 9/1/1998

26/9/1997 – 29/1/1999

9/1/1998 – 11/9/1998

11/9/1998 – 25/12/1998

איור  - 21תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת ) 350-2943המשך(
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16/10/1998 – 18/2/2000

25/12/1998 – 10/12/1999

29/1/1999 – 20/10/2000

9/4/1999 – 23/7/1999

23/7/1999 – 11/8/2000

1/10/1999 – 28/4/2000

איור  - 21תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת ) 350-2943המשך(
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18/2/2000 – 29/12/2000

10/12/1999 – 7/7/2000
איור  - 21תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת ) 350-2943המשך(

 3.2.2מסגרת 78-2943
עשרים ושתיים ) (22הדמאות שהתקבלו כמידע גולמי ,עובדו לקובצי ) SLCאיור  .(22מכוון שכמות
ההדמאות ממסגרת זו נמוכה מהכמות של מסגרת  ,350-2943וכדי להגדיל את כמות הזוגות האפשריים ,נבחר
רף גבוה יותר לקו-בסיס ניצב .כך ,מתוך  53זוגות אפשריים בעלי קו-בסיס ניצב הנמוך מ 150-מ' ,נבחרו
ועובדו  20זוגות בעלי קו-בסיס ניצב ממוצע של  62מ' )מקסימאלי–  120מ'( ,בדרך דומה למתואר בסעיף
 3.2.1למעט העובדה שכמה מן ההדמאות חזרו כ Master -או כ Slave -יותר מפעם אחת על מנת לקבל
מערכת נתונים גדולה יותר )איור .(23

קו בסיס ניצב יחסי )מ'(

600
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-800
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1/1/92 1/1/93 1/1/94 1/1/95 1/1/96 1/1/97 1/1/98 1/1/99 1/1/00 1/1/01 1/1/02
זמן

איור  - 22מיקום הלוויינים במרחב ובזמן עבור ההדמאות שעובדו ל SLC -ממסגרת 78-2943
קו-הבסיס הניצב מחושב ביחס להדמאה מתאריך –  .14/7/1996הקווים השחורים מציינים זוגות אינטרפרומטריים שעובדו.
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כנרת

חיפה

11/6/1992 - 22/4/1993

11/6/1992 - 7/10/1995

22/4/1993 - 18/11/1993

9/9/1993 - 5/5/1996

18/11/1993 - 7/10/1995

18/11/1993 - 10/5/1998

איור  - 23תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת 78-2943
אינטרפרוגרמות פרושות .הערכים מוצגים ברדיאנים .ערכים חיוביים )אדום( מציינים התרחקות מהלוויין ,ערכים שלילים
)כחול( מציינים התקרבות ללוויין .צבע שחור מציין דה-קורלציה )המשך בעמודים הבאים(.
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29/7/1995 - 30/7/1995

29/7/1995 - 14/7/1996

29/7/1995 - 12/10/1997

30/7/1995 - 14/7/1996

2/9/1995 - 3/9/1995

2/9/1995 - 25/4/1999

איור  - 23תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת ) 78-2943המשך(
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3/9/1995 - 30/3/1996

7/10/1995 - 12/10/1997

5/5/1996 - 30/5/1999

14/7/1996 - 12/10/1997

12/10/1997 - 14/1/2001

25/4/1999 - 10/12/2000

איור  - 23תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת ) 78-2943המשך(
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4/7/1999 - 10/12/2000

25/4/1999 - 4/7/1999
איור  - 23תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת ) 78-2943המשך(

 3.2.3מסגרת 71-0639
תשע ) (9הדמאות שהתקבלו כמידע גולמי ,עובדו לקובצי ) SLCאיור  .(24מתוך תשעה ) (9זוגות
אפשריים בעלי קו-בסיס ניצב הנמוך מ 150-מ' ,ועל מנת לקבל מערכת נתונים רחבה ככל האפשר ,עובדו כל
הזוגות האפשריים לאינטרפרוגרמות פרושות ,למעט הזוג  30/6/1993 – 6/10/1995שנכשל בתהליך
הסינכרון המרחבי )איור .(25
200
100
0

-200
-300
-400
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איור  - 24מיקום הלוויינים במרחב ובזמן עבור הדמאות שעובדו ל SLC -ממסגרת 71-0639
קו-הבסיס הניצב מחושב ביחס להדמאה מתאריך –  .2/8/1997הקווים השחורים מציינים זוגות אינטרפרומטריים שעובדו .קו
מקווקו מציין זוג שלא עבר את שלב הסינכרון המרחבי ולכן לא נכלל בתוצאות.
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חיפה

6/10/1995 – 29/5/1999

10/11/1995 – 2/8/1997

10/11/1995 – 16/10/1999

2/8/1997 – 16/10/1999

19/5/1995 – 7/8/1999

23/6/1995 – 10/11/1995

23/6/1995 – 2/8/1997

23/6/1995 – 16/10/1999

איור  - 25תוצאות עיבוד  ,ROI_PACמסגרת 71-0639
אינטרפרוגרמות פרושות .הערכים מוצגים ברדיאנים .ערכים חיוביים )אדום( מציינים התרחקות מהלוויין ,ערכים שלילים
)כחול( מציינים התקרבות ללוויין.
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 3.2.4סיכום התוצאות
מספר תצפיות בולטות לעין לאחר עיון בתוצאות העיבוד במסגרות השונות:
•

אין מגמה אחידה בתבנית השינויים עם הזמן כאשר משווים אינטרפרוגרמות ממסגרות שונות )למשל:
 26/10/1995 – 21/4/1992ממסגרת  350-2943ו 7/10/1995 – 18/11/1993 -ממסגרת 78-
 ;(2943יתרה מזאת ,בכל המסגרות ,אין גם מגמה אחידה בתבנית השינויים באינטרפרוגרמות מאותה
מסגרת ,כלומר ,אזורים גיאוגרפיים בהם נמצאה התרחקות מהלוויין באינטרפרוגרמה אחת יכולים
להצביע על התקרבות באינטרפרוגרמה אחרת.

•

באינטרפרוגרמות בעלות כיסוי זמן דומה )למשל במסגרת  8/6/1995–22/9/1995 :350-2943ו-
 (14/7/1995– 21/9/1995נמצאו דגמי מעוות הפוכים במקומות מסויימים.

•

קצבי התנועה גבוהים יחסית לקצבי התנועה שנמצאו בשיטת ה) PSInSAR -ראה בהמשך( ,הנקייה
לכאורה מהפרעות אטמוספריות.

•

נוכחות הפרעות אטמוספריות )הסבר באיור  (9מוכחת באינטרפרוגרמות רבות בעלות הדמאה
משותפת לפי דגם תנועה הפוך הקיים בהן )למשל 9/1/1998 – 11/9/1998 :ו– 25/12/1998-
;(11/9/1998

•

תהליך הפרישה לאחר שימוש במסנן כפול ו  , 8 Looksמאפשר קבלת נתונים על אזורים נרחבים
בשטח המחקר ,ללא צורך בגישור.

חוסר האחידות בתבנית ובמגמת השינויים עם הזמן עומד בניגוד לאחידות הצפויה ממעוות הנגרם
מהשפעת תהליכים טקטוניים )למשל .(Finzi, 2004 ,תצפיות אלו מחזקות את הסברה שהפרעות אטמוספריות
קיימות באזור זה ומאפילות על האות שמקורו במעוות )אם הוא קיים( .לאור מסקנה זאת נעשה ניסיון למזער
את השפעות האטמוספרה על-ידי מיצוע ההדמאות כמקובל במקרים דומים )פרק .(2.3
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 3.2.5מיצוע ההדמאות )(Stacking
לאחר בחינת האינטרפרוגרמות הבודדות ,ובהסתמך על הערכות לקצבי מעוות נמוכים )עד  5מ"מ/שנה(,
נראתה גישת המיצוע ,כפי שתוארה אצל  (2004) Holleyו (2005) Burgmann et al. -כמתאימה ביותר
להפחתת השפעת ההפרעות האטמוספריות .גישה זו עושה שימוש ביצירת "שרשראות" של אינטרפרוגרמות
כאשר כל הדמאה משמשת ,ככל שניתן ,פעם כ Master -ופעם כ .Slave -כך ,בכל שרשרת של
אינטרפרוגרמות ,האות שמקורו באטמוספרה מתבטל עבור ההדמאות שבמרכז השרשרת ,ולמעשה נוצרת
אינטרפרוגרמה בעלת טווח זמן גדול ודה-קורלציה מינימאלית ביחס לטווח הזמן ,שבה השפעת ההפרעות
האטמוספריות קיימת רק בהדמאות ה"קצה" – הראשונה והאחרונה בשרשרת .תהליך בחירת האינטרפרוגרמות
לשלב זה ,נעשה בצורה ידנית ,כאשר אינטרפרוגרמות בעלות כיסוי מרחבי מוגבל )בעקר עקב דה-קורלציה( או
חשד לבעיות פרישה באזור המחקר לא נכללו במיצוע.
המיצוע נעשה ע"י סכימת ערכי שינוי הפאזה של כל פיקסל ,המרתם מרדיאנים למילימטרים וחילוק
התוצאה בטווח הזמן הכולל של כל שרשרת כדי לקבל קצב ממוצע בערכים של מילימטר/שנה .פיקסל שאינו
מכיל ערך אפילו באחת מהאינטרפרוגרמות קיבל ערך ) Nullללא ערך( .לאחר מכן נעשה מיצוע של כל
השרשראות כמדידות בלתי תלויות .מיצוע הטעויות שמקורן באי-דיוק של ה ,DEM -בהנחה שהמדידות בלתי
תלויות ,ייתן את הערכת אי-הדיוק הנגרם מהשפעת ה ,DEM -למיצוע.
תוכנת ה ROI_PAC -מעריכה מחדש את קו-הבסיס ,לאחר תיקון מסלול הלוויין .בעזרת נתונים אלו,
ומשוואה ) (16חושב  haלכל אחת מהאינטרפרוגרמות .טבלה ) 4נספח  (8.4מציגה עבור מסגרת 350-2943
את רשימת הזוגות ,ערכי קו-הבסיס )לאחר הערכה מחדש( ,טווח הזמן בין הדמאה להדמאה ha ,וכן את הערכת
הטעות הנגרמת מאי-דיוקים ב ,(eDEM) DEM -על פי פיתוח של משוואה ):(16

λ
4π

)(20

×

ε DEM
ha

= e DEM

כאשר  – λאורך הגל ו – εDEM -אי-הדיוק של ה DEM -שהתקבל מהמרכז למיפוי ישראל ) ±2מ'(,
שנתוניו שימשו בשטח אזור המחקר.
טבלה  5וטבלה ) 6נספח  (8.4מציגות נתונים אלו עבור מסגרות  71-0639 – 78-2943בהתאמה.
הערכת אי-הדיוק למיצוע ,שמקורה באי-דיוקים של ה DEM -היא:
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N

2
) DEM ( i

)(21

∑e

T

i =1

= e DEM

כאשר המונה מבוסס על נוסחת פיתגורס לחישוב טעויות מצטברות ) (Error Propagationבחיבור
ערכים ,והמכנה ) (Tטווח הזמן הכולל של האינטרפרוגרמות ,משמש להמרת התוצאה לאי-דיוק בערכים של
מהירות ממוצעת לשנה .אי-הדיוק שמקורו ב DEM -הוא אקראי ואינו תלוי במדידה עצמה.
בחינת המיצוע עבור מסגרת  350-2943מראה כי ערכי המהירויות שנמדדו ,באזור המחקר ,מגיעים
לטווח שבין  12ל -12 -מ"מ/שנה )איור 26א'( ,וערכי סטית התקן מגיעים לכ ±30 -מ"מ/שנה )איור 26ב'(.
ערכים אלו גבוהים מהצפוי על-פי הערכות קודמות המבוססות על מדידות  GPSומדידות איזון ) & Shahar
 ,(Even-Tzur, Submitted ; Ostrovsky, 2005וכן סטיות התקן גבוהות מאוד ביחס לממוצע .נראה כי
הערכים הגבוהים קשורים בהפרעות אקראיות ,הקיימות בהדמאות ה"קצה" בכל שרשרת אינטרפרוגרמות.
הפרעות אלו מאפילות על האות הנתרם מתנועות טקטוניות )אם אלו אכן קיימות באזור(.
לאחר שלב זה ,ביצענו תהליך של הסרת הדמאות "רועשות"  -פסילת אינטרפרוגרמות בעלות סטייה
רבה מן הממוצע העלולות להטות את התוצאות ) .(Schmidt et al., 2005התהליך כלל חישוב אחוז הפיקסלים
בכל שרשרת ,בעלי קצב תנועה השונה בשתי סטיות תקן מן הממוצע ,בעזרת אלגוריתם  ,Matlabשנכתב
במיוחד לצורך זה )נספח  .(8.5בשרשראות שבהן יותר מ 5% -מהפיקסלים באזור המחקר הראו חריגה זו מן
הממוצע ,נעשה תהליך של הוצאת הדמאות ה"קצה" בכל שרשרת בהנחה שההדמאה הבאה בשרשרת עשויה
להכיל פחות רעש אטמוספרי .התהליך נמשך עד לקבלת שרשרת בה נותרו פחות מ 5%-של פיקסלים בעלי
חריגה זו מן הממוצע או עד פסילת כל השרשרת משימוש .תהליך זה מאפשר להעריך את איכות המדידות
בעזרת סטיית התקן של כל "שרשרת" בנוסף ליכולת מיצוע מיטבי של השרשראות ,המפחית את השפעת
האטמוספרה האקראית.
השימוש בתהליך זה פסל  5אינטרפרוגרמות ,בעיקר כאלה בעלות טווח זמנים קצר ,בהן צפוי שהאות
שתרומתו ממעוות יהיה נמוך יחסית לאות שמקורו באטמוספרה .בחינת המיצוע לאחר התהליך ,מראה כי הושג
שיפור בשטח הפרישה וכי הטעות שמקורה ב DEM -פחתה גם היא במעט .בנוסף ,ערכי המהירויות נמצאים
בטווח שבין  3ל -3 -מ"מ/שנה) ,איור 27א'( ,וסטיות התקן מגיעות לערכים מקסימאליים של  ±6מ"מ/שנה
)איור 27ב'( .ערכים אלו ,הקטנים בסדר גודל ,מהערכים המקוריים ,ונמצאים באותו סדר גודל של הערכות
המהירות על פי נתוני מדידות  ,GPSמצביעים על שיפור ניכר בתוצאות המיצוע.
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מתוך תוצאות העיבוד של מסגרת ) 350-2943איור  ,(21השתמשנו בתחילה ב 21 -אינטרפרוגרמות
בעלות טווח זמן מצטבר של  29.67שנים המאורגנות ב" 9 -שרשראות" .אי-הדיוק שמקורו ב DEM-מוערך
בכ ±0.0061 -מ"מ/שנה )איור .(26

)א(

'B

B

)ב(

'B

B

איור  - 26מהירות ממוצעת באזור המחקר וסטיות התקן ,מסגרת 350-2943
)א( מפת מהירויות  -הצבעים האדומים מציינים קצב התקרבות אל הלוויין )התרוממות יחסית( והכחולים מציינים קצב
התרחקות מהלוויין )השתפלות יחסית(; )ב( מפת סטיות התקן  -הצבעים האדומים מציינים סטיית תקן גבוהה והכחולים
מציינים סטייה נמוכה; הקו האדום העבה מציין את מיקום חתך `) B-Bאיור 28א'( .הקווים השחורים מציינים העתקים
החשודים בפעילות צעירה )ברטוב וחוב' .(2002 ,מוצג על גבי  DEMעם הצללה .
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לאחר הסרת הדמאות "רועשות" ,השתמשנו ב 16 -אינטרפרוגרמות בעלות טווח זמן מצטבר של 27.28
שנים המאורגנות ב" 6 -שרשראות" .אי-הדיוק שמקורו ב DEM-מוערך ב ±0.0052 -מ"מ/שנה )איור .(27

)א(

'B

B

)ב(

'B

B

איור  - 27מהירות ממוצעת באזור המחקר וסטיית התקן ,לאחר פסילת אינטרפרוגרמות "רועשות",מסגרת 350-2943
)א( מפת מהירויות  -הצבעים האדומים מציינים קצב התקרבות אל הלוויין )התרוממות יחסית( והכחולים מציינים קצב
התרחקות מהלוויין )השתפלות יחסית(; )ב( מפת סטיות התקן  -הצבעים האדומים מציינים סטיית תקן גבוהה והכחולים
מציינים סטייה נמוכה; הקו האדום העבה מציין את מיקום חתך `) B-Bאיור 28ב'( .הקווים השחורים מציינים העתקים
החשודים בפעילות צעירה )ברטוב וחוב' .(2002 ,מוצג על גבי  DEMעם הצללה .
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חיזוק לטענה לשיפור בתוצאות המיצוע לאחר הסרת הדמאות "רועשות" ניתן בהצגת חתך ' B-Bעבור
השלבים השונים )איור  .(28הממוצעים של ערכי המהירות ,סטיות התקן והטופוגרפיה נדגמו בתיבות של
 10X10פיקסלים ) 500X500מ'( לאורך החתך ,בעזרת תוכנת ) BINCOMנספח  (8.6שנכתבה במיוחד
לצורך זה.
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מרחק בחתך )מ'(
איור  - 28חתך ' B-Bלהדגמת השיפור במיצוע מסגרת  350-2943לאחר הסרת הדמאות "רועשות"
)א( מהירות יחסית )כחול( ,סטיות התקן )שחור( והטופוגרפיה )סגול( מוצגים לאורך חתך ' B-Bעבור מיצוע ללא הסרת
הדמאות "רועשות"; )ב( אותם נתונים לאחר שיפור המיצוע בעזרת הסרת הדמאות "רועשות"  -ערכי המהירות וסטיות התקן
נמוכים בסדר גודל) .קנה המידה של המהירות שונה בשני האיורים(.
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בתהליך דומה ,מתוך תוצאות העיבוד של מסגרת ) 78-2943איור  ,(23השתמשנו ב 6 -הדמאות בעלות
טווח זמן מצטבר של  12.3שנים המאורגנות ב" 3 -שרשרות" .אי-הדיוק שמקורו ב DEM -מוערך ב-
 ±0.012מ"מ/שנה .ערכי המהירויות מגיעים לטווח שבין  15ל -5 -מ"מ/שנה) ,איור 29א'( ,וסטיות התקן
באזור המחקר ,מגיעות לערכים מקסימאליים של  ±25מ"מ/שנה )איור 29ב'(.

)א(

)ב(

איור  - 29מהירות ממוצעת באזור המחקר וסטיות התקן ,לאחר פסילת אינטרפרוגרמות "רועשות",מסגרת 78-2943
)א( מפת מהירויות  -הצבעים האדומים מציינים קצב התקרבות אל הלוויין )התרוממות יחסית( והכחולים מציינים קצב
התרחקות מהלוויין )השתפלות יחסית(; )ב( מפת סטיות תקן  -הצבעים האדומים מציינים סטיית תקן גבוהה והכחולים מציינים
סטייה נמוכה; הקווים השחורים מציינים העתקים החשודים בפעילות צעירה )ברטוב וחוב' .(2002 ,מוצג על גבי  DEMעם
הצללה .
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מתוך תוצאות העיבוד של מסגרת ) 71-0639איור  ,(25השתמשנו ב 4 -הדמאות בעלות טווח זמן
מצטבר של  13.9שנים המאורגנות ב" 4 -שרשרות" .אי-הדיוק שמקורו ב DEM-מוערך בכ±0.004 -
מ"מ/שנה .ערכי המהירויות באזור המחקר ,מגיעים לטווח שבין  5ל -5 -מ"מ/שנה) ,איור 30א'( ,וסטיות התקן
מגיעות לערכים מקסימאליים של  ±8מ"מ/שנה )איור 30ב'(.

)א(

)ב(

איור  - 30מהירות ממוצעת באזור המחקר וסטיות התקן ,לאחר פסילת אינטרפרוגרמות "רועשות",מסגרת 71-0639
)א( מפת מהירויות  -הצבעים האדומים מציינים קצב התקרבות אל הלוויין )התרוממות יחסית( והכחולים מציינים קצב
התרחקות מהלוויין )השתפלות יחסית(; )ב( מפת סטיות התקן  -הצבעים האדומים מציינים סטיית תקן גבוהה והכחולים
מציינים סטייה נמוכה; הקווים השחורים מציינים העתקים החשודים בפעילות צעירה )ברטוב וחוב' .(2002 ,מוצג על גבי
 DEMעם הצללה .
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ניתן לראות כי לאחר מיצוע ההדמאות בשיטה שתוארה לעיל ישנו שיפור המתבטא בסטיות תקן נמוכות
יותר וערכי מהירויות נמוכות יותר הדומות בסדרי הגודל שלהן להערכות המהירות על-ידי מדידה בשיטות
אחרות )למשל  .(Even-Tzur & Agmon, 2005שיפור זה הולך וגדל ככל שטווח הזמן הכולל של ההדמאות
גדול יותר וככל שכמות ה"שרשרות" עולה )טבלה  ,(1אולם עדיין ,הערכים הגבוהים של סטיות התקן מצביעות
על כך שהפרשי המהירויות בין אזורים שונים ,אינם משמעותיים סטטיסטית ,ועל כן קשה לקבוע חד-משמעית
אם אכן קיים מעוות באזור המחקר.

טבלה  - 1סיכום תוצאות מיצוע תוצאות העיבוד בעזרת ROI-PAC

מסגרת

כמות
הדמאות
במיצוע

כמות
שרשרות*

כמות
הדמאות
שנפסלו
עקב
חריגה**

טעות
סטית תקן
טווח ערכי
שמקורה ב-
מהירות יחסית מקסימאלית
DEM
)מ"מ/שנה(*** )מ"מ/שנה(
)מ"מ/שנה(

טווח זמן
כולל
)שנים(

350-2943

16

6

5

6-0

6

0.0052

27.28

78-2943

6

3

3

20 - 0

25

0.012

12.3

71-0639

4

4

0

10 - 0

8

0.004

13.9

* ניתן לראות כי ישנו שיפור בערכי סטית התקן וירידה בטווח ערכי המהירות ככל שכמות השרשרות וטווח הזמן עולה.
** סטייה של יותר משתי סטיות תקן מן הממוצע .פרטים בטקסט.
*** הטווח חושב כערכי קצה באזור המחקר בלבד ,ולא בכל שטח המיצוע ,הכולל אזורים שלא תוקנו לטעויות פרישה.
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 3.3אינטרפרומטריה של מחזירים קבועים )(PSInSAR
העיבוד בשיטת המחזירים הקבועים נעשה ,במסגרת פרויקט  – Terrafirmaקונסורציום של האיחוד
האירופאי תחת פרויקט  (Global Monitoring for Environment and Security) GMESשל סוכנות
החלל האירופאית .עיבוד כולל בוצע ע"י  Milano ,T.R.Eעל ארבעים ושבע ) (47הדמאות מלווייני ERS-1
ו ERS-2 -ממסגרת  350-2943שנלקחו בין אפריל  1992לדצמבר  .2001כל ההדמאות הושוו כנגד תמונת
 Masterאחת ,מתאריך  .26/9/1997נתוני מהירות שנתית ממוצעת התקבלו עבור כ 35,000 -מחזירים
קבועים .נתוני מעוות כסדרת זמן ) (Time-Seriesחושבו עבור כ 16,000 -מנקודות אלו .התוצאות התקבלו
על גבי טבלאות בעלות נקודות ציון במערכת  ,WGS84ועובדו בעזרת תוכנת  ARCGISשל  ESRIלהצגה על
גבי תצלומי אוויר מיושרים )אורתופוטו( .תצלומי אוויר אלו מיושרים במערכת קואורדינאטות של רשת ישראל
החדשה .על מנת להשיג דיוק רב ככל האפשר במיקום הנקודות בשטח הומרו הקואורדינאטות של ה PS-לאלו
של רשת ישראל בעזרת התמרת מולודנסקי ) (Molodensky Transformationכאשר; y = -55 ; x = 48 :
 .z = -52פענוח התוצאות נעשה ע"י בחינה מרחבית של האזור כולו ונקודתית במספר אזורים בעלי עניין )פרק
 (3.3.1במיוחד באזור מפרץ חיפה ושפך הקישון.
בחינת תוצאות המהירות השנתית )איור  (31מראה שני אלמנטים עיקריים (1) :השתפלות
) (Subsidenceבאזור עמק זבולון ,בעיקר בקרבת שפך נחל הקישון; ) (2התרוממות ) (Upliftבאזור הדרומי
של גבעות טבעון והשתפלות באזור הצפוני שלהן .מספר המחזירים הקבועים באזור שבין העיר חיפה לעיר
הכרמל )דלית-אל-כרמל ועוספייה( מצומצם ביותר ,משום שהוא ברובו פארק לאומי מיוער .כך גם באזורים
החקלאיים של מישור החוף ,עמק זבולון ועמק יזרעאל .בנוסף לתצפיות אלו ,באזור העיר חיפה ,על רכס
הכרמל ,לא ניתן לראות כיוון תנועה מובהק ,אולם ניתן להבחין כי בחלקו הצפוני של העתק הכרמל ,סמוך
לאזור נמל חיפה ,אין הבדלים משמעותיים בתנועה ,בין שני צידי ההעתק .התוצאות המתקבלות בשיטת
המחזירים הקבועים מצטיינות בדיוק מרחבי וכמותי רב :סטיות התקן של מדידות ה PS -ברוב חלקי אזור
המחקר ,נעות סביב  0.5מ"מ/שנה ומגיעות לערכים מקסימאליים של כ 1 -מ"מ/שנה )איור  ,(32וכמו כן אינן
מושפעות מאפקטים של סינון ,הממצעים תוצאות מפיקסלים סמוכים ) .(Colesanti et al., 2003בשל עובדה
זו לא נעשה תהליך אינטרפולציה על התוצאות אלא נעשה ניסיון לבחון את התוצאות כנגד גורמי מעוות
אפשריים :סייסמיות ,שינויי מפלס מי-תהום ,גלישות קרקע ומודל טקטוני )פרק .(5.1
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איור  - 31תוצאות PSInSAR
מוצג על גבי אורתופוטו.
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איור  – 32סטיות התקן של תוצאות PSInSAR
מוצג על גבי אורתופוטו

 3.3.1אזורי מעוות נקודתיים
 3.3.1.1מרכז הקניות "לב-המפרץ"
באזור זה המראה את ההשתפלות הרבה ביותר בשטח המחקר )איור  ,(33נדגמו כ 10 -נקודות PS
המראות התנהגות דומה )איור  .(34מרכז הקניות נפתח לקהל בשנת  ,1991זמן קצר לפני שנלקחו הדמאות
הלוויין .ההשתפלות באזור זה מוערכת בקצב של עד  7מ"מ/שנה לאורך תקופה של  9שנים .הליתולוגיה באזור
מפרץ חיפה בנויה שכבות עבות של חרסית שחורה המכילה חומרים אורגאניים )מאגר דוחות קידוחים ,המכון
הגיאולוגי( ומפלס מי התהום באזור זה קרוב לפני השטח )פירוט בפרק  .(5.1.2לכן ,ייתכן שהשתפלות זו
קשורה לקונסולידציה של שכבות אלו כתוצאה ממשקל המבנה ואיננה קשורה בתנועות טקטוניות .בשני סיורים
שנערכו באזור בשנת  2004ו ,2005 -נצפו מעוותים במבנה מרכז הקניות עצמו ובסביבתו )אזורי החניון
ומבנים סמוכים( )איור  ,(35אולם ,בחינת כיווני הסדקים בשטח מראה חוסר אחידות ,עובדה המחלישה את
האפשרות לשייכם לתנועה טקטונית רגיונאלית בעלת כיווניות מועדפת.
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איור  - 33מפת מיקום נקודות ה PS -באזור "לב המפרץ"
הצבעים הכחולים מצביעים על התרחקות מן הלוויין )השתפלות( בכיוון הסתכלות הלוויין ובאופן יחסי ,והאדומים על
התקרבות אל הלוויין )התרוממות( .הנקודות שנבדקו עבור סדרת זמן מוקפות בעיגול אדום )ראה איור .(34
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איור  - 34סדרת זמן עבור  10נקודות  PSבאזור "לב המפרץ"
ראה איור  33למיקום הנקודות.
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סידוק

אזור השתפלות

)ב(
)א(

)ג(
סידוק

השתפלות
איור  - 35עדויות למעוות במבנה מרכז הקניות
"לב המפרץ") .א( סדק בכניסה המזרחית לחניון התת-קרקעי; )ב( החניון הדרומי  ,ניתן לראות השתפלות רבה בשטח שבין
החניון עצמו ,הממוקם מחוץ לגבולות מבנה מרכז הקניות ובין כביש הגישה הצמוד לצד הדרומי של מרכז הקניות )קו גבול
המבנה מסומן בקו שחור(; )ג( קטע מכביש הגישה הצמוד לצד הדרומי של מרכז הקניות שעבר השתפלות ,מבט לצפון.

 3.3.1.2תחנת כיבוי אש חיפה
על כביש פנימי המחבר את חניון תחנת הכיבוי ליציאה לכביש הראשי )איור  (36נדגמו כ 3 -נקודות
 ,PSהמראות התנהגות דומה זו לזו והשתפלות בקצב של כ 5 -מ"מ/שנה לכל אורך תקופת המדידה )איור .(37
בסיור שנערך במקום בשנת  ,2005לא נמצאו עדויות למעוות )שקיעות או סדקים( במבנה התחנה או מחוץ לה.
משיחה עם הכבאים במקום ,התברר כי האזור בו אותרו נקודות השקיעה ,המחבר בין אזור חניית מכוניות
הכיבוי והיציאה לכביש הראשי ,סבל מתופעות של היווצרות בורות ומעוותים בכביש .לאחר שנת 2001
התבצעו במקום שיפוצים ,הכביש נסלל מחדש ומבנה התחנה חוזק כנגד השפעה אפשרית של רעידות אדמה.
אזור זה ממוקם קרוב לשפך הקישון העשיר בחרסיות ונראה כי ההשתפלות הנצפית במקום היא תגובה למעבר
אינטנסיבי של מכוניות כיבוי אש כבדות ,שמשקלן כמה עשרות טונות .עדות זו והתצפיות באזור "לב המפרץ",
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מלמדות על רגישות רבה של נתוני ה PS-לתופעות מקומיות ויש לקחת זאת בחשבון כאשר משליכים מתוצאות
אלו על תופעות רגיונאליות רחבות יותר.

איור  - 36מפת מיקום נקודות ה PS -בתחנת כיבוי אש חיפה.
הצבעים הכחולים מצביעים על התרחקות מן הלוויין )השתפלות( בכיוון הסתכלות הלוויין ובאופן יחסי ,והאדומים על
התקרבות אל הלוויין )התרוממות( .הנקודות שנבדקו עבור סדרת זמן מוקפות בעיגול אדום )ראה איור .(37
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איור  - 37סדרת זמן עבור  3נקודות ה PS -באזור תחנת כיבוי אש חיפה
ראה איור  36למיקום הנקודות.
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 3.3.2חתכי רוחב בצפון רכס הכרמל
אזור העיר חיפה ,בצפון רכס הכרמל אינו מראה כיוון מעוות אחיד .על מנת לבחון את השתנות המהירות
באזור זה ,נדגמו שני חתכי רוחב באזור העתק הכרמל )איור  (38בעזרת תוכנת ) BINCOMנספח  :(8.6חתך
' ,A-Aבניצב למיקומו המשוער של העתק הכרמל סמוך לנמל חיפה ,נדגם בתיבות של  200מ' )איור 39א'(,
וחתך ' ,B-Bהחוצה את רכס הכרמל ,נדגם בתיבות של  500מ' )איור 39ב'(.
מעיון בחתכים ,נתן לראות כי אין קשר ישיר בין הטופוגרפיה למהירות היחסית היכול לרמז על תנועה
הקשורה להעתק או על נוכחות הפרעות אטמוספריות הקשורות בטופוגרפיה )איור  .(8טווח המהירויות הכללי
הוא בין  0.5ל -0.5 -מ"מ/שנה עבור חתך  ,Aובין  0.1ל -0.6 -מ"מ/שנה עבור חתך  ,Bבעוד שערכי המהירות
משתנים על פני מרחק של  200מ' בערכים מקסימאליים יחסיים של  1.2מ"מ/שנה.
הבדלי המהירות בין שני צידי ההעתק בחתכים השונים אינם משמעותיים ונובעים להערכתנו מגודל
תיבת הדגימה ) 200ו 500 -מ' בחתכים  Aו B -בהתאמה( .כאשר התיבה גדלה ,קטנו הבדלי המהירות ,דבר
המצביע על היתכנות לנוכחות רעשים רנדומאליים ,המצטמצמים ככל שכמות הפיקסלים הממוצעים בתיבה
עולה .שינויי מהירות בסדר גודל כזה מופיעים לרוחב כל החתך לעיתים על פני מרחק של כ 200 -מ' ,ומצביעים
על אפשרות סבירה שאלו רעשים הגדולים מערך הסף המינימאלי המתואר עבור שיטה זו ,כ 0.1 -מ"מ/שנה
)פרק  .(2.1.2בחינת ערכי סטיות התקן עבור החתכים השונים מראה כי הרעש קרוב מאוד לערכי האות הנמדד,
סטיות התקן הממוצעות  σ = 0.54 ,σ = 0.45עבור חתך  Aו B-בהתאמה ,מחזקות את ההשערה כי המדידות
נמצאות בטווח הרעש ונמוכות מסף המדידה בשיטה זו ,המוערך בעבודה זו על-פי 2σ = 1 :מ"מ\שנה.

נמל
חיפה

איור  - 38מיקום חתכי רוחב לתוצאות האינטרפרומטריה בשיטת הPSInSAR -
מוצג על רקע ה.DEM -
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 .4מודל אלסטי להערכת התנועה על העתק הכרמל
על מנת לברר האם תוצאות האינטרפרומטריה אכן מצביעות על תנועה לאורך העתק הכרמל ,נעשה
שימוש במודל אלסטי המחשב את המעוות בפני השטח על סמך נתוני ההעתק )מיקום ,כיוון ,נטייה ,כמות הסטה,
ומימדים( במדיום הומוגני ,(1910) Reid .לאחר שבחן את המעוות שנגרם ברעידת האדמה ב1906 -
בקליפורניה ,היה הראשון להציע כי תיאוריה אלסטית פשוטה יכולה להסביר את המעוות הסופי כתוצאה
מרעידות אדמה .על סמך המשוואות של  ,(1958) Staketeeשקושרות בין תיאורית האלסטיות של Volterra
) (1907לסייסמולוגיה ,ניסח  (1985 ,1992) Okadaפתרונות מלאים לחישוב ישיר של מעוות פני השטח
כתוצאה מתנועה על העתק במרחב אלסטי .בעבודה זו נעשה שימוש בתוכנת ) Oksar3מעבדות COMET,
 ,(Oxford Universityהמאפשרת להציג את מעוות פני השטח בכיוון הסתכלות הלוויין בהינתן תנועה על
העתק )אחד או יותר( ,בעל גיאומטריה הניתנת לקביעה על-ידי המשתמש.
המודל מוגדר על-ידי פרמטר אחד – כמות ההחלקה ,שהקשר בינה לבין עצמת המעוות בפני השטח הוא
ליניארי ו 7-פרמטרים נוספים שהקשר בינם לבין עצמת המעוות בפני השטח אינו ליניארי )איור  (1) :(40כיוון
ההעתק ) (2) ;(Strikeנטייה ) (3) ;(Dipכיוון החלקה ) (4) ;(Rakeעומק לגג ההעתק; ) (5עומק לתחתית
ההעתק; ) (6מיקום גיאוגרפי ו (7) -אורך ההעתק; שאינם תלויים ליניארית במעוות על פני השטח.
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איור  - 40גאומטריית המודל האלסטי המשמש ליצירת אינטרפרוגרמות סינטטיות
כיוון החיצים מראה את הכיוון החיובי;  – xכיוון ההעתק כאזימוט עם כיוון השעון ביחס לצפון )המוגדר כ – δ ;(0 -נטיית
ההעתק ביחס לאופק )מישור  Rake – ρ ;(xyכיוון התנועה של הגוש הרוכב ) – L ;(Hanging Wallאורך ההעתק; – Ud
עומק מפני השטח לגג ההעתק;  – Ldעומק מפני השטח לתחתית ההעתק; כאשר המבט בכיוון ה) Strike -כיוון  Xחיובי(,
הגוש הרוכב ) (Hanging Wallבצד הימני של ההעתק.
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תוצאות האינטרפרומטריה ,באזור הכרמל ,בשיטות השונות מראות כי עקב קיומם של רעשים רבים,
יכולת ההבחנה באותות שמקורם במעוות נמוכה .לכן ,על מנת להציב גבולות לכמות התנועה לאורך ההעתק
נבחנו מספר מודלים שאותם אנו משווים לתוצאות.
המודלים נבנו בנפרד עבור קטע ההעתק שכיוונו צפון-דרום ועבור הקטע שכיוונו צפון מערב-דרום
מזרח .נטיית ההעתק ל 60° -לכיוון צפון-מזרח נקבעה על פי פתרון המוקד של רעידת האדמה החזקה ביותר
בשנים האחרונות ) ,(ML=5.3שהתרחשה באזור הכרמל בשנת  .(Hofstetter et al., 1996) 1985העומק
לבסיס אזור ההחלקה נקבע כעובי הקרום היבשתי המוערך בכ 35 -ק"מ ) .(Ginzburg et al., 1994על מנת
להמנע מתופעות של קצוות ההעתק ,נמשך ההעתק מחוץ לגבולות האזור הנבדק כך שלמעשה הוא מוגדר
כהעתק בעל אורך אין-סופי.
כ 150 -מודלים נבנו עבור כל אחד משני הקטעים ,כאשר העומק העליון של אזור ההחלקה ,כמות
ההחלקה וה Rake -משתנים בכל מודל בטווחים המצוינים בטבלה  .2כמות התנועה המקסימאלית לאורך
ההעתק ) 5מ"מ( מקבילה וגבוהה מהערכות  GPSלקצב תנועה שנתי )אגמון  (2001ומאפשרת להשוות את
תוצאות המודלים להערכות של מהירות שנתית ממוצעת .ערכי ה Rake -השונים מייצגים תנועה שמאלית
אופקית ) ,(0°נורמאלית ) ,(90°הפוכה ) (-90°ושילובים שלהן ) .(-40° ,40°החלקה בפני השטח מיוצגת על-
ידי גג העתק בעומק השווה ל.0 -

טבלה  - 2רשימת ערכי המשתנים של המודלים

מסלול

כיוון
)*(Strike

נטייה
)(Dip

0°

325°
יורד
350-2943

40°
60°

0°

כיוון
החלקה
)(Rake

כמות תנועה**
)מ"מ(

עומק עליון
של אזור
החלקה
)ק"מ(

עומק תחתון של
אזור החלקה
)ק"מ(

-40°
90°

 1-5בהפרשים
של  1מ"מ

0-5
בהפרשים של
 1ק"מ

35

-90°
* עבור כל אחד מהכיוונים נבנו  150מודלים כך שנבחנו כל הצרופים האפשריים של עומק עליון ,כמות החלקה ו.Rake -
** כמות התנועה המקסימאלית לאורך ההעתק ) 5מ"מ( מקבילה וגבוהה מכמות התנועה המקסימאלית לשנה שהוערכה בעזרת
מדידות ) GPSאגמון .(2001
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איור  41מראה אינטרפרוגרמות סינטטיות המראות את התנועה הצפויה בפני השטח ביחס ללוויין עבור
תנועה אופקית ואלכסונית .על מנת לקבוע את גבולות התנועה האפשרית לאורך העתק הכרמל ,נבנה גרף
המציין את כל הפתרונות של כמות התנועה וגג אזור ההחלקה ,בהם התנועה המקסימאלית בפני השטח קטנה
מערך הסף הניתן להבחנה באמצעות השיטה )פרק  (3.3.2כ 1 -מ"מ\שנה )איור  ,42איור  .(43מכוון שלא
נמצאה תנועה ברת-מדידה לאורך ההעתק בכל השיטות שנבחנו ,ערכי עומק עליון/כמות תנועה שצוינו בגרף
בנקודות ,מהווים חסם עליון לתנועה לאורך ההעתק ,אך אינם ברי-מדידה בשיטות שהצגנו בעבודה זו.

)א(

)ב(

R

R

A

= Rake

A

)ג(

)ד(

R

R

A

= Rake

A

Rake

Rake

איור  – 41אינטרפרוגרמות סינטטיות המתארות שינויי מהירויות על פני השטח ביחס לכיוון הסתכלות הלוויין
דוגמאות של ארבע אינטרפרוגרמות סינטטיות מתוך  300שנוצרו ע"י שימוש במודלים אלסטיים .המודלים בדוגמאות אלו
הוגדרו כך שקצב התנועה על ההעתק 5 :מ"מ/שנה; עומק תחתון של אזור ההחלקה 35 :ק"מ; עומק עליון של אזור ההחלקה
בפני השטח; נטיית ההעתק 60º :לכיוון מזרח; החצים מציינים את כיוון תנועת הלוויין  ,A -וכיוון הסתכלות הלוויין ;R -
צבעים אדומים מציינים התקרבות אל הלוויין; צבעים כחולים מציינים התרחקות מן הלוויין; התנועות יחסיות; )א( העתק
שכיוונו ) ;40º - Rake ,325ºב( העתק שכיוונו ) ;0º - Rake ,325ºג( העתק שכיוונו ) ;40º - Rake ,0ºד( העתק שכיוונו
. 0º - Rake ,0º

66

Strike: 325, Rake: 90, -90

Strike: 325, Rake: 0
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Strike: 325, Rake: 40
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5
4

עומק עליון של אזור החלקה )ק"מ(

4

4

0

)ד(

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
כמות תנועה )מ'(

0

איור  - 42גרף תנועה כנגד עומק עליון של אזור החלקה עבור העתק שכיוונו 325º
הנקודות הכחולות מציינות ערכי מעוות בפני השטח הקטנים מ 1 -מ"מ ועל כן ערכים אפשריים עבור תנועה לאורך ההעתק
שאינה בת-מדידה בשיטת האינטרפרומטריה כפי שהוצגה בעבודה זו) .א( תנועה אפשרית עבור  .Rake = 0ºלמשל :תנועה
של  4מ"מ כאשר העומק העליון של אזור ההחלקה מוגדר בפני השטח ,הייתה גורמת להפרשי תנועה ביחס ללוויין הגדולים
מ 1 -מ"מ ועל-כן ניתן היה לזהותה בעזרת שיטת ה .PSInSAR -לכן ,נקודה כחולה אינה מופיעה ב .(0.004 ,0)-תנועות
הנמוכות מ 4 -מ"מ או בעומק עליון שאינו בפני השטח לא ניתנות לזיהוי בעבודה זו ,ועל כן קיומן אפשרי ומצויין בנקודה
כחולה; )ב( תנועה אפשרית עבור  , Rake =-90º, 90ºלא נמצא הבדל בערכים המקסימאליים של מעוות פני השטח בין תנועה
נורמאלית להפוכה; )ג( תנועה אפשרית עבור ) Rake = 40ºשמאלית – נורמאלית(; )ד( תנועה אפשרית עבור Rake = -40º
)שמאלית – הפוכה(;
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Strike: 0, Rake: 0

Strike: 0, Rake: 90, -90
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איור  - 43גרף תנועה כנגד עומק עליון של אזור החלקה עבור העתק שכיוונו 0º
הנקודות הכחולות מציינות צרוף כמות תנועה-עומק הנותן ערכי מעוות מקסימאליים בפני השטח הקטנים מ 1 -מ"מ ועל כן
ערכים אפשריים עבור תנועה לאורך ההעתק שאינה בת-מדידה בשיטת האינטרפרומטריה כפי שהוצגה בעבודה זו) .א( תנועה
אפשרית עבור ) ;Rake = 0ºב( תנועה אפשרית עבור  , Rake =-90º, 90ºלא נמצא הבדל בערכים המקסימאליים של מעוות
פני השטח בין תנועה נורמאלית להפוכה; )ג( תנועה אפשרית עבור ) ;Rake = 40ºד( תנועה אפשרית עבור ;Rake = -40º

מתוצאות המודלים ניתן לראות כי במסלול היורד ,הלוויין רגיש יותר לתנועה על מקטעי ההעתק
שכיוונם צפון-מערב לעומת המקטע שכיוונו צפון-דרום .יתר על כן ,ניתן לראות ,כצפוי ,כי ישנה רגישות גבוהה
יותר לתנועות אנכיות לעומת התנועות האופקיות .במקטע שכיוונו צפון-מערב ,שיטת ה PSInSAR -מוגבלת
על-ידי סף תחתון המאפשר זיהוי תנועת  ,Dip-slipבקצב של  1מ"מ/שנה .תנועה מהירה יותר הייתה מובחנת
באמצעות שיטה זו .חסם תחתון לזיהוי תנועה אופקית על מקטע זה עומד על כ 4 -מ"מ/שנה בעומק נעילה של 1
ק"מ .עבור המקטע שכיוונו צפון-דרום ייתכנו קצבי תנועה מהירים יותר.
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 .5דיון
מחקר זה נעשה באמצעות שלוש גישות שונות של שיטת האינטרפרומטריה של רדאר (1) .מיצוע
ומחזירים קבועים בעזרת תוכנת  (2) ;SIOSARמיצוע "שרשרות" של אינטרפרוגרמות שנעשתה באמצעות
תוכנת  (3) ;ROI-PACמחזירים קבועים ) (PSInSARהמחשבת ומסירה מיסוך אטמוספרי ומספקת סדרות
זמן בדיוק רב יותר משתי השיטות הקודמות.
כפי שהודגם בתוצאות שהתקבלו באמצעות השיטות השונות ,העיבוד בתוכנת  ,SIOSARמורכב
מתהליכים רבים שאינם אוטומטיים ועל כן גוזל זמן רב ובנוסף לכך ,מספק תוצאות רועשות ומכיל טעויות
פרישה רבות .שיפור ניכר באיכות התוצאות נראה עם המעבר לשימוש בתוכנת  .ROI-PACבשיטה זו גדל
האזור הניתן לפרישה ע"י שימוש בפילטר כפול ורזולוציה מרחבית נמוכה ,אולם לא ניתן להסיר את הרעשים
האטמוספריים הרבים .תהליך המיצוע ,המשלב בניית "שרשרות" של אינטרפרוגרמות עוקבות ופסילת
אינטרפרוגרמות "רועשות" ,מראה הקטנת הדה-קורלציה הקשורה בטווח הזמן שבין ההדמאות ,והקטנת הרעש
האקראי ככל שכמות האינטרפרוגרמות עולה .עם זאת ניכר כי תוצאות המיצוע עדיין מכילות רעש רב ,העולה
על אות אפשרי שמקורו במעוות.
מיצוע ה"שרשרות" עשוי לאפשר קבלת מידע מרחבי מדויק יותר ,אם תמצאנה שיטות פשוטות יחסית
לחישוב מודל אטמוספרי עבור סדרת הנתונים .שיטות כאלו ,הכוללות שימוש במדידות  GPSאו במערכות
לוויין אינפרא-אדום קרוב ) (NIRכגון  MODISאו  ,(Li et al., 2005, 2006) MERISקיימות ומשתכללות
עם הזמן ,אולם השימוש בהם מוגבל לתנאים מסוימים כגון אזורים בעלי פריסה נרחבת של מכשירי GPS
ולתקופות בהם מערכת הלוויין האטמוספריות היו בשימוש.
שיטת ה PSInSAR -מחשבת מודל אטמוספרי ומסירה את השפעתו מהמדידות ,לכן ,נתוני שיטה זו
מראים את התוצאות המדויקות ביותר האפשריות בעבודה זו .אולם תוצאות אלו מתקבלות כמידע נקודתי,
המושפע לא פעם מתופעות מקומיות כפי שהודגם באזור מפרץ חיפה ) .(3.3.1הדיוק הרב יחסית שבמדידות
אלו ,מאפשר לנסות לקשור את התנועות הנצפות למנגנון טקטוני ולהבדיל בין תנועות טקטוניות לאחרות.
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 5.1שילוב תוצאות המחזירים הקבועים עם מקורות מידע אחרים
תוצאות ה PSInSAR -הושוו למידע מקטלוג רעידות אדמה ,למדידות מפלסי-מים וכן למפות רגישות
לגלישות קרקע.

 5.1.1פעילות סייסמית
לא נמצאה התאמה ישירה בין המדידות לפעילות סייסמית כלשהיא .קטלוג המכון הגיאופיזי איננו מראה
פעילות סייסמית משמעותית בין השנים ) 2002-1992איור  .(3בשנים אלו התרחשו באזור העיר חיפה והעתק
הכרמל רק  4רעידות אדמה ,כולן מתחת ל ML = 3.5 -ועומק מוקד גדול מ 10 -ק"מ .יש לציין כי קיימת
האפשרות שהמעוות מתבטא בזחילה א-סייסמית בכיוון המתאים לכיווני פתרונות המוקדים של רעידות האדמה
באזור )ראה בהמשך(.

 5.1.2מפלס מי תהום
אזור מפרץ חיפה ,ובמיוחד שפך הקישון ,מראה שיעור השתפלות גבוה יחסית .אזור זה מאופיין בקרקע
חרסיתית וחולות ,מפלס מי התהום בו גבוה והוא נקדח במקומות רבים למים .בדקנו את שינויי המפלס בארבע
בארות )נתוני המכון הגיאולוגי( הסמוכות ככל האפשר לאזור המראה את קצב ההשתפלות הרב ביותר )איור
 .(44בחינת שינויי המפלס בבארות אלו מראה התאמה טובה בין הבארות )איור  (45כלומר ,התנהגות דומה של
מפלס מי התהום באזור זה .השוואה בין שינויי מפלס מי התהום של אחת הבארות )בעלת הסדרה השלמה
ביותר( לבין סדרת זמן של חמש נקודות  ,PSמראה התאמה מוגבלת הן בין הנקודות עצמן והן בין שינויי
המפלס ושינויים במרחק שבין הנקודות ללוויין .נקודות  PSאלו נמצאות כולן במרחק שווה מן הבארות
וממוקמות בשטח מצומצם במרכז השטח שבין הבארות )איור  (46על מנת לבטל אפשרות של השפעות
טופוגרפיה מקומיות או אטמוספרה המשתנות על פני מרחקים גדולים )יותר מ 3 -ק"מ( .תוצאות אלה מצביעות
לכאורה כי תוצאות ה PS-אינן מושפעות משינויי מפלס מי התהום .עם זאת יש לציין כי קיימת מגמה כללית של
ירידת מפלס מי התהום התואמת את מגמת ההשתפלות הכללית של ממוצע סדרות הזמן )איור  ,(47ויש להביא
בחשבון אפשרות של השפעת מי התהום על התוצאות באזור זה.
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איור  - 44מפת מיקום בארות ונקודות ה PS -הסמוכות להן
הצבעים הכחולים מצביעים על התרחקות מן הלוויין )השתפלות( והאדומים על התקרבות אל הלוויין )התרוממות( .הבארות
שנבדקו מצוינות בעיגולים צבעוניים )ראה איור  .(45הנקודות שנבדקו עבור סדרת זמן מוקפות בעיגול אדום )איור .(46
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איור  - 46סדרת זמן של  5נקודות  PSשנדגמו באזור שפך הקישון
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איור  - 47השוואה בין ממוצע  5נקודות  PSושינויי מפלס מי תהום באזור שפך הקישון
לא נמצאה התאמה בין שינויי מפלס מי-התהום לממוצע נקודות ה PS-שנדגמו ,אולם קיימת התאמה במגמה הכללית של ירידת
המפלס וההשתפלות הממוצעת.
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 5.1.3גלישות קרקע
גלישות קרקע עשויות להיות הגורם לחלק מן ההשתפלויות הנצפות בתוצאות ה ,PS-בעיקר על גבי
מדרונות רכס הכרמל ,במקומות שבהם חשופים סלעים רכים )קרטון ,חרסית או חוואר( .לשם ברור אפשרות
זו ,נעשתה השוואה )איור  (48בין נקודות ה PS -המראות השתפלות ,סביב העיר חיפה ,לבין ערכי התאוצה
הקריטית לכשל המדרון )התאוצה המינימאלית שתפעל על המדרון ותגרום לאי-יציבות( ,שחושבה על סמך
תנאי הטופוגרפיה ,נטיית המבנה הגיאולוגי והתכונות המכאניות של הסלע )כץ ואלמוג.(2006 ,

איור  - 48מפת נקודות ה PS -החשודות כגלישות קרקע
אזור הבדיקה מסומן בקו שחור על גבי אורתופוטו 16 ,נקודות ) PSמסומנות באדום( נמצאות על גבי אזורים בעלי רמת סיכון
בינונית לכשל מדרון )פרוט בטקסט( .תאוצה קריטית לכשל מדרון )מתוך כץ ואלמוג (2006 ,מסומנת בצבע עבור רמות סיכון
נמוכה-בינונית ) (0.6 - 0.8 gעד גבוהה ).(<0.05 g

מתוך מאה שבעים ותשע ) (179נקודות  PSהמראות השתפלות בערכים שמעל  1מ"מ/שנה ,באזור
המסומן ,רק שש-עשרה ) (16נמצאות באזור בעל רגישות ל  0.4 g -ומטה ,המוגדר ע"פ מפת התאוצה
הקריטית כבעל סיכון בינוני ומעלה לכשל מדרון )ע .כץ ,תכתובת אישית( .השוואה בין מהירות ההשתפלות
לרמת הרגישות המוגדרת ע"פ מפת התאוצה אינה מראה קשר ברור )איור  (49ונמצא כי מרבית הנקודות
נמצאות באזורים בעלי רגישות נמוכה לגלישה )תאוצה קריטית מעל  .(0.8 gלכן לא נראה כי ניתן לקשור את
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מרבית נקודות ההשתפלות של ה PS -באזור הכרמל ,לגלישות או לכשל מדרון ,והמנגנון הגורם להשתפלות
באזורים אלו עדיין אינו ברור .עם זאת ,יש לזכור כי מפת התאוצה הקריטית לכשל מדרון מחושבת מנתונים
ברזולוציה נמוכה בסדר גודל מרזולוציית ה) PS-פרטים נוספים על מפת התאוצה הקריטית ,אצל כץ ואלמוג,
 (2006וייתכן ועובדה זו תורמת לחוסר הקשר בין נתוני ה PS -ומפת הרגישות ,במספר מקומות.
100.0
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איור  - 49השוואה בין מהירות השתפלות של נקודות  PSלתאוצה הקריטית באותה נקודה
לא ניתן לזהות התאמה בין נתוני ה PS -לנתוני התאוצה הקריטית .פרטים באיור  48ובגוף הטקסט.

 5.1.4מודל טקטוני
מודל טקטוני המתאר את אופי התנועה על העתק הכרמל עשוי להסביר כמה מתצפיות המעוות.
 (1993) Rotstein et al.מציעים כי אזור לחיצה ,מבני  Push-Upוהרמה ,צפויים באזור המקטע המרכזי של
ההעתק שכיוונו צפון-דרום ,ואילו השתפלות צפוייה באזורי עמק יזרעאל וגרבן הקישון )איור  .(2פתרון המוקד
של רעידת האדמה הגדולה ביותר באזור ,משנת  ,1985אכן מצביע על רכיב לחיצתי ) Hofstetter et al.,
 .(1996מודל זה תואם גם את תצפיות ההתרוממות באזור של גבעות טבעון ,ממזרח למקטע המרכזי
וההשתפלות הנראית באזור גרבן הקישון )איור  .(31מיעוט נקודות ה PS -ופיזורן המוגבל בשטח המחקר אינו
מאפשר בניית מודל טקטוני והשוואתו לתוצאות המדידה .מאחר וכפי שהראנו ,תוצאות ה PSInSAR-מושפעות
מאוד מתופעות מקומיות שאינן קשורות בהכרח לתנועות על העתק הכרמל ,יש לבחון את תוצאות שיטה זו תוך
התחשבות באזורים שהראו תנועות הקשורות במנגנונים שאינם טקטוניים.
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 5.2מגבלות על קצב ואופי התנועה לאורך העתק הכרמל והשלכותיהן האפשריות לגבי
הסיכון הסיסמי באזור
הערכת הסיכון הסיסמי הנובע מרעידה חזקה לאורך העתק קשורה ישירות לזמן החזרה של רעידות
גדולות לאורכו .במלים אחרות ,לא די בהכרה האם ההעתק פעיל אלא יש צורך בהערכה עד כמה הוא פעיל
ומסוגל ליצר רעידות אדמה גדולות .עקב החוסר הבולט בנתוני העבר לגבי זמן וגודל רעידות האדמה הגדולות
לאורך העתק הכרמל ,יש צורך להיעזר בקשרים אמפיריים שבין עוצמת רעידה לבין שטח ההעתק וכמות
ההעתקה לאורכו ,ובקצבי תנועה משוערים לאורך ההעתק כפי שחושבו על סמך סמנים גיאולוגיים מוסטים או
ממדידות גיאודטיות .בסעיף זה ננסה להציב כמה מגבלות על קצב ואופי התנועה לאורך ההעתק.
תחילה ננסה להעריך את המגניטודה המרבית של רעידת אדמה אפשרית לאורך קטע ההעתק הצפוני
העובר בעיר חיפה .אורך ההעתק בין קצהו הדרומי בשולי עמק יזרעאל וקצהו המשוער בים הוא כ –  40ק"מ
ועומק האזור הסיסמוגני הוא כ –  20ק"מ .על פי היחסים האמפיריים בין שטח ההעתק למגניטודה ) & Wells
 ,(Coppersmith, 1994המגניטודה המרבית לאורך קטע זה היא ) M = 7עם סטייה הנמוכה מ –  0.1יחידת
מגניטודה( .ננסה אם כן להעריך את זמן החזרה של רעידות אדמה לאורך העתק הכרמל במגניטודות שבין  6ל –
 .7בהנחה השמרנית שההעתק נעול כולו בין רעידות האדמה וכל התנועה שמצטברת בין הרעידות תשתחרר
ברעידה הגדולה הבאה ,זמן החזרה ) (Tמתקבל על ידי חלוקת כמות ההעתקה ברעידת האדמה האחרונה bc
בקצב התנועה הגיאולוגית בעומק :bl
)(22

bc
bl

=T

את כמות ההעתקה לאורך ההעתק ) ( bcניתן גם כן להעריך על פי הקשרים האמפיריים של & Wells
 .(1994) Coppersmithעבור רעידות אדמה במגניטודות  ,6.5 ,6ו –  ,7ההעתקה הממוצעת תהיה  0.1מ',
 0.5מ' ,ו –  2מ' בהתאמה .קצב התנועה האופקי המרבי שהוצע עבור תנועה בין שני צידי ההעתק הוא  4מ"מ
לשנה )שחר ,(2006 ,והמזערי הוא פחות מ  1 -מ"מ לשנה )אכמון ;(1986 ,קצב התנועה האנכי המרבי הוא 5
מ"מ לשנה ) (Even Tzur and Agmon, 2005והמזערי  0.02מ"מ לשנה ) .(Rotstein et al., 1993קצב
תנועה אנכי של  0.2מ"מ לשנה הוצע על סמך הסטת יחידת אבן חול שגילה  55,000שנה ) Salamon et al.,
 .(2001המחקר הנוכחי אינו מזהה כל תנועה על ההעתק אבל בגלל רגישות השיטה אינו יכול לשלול תנועה
אנכית של עד  1מ"מ לשנה ,ותנועה אופקית של עד  5מ"מ בשנה ,במקרה שההעתק נעול לכל עומקו ,ועד 3
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מ"מ בשנה במקרה שההעתק זוחל בפני השטח .איור  50מראה את זמן החזרה כתלות במגניטודות ברעידות
שונות עבור שלושה קצבי תנועה ,בהנחה שההעתק נעול .ניתן לראות כי עבור קצב של  0.2מ"מ\שנה ,זמן
החזרה המזערי לרעידות אדמה במגניטודה  6.5 ,6ו 7 -הוא  2,500 ,500ו–  10,000שנים בהתאמה; עבור
קצב של  1מ"מ\שנה ,זמן החזרה המזערי לרעידות אדמה במגניטודה  6.5 ,6ו 7 -הוא  500 ,100ו– 2,000
שנים בהתאמה; עבור קצב של  5מ"מ\שנה ,זמן החזרה המזערי לרעידות אדמה במגניטודה  6.5 ,6ו 7 -הוא
 100 ,20ו  400 -שנים בהתאמה .הנתונים הגיאולוגיים והפליאוסיסמולוגיים לא תומכים בזמני החזרה
הקצרים הנובעים מקצבי תנועה של  1מ"מ לשנה ו –  5מ"מ לשנה ,ולכן קצב התנועה הוא ככל הנראה נמוך מ
–  1מ"מ בשנה .בנוסף ,יתכן וההעתק אינו נעול ,שחרור המעוות מתרחש לא רק ברעידות אדמה גדולות אלא
גם על-ידי זחילה ,ולכן יש צורך להוסיף לחישוב את גורם התנועה האסיסמית.
בשלב זה אין בידינו מספיק נתונים על מנת להעריך במדויק את קצב התנועה ,את מידת התנועה
האסיסמית ,באם היא קיימת ,ולכן גם את זמן החזרה של רעידות אדמה גדולות לאורך העתק הכרמל .באם
ימצאו עדויות למגניטודה ולזמן התרחשותה של הרעידה הגדולה האחרונה לאורך ההעתק ,נוכל להציב מגבלות
על מידת התנועה האסיסמית .דרך אחרת להעריך את מידת התנועה האסיסמית היא על ידי ניתוח רעידות המשך
) (aftershocksאחרי רעידות אדמה בינוניות לאורך ההעתק )למשל M=5.1 ,באוגוסט  (1984באמצעות
ריאולוגיית הנזק )ראה למשל .(Ben Zion and Lyakhovsky, (2006) ,הערכה בלתי תלויה זו תציב מצדה
מגבלות על זמני החזרה האפשריים של הרעידות הגדולות.
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איור  - 50זמני חזרה מחושבים עבור רעידות אדמה במגניטודות שונות בהנחה כי כל התנועה המצטברת בין רעידות
משתחררת ברעידת אדמה אחת.
)א( עבור קצב תנועה של  0.2מ"מ\שנה )) ;(Salamon et al., 2001ב( עבור קצב תנועה של  1מ"מ\שנה ) Ostrovsky,
) ;(2005ג( עבור קצב תנועה של  5מ"מ\שנה );(Even-Tzur and Agmon, 2005
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 .6סיכום
בכל שיטות העיבוד האינטרפרומטרי בעבודה זו לא נמצאו עדויות לתנועה יחסית של פני השטח לאורך
העתק הכרמל .שינויי הפאזה שנמדדו באזור הצפוני של העתק הכרמל מושפעים מיחס נמוך של אות לרעש ,הן
בשל קצב תנועה הנמוך ככל הנראה מסף הרגישות של השיטה והן בשל הפרעות אטמוספריות ואחרות בעלות
עוצמה יחסית גבוהה.
בעיבוד האינטרפרומטרי שנעשה בעזרת תוכנת  ROI-PACנמצא כי שימוש ברזולוציה מרחבית נמוכה
וסינון כפול מגדילים את השטח הניתן לפרישה ומאפשרים קבלת נתונים על פני שטחים נרחבים .הדמאות
בעלות הפרשי זמן קצרים ,רגישות פחות לדה-קורלציה .שימוש בשרשרות המורכבות ממספר הדמאות כאלו,
המצטרפות לשרשרת שטווח זמנה ארוך ,מאפשר ליצור סדרת נתונים ,שמיצועה ,בתהליך הכולל ניפוי ערכים
קיצוניים ,מאפשר להקטין את הרעש במידה ניכרת .אך עם זאת ,בשל המהירות הנמוכה של התנועה על פני
השטח ,וגיאומטריית ההעתק שאינה רגישה לזיהוי תנועות אופקיות ,רצוי לשלב נתונים אטמוספריים חיצוניים
על מנת להגביר את יחס האות לרעש.
שיטת המחזירים הקבועים ) ,(PSInSARהראתה רגישות רבה לתופעות מקומיות ודיוק מרחבי וכמותי
חסר תקדים .נמצאו השתפלויות באזור מפרץ חיפה ,אבל ככל הנראה הן תוצאה של הידוק הקרקע ע"י בניה או
מעבר רכבים כבדים או ירידה הדרגתית של מפלסי מי התהום ,ולא תגובה לפעילות טקטונית .ממצאים אלו
והערכות לגבי עצמת הרעש הנוכח בתוצאות ה) PS -פרק  (3.3.2מובילות למסקנה כי לאורך העתק הכרמל,
אין תנועה הניתנת לזיהוי באמצעות אינטרפרומטריה.
מדידת קצב התנועה באמצעות אינטרפרומטריה של רדאר בשיטת המיצוע וה ,PS -מניחה כי קצב
התנועה אחיד ,ומוגבלת לטווח הזמן של ההדמאות הזמינות ,כלומר כ 9 -שנים .חשוב לציין כי למרות שלא זוהו
תנועות בפני השטח ,אין לשלול באופן גורף את האפשרות שתיתכן תנועה איטית בעומק )זחילה( לאורך ההעתק
הנעול בפני השטח אשר יכולה להשתחרר בעתיד .תוצאות המודלים מראות כי תיתכן תנועה אנכית בקצב הנמוך
מ 1 -מ"מ/שנה או תנועה אופקית הנמוכה מ 4 -מ"מ/שנה ,על המקטעים שכיוונם צפון מערב -דרום מזרח.
הערכות אלו ,הגבוהות מן הממצאים הגיאולוגיים ) ; Salamon et al, 2001אכמוןRotstein ;1986 ,
 ,(et al., 1993והערכות זמני החזרה של רעידות אדמה גדולות מצביעות על כך שקיימת האפשרות כי חלק
מהתנועה על ההעתק משתחרר ע"י זחילה איטית מאוד או ברעידות אדמה קטנות לאורך הזמן.
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המאפשרים עיבוד בתוכנת  .ROI-PACעושה שימוש בקבצים המצויינים בקובץ sio2roi_this.list
 – sio2roi_this.listרשימת הקבצים לעיבוד ראשוני למצב המאפשר עיבוד בתוכנת .ROI-PAC
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 8.3נתוני זוגות הדמאות לאינטרפרומטריה בתוכנת SIOSAR
טבלה  - 3נתוני זוגות הדמאות לאינטרפרוגרמות בתוכנת  SIOSARמסגרת 350-2943

טווח זמן )ימים(

)B┴(m

1

36

13/07/1995 14/07/1995

69

45

14/07/1995 21/09/1995

1575

7

14/07/1995 05/11/1999

770

23

18/08/1995 26/09/1997

1260

49

18/08/1995 29/01/1999

1750

34

18/08/1995 02/06/2000

1890

35

18/08/1995 20/10/2000

735

43

22/09/1995 26/09/1997

1225

17

22/09/1995 29/01/1999

106

5

08/06/1995 22/09/1995

1855

31

22/09/1995 20/10/2000

1283

14

21/04/1992 26/10/1995

350

33

24/05/1996 09/05/1997

595

29

24/05/1996 09/01/1998

840

24

24/05/1996 11/09/1998

945

34

24/05/1996 25/12/1998

1505

43

24/05/1996 07/07/2000

2019

41

15/06/1993 25/12/1998

828

21

15/06/1993 21/09/1995

2369

2

15/06/1993 10/12/1999

2579

32

15/06/1993 07/07/2000

245

4

09/05/1997 09/01/1998

490

9

09/05/1997 11/09/1998

1424

15

28/09/1993 22/08/1997

828

36

28/09/1993 04/01/1996

490

26

26/09/1997 29/01/1999

841

48

08/06/1995 26/09/1997

1120

12

26/09/1997 20/10/2000

245

5

09/01/1998 11/09/1998

981

47

17/08/1995 24/04/1998

841

40

04/01/1996 24/04/1998

1191

15

13/07/1995 16/10/1998

385

44

16/10/1998 05/11/1999

490

9

16/10/1998 18/02/2000

805

11

16/10/1998 29/12/2000

350

43

25/12/1998 10/12/1999

Slave

Master
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B┴(m)

(טווח זמן )ימים

25/12/1998 07/07/2000

9

560

08/06/1995 29/01/1999

22

1331

29/01/1999 20/10/2000

14

630

08/06/1995 20/10/2000

36

1961

09/04/1999 23/07/1999

19

105

09/04/1999 11/08/2000

27

490

13/07/1995 05/11/1999

29

1576

13/07/1995 18/02/2000

24

1681

13/07/1995 29/12/2000

26

1996

18/06/1999 18/02/2000

48

245

18/06/1999 29/12/2000

46

560

21/09/1995 10/12/1999

19

1541

23/07/1999 11/08/2000

46

385

01/10/1999 28/04/2000

24

210

10/12/1999 07/07/2000

34

210

18/02/2000 29/12/2000

2

315

Master

Slave
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 8.4נתוני זוגות הדמאות לאינטרפרומטריה בתוכנת ROI-PAC
טבלה  - 4נתוני אינטרפרוגרמות של מסגרת 350-2943

)eDEM (mm

)Ha (m

טווח זמן )ימים(

)B|| (m

)B┴ (m

Slave

Master

0.021

435

315

60

23

29/12/2000

18/02/2000

0.014

667

1283

-23

-15

26/10/1995

21/04/1992

†

233

280

-120

-43

24/08/1993

17/11/1992

0.05

182

724

0

-55

09/06/1995

15/06/1993

‡

222

828

37

45

04/01/1996

28/09/1993

0.013

714

106

48

14

22/09/1995

08/06/1995

0.047

192

350

-35

-52

24/05/1996

09/06/1995

☼

313

1

13

-32

14/07/1995

13/07/1995

0.006

1429

1191

-9

7

16/10/1998

13/07/1995

☼

217

69

3

-46

21/09/1995

14/07/1995

‡

192

1506

4

52

05/11/1999

21/09/1995

0.04

227

735

4

-44

26/09/1997

22/09/1995

0.059

154

1856

26

65

24/11/2000

26/10/1995

0.039

233

71

-24

43

15/03/1996

04/01/1996

0.021

435

770

-31

-23

24/04/1998

15/03/1996

0.013

714

350

48

-14

09/05/1997

24/05/1996

0.019

476

245

42

21

09/01/1998

09/05/1997

0.027

333

490

15

30

29/01/1999

26/09/1997

†

417

245

-61

-24

11/09/1998

09/01/1998

†

101

105

82

99

25/12/1998

11/09/1998

0.026

345

490

24

29

18/02/2000

16/10/1998

0.073

123

350

93

81

10/12/1999

25/12/1998

0.026

345

630

-26

-29

20/10/2000

29/01/1999

†

10000

105

-37

1

23/07/1999

09/04/1999

☼

323

385

13

-31

11/08/2000

23/07/1999

☼

909

210

-74

-11

28/04/2000

01/10/1999

☼

98

210

-181

-102

07/07/2000

10/12/1999

†  -אינטרפרוגרמות שלא נכנסו לחישוב המיצוע בשל חשד לטעויות פרישה באזור המחקר.
‡  -אינטרפרוגרמות שלא נכנסו לחישוב המיצוע בשל בעיות דה-קורלציה/סינכרון מרחבי.
☼ -אינטרפרוגרמות שלא נכנסו לחישוב המיצוע בשל סטייה של מעל  2סטיות תקן מן הממוצע.
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טבלה  - 5נתוני אינטרפרוגרמות של מסגרת 78-2943

)eDEM (mm

)Ha (m

טווח זמן )ימים(

)B|| (m

)B┴ (m

0.092

97

315

19

-103

11/06/1992 22/04/1993

‡

500

1213

54

20

11/06/1992 07/10/1995

0.043

208

210

60

48

22/04/1993 18/11/1993

0.081

110

969

-25

-91

09/09/1993 05/05/1996

0.067

133

688

-25

75

18/11/1993 07/10/1995

‡

172

1634

-65

-58

18/11/1993 10/05/1998

§

217

1

11

46

29/07/1995 30/07/1995

‡

500

351

2

-20

29/07/1995 14/07/1996

‡

135

806

38

-74

29/07/1995 12/10/1997

§

152

350

-9

-66

30/07/1995 14/07/1996

☼

120

1

6

83

02/09/1995 03/09/1995

‡

172

1331

-21

-58

02/09/1995 25/04/1999

☼

270

209

18

37

03/09/1995 30/03/1996

†

147

736

0

68

07/10/1995 12/10/1997

0.030

294

1120

6

34

05/05/1996 30/05/1999

†

185

455

36

-54

14/07/1996 12/10/1997

0.045

196

1190

47

51

12/10/1997 14/01/2001

☼

111

595

162

90

25/04/1999 10/12/2000

†

333

70

-3

-30

25/04/1999 04/07/1999

‡

83

525

165

120

04/07/1999 10/12/2000

Slave

Master

†  -אינטרפרוגרמות שלא נכנסו לחישוב המיצוע בשל חשד לטעויות פרישה באזור המחקר.
‡  -אינטרפרוגרמות שלא נכנסו לחישוב המיצוע בשל בעיות דה-קורלציה.
☼ -אינטרפרוגרמות שלא נכנסו לחישוב המיצוע בשל סטייה של מעל  2סטיות תקן מן הממוצע.
§  -אינטרפרוגרמות שלא נכנסו לחישוב המיצוע בשל מקטע ) (patchחסר באזור המחקר.

טבלה  - 6נתוני אינטרפרוגרמות של מסגרת 71-0639

)eDEM (mm

)Ha (m

טווח זמן )ימים(

)B|| (m

)B┴ (m

0.012

769

1541

45

13

19/05/1995 07/08/1999

*

86

140

40

115

23/06/1995 10/11/1995

‡

67

771

-4

149

23/06/1995 02/08/1997

0.043

208

1576

61

48

23/06/1995 16/10/1999

0.032

277

1331

-53

-36

06/10/1995 29/05/1999

0.030

294

631

-44

34

10/11/1995 02/08/1997

‡

149

1436

21

-67

10/11/1995 16/10/1999

‡

99

805

65

-101

02/08/1997 16/10/1999

‡  -אינטרפרוגרמות שלא נכנסו לחישוב המיצוע בשל בעיות דה-קורלציה.
*  -לא נכנס לחישוב על מנת שלא ליצור כפילות של הדמאה מ23/6/1995 -

Slave

Master
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 לחישוב סטיות תקן בתהליך המיצועstdevck.m  אלגוריתם8.5
 לצורך חישוב אחוז הפיקסלים באזור מסוים באינטרפרוגרמה,Matlab אלגוריתם זה נכתב עבור תוכנת
 התוכנה. שקצב התנועה בהם גדול בפקטור מסוים )ניתן להגדרה( מן הממוצע,()הניתן להגדרה ע"י המשתמש
.Matlab 7.0  בעזרת תוכנתWindows נבדקה על מערכת

% stdevck.m - a script which check the standard deviation of chains in a
% stack.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% set the input parameters carefully below
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% reads in 4-byte real binary files from er mapper or similar
% - because of how matlab handles images, and matrices in
% general, data are transposed so that rows and columns are
% correct for output
%
% By Ran Novitsky, 2005, Ben Gurion University of the Negev, ISRAEL
% rnovitsky@hotmail.com
% based on 'pha_quadtree.m' by gjf, COMET Labs, Oxford, UK.
% Last update 6/3/2006 By Ran Novitsky
%
echo off ;
clear ;
pi=3.14159 ;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% INPUT PARAMETERS - can be modified
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
pha_input_path='./' ; % input file details
num_set =6 ; % number of chains in the set
% to save or not to save?
save_output=0; %[0=don't save , 1=save]
% grid dimensions
x_dim =[3449] ; % number of cells in line
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y_dim =[2738] ; % number of lines
% box for checking outliers
% use file coordinates for box extents
north= 1453; % cellY, top
south= 1904; % cellY, bottom
east= 2044; % cellX, bottom
west= 1594; % cellX, top

factor=1; % the factor for detecting outliers - output the percentage of pixels in the box
that diverge the average by more then stdev*factor

output_path='./' ;

% set timer matrixes and counters to zero
tim=0 ;
count=0 ;
tic ;
t=toc ;
tim=tim+t ;
sum = zeros([x_dim,y_dim],'single'); % sum of all chains
mask = ones([x_dim,y_dim],'single'); % masking matrix
sumsqr = zeros([x_dim,y_dim],'single');% sum of square of chains
ave = zeros([x_dim,y_dim],'single'); % average for the set
stdev = zeros([x_dim,y_dim],'single'); % standard deviation for the set

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% load in phase data from 4-byte real binary files
for i=1:num_set
infilename=char(strcat(pha_input_path,num2str(i))) ;
pha_in(i)=fopen(infilename,'r','l') ;
disp(' ') ;
disp(['Loading data file ' infilename]) ;
tic ;
indata=fread(pha_in(i),[x_dim,y_dim],'real*4') ;
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sum=sum+indata;
mask=mask.*indata;
sumsqr=sumsqr+indata.^2;
t=toc ;
disp(['...data file loaded in ' num2str(t) ' seconds']) ;
% close the input file
fclose(pha_in(i));
tim=tim+t ;
end % end the first loop

% masking the Images
disp(' ');
disp('Masking the results');
tic;
for n=1:x_dim
for m=1:y_dim
if (~mask(n,m))
sum(n,m)=0;
sumsqr(n,m)=0;
end
end
end
t=toc;
disp(['...masking done in ' num2str(t) ' seconds']) ;
tim=tim+t ;

% Calculating average and standard deviation
disp(' ');
disp('Calculating average and standard deviation');
tic;
ave=sum/num_set;
stdev=((sumsqr-(sum.^2)/num_set)/(num_set-1)).^0.5;
t=toc;
disp(['...Average and standard deviation calculated in ' num2str(t) ' seconds']) ;
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tim=tim+t ;

% checking for good points (not null) in box

tic;
good_points=0;
count=0;
for n=west:east
for m=north:south
if (~mask(n,m))
count=count+1;
else
good_points=good_points+1;
end
end
end
t=toc;
disp(['...found ' num2str(good_points) ' good points in box out of ' num2str(count) 'in '
num2str(t) ' seconds']) ;
tim=tim+t ;

% checking the standard deviation for each chain.
for i=1:num_set
outlier(i)=0;
infilename=char(strcat(pha_input_path,num2str(i))) ;
pha_in(i)=fopen(infilename,'r','l') ;
disp(' ') ;
disp(['Checking outliers for chain ' num2str(i)]) ;
tic ;
indata=fread(pha_in(i),[x_dim,y_dim],'real*4') ;
for n=west:east
for m=north:south
if (mask(n,m))
if (abs(indata(n,m)-ave(n,m))>stdev(n,m).*factor)
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outlier(i)=outlier(i)+1;
end
end
end
end
t=toc ;
disp(['...found ' num2str(outlier(i)/good_points*100) '% of outliers in ' num2str(t) '
seconds']) ;
% close the input file
fclose(pha_in(i));
tim=tim+t ;
end % end the second loop

if (save_output)
% saving average output file
avefilename=char(strcat(pha_input_path,'ave')) ;
ave_out=fopen(avefilename,'w','l') ;
disp(' ') ;
disp(['Writing average file ' avefilename]) ;
tic ;
fwrite(ave_out,ave,'real*4') ;
fclose(ave_out);
command='copy 1.ers ave.ers';
system(command);
t=toc ;
disp(['...average file writing in ' num2str(t) ' seconds']) ;
tim=tim+t ;

% saving standard deviation output file
stdevfilename=char(strcat(pha_input_path,'stdev')) ;
stdev_out=fopen(stdevfilename,'w','l') ;
disp(' ') ;
disp(['Writing standard deviation file ' stdevfilename]) ;
tic ;

96
fwrite(stdev_out,stdev,'real*4') ;
fclose(stdev_out);
command='copy 1.ers stdev.ers';
system(command);
t=toc ;
disp(['...standard deviation file writing in ' num2str(t) ' seconds']) ;
tim=tim+t ;

% saving mask file
maskfilename=char(strcat(pha_input_path,'mask')) ;
mask_out=fopen(maskfilename,'w','l') ;
disp(' ') ;
disp(['Writing mask file ' maskfilename]) ;
tic ;
fwrite(mask_out,mask,'real*4') ;
fclose(mask_out);
command='copy 1.ers mask.ers';
system(command);
t=toc ;
disp(['...mask file writing in ' num2str(t) ' seconds']) ;
tim=tim+t ;
end
% clear the input data
clear ave;
clear sum;
clear sumsqr;
clear stdev;
clear indata ;
clear outlier;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% and that should be it, I think
disp(' ') ;
disp(['Finished in ' num2str(tim) ' seconds!']) ;
disp(' ')
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Bincom  תוכנת8.6
ידי מיצוע מספר פיקסלים במרחקים קבועים-תוכנה זו נכתבה במיוחד לצורך חישוב חתכי רוחב על
 התוכנה יכולה לפעול על.gcc  והודרה ע"י מהדר,C  התוכנה נכתבה בשפת.()הניתנים לשינוי ע"י המשתמש
.cygwin ( כגוןLinux Emulator)  בעזרת מדמה לינוקסWindows  או על מערכותUnix/Linux מערכות

( )קובץ הוראות הפעלהbincom.man 8.6.1
Name:
bincom - BIN COMputing
Usage :
bincom

input_filename

raster_filename

vector_filename

output_filename

size_of_bin
or
bincom -help (for this manual)
Description:
The program takes a traverse line and a raster file and calculates average values of the
raster data in bins of preset size along the traverse line in equal intervals. The bin size to be
calculated is defined in meters, and calculated in each side of a node. When new nodes are
computed, the original traverse line can be changed to a slightly different size. if
compilation is needed use: > "gcc -o bincom bincom.c" or any other compilation method.

This program takes 5 arguments:
input_file : a file containing data from the [raster_filename].ers (ER Mapper format
file) and from the [vector_filename]. the input_file contains this data:
-raster file name
-vector file name
-output file name
-top left corner X coordinate
-top left corner Y coordinate
-number of cells in each line
-number of lines
-X cell dimensions
-Y cell dimensions

98
-number of nodes of the vector
-a list of the X,Y coordinates of each node
raster_file : the ER Mapper format raster file to be processed. no need for the file
extension (.ers). make sure the file is IEEE 8 byte real date value type.
vector_file : the ER Mapper format vector file to be processed. no need for the file
extention (.erv)
output_file : output file in a text format (tab delimited) containing for each node the
records:
-X coordinate
-Y coordinate
-mean value
-standard deviation
-number of cells used (no null values are used in calculations)
-distance from line start (m)
-mean+stdv
-mean-stdv

bin size : the size of the bin to be calculated, in meters or same unit of cells size. if
cell size is 50 m the bin can be set as 500 - this means a 500X500 m box to be averaged, or
10X10 pixels. the interval between each 2 nodes is 1 bin size.
the program was tested on cygwin with gcc compiler using files of ER Mapper v6.4
with UTM coordinate system.

last edited 10.11.2005 by Ran Novitsky

( )קובץ המקורbincom.c 8.6.2
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

typedef struct mpoint{
double X;

/* structure of calculating points */

99
double Y;
double sum;

/* sum of phase */

double mean; /* mean of all points */
double stdv; /* standart deviation */
double dist; /* distance of start point */
int nop; /* number of good points */
int active;
} mpoint;

typedef struct inp{/* this are the parameters of the input file:
FILE *infile;

/* the input file

*/

*/

char dataset[20]; /* name of raster file

*/

char vecfile[20]; /* name of vector file

*/

char outputfile[20]; /* name of output file */
double easting;

/* upper left corner E

*/

double northing; /* upper left corner N

*/

int ncol;

/* number of cells in row

*/

int nrow; /* number of rows

*/

double xcellsize; /* x cell size

*/

double ycellsize; /* y cell size

*/

int nnods; /* number of nodes in the line

*/

int BIN; /* size of bin */
} inp;

/****************** setmpoints ****************************************/
/* getting the nodes of the travers line */
mpoint *setmpoints(inp input){

mpoint *mpoints;
int n=0;

mpoints=(mpoint*)malloc(sizeof(mpoint)*input.nnods);
if (mpoints==NULL){
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printf("> Sorry, Not Enough Memory!");
exit(1);
}
printf("> Getting X,Y Of %d Original Nodes ",input.nnods);
for(n=0;n<input.nnods;n++){
if (fscanf(input.infile,"%lf",&mpoints[n].X)==1){
printf(".");
}else{
printf("problem!!!\n");
exit(1);
}
if (fscanf(input.infile,"%lf",&mpoints[n].Y)==1){
printf(".");
}else{
printf("problem!!!\n");
exit(1);
}
};
printf("\n");
return mpoints;
}

/*************** fixmpoints *******************************/
/* creating new points for the calculations */
mpoint *fixmpoints(mpoint *mpoints,inp input){
int n,i,p;
int d; /* number of pixels in bin */
int nonp=0; /* number of new points */
double length=0;
mpoint *new_mpoints;
int left; /* to see if it's left (1) or right (0) */
int up; /* to see if it's up (1) or down (0) */

d = (int)(input.BIN/input.xcellsize);
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/* calculating how many nodes to make */
for(n=0;n+1<input.nnods;n++){
length = (double)sqrt(pow(mpoints[n+1].X-mpoints[n].X,2)+pow(mpoints[n+1].Ympoints[n].Y,2));
nonp += (int)(length/input.BIN)+1;
if ((int)length%input.BIN>input.BIN/2) nonp++;
};
printf("> Making New Traverse Line of %d Points...\n",nonp);
new_mpoints=(mpoint*)malloc(sizeof(mpoint)*(nonp+5));
for(n=0;n<nonp+5;n++){
new_mpoints[n].active=0; /*initialize new mpoints array */
};

/* translating UTM to pixel net */
for(i=0;i<input.nnods;i++){
mpoints[i].X=(int)(mpoints[i].X-input.easting)/input.xcellsize;
mpoints[i].Y=(int)(input.northing-mpoints[i].Y)/input.ycellsize;
};

/* calculating new mpoints X ,Y */
for(i=0,p=0;i+1<input.nnods;i++){
if (mpoints[i].X > mpoints[i+1].X) left=1; else left=0;
if (mpoints[i].Y > mpoints[i+1].Y) up=1; else up=0;
length

=

sqrt(pow(mpoints[i+1].X-mpoints[i].X,2)+pow(mpoints[i+1].Y-

mpoints[i].Y,2));
nonp = (int)(length/d)+1;
if ((int)length%d>d/2) nonp++;
for(n=0;n<nonp;n++,p++){
if

(left)

new_mpoints[p].X

=

mpoints[i].X-n*d*(mpoints[i].X-

mpoints[i+1].X)/length; else new_mpoints[p].X = mpoints[i].X+n*d*(mpoints

[i+1].X-mpoints[i].X)/length;
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if

(up)

new_mpoints[p].Y

=

mpoints[i].Y-n*d*(mpoints[i].Y-

mpoints[i+1].Y)/length; else new_mpoints[p].Y = mpoints[i].Y+n*d*(mpoints

[i+1].Y-mpoints[i].Y)/length;
new_mpoints[p].active=1;
}
p--;
mpoints[i+1].X=new_mpoints[p].X; mpoints[i+1].Y=new_mpoints[p].Y;
};
return new_mpoints;
}

/****************** mknewervecfile *****************************/
/* making a new vector file with new points */
int mknewervecfile(mpoint *mpoints, inp input){

FILE *newvecfile;
int i;
char filename[25];
double X,Y;

strcpy(filename, "new_");
strcat(filename,input.vecfile); /* name of new vector file for ermapper */

printf("> Creating New Traverse Line Vector File in ERMapper Format \"%s\"\n",filename);
newvecfile=fopen(filename,"w");
fprintf(newvecfile,"poly(,%d,[",input.nnods);
for(i=0;i<input.nnods-1;i++){
fprintf(newvecfile,"%.3lf,",input.easting+mpoints[i].X*input.xcellsize);
fprintf(newvecfile,"%.3lf,",input.northing-mpoints[i].Y*input.ycellsize);
}
fprintf(newvecfile,"%.3lf,",input.easting+mpoints[i].X*input.xcellsize);
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fprintf(newvecfile,"%.3lf],0,1,0,0,0,0,-1,-1,-1,0).\n",input.northingmpoints[i].Y*input.ycellsize);
close(newvecfile);
return(1);
}
/***********************

getdata

******************************************/
/* getting the phase data to be processed */
double *getdata(inp input){

FILE *data;
double *p;

data=fopen(input.dataset,"r"); /* opening the raster file for reading */
if (data==NULL){
printf("No Data Set Was Found, Can't Open \"%s\", Exit Program\n",input.dataset);
exit(1);
}
p=(double*)malloc(sizeof(double)*input.ncol*input.nrow); /* creating the matrix of
the data */
if (p==NULL){
printf("Not Enough Memory, Exit Program\n");
exit(1);
}

if (!(fread(p,8,input.ncol*input.nrow,data))){
printf("Problem Reading Data!!\n");
exit(1);
}

return p;
}

/******************* calcmpoints ************************************/
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/* calculating the nodes arguments and printing to the output file*/
int calcmpoints(mpoint *mpoints,inp input,double *p){

double sumxsquerd;
int i,m,n;
int d; /* the number of pixels in each direction of box */
FILE *outfile;

outfile=fopen(input.outputfile,"w");
if (!(outfile)){
printf("> Could Not Write To Output File, Exit Program.\n");
exit(1);
}
printf("> Writing To The Output File in Table Format (Tab Delimited)\"%s\"\n",input.outputfile);

fprintf(outfile,"NUM\tUTM_X\tUTM_Y\tMEAN\tSTDV\tNUM_OF_PIXELS\tDISTAN
CE\tMAX\tMIN\n");
d=(int)input.BIN/input.xcellsize/2;
printf("> Processing ");
for(i=0;i<input.nnods;i++){
sumxsquerd=0;
mpoints[i].nop=0;
mpoints[i].sum=0;
for(n=(int)mpoints[i].X-d;n<(int)mpoints[i].X+d;n++){
for(m=(int)mpoints[i].Y-d;m<(int)mpoints[i].Y+d;m++){
if(p[n+m*input.ncol]) mpoints[i].nop++;
mpoints[i].sum+=p[n+m*input.ncol];
sumxsquerd+=pow(p[n+m*input.ncol],2);
}
}
mpoints[i].X=input.easting+mpoints[i].X*input.xcellsize;
mpoints[i].Y=input.northing-mpoints[i].Y*input.ycellsize;
mpoints[i].mean=mpoints[i].sum/mpoints[i].nop;
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mpoints[i].stdv=sqrt((sumxsquerdpow(mpoints[i].sum,2)/mpoints[i].nop)/(mpoints[i].nop-1));
mpoints[i].dist=i*input.BIN;

fprintf(outfile,"%d\t%.3lf\t%.3lf\t%lf\t%lf\t%d\t",i,mpoints[i].X,mpoints[i].Y,mpoints[i].
mean,mpoints[i].stdv,mpoints[i].nop);

fprintf(outfile,"%d\t%lf\t%lf\n",(int)mpoints[i].dist,mpoints[i].mean+mpoints[i].stdv,mpoi
nts[i].mean-mpoints[i].stdv);
printf(".");
}
printf("\n");
close(outfile);
return 1;
}
/**************************

manual

**************************************/
void manual(){
char command[255];

sprintf(command,"more bincom.man");
system(command);
}
/************************
*****************************************/
int main(int argc, char *argv[]){

int n;
inp input;
mpoint *mpoints;
double *p; /* matrix of the phase data */
char command[255];

main
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printf("\n BINCOM v1.00- A Program To Calculate Avereged Phase In Bins of %s
m\n\tOver Travers Line (ER Mapper Format)\n",argv[5]);
printf("\n\tBy Ran Novitsky, 2005\n\tBen Gurion University of the Negev,
ISRAEL\n\trnovitsky@hotmail.com\n\n");
/* making sure the input file is present */

if (argc<6) {
if(argc==2 && !(strcmp(argv[1],"-help"))) manual(); else printf("usage : bincom
[\"input file\" \"raster file\" \"vectorfile\" \"output file\"

\"bin size in meters\"] or [\"-help\"] for full manual.\n");
exit(1);
}else{ /* preparing the input file */
printf("> Preparing the Input File...\n");
sprintf(command,"cp %s.erv new_%s.erv",argv[3],argv[3]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"echo %s > %s",argv[2],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"echo %s >> %s",argv[3],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"echo %s >> %s",argv[4],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"grep Eastings %s.ers | cut -d= -f2 | cut -d\" \" -f2 >>
%s",argv[2],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"grep Northing %s.ers | cut -d= -f2 | cut -d\" \" -f2 >>
%s",argv[2],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"grep NrOfCells %s.ers | cut -d= -f2 | cut -d\" \" -f2 >>
%s",argv[2],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"grep NrOfLines %s.ers | cut -d= -f2 | cut -d\" \" -f2 >>
%s",argv[2],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
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sprintf(command,"grep Xdimension %s.ers | cut -d= -f2 | cut -d\" \" -f2 >>
%s",argv[2],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"grep Ydimension %s.ers | cut -d= -f2 | cut -d\" \" -f2 >>
%s",argv[2],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"cut -d, -f2 %s >> %s",argv[3],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sprintf(command,"cut -d[ -f2 %s | cut -d] -f1 | awk 'BEGIN {RS=\",\"}; {print
$0}'>> %s",argv[3],argv[1]);
if(system(command)) exit(1);
sscanf(argv[5],"%d",&input.BIN);
printf("> Bin Size is: %d, if this is not true - try again.\n",input.BIN);
}
if (input.infile=fopen(argv[1],"r")) {
printf("> Opening Input File - %s\n",argv[1]);
}else{
printf("> Problem Openning Input File - \"%s\"\n>.....\n> Exit Error",argv[1]);
exit(1);
}

/* getting the variables */

printf("> Getting The Dataset Name...\n");
fscanf(input.infile,"%s",&input.dataset);
printf("> Getting The Vector File Name...\n");
fscanf(input.infile,"%s",&input.vecfile);
printf("> Getting The Output File Name...\n");
fscanf(input.infile,"%s",&input.outputfile);
printf("> Getting The UL X Corner...\n");
fscanf(input.infile,"%lf",&input.easting);
printf("> Getting The UL Y Corner...\n");
fscanf(input.infile,"%lf",&input.northing);
printf("> Getting Number Of Columns...\n");
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fscanf(input.infile,"%d",&input.ncol);
printf("> Getting Number Of Rows...\n");
fscanf(input.infile,"%d",&input.nrow);
printf("> Getting X Cell Size...\n");
fscanf(input.infile,"%lf",&input.xcellsize);
printf("> Getting Y Cell Size...\n");
fscanf(input.infile,"%lf",&input.ycellsize);
printf("> Getting Number Of Nodes...\n");
fscanf(input.infile,"%d",&input.nnods);

mpoints=setmpoints(input);
mpoints=fixmpoints(mpoints,input);
input.nnods=0;
while ((int)mpoints[input.nnods].active){
input.nnods++;
}
printf("> Final Number Of Points In New Traverse Line : %d\n",input.nnods);
printf("> Calculating New Location For Points in Traverse Line...\n");
if (mknewervecfile(mpoints,input)) printf("> New Vector File Created...\n");
p=getdata(input);
if(calcmpoints(mpoints,input,p)) printf("> Output File Was Created...\n");
free(mpoints);
printf("> DONE.\n\n");

return 0;
}
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 8.7המלצות ,תוכנות וקישורים
במהלך העבודה בתוכנת  ,ROI-PACנעשה שימוש רב בתוכנות קוד-פתוח החופשיות להורדה בחינם
ברשת האינטרנט לצד שימוש בתוכנות מסחריות .כמעט כל תוכנה מסחרית ניתנת להחלפה בתוכנה מקבילה
ציבורית )פעמים רבות על חשבון נוחות ממשק המשתמש( .קיים מידע רב ברשת וכל שצריך הוא רק לחפש.
להלן רשימת תוכנות וקישורים מומלצים ,בתקווה שיעזרו לכל מי שיבקש לערוך מחקר דומה:

 - Absoft Compilersמהדרים עבור תוכנת - ROI-PAC
http://www.absoft.com/Products/intel-products.html
 – ArcGISתוכנת  GISמסחרית להצגת הנתונים ושילוב עם שכבות נתונים שונות
 – Cygwinאמולטור )מדמה( לינוקס למערכות ווינדוס /http://www.cygwin.com
 – DEMנתוני  DEMהניתנים לרכישה http://edc.usgs.gov/products/elevation.html
 – DEOSאתר של אוניברסיטת  Delftהמכיל מיקום לוויינים מדוייק
/http://www.deos.tudelft.nl/ers/precorbs
 – Descwתוכנת קטלוג מסגרות ונתוני לוויין )קוי-בסיס( קיימים /http://earth.esa.int/descw
 – Envisatמידע על לוויין המאפשר גם קבלת נתוני אטמוספרה /http://envisat.esa.int -
 – ER Mapperתוכנה מסחרית לעיבוד תמונות ,נוחה לשימוש בגלל פורמט התמונה המאפשר שמירת
המידע ונתוני הקובץ בקבצים נפרדים ושימוש בפורמט  Asciiבקובץ נתוני התמונה )(Header file
 – ERS-1 ERS-2מידע על לווייני  ESAהמאפשרים אינטרפרומטריה /http://earth.esa.int/ers -
 – GMTתוכנת  GISציבורית ,המאפשרת באמצעות שורת קוד להציג נתונים רסטריים וווקטוריים
במערכת קואורדינטות גיאוגרפיות /http://gmt.soest.hawaii.edu
 – Matlabתוכנה מסחרית המאפשרת ביצוע חישובים ומודלים בצורה פשוטה יחסית – מאפשרת קריאת
הנתונים כמטריצה.
 – Mdx/Dgxתוכנה לצפייה בתוצרי  ROI-PACעבור Linux/Unix
http://www.openchannelfoundation.com/projects/DGX
 – Octaveתוכנה ציבורית מקבילה ל/http://www.gnu.org/software/octave Matlab -
 – Odisseoקטלוג הדמאות לוויין אינטרנטי /http://odisseo.esrin.esa.it
 – RedHat/Fedora Linuxמערכת הפעלה ציבורית המאפשרת הפעלת ROI-PAC
/http://fedora.redhat.com
 – ROI-PACתוכנה ציבורית לעיבוד אינטרפרומטריה
/http://www.openchannelfoundation.com/projects/ROI_PAC
 – ROI-PAC Documentationקובץ המפרט את התוכנה
.http://downloads.openchannelsoftware.org/ROI_PAC/ROI_PAC_doc.pdf
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/ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm - ( מ' )חינם90  ברזולוציה שלDEM  – נתוניSRTM
 – תוכנה ציבורית המאפשרת צפייה במחשב מרוחק )לשימוש במערכות עיבודTightVNC
/http://www.tightvnc.com ( נפרדותWindows/Linux
/http://sioviz.ucsd.edu/~fialko - ROI-PAC אתרים עם עצות מועילות וקישורים לעבודה עם תוכנת
/http://solidearth.jpl.nasa.gov/insar /http://seismo.berkeley.edu/~dschmidt/ROI_PAC
- ESRI  שלGRID  לקבציSRTM קובץ המתאר כיצד להעביר נתוני
http://www.uwm.edu/Libraries/AGSL/agsgis/tipsB2gis.html

(2) InSAR method based on stacking of interferogram "chains" using the ROI-PAC
(Repeat Orbit Interferometry Package) software. Thirty six interferograms from three
different satellite frames were processed and analyzed, showing outstanding improvement
compared to the SIOSAR method and conventional methods. Nevertheless, the results
show low signal to noise ratio, and no significant velocity differences between different
areas, resulting in no final conclusion whether the Carmel Fault is active or not.
(3) InSAR method based on Permanent Scatterers (PSInSAR), which calculates and
removes atmospheric artifacts thus providing time-series and averaged annual velocity
with greater precision than the two previous methods. We analyzed forty seven
interferograms as time series of LOS ground deformation and averaged annual velocity.
This method shows high sensitivity to local deformation such as ground response to
compaction, weight of buildings or transit of heavy vehicles. No direct correlation has been
found between the PSInSAR results and seismic activity, water level changes or landslide
sensitivity. The relatively poor spatial distribution and low number of permanent scatterers
in the fault area limits our ability to construct an elastic model which could link the
observed deformation to a tectonic mechanism. Cross-sections of the results show that the
noise levels are in the same order of the potential deformation signal.
Although no evidence for surface movements along the Carmel Fault was found in this
research, elastic models and the present PSInSAR detecting limit show that the possibility of
vertical movements lower than 1 mm/year or horizontal movement lower than 4 mm/year cannot
be totally ruled out on the NW-SE segments of the Carmel Fault. However, according to
earthquake recurrence time estimations on the northern part of the Carmel Fault, it appears that
some of the movement along the fault may be released by a slow-rate creep or by small magnitude
earthquakes.
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