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OBSERWATORIA SEJSMOLOGICZNE W KRAKOWIE

Budynek Obserwatorium Astronomicznego przy ul.
Kopernika 27 (obecnie Instytut Botaniki UJ)

Wejœcie do Obserwatorium
Sejsmologicznego
z dziedziñca arkadowego Zamku
Wawelskiego.

Pierwsza Stacja Sejsmologiczna w Krakowie za³o¿ona
zosta³a w 1903 r. przez znakomitego polskiego geofizyka, prof.
Uniwersytetu Jagielloñskiego i równoczeœnie dyrektora
Obserwatorium Astronomicznego Maurycego Piusa Rudzkiego.
Stacjê tê mieszcz¹ca siê w piwnicy grawimetrycznej gmachu
Obserwatorium Astronomicznego M. Rudzki wyposa¿y³ w 2
wahad³a poziome systemu Bosch-Omori (okresy wahañ
w³asnych ok. 30 sek.) z rejestracj¹ mechaniczn¹ na papierze
kopconym sadz¹. Wahad³a dawa³y oko³o 10-krotne
powiêkszenia ruchu gruntu. W dobie w której Stacja by³a
za³o¿ona nie ustêpowa³a innym ówczesnym stacjom. Wyniki
rejestracji Stacji drukowano w rocznych biuletynach. Stacja
cieszy³a siê dobr¹ reputacj¹ naukow¹ i figurowa³a we
wszystkich spisach i katalogach sejsmologicznych. O
prawid³owe funkcjonowanie stacji dba³ równie¿ nastêpca M.
Rudzkiego na stanowisku dyrektora Obserwatorium
Astronomicznego prof. Tadeusz Banachiewicz. Po
uruchomieniu Obserwatorium Sejsmologicznego na Wawelu
sejsmografy Boscha zosta³y wy³¹czone.

Obserwatorium Sejsmologiczne na Wawelu za³o¿y³ Zak³ad Geofizyki
(obecnie Instytut Geofizyki) Polskiej Akademii Nauk w 1954 roku. Na siedzibê
stacji wybrano Zamek Królewski na Wawelu. Zbudowane z wapienia
jurajskiego i wzniesione ok. 20 m nad poziomem s¹siednich ulic Wzgórze
Wawelskie dawa³o wówczas gwarancjê minimalnego wp³ywu zak³óceñ
spowodowanych ruchem miejskim na rejestracjê. Obserwatorium zajmowa³o
3 piwnice w pó³nocnym skrzydle Zamku Królewskiego. 22 marca 1955 - po
okresie prac adaptacyjnych piwnic dla potrzeb obserwatorium - rozpoczêto
rejestracjê wstrz¹sów. Wyniki zapisów Stacji publikowane by³y w biuletynach
polskich obserwatoriów sejsmologicznych wydawanych przez Instytut
Geofizyki PAN w Warszawie oraz przesy³ane do centrów sejsmologicznych w
Moskwie, Strasburgu i Poczdamie. W zwi¹zku ze zwiêkszeniem czu³oœci
nowoczesnej aparatury sejsmicznej niezbêdne okaza³o siê przeniesienie
obserwatorium z dala od zak³óceñ powodowanych funkcjonowaniem miasta.
W 1990 roku uruchomiono Obserwatorium w Ojcowie, które po okresie
próbnej rejestracji, od kwietnia 1992 roku przejê³o funkcjê Stacji na Wawelu.
Obserwatorium na Wawelu zosta³o przekazane Akademii Górniczo - Hutniczej.
Placówka s³u¿y³a g³ównie do celów dydaktyczno - szkoleniowych ale w
zwi¹zku z rozwojem technik transmisji danych mo¿liwe sta³o siê kszta³cenie
studentów
w salach uczelni i obserwatorium zosta³o zamkniête.
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Sejsmografy, os³oniête szklanymi obudowami postawione
by³y na betonowych s³upach uzbrojonych prêtami stalowymi
wpuszczonymi w ska³ê.

REJESTRATOR BÊBNOWY

APARATURA
Stacja wyposa¿ona by³a w 4 komplety sejsmografów. Ka¿dy komplet sk³ada³ siê z 3 sejsmometrów: 1 pionowego i 2 poziomych
orientowanych w kierunku S-N i E-W, 3 galwanometrów i 1 rejestratora bêbnowego. Sygna³ z sejsmometrów
Zegar firmy Strasser - Rhode,
przekazywany by³ do galwanometrów, a wychylenia galwanometrów zapisywane by³y na papierze fotograficznym nawiniêtym
Glasshütte/Sa
na bêben napêdzany przez mechanizm sprê¿ynowy. Papiery by³y zmieniane 2 razy na dobê. Do oznaczania czasu na
Chód zegara regulowany by³ przez
sejsmogramach s³u¿y³ zegar astronomiczny. Krótkookresowe sejsmometry Charina (SCH) i Kirnosa (SKM-3) przeznaczone Synchronizator Zegarów Wahad³owych w
by³y do rejestracji wstrz¹sów bliskich, œredniookresowe sejsmometry Golicyna - Wilipa (SGW) i d³ugookresowe Kirnosa
oparciu o wzorcowy sygna³ czasu
odbierany drog¹ radiow¹.
(SKD) s³u¿y³y do rejestracji wstrz¹sów regionalnych (europejskich) i telesejsmicznych.
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