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Stanowisko sejmometrów
Wspó³rzêdne: 50.2196° N 19.7984° E
Wysokoœæ: 391 m npm.
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Obserwatorium Geofizyczne IGF
PAN po³o¿one jest na terenie
Ojcowskiego Parku Narodowego w
dolinie S¹spówki. Usytuowanie
Obserwatorium na obszarze Parku
z dala od przemys³u, ci¹gów
komunikacyjnych stwarza dogodne
warunki dla prowadzenia rejestracji
sejsmicznych, wolnych od zak³óceñ
wywo³ywanych dzia³alnoœci¹
cz³owieka. Dodatkowym atutem jest
bliskoœæ jaskini Koziarnia, w której
zainstalowane zosta³y
sejsmometry. Wapienie stanowi¹
bowiem bardzo korzystne pod³o¿e
dla tego rodzaju aparatury.

Wejœcie do jaskini Koziarnia

Obserwatorium Geofizyczne IGF PAN uruchomiono w 1990 roku. Obserwatorium to kontynuuje
pracê Obserwatorium na Wawelu, którego przeniesienie poza Kraków sta³o siê niezbêdne ze
wzglêdu na zak³ócenia w rejestracji spowodowane funkcjonowaniem miasta. Po okresie próbnej
rejestracji w kwietniu 1992 r. Obserwatorium w Ojcowie przejê³o funkcjê Obserwatorium na
Wawelu. W Obserwatorium opracowywane s¹ zjawiska lokalne zarejestrowane na Stacjach w
Ojcowie oraz w Niedzicy. Obie stacje wchodz¹ w sk³ad Polskiej Sieci Sejsmologicznej - PLSN –
nale¿¹cej do Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie. Wyniki rejestracji tych stacji wysy³ane s¹ do
Zak³adu Sejsmologii i Fizyki Wnêtrza Ziemi Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie oraz do
europejskich centrów sejsmologicznych i do USA. Biuletyny miesiêczne zamieszczane s¹ w
serwisie internetowym Instytutu Geofizyki PAN: http://www.igf.edu.pl. Obecnie w budynku
obserwatorium maj¹ swoj¹ siedzibê 2 zespo³y Zak³adu Sejsmologii i Fizyki Wnêtrza Ziemi: Zespól
Obserwacji Sejsmologicznych i Interpretacji (ZOSI) oraz Zespó³ Sejsmicznoœci Indukowanej i
Hazardu Sejsmicznego. Obserwatorium prowadzi dzia³alnoœæ edukacyjn¹ maj¹c¹ na celu
popularyzacjê zagadnieñ geofizyki wœród m³odzie¿y szkolnej i akademickiej.

Jaskinia Koziarnia

APARATURA
Obserwatorium wyposa¿one jest w komplet sejsmometrów krótkookresowych typu SM-3,
które s³u¿¹ do rejestracji wstrz¹sów lokalnych oraz w szerokopasmowy trójsk³adowy
sejsmometr STS-2, który daje mo¿liwoœæ obserwacji zarówno zjawisk odleg³ych
jak i
lokalnych. Rejestracja danych prowadzona jest dwutorowo: torem analogowym i cyfrowym.
Urz¹dzenie do Rejestracji Zjawisk Sejsmicznych RK1C steruje dwoma pracuj¹cymi w trybie
ci¹g³ym rejestratorami analogowymi, co w pe³ni dokumentuje rejestrowan¹ sejsmicznoœæ w
sposób wizualny. Tor cyfrowy s³u¿y do opracowywania danych. Najnowszej generacji
Stacjonarna Stacja Sejsmiczna UMSS-MK-6
sygna³ z sejsmometru zapisuje
w
standardowych formatach (SEED) w sposób ci¹g³y z próbkowaniem 20 Hz oraz z detekcji
z próbkowaniem zwiêkszonym do 100 Hz.

Stanowisko sejsmometrów w jaskini

Rejestratory analogowe tzw. “rêkawowce”

Terminal stacji UMSS MK-6
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Stanowisko g³ówne
Wspó³rzêdne:
49.4189° N
20.3131° E
Wysokoœæ:
649 m npm.
Stacja Sejsmologiczna w Niedzicy po³o¿ona jest w pobli¿u zapory
wodnej na Dunajcu. Stacja zosta³a za³o¿ona w latach 60 - tych.
Stacja jest przeznaczona do rejestracji sejsmicznoœci lokalnej tzn.
karpackiej, ze szczególnym uwzglêdnieniem rejonu zapory w
Niedzicy. G³ówne stanowisko sejsmometrów znajduje siê w
odleg³oœci oko³o 1.5 km od zapory. Zainstalowane w tunelu pod
zapor¹ dwa stanowiska pomocnicze s³u¿¹ przede wszystkim do
monitorowania pracy samej zapory. Stanowisko g³ówne
wyposa¿one jest w
sejsmometr STS-2. Na stanowiskach
pomocniczych dzia³aj¹ sejsmometry krótkookresowe SM-3. Sygna³
z sejsmometrów zapisywany jest zarówno analogowo jak i cyfrowo.
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