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Stanowisko sejmometrów
Wspó³rzêdne: 50.8428° N 16.2931° E
Wysokoœæ: 353 m npm.

Sejsmometry SM-3

Pracownia komputerowa

Siedziba Obserwatorium Geofizycznego IGF PAN znajduje siê na terenie kompleksu zamkowego Ksi¹¿
w Wa³brzychu. Obserwatorium funkcjonuje od 1970 roku. G³ównym zadaniem obserwatorium jest
prowadzenie bie¿¹cej rejestracji trzêsieñ ziemi. W pierwszych latach dzia³alnoœci prowadzone by³y
równie¿ obserwacje grawimetryczne oraz badania p³ywów skorupy ziemskiej. Pomiary takie s¹ nadal
wykonywane ale obecnie zajmuje siê nimi Centrum Badañ Kosmicznych. Sejsmometry zainstalowano w
tunelach znajduj¹cych siê pod zamkiem. Tunele stanowi¹ unikalne laboratorium o sta³ych warunkach
temperatury i wilgotnoœci co pozwala na uzyskiwanie wysokiej dok³adnoœci pomiarów. Poniewa¿ ka¿de
wejœcie do tunelu powoduje zak³ócenia w rejestracji przebywanie w nich jest ograniczane tylko do
niezbêdnych sytuacji serwisu i konserwacji aparatury. Obserwatorium jest jedn¹ z 10 stacji tworz¹cych
Polsk¹ Sieæ Sejsmologiczn¹ - PLSN. W Obserwatorium opracowywane s¹ wstrz¹sy lokalne, g³ównie z
obszaru Legnicko - G³ogowskego Okrêgu Miedziowego. W pierwszym okresie obserwowana by³a tak¿e
sejsmicznoœæ zwi¹zana z Wa³brzyskim Zag³êbiem Wêglowym, które obecnie jest zlikwidowane, ale s³abe
wstrz¹sy z tego rejonu s¹ nadal rejestrowane. Wyniki rejestracji wysy³ane s¹ do centrów sejsmologicznych
na œwiecie oraz publikowane w biuletynach i na stronie internetowej Instytutu Geofizyki PAN. Pracownicy
Obserwatorium aktywnie uczestnicz¹ w programie “Geofizyka w szkole”, którego celem jest przybli¿enie
m³odzie¿y zagadnieñ sejsmologicznych. Zajêcia edukacyjne prowadzone s¹ zarówno w szko³ach jak i na
terenie Obserwatorium gdzie uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z najnowsz¹ aparatur¹
sejsmiczn¹, jej budow¹ i zasad¹ dzia³ania.

Wejœcie do podziemi

APARATURA
Obserwatorium wyposa¿one jest w sejsmometry
krótkookresowe SM-3 s³u¿¹ce do rejestracji wstrz¹sów
lokalnych oraz w szerokopasmowy trójsk³adowy
sejsmometr STS-2, który daje mo¿liwoœæ obserwacji
zarówno sejsmicznoœci lokalnej jak i telesejsmiki.
Równolegle prowadzona jest rejestracja cyfrowa i
analogowa. Dane opracowywane s¹ na podstawie zapisu
cyfrowego. Stacja Sejsmiczna UMSS MK-6 sygna³ z
sejsmometrów zapisuje w sposób ci¹g³y oraz z detekcji.
Przy rejestracji ci¹g³ej sygna³ jest próbkowany 20 razy na
sekundê, przy detekcji czêstoœæ próbkowania
zwiêkszona jest do 100 razy na sekundê. Zapis
analogowy w trybie ci¹g³ym w pe³ni dokumentuje
rejestrowan¹ sejsmicznoœæ w sposób wizualny. Ponadto
w Obserwatorium dzia³a zestaw do pomiaru fali rotacyjnej,
z którego zapisy opracowywane s¹ w Warszawie

Tunele pod zamkiem (ok. 1 km d³ugoœci)

Rejestratory analogowe
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