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Identyfikacja wybuchów podziemnych i tąpnięć 

kopalnianych na podstawie pomiarów widm 

i energii zarejestrowanych drgań

Streszczenie: Autorzy proponują ciągły monitoring mocy drgań trzęsień wulkanicznych, morskich 

i tąpnięć kopalnianych. Oparty jest on na nowym sposobie przetwarzania rejestrowanych sygnałów 

przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń. Wykorzystano w tym celu specjalistyczne oprogramowa-

nie pozwalające zastosować szybką transformatę Fouriera (FFT), określono liczbę harmonik i ich am-

plitudy w przyjętym przedziale czasowym, w którym badano zjawisko drgań.

Słowa kluczowe: tąpnięcia kopalniane, transformata Fouriera, widma obciążeń, energia drgań sej-

smicznych, analiza mocy drgań.

Identification of explosions and tremors of underground mine based on measurements of the 

energy spectra and registered vibrations

Summary: The authors suggested continuous monitoring the power of vibration of volcanic earthqu-

akes, marine and mining tremors. New method of processing recorded signals of displacements, ve-

locities and accelerations was introduced. Special software of use the Fast Fourier Transform (FFT) 

to set a number of harmonics and their amplitudes in the adopted timeframe was used to analyze 

the vibration phenomenon.

Keywords: mine tremors, Fast Fourier Transform, load spectrum, seismic energy, power analysis of 

vibration.

  1. Wprowadzenie

Ludzkość od bardzo dawna narażona jest na szkody wynikłe z różnego rodzaju trzę-

sień ziemi spowodowanych działalnością wulkaniczną, ruchami tektonicznymi, zapa-

dliskami jaskiń, wyrobisk kopalnianych czy podmorskimi ruchami dna. Pierwsze udoku-

mentowane wzmianki dotyczące rejestracji trzęsień ziemi pochodzą z Chin (II wiek n.e.). 

Sejsmometr chiński Chan Henga, umieszczony w pałacu cesarskim, to konstrukcja z gło-

wami smoków, mających w paszczy ledwo trzymające się metalowe kulki, które mogły
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spadać do otwartych paszcz żab. Głowy smoków zwrócone były w różne strony świata. 

Z chwilą dotarcia impulsu trzęsienia ziemi kulka z odpowiedniej strony wpadała do żaby. 

I to sprawdzało się w praktyce [10]. Po tym okresie brak jest informacji o próbach po-

miarów drgań sejsmicznych aż do połowy XIX i XX wieku. Rejestrowano wtedy drgania 

sejsmiczne na sejsmografach pionowych i poziomych. Te trzęsienia ziemi nie były usys-

tematyzowane pod względem ich siły i skali szkodliwości dla ludzi i przyrody. Zrobił to 

dopiero w 1935 roku amerykański geofizyk Ch. Richter, wprowadzając 12-stostopniową 

skalę znaną do dzisiaj jako skala Richtera [2]. 

Zaliczenie do odpowiedniego stopnia skali magnitudy (skali Richtera) polegało na 

pomiarze maksymalnej amplitudy wychylenia (przemieszczenia) zapisu fali sejsmicznej, 

uzyskanego sejsmografem Wooda–Andersona w odległości 100 km od epicentrum trzę-

sienia ziemi. Amplitudę podawano w mikronach (1 m = 10-6m). Stopień skali to logarytm 

dziesiętny tej maksymalnej amplitudy. W tabeli 1 podano zestaw stopni w skali Richtera 

i wielkości maksymalnych amplitud.

Tab. 1.  Skala intensywności trzęsień ziemi wg Richtera [2]

Stopień skali
Rodzaj trzęsień ziemi 

(zniszczenia)

Wielkość maks.

amplitudy 

1÷4 słabe, przesuwanie się mebli do 104 µm = 1,0 10-2 m

5÷6
średnie, odpada tynk, kruszy się 

szkło
do 106 µm = 1 m

7÷12 silne, zniszczenia
od 107 µm = 10 m

do 1012 µm = 1,0µ106 m

Według dostępnych informacji najsilniejszy zarejestrowany wstrząs miał magnitudę 

8,9 stopni w skali Richtera, czyli maksymalna amplituda wynosiła 108,9 = 794 m. Maksy-

malna amplituda w 12-stostopniowej skali Richtera wynosiłaby 1000 km, co w rzeczywi-

stości oznaczałoby globalną katastrofę. Końcowa cześć skali Richtera została więc odrzu-

cona. Przyjmuje się ją w skali do 9 stopni i nazywa otwartą skalą Richtera (109 = 1000 m). 

Tak zmodyfikowana skala Richtera nadal nie zadawalała wszystkich geofizyków. Szukano 

więc innych rozwiązań. 

Zaproponowano skalę Mercallego, też 12-stostopniową, określającą stopień inten-

sywności trzęsień ziemi nie na podstawie maksymalnych amplitud przemieszczenia, lecz 

na podstawie maksymalnej amplitudy przyspieszenia [m/s2] (tab. 2). 
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Tab. 2.  Skala Mercallego intensywności trzęsień ziemi [3]

Stopień 

skali
Oddziaływanie

Przyspieszenia drgań 

[cm/s2] 

1 wyczuwalne tylko przez przyrodę poniżej 1/4

2÷3 wyczuwalne tylko przez niektórych ludzi od 0,25 do 1

4÷5
ogólnie odczuwalne wstrząsy, poruszanie 

się przedmiotów
1÷5

6÷7
widoczne zniszczenia, odpada tynk, walą 

się kominy
5÷25

8÷10 rozległe zniszczenia, szczeliny w ziemi 25÷100

11÷12

zmiany kon%guracji domów, szczeliny, 

osuwiska, podniesienie poziomu wód 

gruntowych

100÷1000

W 1964 roku w Paryżu UNESCO przyjęło skalę MSK-64 (Medwiediewa–Sponhouera–

Karnika), która weszła w życie w 1974 roku. Jest ona również oparta na pomiarze przyspie-

szeń drgań wg 7 stopni. W tabeli 3 podano relację między stopniem intensywności drgań 

a wartością ich przyspieszenia wg obowiązującej skali MSK-64.

Tab. 3. Relacje pomiędzy stopniem intensywności drgań a wartością ich przyśpieszeń wg skali MSK-64

Stopień

 intensywności

Zakres skali

I II III IV V VI VII

Przyspieszenie 

drgań 

1,0 10-3 ms-2

5÷12 12÷25 25÷50 50÷120 120÷250 250÷500 500÷1000

Skala MSK-64 była podstawą opracowania Górniczej Skali Intensywności GSI-2004-V, 

obowiązującej obecnie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oraz skali SWD-1 

i SWD-2, wchodzącej w zakres normy PN-85/B-02170. Obowiązująca w Zagłębiu Miedzio-

wym skala GSI-2004-V ma cztery stopnie, gdzie podane są skutki oddziaływań drgań na 

budynki mieszkalne oraz uciążliwość ich użytkowania. Jest to skala od 0 do III, bazująca 

na parametrach empirycznych. Zawiera maksymalne wypadkowe amplitudy prędkości 

drgań poziomych (w m/s) oraz czas trwania drgań (do 10 s), co przedstawiono na rysun-

ku 1. Są to stopnie skutków oddziaływań wstrząsów górniczych w budynkach.
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Rys. 1. Górnicza skala intensywności GSI-2004-V

  2. Pomiar mocy drgań

Przyczyną drgań wymuszonych w gruncie są najczęściej przejeżdżające pojazdy. Ba-

dania prowadzone dla sił zbrojnych w celu określania typów tych pojazdów na podstawie 

pomiaru drgań posłużyły do analiz widm i określania mocy drgań. Do eksperymentu wy-

korzystano trzy typy pojazdów o określonym podwoziu i masie, aby w ten sposób można 

było sprawnie przeprowadzić szereg pomiarów, rejestrując drgania gruntu i uchwycić 

różnice wynikające z obciążenia gruntu masą tego typu pojazdu.

Do pomiarów amplitudy przemieszczeń użyto czujników indukcyjnych o zakresie po-

miarowym 2 mm i częstotliwości 4÷111 Hz. Na rysunku 2 i 3 przedstawiono przykładowe 

przebiegi zarejestrowanych drgań dla pojazdu gąsienicowego i kołowego pojazdu cięża-

rowego.

Rys. 2. Wybrane przebiegi drgań w gruncie dla pojazdu gąsienicowego
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Rys. 3. Wybrane przebiegi drgań w gruncie dla samochodu ciężarowego

Drgania gruntu rejestrowano czujnikiem typu sejsmicznego za pośrednictwem reje-

stratora. Otrzymaną energię można wyrazić jako:

   (1) 

gdzie: 

k – stała sprężyny czujnika, 

A – amplituda drgań.

Stała k czujnika pomiarowego określona w katalogu producenta została zweryfiko-

wana eksperymentalnie poprzez pomiar polegający na obciążeniu masy sejsmicznej 

ciężarkami i odpowiadającym im ugięciom. Otrzymana wartość (k = 25 Nm-1) nieznacznie 

różniła się od deklarowanej, niemniej jednak mieściła się w tolerancji założonego błędu. 

Zarejestrowane drgania rzeczywiste cechowały się losowym charakterem i są równoważ-

ne sumie składowych drgań harmonicznych.

Następnym etapem prac było wykorzystanie analizy Fouriera do uzyskania widm am-

plitud. W ten sposób wyznaczono widma drgań dla pojazdu gąsienicowego i samochodu 

ciężarowego, które zestawiono graficznie na rysunkach 4 i 5.

Rys. 4. Widmo amplitud drgań dla pojazdu gąsienicowego

,
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Rys. 5. Widmo amplitud drgań dla samochodu ciężarowego

Widma amplitud drgań podniesiono następnie do kwadratu, uzyskując odpowiednie 

przebiegi, gdzie na osiach odciętych oznaczono częstotliwość (w Hz), a na osiach rzęd-

nych kwadrat amplitudy (w m2). Na rysunku 6 przedstawiono wybrane widmo kwadra-

tów amplitud dla pojazdu gąsienicowego. 

Rys. 6. Widmo kwadratów amplitud dla pojazdu gąsienicowego

Całkując funkcję widma kwadratów amplitud (rys. 6), otrzymano moc drgań zgodnie 

z równaniem:

 (2)

gdzie: 

k – stała czujnika, 

A – amplituda przemieszczeń, 

f – częstotliwość. 

Uzyskane tym sposobem wyniki przedstawiono na rysunku 7 w postaci wykresu 

przedstawiającego zależność mocy N od prędkości pojazdu v.

,
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Rys. 7. Wpływ prędkości pojazdów na moc drgań:
N

A
 – wóz bojowy gąsienicowy, N

B
 – transporter kołowy opancerzony,  

N
C
 – samochód ciężarowy

Jak wykazano, przebiegi te różnią się znacznie od siebie przy tych samych prędko-

ściach przejazdów, pomimo założenia jednakowego tłumienia dla wszystkich pojaz-

dów. Jest to spowodowane nie tyle trakcją jezdną, co określoną energią kinetyczną 

wynikającą z zależności na pęd. Dalszą uwagę skoncentrowano na szacowaniu mocy 

w funkcji czasu.

  3. Przykład obliczenia mocy drgań

W niniejszym punkcie zaprezentowano przykład obliczania mocy drgań zarejestrowa-

nych z charakterystyczną częstotliwością rosnącą, co jeden Hz (od 3 Hz do 26 Hz), amplitu-

da zaś zmieniała się skokowo od 5 mm do 20 mm.

Są to drgania harmoniczne. Cały przebieg drgań trwał t
p
 = 2,345 s. Przebieg tych drgań 

zobrazowano na rysunku 8. 

Rys. 8. Przykładowy przebieg drgań gruntu 
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Na podstawie wykresu (rys. 8) można oszacować czas poszczególnych pasm częstotli-

wości, który kształtował się następująco:

¡  3÷5 Hz – 0,78 s,

¡  6÷8 Hz – 0,43 s,

¡  9÷12 Hz – 0,385 s,

¡  13÷15 Hz – 0,215 s,

¡  16÷19 Hz – 0,229 s,

¡  20÷23 Hz – 0,186 s,

¡  24÷26 Hz – 0,12 s.

Widmem amplitud i kwadratów harmonicznych częstotliwości jest wykres w postaci 

histogramu (rys. 9). Moc drgań można oszacować, całkując funkcję przedstawioną na tym 

wykresie.

Rys. 9. Histogram widma amplitud i kwadratów amplitud w funkcji częstotliwości drgań

Moc drgań wyliczono z sumowania kwadratów amplitud pomnożonych przez często-

tliwość poszczególnych histogramów zgodnie z wyrażeniem:

 (3)

Obliczona moc drgań dla k = 2,5 N/m w tym przypadku wynosi 0,679035 W. W celu 

obliczenia wartości mocy drgań w funkcji czasu cały wykres podzielono na części oraz 

sporządzono wykres sumy mocy w funkcji czasu. W obliczeniach uwzględniono siedem 

członów, które podzielono na określone części i obliczono w ten sposób wartości mocy: 

od N
1
 do N

7
. Przykładowy pomiar mocy N

5
 wyliczono z zależności:

.
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 (4)

Poszczególne części mocy zestawiono w tabeli 4. Sumując wszystkie składowe mocy, 

otrzymano wyniki przedstawione w tabeli 5.

Tab. 4. Składowe części mocy [µW]

N
1

N
2

N
3

N
4

N
5

N
6

N
7

3,678 31,882 115,88 206,01 193,13 105,46 22,99

Tab. 5. Składowe sum części mocy  [µW]

N
1

N
1÷2

N
1÷3

N
1÷4

N
1÷5

N
1÷6

N
1÷7

3,678 35,56 151,44 357,45 550,58 656,04 679,03

Na rysunkach 10 i 11 przedstawiono postać graficzną mocy w funkcji czasu.

Rys. 10. Graficzna postać wartości mocy drgań N w funkcji czasu

Rys. 11. Graficzna postać wartości sumy mocy drgań N w funkcji czasu

.
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  4. Aplikacje proponowanej metody

Wstrząsy struktury ziemi są nadal zaskoczeniem dla ludzkości. Ich pochodzenie jest 

dwojakie – wywołane są zarówno siłami przyrody, jak i  działalnością człowieka. Wstrząsy 

jednego i drugiego rodzaju wymagają prowadzenia monitoringu. Rejestracja tych zjawisk 

nie nastręcza żadnych problemów, a jedynie trudno jest przewidzieć czas i miejsce wy-

stąpienia tego zdarzenia, wyłączając miejsca, które zostały zakwalifikowane jako tereny 

dużego ryzyka oddziaływania sejsmicznego. Natomiast na obszarach degradowanych 

przez człowieka tego typu zjawiska mogą wystąpić nagle i niespodziewanie, co często ma 

miejsce w okolicach kopalń i dużych wykopalisk.

Tąpnięcia występujące w pobliżu kopalń można szacować, przyjmując odpowiednią 

metodę. Metoda, którą zaproponowano (rys. 12) odnosi się jedynie do oceny skali wystą-

pienia tąpnięcia. Niestety nie można przewidywać wystąpienia zdarzenia, ponieważ tąp-

nięcia kopalniane są nagłe, wynikłe z prac prowadzonych pod ziemią. Należy pamiętać, że 

moc rejestrowana przez odpowiednie czujniki sejsmiczne oscyluje w granicach pewnego 

błędu, czyli moc ta jest szacowana ze względu na czynniki związane z gruntem oraz odle-

głością urządzeń pomiarowych od epicentrum tąpnięcia. Nie jest wykluczone, że im wię-

cej zebranych informacji, tym szacowane dane dotyczące mocy źródła drgań obarczone 

będą mniejszym błędem.

Monitoring wymaga ciągłego rejestrowania drgań i gromadzenia określonych danych 

statystycznych. Dalsze ich przetwarzanie polega na odpowiednim grupowaniu zareje-

strowanych drgań w sekwencje, które kolejno są rozkładane na szeregi Fouriera, celem 

otrzymania ich widm (amplitudy w funkcji częstotliwości drgań składowych). 

Rys. 12. Algorytm postępowania w szacowaniu skali zagrożenia mocy drgań 
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Amplitudy następnie podnosi się do kwadratu celem otrzymania ich widm, a dalej 

podlega to scałkowaniu (por. rys. 12). Wynikiem całkowania są parametry oczekiwanej 

wartości mocy, odpowiednio dla N
1
, N

2
, …, N

i
, z których tworzone są graficzne zależności, 

jak zostało to ujęte na rysunkach 10–11. Metodyka ta sprowadza się do analizowania 

mocy drgań w ujęciu tendencji rosnącej czy malejącej, celem reakcji na system ostrzega-

nia i alarmowania o zagrożeniu wystąpienia ewentualnych tąpnięć i wstrząsów wynika-

jących z działalności człowieka. 

  5. Uwagi końcowe 

Na podstawie analizy pomiaru widm zarejestrowanych drgań gruntu występujących 

na skutek przejazdu pojazdów wojskowych wysokiej mobilności można stwierdzić, że: 

¡  wykorzystanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i informatycznych stwa-

rza szansę poprawienia bezpieczeństwa pracy ludzi znajdujących się w urobiskach 

ziemnych,

¡  ciągły monitoring poprzez pomiar drgań i jego analizę w czasie rzeczywistym po-

zwala ocenić stan zagrożenia, a co za tym idzie przedsięwziąć odpowiednie działa-

nia zmniejszające lub wykluczające zagrożenie dla ludzi,

¡  pomiar i analiza drgań, np. tąpnięć, pozwala je porównywać między sobą na pod-

stawie wyliczonego parametru, np. mocy.
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