
GEOFIZYKA STOSOWANA – wykład 3
Oprzyrządowanie sejsmiczne

Źródłem sejsmicznym (sztucznym) nazywamy ograniczony 
obszar wewnątrz którego urządzenie wzbudzające powoduje 
nagłe wyzwolenie energii prowadzące do gwałtownego wzrostu 
naprężeń w ośrodku otaczającym. 

Większość urządzeń wzbudzających generuje w głównej 
mierze fale kompresyjno-dylatacyjne. 

Źródło sejsmiczne charakteryzowane jest przez poziom 
wyzwalanej energii i widmo częstotliwościowe sygnału. Zwykle 
generowane jest szerokie pasmo częstotliwości w zakresie 1 Hz 
do kilkuset Hz chociaż często większa część energii emitowana 
jest w wąskim przedziale częstotliwości.

Dobór źródła zależy od założonego celu pomiarów i 
wymaganej głębokości rozpoznania.

A. Źródła sejsmiczne



Eksplozyjne źródła sejsmiczne

• Eksplozyjne źródła sejsmiczne są detonowane są w płytkich 
otworach strzałowych w celu lepszego sprzężenia źródła 
energii z gruntem i zminimalizowania dewastacji terenu. 

• Źródła eksplozyjne są stosunkowo tanie i wysoce efektywne, 
lecz ich użycie wymaga specjalnych zezwoleń i 
zabezpieczenia logistycznego (transport, przechowywanie, 
ochrona).

• Sprzęt używany do wiercenia otworów strzałowych jest 
lżejszy od sprzętu używanego w wierceniach geologicznych 
czy hydrogeologicznych, z tego względu nie zawsze pozwala 
na wiercenie w skałach twardych. W tym przypadku stosuje 
się strzelania naziemne lub nadziemne (powietrzne).



Dynamit – jest najwcześniej stosowanym materiałem wybuchowym. 
Istnieje kilka odmian dynamitu wytwarzanego na bazie 
nitrogliceryny i absorbentów z dodatkami zmniejszającymi 
wrażliwość na wstrząsy i ułatwiającymi bezpieczne używanie. 

Typowymi dodatkami dynamitów żelatynowych są azotany potasu, 
sodu lub amonu. 

Typowe materiały wybuchowe stosowane w sejsmice

Wadą dynamitu jest jego wrażliwość na wstrząsy lub wysoką 
temperaturę. W niskich temperaturach jest on skrajnie czuły na 
wstrząsy, w wysokich temperaturach wydziela nitroglicerynę i staje 
się niebezpieczny w przechowywaniu i przenoszeniu.



Znacznie bezpieczniejszymi materiałami wybuchowymi są mieszanki 
azotanów (np. azotanu amonowego) z olejem napędowym. Każdy z 
tych składników z osobna nie jest wybuchowy, dlatego można je 
bezpiecznie przenosić i przechowywać. Połączenie ich ze sobą w 
odpowiedniej proporcji daje materiał wybuchowy o mocy 
porównywalnej z dynamitem. Dodatkową zaletą takich materialów
wybuchowych jest ich niski koszt, co jest istotne gdy potrzebna jest 
duża ilość materiału wybuchowego .



Materiały wybuchowe, które przeważnie ładowane są do otworów 
o małej średnicy, formowane są w pręty różnych rozmiarów. 
Ponieważ otwory wiertnicze wypełnia się wodą dla zwiększenia 
ciśnienia w czasie wybuchu, ładunki muszą być umieszczone w 
wodoodpornej osłonie, najczęściej w kartonowych lub 
plastikowych cylindrycznych tubach. Tuby mogą być łączone ze 
sobą, pozwalając na tworzenie ładunków zwielokrotnionych. 
Dodatkową rolą osłon jest usztywnienie ładunku ułatwiające 
umieszczanie ich w otworze strzałowym.

Formowanie ładunków wybuchowych

Materiały wybuchowe odpalane na powierzchni nie muszą być 
formowane w pręty. Przeciwnie, konieczność powiększenia masy 
materiału wybuchowego sprawia, że umieszcza się je w różnego 
rodzaju workach.



Ładunki wybuchowe seismogel

[Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.2 - (E.I. du Pont de Nemours & Co, Dallas, TX)]



Umieszczanie ładunków wybuchowych w otworze strzałowym 

[Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.1 - (E.I. du Pont de Nemours & Co, Dallas, TX)]



Dla potrzeb sejsmiki ładunki muszą być odpalane w czasie 
określonym z dokładnością do 1 milisekundy. Uzyskuje się to przy
użyciu zapalników elektrycznych.

Zapalniki i detonatory

Seismic Exploration - SEISMIC 
INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1. 3

Zapalniki sejsmiczne mają zerowe 
opóźnienie co oznacza, że czas 
upływający od momentu włączenia 
prądu do eksplozji jest mniejszy od 
1 ms.



Napięcie i moc urządzenia strzałowego muszą zapewnić przepływ 
przez obwód zapalnika prądu o natężeniu  kilku amperów.

Zapalniki elektryczne nie mogą być składowane w sąsiedztwie 
pracujących nadajników radiowych, telefonów komórkowych itp. 
Uzwojenie zapalnika stanowi rodzaj anteny i fale radiowe 
generują w nich napięcie elektryczne. Jest ono także kolektorem 
elektryczności statycznej. Oba te czynniki mogą być przyczyną 
niekontrolowanego uruchomienia zapalnika.

W przypadku słabszych materiałów wybuchowych działanie 
zapalnika musi być wzmocnione przez detonator – mały ładunek 
silnego materiału wybuchowego, który wytwarza znacznie więcej 
energii niż zapalnik i ułatwia detonację głównego ładunku.

Przy szeregowym odpalaniu ładunków rozmieszczonych w jednej 
linii  łączy się je lontem strzelniczym np. prochowym. Pali się on z 
określoną szybkością powodując wybuch kolejnych ładunków z 
określonym odstępem czasowym. 



Charakterystyka eksplozji

Efekt kierunkowy odpalenia 
ładunku wydłużonego
Seismic Exploration - SEISMIC 

INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.5

Materiał wybuchowy odpalany jest na 
dnie otworu strzałowego i znaczna 
część energii wybuchu może uciec „w 
powietrze”. Wypełnienie otworu 
strzałowego wodą zwiększa sprzężenie 
energetyczne pomiędzy ładunkiem a 
skałami otaczającymi. Dodatkowo 
stratom energii przeciwdziała 
zaczopowanie otworu strzałowego np. 
przez zasypanie ładunku piaskiem



Nieeksplozyjne źródła sejsmiczne

Opuszczany ciężar

Ciężarówka z zamocowanym na wysięgniku obciążnikiem
Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.7



Urządzeniem mechanicznym używanym do generowania fal 

sejsmicznych jest pojazd z zamontowanym wysięgnikiem, z 

którego 3-tonowy, stalowy obciążnik o kształcie walca może być 

zrzucany na ziemię z wysokości nie przekraczającej 3 m. 

Zwolnienia obciążnika następuje na sygnał radiowy z kabiny 

operatora maszyny. Moment uderzenia w grunt i wzbudzenia 

fali sejsmicznej rejestrowany jest przez akcelerometr 

zamocowany na wierzchniej stronie obciążnika.



Wibrator

Najpopularniejszą obecnie metodą wzbudzania fal jest Vibrosejs. 
Wykorzystuje się w niej zamontowane na samochodzie 
ciężarowym urządzenia wibratorowe generujące drgania o niskiej 
amplitudzie i zmieniającej się w sposób ciągły częstotliwości. 

Wibrator M-10/601 firmy Mertz Nomad
Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.8 



Źródła wibratorowe są szybkie i łatwe w zastosowaniu, generując 
znane i powtarzalne sygnały, potrzebują jednak do działania 
utwardzonego podłoża i źle działają na miękkim gruncie.

Wibrator w pozycji roboczej
Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.10



Urządzenie wibratorowe zawiera siłownik hydrauliczny przenoszący 
siły pomiędzy dużą masą bezwładną i płytą bazową. Płyta spoczywa
na gruncie dociskana ciężarem pojazdu poprzez elastyczne 
zawieszenie pozwalające płycie pozostawać w kontakcie z gruntem w 
czasie drgań. Ruch siłownika kontrolowany jest systemem zaworów 
hydraulicznych sterowanych elektrycznie sygnałem generowanym 
przez urządzenie sterujące.

Zasada działania wibratora
Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.9



Typowy sygnał trwa od kilku sekund do kilkudziesięciu sekund 
zmieniając w tym czasie swą częstotliwość w granicach 18 Hz do 80 
Hz. 
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W celu zwiększenia generowanej energii można wibratory łączyć w 
grupy, lub sumować wzbudzenia z pojedynczego wibratora 
zwiększając stosunek sygnału odbieranego do szumu. Szczególną
zaletą wibratorów jest możliwość prowadzenia pomiarów w miastach 
gdyż nie uszkadzają one powierzchni terenu i w niewielkim stopniu 
wpływają na środowisko. 



Metoda Mini-Sosie polega na zastosowaniu młota 
pneumatycznego wytwarzającego losową serię impulsów 
w płycie bazowej, transmitującej do gruntu impulsowo-
kodowany sygnał o niskiej amplitudzie. Seria impulsów 
jest rejestrowana przez detektor przymocowany do płyty 
bazowej. Zarejestrowany sygnał wykorzystywany jest do 
korelacji krzyżowej z sygnałem odbieranym z badanego 
ośrodka.

Mini-Sosie



Betsy działa na zasadzie opuszczanego ciężaru, lecz energia uderzenia
uzyskiwane jest nie przez opuszczanie dużego ciężaru z małą prędkością, 
lecz przez wystrzeliwanie małego ciężaru z dużą prędkością. Urządzenie 
składa się z karabinu zamocowanego pionowo na ramie podtrzymującej 
również stalową płytę i komorę bazową otoczoną oponą lotniczą. Cały 
zestaw ma masę 90 kg i może być wykonany w wersji przenoszonej na 
nosidłach lub w wersji przewożonej na czymś w rodzaju taczki.

Działo sejsmiczne Betsy

Elektryczne działo sejsmiczne  Betsy M 3
Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.13. 



Karabin wystrzeliwuje w kierunku płyty pociski o masie 85 g 
z prędkością początkową 533 m/s. Energia uderzenia w 
płytę wynosi 12,2 kJ co odpowiada energii ciężaru o masie 3 
ton spadającego z wysokości 3 m.

Komora bazowa pochłania gazy wylotowe z lufy i redukuje 
odrzut karabinu, jednak fala rozchodząca się w powietrzu 
wyraźnie zaznacza się na sejsmogramie.

Zaletą Betsy jest łatwość jego przemieszczania. W wersji 
kołowej może być obsługiwana przez jednego człowieka, w 
wersji przenośnej przez dwóch do czterech ludzi.

Elektroniczne odpalanie karabinu pozwala dokładnie 
zarejestrować moment wzbudzenia.

Działo sejsmiczne jest bezpiecznym dla środowiska i 
względnie tanim źródłem wzbudzania fal sejsmicznych.



Działo powietrzne

Działa powietrzne są podstawowymi źródłami wzbudzania fal 
sejsmicznych w geofizyce morskiej, są jednak także konstruowane w 
wersji lądowej. 

Działo używane w geofizyce lądowej zamontowane jest wewnątrz 
masywnego stalowego dzwonu spoczywającego na stalowej płycie. Spód 
dzwonu zamknięty jest elastyczną przeponą a jego wnętrze wypełnione 
wodą. W chwili odpalenia działa płyta uderza w grunt a dzwon odskakuje 
w górę. Odrzut kontrolowany jest przez masę bezwładną. 

Działo powietrzne
Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 1. Fig. 
1.18. 

Schemat urządzenia



Budowa działa
Seismic Exploration - SEISMIC 

INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.17

Do komory A dostarczane jest 
sprężone powietrze o ciśnieniu 14 
MPa i przez kanał w zaworze B 
wpompowywane jest do komory 
C. 

Gdy otwarty zostanie zawór 
sterujący S wypadkowe parcie 
zacznie działać na zawór B 
unosząc go do góry i otwierając 
wyloty powietrza P. Sprężone 
powietrze gwałtownie opuści 
komorę C wywołując falę 
ciśnieniową w wodzie otaczającej 
działo.



Działo powietrzne w wersji lądowej.
Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 1. Fig. 1.20

Urządzenie przewożone jest na samochodzie



B. Systemy akwizycji danych 

Podstawowym zadaniem w pomiarach sejsmicznych jest 

zarejestrowanie sejsmogramów, które sa analogowymi funkcjami

lub cyfrowymi szeregami czasowymi amplitudy drgań gruntu w 

chwili przejścia impulsu sejsmicznego. 

Zarejestrowanie sejsmogramu wymaga przetworzenia drgań

gruntu na zmienny sygnał elektryczny, wzmocnienia, 

przefiltrowania i zapisania go w urządzeniu pamięci (pamięć

komputera, rejestrator magnetyczny, pisak z taśmą papierową).

Ponieważ w czasie pomiaru odbierane są sygnały od dużej ilości 

detektorów drgań system rejestracji zwykle jest wielokanałowy.



Geofony to przetworniki elektromechaniczne drgań. 

Geofony

Najbardziej rozpowszechnione są geofony z 
ruchomą cewką. W geofonie takim 
cylindryczna cewka (C) zawieszona jest na 
sprężynie w polu magnesu stałego (M), 
przytwierdzonego trwale do obudowy czujnika. 
Jeden z biegunów magnesu znajduje się
wewnątrz cewki, drugi biegun otacza ją z 
zewnątrz. Zawieszona cewka stanowi 
oscylator, którego częstotliwość rezonansowa 
określona jest przez masę cewki i 
współczynnik sprężystości sprężyny.

Seismic Exploration - SEISMIC 
INSTRUMENTATION: 3. Fig. 3.1 

Schemat geofonu



Geofon ustawiony na gruncie
Seismic Exploration - SEISMIC 
INSTRUMENTATION: 3. Fig. 3.2 W czasie przejścia fali sejsmicznej 

zawieszona na sprężynie cewka 
porusza się względem magnesu 
zamocowanego do obudowy, co 
powoduje generowanie różnicy 
potencjału na końcach uzwojenia 
cewki. Ruch oscylacyjny cewki jest 
tłumiony, gdyż płynący przez nią prąd 
wytwarza pole magnetyczne oddzia-
łujące z polem magnesu tak by 
przeciwstawić się ruchowi cewki.
Dodatkowym źródłem tłumienia jest 
oddziaływanie pola cewki z metalową
obudową czujnika

Zasada działania geofonu
Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 3.4 

Geofon może być zamocowany 
w miękim gruncie przy pomocy 
szpilkowego supportu, lub 
ustawiany bezpośrednio na 
twardym podłożu. 



Aby zwiększyć tłumienie w obwód cewki włącza się także opornik 
kontrolujący natężenie prądu w cewce. Dobór odpowiedniego 
tłumienia pozwala na wierne odzwierciedlenie drgań gruntu przez 
generowany sygnał. Zbyt małe tłumienie może doprowadzić do 
wzbudzenia w cewce drgań rezonansowych, zbyt duże tłumienie 
znacząco wpływa na zmniejszenie czułości urządzenia. 

Obwód elektryczny geofonu:
a) bez opornika bocznikującego 
b) z opornikiem bocznikującym

Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 3.7 



Typowe tłumienie stanowi 0,7 wartości 
krytycznej przy której czujnik nie zarejestrował
by pobudzenia impulsowego. Charakterystyka 
amplitudowa geofonu jest płaska powyżej 
częstotliwości rezonansowej. J ego widmo 
fazowe przy częstotliwości rezonansowej 
ograniczone jest do przesunięć fazowych 
bliskich dziewięćdziesiąt stopni i dąży do 
wartości bliskich zero dla dużych 
częstotliwości. Dobry geofon powinien mieć
częstotliwość rezonansową dużo poniżej 
pasma częstotliwości rejestrowanego sygnału 
sejsmicznego. Częstotliwość rezonansowa 
większości dostępnych na rynku geofonów
zawiera się pomiędzy 4 Hz do 15 Hz. Powyżej 
częstotliwości rezonansowej amplituda 
sygnału jest proporcjonalna do szybkości 
ruchu cewki, a co za tym idzie do szybkości 
drgań gruntu. Charakterystyka amplitudowa 

i fazowa geofonu
Seismic Exploration - SEISMIC 
INSTRUMENTATION: 3. Fig. 3.6 



Czułość geofonu, mierzona w woltach na jednostkę prędkości 
zależy od ilości zwojów cewki i natężenia pola magnetycznego, 
stąd duże czułości osiąga się zwiększając rozmiary geofonu.

Geofony z ruchomą cewką są czułe tylko na składowe drgań
wzdłuż osi cewki, więc geofony z pionową cewką najlepiej 
rejestrują fale P odbite od granic podpowierzchniowych. Dla 
rejestracji fal poprzecznych spolaryzowanych poziomo (SH) 
niezbędne są geofony z poziomo zamocowaną cewką.

Geofon

Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 3.10 & 3.14 



Geofony mogą pracować indywidualnie lub w zestawach, 
połączone szeregowo lub równolegle.

Układ 9-ciu geofonów połączonych szeregowo - równolegle

Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 3.12 

Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 3.13 

Wyprowadzenia kabla z obudowy geofonu



Kabel sejsmiczny jest wielożyłowym kablem zawierającym po jednej parze 
przewodów na każdy kanał transmisyjny. Na kablu znajdują się 
rozmieszczone w równych odstępach parzyste wyprowadzenia, służące 
podłączeniu geofonów. Wyprowadzenia dla pojedynczego geofonu różnią 
się szerokością, odpowiednio do szerokości zacisków geofonowych. 
Zapewnia to podłączenie geofonu do właściwej pary przewodów w kablu 
zawsze w ten sam sposób. 

Kabel sejsmiczny

Przyłącze do aparatury 
pomiarowej

Wyprowadzenia na kablu 
sejsmicznym

Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 3.20 & 3.21 



Wzmacniacze sejsmiczne powinny wzmacniać sygnały w przedziale 
częstotliwości od kilku do kilkuset Hz o bardzo szerokim zakresie amplitud 
rzędu 120 dB (AMAX/Amin = 1000000). 

Większość wzmacniaczy sejsmicznych zawiera filtry dolno- i 
górnoprzepustowe oraz filtry wycinające dla częstotliwości zbliżonych do 
częstotliwości sieci energetycznych. 

Sposób działania wzmacniacza zależy od stosowanego urządzenia 
zapisującego i  musi być dostosowany do jego zakresu dynamicznego, 
który zwykle jest niższy niż zakres dynamiczny wzmacniacza. 

Wzmocnienie najsilniejszych sygnałów powinno być mniejsze niż słabych. 
Stosuje się np. automatyczną kontrolę wzmocnienia –charakterystyka 
wzmacniacza jest liniowa tylko do pewnej amplitudy sygnału a powyżej niej 
ulega spłaszczeniu. Innym rozwiązaniem jest system wzmocnienia 
zmiennego w czasie, w którym wzmocnienie jest początkowo niskie i rośnie 
z czasem. Wówczas sygnały docierające z geofonów położonych najdalej od 
źródła są wzmacniane najsilniej. 

Wzmacniacze sejsmiczne



F – maksymalny poziom sygnału wyjściowego,
L – minimalny odróżniany od zera poziom sygnału wyjściowego,
S – maksymalny sygnał wejściowy
AGC – poziom automatycznej regulacji wzmocnienia

Wzmocnienie, którego miarą jest nachylenie prostej łączącej początek 
układu z pkt M na charakterystyce, zmienia się od dużego (G) dla słabych 

sygnałów wejściowych do małego (g) dla dużych sygnałów wejściowych .

Charakterystyka wzmacniacza sejsmicznego
Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 5.3 



Rejestratory sejsmiczne

W cyfrowych systemach zapisu sygnałów sejsmicznych stosuje 
się przetworniki A/C wraz z urządzeniem przełączającym –
multiplekserem. Multiplekser łączy przetwornik kolejno z 
wszystkimi kanałami sejsmicznymi. W danej chwili wielkość
sygnału w kanale sejsmicznym jest próbkowana i przetwarzana na 
postać cyfrową. Szybkość przełączania zależy od ilości kanałów 
sejsmicznych i stosowanego czasu próbkowania. 

Przykładowo, gdy w 50-kanałowym rejestratorze ustalimy czas 
próbkowania na 2,5 msek czas przeznaczony na przyłączanie 
kanału do przetwornika dla odczytania poziomu sygnału wynosi 
2,5/50 = 0,05 ms. 



Schemat multipleksacji sygnałów z kanałów 
sejsmicznych

Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 7.8 

Multipleksacja powoduje zapisywanie danych w postaci 
szeregowej tzn. kolejno zapisywane są próbki z 
poszczególnych kanałów, po czym cykl się powtarza. Dla 
wyświetlenia sygnałów na ekranie monitora trzeba 
wówczas zastosować demultipleksację i przetwornik C/A.



W rejestratorach cyfrowych zapisu dokonuje się na taśmie 
magnetycznej. Powszechnie akceptowanym standardem jest 9-
ścieżkowy zapis na taśmie o szerokości pół cala z gęstością
zapisu 1600 bitów/cal, lecz wzrasta zastosowanie gęstości zapisu 
6250 bitów/cal. Jedynym ograniczeniem zakresu dynamicznego 
rejestratora cyfrowego jest długość stosowanego słowa 
maszynowego. Natomiast ograniczeniem technicznym jest 
szybkość przewijania taśmy, większa dla zapisu słów 
maszynowych o większej liczbie bitów. Przeważnie stosuje się
zapis o długości 16 do 20 bitów. Jeden bit zapisu musi być
przeznaczony na zapisanie zwrotu amplitudy sygnału. 

Zakres dynamiczny rejestratora cyfrowego można zwiększyć
przez stosowanie zapisu zmiennoprzecinkowego (cecha + 
dwubitowa mantysa). W rejestratorach zapisuje się także 
chwilowy poziom wzmocnienia w czasie próbkowania sygnału, 
aby można było odtworzyć rzeczywiste wartości amplitudy 
sygnału. 



Rejestrator magnetyczny 
nieprzenośny

Rejestrator magnetyczny 
nieprzenośny

Przenośny rejestrator magnetyczny

Ukłąd głowic w rejestratorze

Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 7.17 7.19 7.21



Przykłady różnych systemów 
akwizycji danych

Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 7.23 7.24 7.25 



W celu wizualizacji bieżących wyników pomiarów stosuje się
wielokanałowe rejestratory oscyloskopowe. Umożliwiają one 
zapamiętanie sygnału cyfrowego oraz sumowanie sygnałów z 
wielokrotnych wzbudzeń. W aparaturach przemysłowych stosuje się 
również rejestrację na papierze światłoczułym

Schemat komory laserowej do rejestracji 
na papierze światłoczułym

Seismic Exploration - SEISMIC INSTRUMENTATION: 3. Fig. 9.8 


	    

