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Przedmowa 

Wstrząsy górnicze są zjawiskiem dobrze znanym w polskich kopalniach, w szczególności 
w kopalniach węgla kami ^nnego i rud miedzi. Zagrożenie sejsmiczne jest ciągle aktualne, 
a ze względu na skutki, jakie może wywołać jest traktowane z dużą odpowiedzialnością 
i zawodowym zaangażowaniem pracowników kopalń, urzędów górniczych i instytucji na-
ukowych. Badania dotyczące zagrożenia wstrząsami i ich zwalczania wymagają również 
znacznych nakładów finansowych. Dlatego też uważamy za pożyteczne zaprezentowanie 
dotychczasowych wybranych osiągnięć w tyn. zakresie, a zwłaszcza dokonanych w oparciu 
o doświadczenia wyniesione z polskich kopalń. 

Polscy specjaliści zajmujący się sejsmologią górniczą wnieśli znaczący wkład w rozwój 
tej dziedziny nauki, a wielu z nich cieszy się powszechnym uznaniem w świecie. Niestety, 
Komitetowi Organizacyjnemu Szkoły, z przyczyn obiektywnych, nie udało się zaprosić 
Wszystkich w jednym terminie i w jedno miejsce. Z satysfakcją należy jednak odnotować 
przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia wykładów przez większość z Nich, a szczególne 
słowa podziękowania należą się za wysiłek włożony w przygotowanie tych wykładów do 
druku. 

Niniejsza publikacja jest zatem zbiorem wykładów zaprezentowanych w sesji pt. WstrzQsy 
górnicze — mechanizm, lokalizacja i energia w czasie obrad Szkoły Eksploatacji Podzie-
mnej'95. Wykłady nie obejmują całokształtu problematyki związanej z wstrząsami górniczymi, 
a przedstawiają jedynie wybrane zagadnienia zawierające podstawową wiedzę, omówione 
możliwie szczegółowo i przystępnie przez Autorów. Należy podkreślić, że wykłady zostały 
zamieszczone w kolejności wygłaszania i poruszają tematykę począwszy od mechanizmu 
zjawiska, a kończąc na niezwykle istotnych poglądach na profilaktykę tąpaniową. 

Uczestnikom Szkoły obecnym na Sesji należy jedynie pozazdrościć okazji wysłuchania 
tych wykładów, a wszystkim zainteresowanych tematem przekazujemy niniejszą publikację, 
życząc zadowolenia w trakcie zapoznawania się z jej treścią. 

Komitet Organizacyjny 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 
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Mechanizm ognisk wstrząsów górniczych 

Słowa kluczowe 
Siły równoważne-pojedyncza sita-para sił-podwójna para sił-tensor momentu sejsmicz-

nego-funkcja Greena-funkcja źródła-dekompozycja tensora-składowa izotropowa-składowa 
dewiatoryczna-skompensowany dipol wektorowy-składowa ścinająca-płaszczyzna nodalna~me-
chanizm ogniska-inwersja tensora momentu 

Streszczenie 
Aczkolwiek od dawna wiadomo, że w ogniskach trzęsień ziemi dominują procesy 

ścinania na płaszczyznach uskoków, opisywane za pomocą podwójnej pary sił badania 
najnowsze wskazują, że w niektórych przypadkach możliwe są mechanizmy alternatywne. 
Najbardziej dobitne przykłady anomalnych mechanizmów ognisk zostały opisane przy 
badaniach wstrząsów górniczych. Starsze badania w tym zakresie oparte są na rozkładach 
pierwszych znaków wychyleń i formie radiacji sejsmicznej. Badania nowsze opierają się 
na inwersji tensora momentu sejsmicznego, który podaje pełny opis równoważnych sił 
działających w punktowym ognisku sejsmicznym; jedną z nich jest podwójna para sił. 
Inwersja tensora momentu sejsmicznego jest co prawda techniką stosowaną od wielu lat 
w skali telesejsmicznej, ale jej zastosowanie w badaniach zjawisk lokalnych, a w szczególności 
w badaniach zjawisk sejsmicznych w kopalniach, nastąpiło dopiero przed kilku laty. Metodę 
tę stosuje się głównie w Polsce i w Afrycc Południowej, a w ograniczonym zakresie 
również w Japonii i Kanadzie. 

1. Wstęp 

Powszechnie stosowanym podejściem do opisu źródeł sejsmicznych jest ich aproksymacja 
przy pomocy modelu sił równoważnych odpowiadających liniowym równaniom falowym, 
przy zaniedbaniu efektów nieliniowych w obszarze źródła. Siły rónoważne definiuje się 
Jako układ sił generujących przemieszczenia w danym punkcie obserwacji, identyczne 
z przemieszczeniami wywołanymi siłami rzeczywistymi działającymi w ognisku. Badania 
mechanizmów trzęsień ziemi, prowadzone od dziesiątków lat, wskazują, że w ich ogniskach 
dominują procesy ścinania na płaszczyznach uskoków, opisywane za pomocą podwójnej 
pary sił równoważnych. 

Badania najnowsze jednakże dostarczają coraz więcej dowodów na to, że w niektórych 
przypadkach są również możliwe mechanizmy alternatywne. Najbardziej dobitne przykłady 
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anomalnych mechanizmów ognisk zostały opisane przy badaniach zjawisk sejsmicznych 
wywołanych eksploatacją górniczą (np. Śileny 1989; Gibowicz i in, 1990, 1991). Przeglądy 
wyników badań takich mechanizmów, opartych na rozkładzie pierwszych znaków wychyleń 
fali P i formie radiacji sejsmicznej, zostały podane dawniej (Gibowicz i990a, b), a ostatnio 
został opublikowany przegląd wyników uzyskanych za pomocą inwersji tensora momentu 
sejsmicznego (Gibowicz 1993). 

Tensor momentu sejsmicznego podaje pełny opis sił równoważnych działających w pun-
ktowym ognisku sejsmicznym; jedną z nich jest podwójna para sił. W wielu zastosowaniach 
punktowy model ogniska jest opisem poprawnym pod warunkiem, że skończone rozmiary 
ogniska są małe w porównaniu z obserwowaną długością fal sejsmicznych. W skali 
telesejsmicznej inwersja tensora momentu sejsmicznego jest techniką stosowaną od wielu 
łat, od czasów wprowadzenia cyfrowego zapisu fał sejsmicznych. Zastosowanie tej techniki 
do badania zjawisk lokalnych, w szczególności do badania zjawisk sejsmicznych w kopalniach, 
nastąpiło dopiero przed kilku laty. 

W niniejszym przeglądzie opiszemy skoncentrowane pary sił równoważnych i odpowia-
dające im formalne wprowadzenie tensora momentu sejsmicznego oraz dekompozycję tensora 
na jego różne składowe. Następnie rozpatrzymy modelowanie procesów ścinania przy 
pomocy podwójnej pary sił oraz metody inwersji tensora momentu sejsmicznego, po czym 
przedstawimy wyniki badań mechanizmów ogniska wstrząsów górniczych, prowadzone 
głównie w Polsce, w Czechach i w Afryce Południowej oraz sporadycznie w Japonii 
i Kanadzie. 

2. Skoncentrowane pary sił i tensor momentu sejsmicznego 

Pole przemieszczeń M / ( X , 0 generowane przez pojedynczą siłę jest równe konwolucji tej 
punktowej siły F{t) przez funkcję Greena Gij 

Ui{xj) = F{trGij(xj) (1) 

gdzie gwiazdka jest powszechnie używanym skrótem na oznaczenie konwolucji, a funkcja 
Greena jest odpowiedzią ośrodka na impuls jednostkowy w postaci delty Diraca. Jeśli 
skoncentrowana pojedyncza siła ma dowolną orientację f(x,0 = F(05(x-^), gdzie 
F(r) = (FjyF2,Fj), wówczas przemieszczenie całkowite jest równe sumie przemieszczeń 
generowanych przez siły Fj , F^ oraz F^ skierowane wzdłuż kierunków .r^ oraz Xj (np. 
Pujol, Herrmann 1990) 

w,- = Fi*Gii + F2*Ga + F3*Gi3 = F f G i j (2) 

Aczkolwiek pojedyncza siła jest najprostszym modelem źródła sejsmicznego, bardziej 
prawdopodobnym modelem działania sił w ognisku trzęsień ziemi są siły nawzajem 
równoważące się, takie jak para sił działających jednocześnie w przeciwnych kierunkach 
z siłą wypadkową równą zeru. 

Rozważmy parę sił o równej wielkości, działających wzdłuż dodatnich i ujemnych 
kierunków osi x j w małej odległości e od siebie w kierunku X2. Jest to siła (0,0,F^) 
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działająca w punkcie (^+££2/2) i siła (0,0,-f^) działająca w punkcie i^-zeilT), gdzie j^st 
wektorem jednostkowym w kierunku X2> Przemieszczenie całkowite ui, wywołane przez 
obie siły, jest równe sumie przemieszczeń wywołanycłi przez każdą z nich 

W/ = + Ge2/2) - G/3(^ - Ge2/2)]/e (3) 

Biorąc pod uwagę granicę Uj przy F3 dążącym do nieskończoności i £ dążącym do 
zera w taki sposób, że iloczyn £^3 pozostaje skończony, otrzymujemy następującą zależność 

Ui = M32 * 
dG; i3 

(4) 

gdzie ~ znana w mechanice klasycznej para sił z momentem który 
ma wymiar siły przez długość i może być funkcją czasu. 

Istnieje dziewięć możliwych kombinacji kierunków siły i jej ramienia, przedstawionych na 
rysunku 1, reprezentowanych przez moment My pary sił działających w kierunku z ramionami 
w kierunku xj. W przypadku gdy Xi i Xj pokrywają się, para sił jest nazywana dipolem wektorowym 

J>—> 

M II 
X 
A 

X3 
H 3 t 

1 

> AJ 

M, X3 A M 2 3 A 

» I 

M j , A 

Z ^ X, 

M 32 y 

^ 

M, 

Rys. 1. Prezentacja dzięwięciu możliwych par sił równoważnych A/ij działających w ognisku sejsmicznym. 
Wskaźniki i oraz j pokazują kierunki działania sił oraz kierunki ramion par sił (Aki, Ricłiards 1980) 

Fig. 1. Representation of the nine possible couples Mij acting in the seismic source. Tłie subindexes i and j 
denote the directions of the force and the arm of the couple, respectively (Aki, Richards 1980) 
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lub parą bez momentu. Wszystkie pozostałe pary sił mają moment niezerowy, równoważny 
skręceniu. Jeśli ogólny system sit reprezentujących źródło sejsmiczne może byc wyrażony jako 
liniowa kombinacja par sił z momentem My, wówczas pole przemieszczeń wywołane przez ten 
system jest sumą przemieszczeń wywołanycłi przez poszczególne pary sił 

dGf^i 
^k = ^ij * = Mij * Gki^ j 

(5) 

gdzie przecinek przed wskaźnikiem j oznacza różniczkowanie cząstkowe w odniesieniu do 
X.. Zbiór dziewięciu wyrazów M-- nazywamy tensorem momentu sejsmicznego źródła, J J _ 
reprezentowanym przez macierz M o składowych M.y Pełne wyrażenie dla przemieszczenia 
Uĵ  we wzorze (5) zostało podane w książce Akiego i Richardsa (1980). Pojęcie tensora 
momentu sejsmicznego zostało wprowadzone przez Giberta (1970), a następnie rozwinięte 
przez Backusa i lVIulcahy'a (1976) oraz przez Backusa (1977 a, b). 

Przemieszczenie wywołane w punkcie x w czasie t przez rozkład sił równoważnych 
o gęstości w objętości źródła V, można wyrazić następująco (np. Jost, Herrmann 1989): 

oo 

Uk (X, o = J J Gki (X, t- r , f ) f i ( r , f ) DY df 

(6) —OO V 

gdzie t\ r, / ) są funkcjami Greena opisującymi efekty propagacji fal sejsmicznych 
między źródłem (r,r) i odbiornikiem (x,?). Funkcje Greena możemy rozwinąć w szereg 
Taylora (Stump, Johnson 1977) w punkcie r = ^ 

" 1 
G^/ (X, r; r, rO = - (r,- - ) . . . (rj^ - ^ j ) Gkij^.. (x, r, r') 

n=0 (7) 

gdzie przecinek między wskaźnikami oznacza pochodne cząstkowe w stosunku do współ-
rzędnych po przecinku. Położenie punktu odniesienia ^ stanowi zazwyczaj hipocentrum dla 
wstrząsów słabych lub centroida dla ognisk o dużych rozmiarach. Wprowadzając tensor 
momentu siły jako funkcję czasu 

MiU - J A ^ n = irj, - . . . (rj„ - ( r , f ) dV 
V (8) 

można przedstawić pole przemieszczeń jako sumę szeregu wyrazów opisujących dodatkowe 
szczegóły źródła (np. Aki, Richards 1980; Jost, Herrmann 1989) 

" 1 
Uf, (X, O - Z — G f , i j (X, r; 0) * My . . • ( ą , t) 

n=l (9) 

gdzie * oznacza dekonwolucję w czasie. 
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Jeśli rozmiary źródła są małe w porównaniu do obserwowanych długości fal sejsmicznych, 
wówczas możemy uwzględnić tylko pierwsze wyrazy we wzorze (9), a pole przemieszczeń 
wyrazi się 

= Gki j (X,/; 0,0)*My (0,r) (10) 

dla ^ = 0. Zakładając, że wszystkie składowe tensora momentu sejsmicznego zależą 
w jednakowy sposób od funkcji czasu ^(r), przypadek zwany synchronicznym źródłem 
(Silver, Jordan 1982), pole przemieszczeń może byc zapisane następująco: 

= Mij [Gfęij *s{t)] (11) 

gdzie s{t) jest często zwana funkcją źródła. Tak więc pole przemieszczeń u^ jest funkcją 
liniową składowych tensora momentu oraz wyrazów w nawiasach kwadratowych. Jeśli 
funkcja źródła jest funkcją Diraca, wówczas jedynym wyrazem w nawiasach kwadratowych 
pozostaje G,. . opisujący dziewięć ogólnych par sił równoważnych pokazanych na rysunku 1. 

Tensor momentu sejsmicznego M drugiego rzędu, opisujący ogólne źródło dipolowe, 
ma więc dziewięć składowych Mij i może być przedstawiony w postaci macierzy o wymiarach 
3 X 3, w danym układzie współrzędnych. Tensor ten może być zapisany w postaci (Ben-
Menahem, Singh 1981): 

M = MijeiGj = ^ (Mil + M22 + M33) (ejei + 6262 + 6363) + 

+ I (2Mii - M22 - M33)eie] + 

+ |-(2M22 - M33 - M] 1)6262 +|(2M33 - Mn - M22)e3e3 + 

+ 1 (M32 + M23) (6362 + 6263) (M32 - M23) (6362 - 6263) + 

+ 1 (M13 + M3i)(eie3 + 6361) + | ( M i 3 - M3i)(eie3 - 6361) + 

+ ^ ( ^ 2 1 + Mi2)(e2ei + 6162) + | ( M 2 i ~ Mi2)(e2ei - 6162) ^^^^ 

gdzie e. i ê  są wektorami jednostkowymi wzdłuż osi x. i Xj. Pierwszy wyraz po prawej 
stronie równania (12) opisuje centrum kompresji, a kolejne wyrazy opisują 3 dipole wzdłuż 
osi współrzędnych, 3 podwójne pary sił oraz 3 skręcenia dookoła osi współrzędnych. 
Centrum kompresji pochodzi od izotropowej części tensora momentu, odpowiadającej 
zmianom objętościowym w źródle. Pozostałe 9 układów sił równoważnych tworzy dewia-
toryczną część tensora momentu, która z kolei może być poddana dalszej dekompozycji 
na wiele sposobów. 
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3. Dekompozycja tensora momentu sejsmicznego 

Zasada zachowania momentu obrotowego równoważnych sił w źródle prowadzi do 
symetrii tensora momentu sejsmicznego (Gilbert 1970). Jeśli tensor momentu jest symetryczny, 
wówczas Mjj ~ Mji i skręcenia w równaniu (12) znikają. Wartości własne ni/, m2 i m^ 
symetrycznego tensora drugiego rzędu są liczbami rzeczywistymi, a jego wektory własne 
ay, a2 i a j są nawzajem prostopadłe. Tak więc z równania (12) wynika, że tensor momentu 
może być rozłożony na częśc izotropową oraz na 3 dipole wektorowe (Ben-Menahem, 
Singh 1981; Jost, Herrmann 1989) 

M = " (mi + ni2 + m-̂ ) I + (2m] - 1112 - '"3)3laj + 

+ ^ (2^2 - m-^ - m\)2i2^2 + \ - m\ - m2)a3a3 
(13) 

gdzie I = S^j jest macierzą Kroneckera. 

Równanie (13) można również napisać w postaci 

VI == y (m/ + ni2 + ni^) I + j m / ( 2 a / a / - a2a2 - a^aj) + 

+ ^ m2(2a2a2 - a^a^ - aya/) + ~ mj(2a_?a^ - aya; - ^2^2) ^^^^ 

gdzie 2ayay - - a^a^ przedstawia dipol komresyjny o wartości 2 działający w kierunku 
wektora własnego ay oraz 2 dipole dylatacyjne o jednostkowej wartości działające w kie-
runkach osi a^ i a^. Ten Łyp źródła zwany jest liniowym skompensowanym dipolem 
wektorowym (LSDW). Tak więc uogólnione źródło dipolowe z symetrycznym tensorem 
momentu jest równoważne centrum kompresji oraz 3 liniowym skompensowanym dipolom 
wektorowym nawzajem prostopadłym. Liniowy skompensowany dipol wektorowy jest z kolei 
równoważny dwóm podwójnym parom sił 

2aya/ - a2a2 - a^a j - (ayay - a2a2) + (ayay - a^aj) (15) 

gdzie podwójna para sił jest opisana na przykład przez a^a^ - a^a^. 

Dekompozycja tensora momentu sejsmicznego na część izotropową, na liniowy skom-
pensowany dipol wektorowy i na podwójną parę sił wydaje się najbardziej interesująca do 
opisu źródła sejsmicznego (np. Fitch i in, 1980). Przyjmując, że czysto dewiatoryczne 
wartości własne mf tensora momentu 

j mi+m2 + nil 
ni! — mi 7 

' ^ 3 (16) 
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są takie, że Im l̂ > \m 

1989) 

d > otrzymamy następującą dekompozycję tensora (Jost, Herrmann 

M =^(mj + ni2 + nij)I + rrĄ F ( 2 a j a j - 2i2^2 - ^l^l) + -2F) (a^aj - ^2^2) 
D \L t ) 

gdzie F - - }iĄl my 

Taka dekompozycja jest również bardzo interesująca do badania 'mechanizmu ognisk 
wstrząsów górniczych. Liniowy skompensowany dipol wektorowy, podwójna para sił oraz 
układ podwójnych dipoli, generujących taką samą radiację jak podwójna para sił, są pokazane 

X A i 
> l 

Rys. 2. Liniowy skompensowany dipol wektorowy, odpowiadający jednoosiowemu ściskaniu, oraz podwójna 
para sił i układ podwójnycti dipoli generujących radiację identyczną do radiacji podwójnej pary sił 

Fig. 2. The coinpensated linear vector dipole, corresponding to a uniaxiai compression, and ihe double couple 
and the corresponding double dipole system that gives Ihe same radiation pattern as the double couple 

na rysunku 2. Liniowy skompensowany dipol wektorowy, odpowiadający w przybliżeniu 
ednoosiowemu sciskaniu lub rozciąganiu, był rozważany jako model źródła dla nagłych 

przemian fazowych w ogniskach głębokich trzęsień ziemi (Knopoff, Randall 1970), dla 
rozrywów skał związanych z rozciąganiem w obecności płynów pod wysokim ciśnieniem 
(Julian, Sipkin 1985; Foulger 1988) oraz dla źródeł kompleksowych (np. Frohlich i in. 

989). Źródło sejsmiczne reprezentowane przez LSDW może wyjaśnić jeden z mechanizmów, 
obserwowanych in situ, wstrząsów górniczych w obszarze filarów ochronnych w głębokich 
kopalniach złota w Południowej Afi7ce, opisanych przez Lenhardta i Hagana (1990). Inne 
opisane mechanizmy można by wyjaśnić za pomocą źródła złożonego z LSDW oraz 
podwójnej pary sił. Cztery możliwe mechanizmy zjawisk sejsmicznych związanych z filarami 
ochronnymi w kopalni złota Western Deep Levels w Afryce Południowej są przedstawione 
na rysunku 3. 
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Rys. 3. Cztery możliwe mechanizmy ognisk wstrząsów górniczych związanych z filarami ochronnymi 
w kopalni złota Western Deep Levels w Afryce Południowej (Lenhardt, Hagan 1990) 

Fig. 3. Four possible mechanisms of pillar-associated seisinic evcnts at the Western Deep Levels gold minc, 
South Africa (Lenhardt. Hagan 1990) 

4, Podwójna para sił — model procesów ścinania 

Zanim przejdziemy do opisu metod inwersji tensora momentu sejsmicznego oraz wyników 
badań mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych, zajmiemy się w skrócie modelem 
procesów ścinania w źródłach sejsmicznych, będących procesami dominującymi. Takim 
modelem jest podwójna para sił równoważnych działająca w ognisku. 

Powszechnie stosuje się dwa podejścia do opisu źródeł sejsmicznych przy pomocy 
podwójnej pary sił. Podejście pierwsze sprowadza się do opisu kątowego płaszczyzn 
nodalnych radiacji sejsmicznej wynikającej z procesów ścinania na płaszczyznach uskoków. 
Jest to podejście klasyczne, stosowane w sejsmologii od wielu dziesiątków lat. Badania 
mechanizmów ognisk wstrząsów górniczych prowadzone, na przykład, w Głównym Instytucie 
Górnictwa opierają się na tej właśnie metodzie. Podejście drugie, o wzrastającym znaczeniu, 
sprowadza się do opisu źródła sejsmicznego za pomocą sześciu niezależnych składowych 
symetrycznego tensora momentu z funkcją źródła przyjmowaną najczęściej w postaci funkcji 
Heaviside'a H(t) 

Mijit) = Mi jH( t ) (18) 
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Wówczas w ośrodku izotropowym składowe tensora momentu dla podwónej pary sił 
równoważnych o danej orientacji można wyrazie następująco (Aki, Richards 1980; Ben-
-Menałiem, Sing 1981) 

Mij = M^isifij + sjH-) (19) 

gdzie s jest jednostkowym wektorem przesunięcia na płaszczyźnie uskoku, n jest wektorem 
normalnym do uskoku, a M̂ ^ jest skalarnym momentem sejsmicznym. Należy odnotować, 
że oddziaływanie obu wektorów na pole przemieszczeń ma cłiarakter symetryczny. Tensor 
M jest również symetryczny i dlatego wektory s i n mogą być nawzajem wymienne, bez 
wpływu na pole przemieszczeń, co oznacza, że wektor normalny do uskoku może być 
wektorem przemieszczeń, i na odwrót. Tak więc dwie płaszczyzny nodalne, zwane płaszczyzną 
uskoku i płaszczyzną pomocniczą, nie mogą być odróżnione w oparciu tylko o radiację 
sejsmiczną. Do tego potrzebne są informacje dodatkowe, często dostępne w kopalniach. 
Pole przemieszczeń fali P na płaszczyźnie o stałym azymucie, generowane przez podwójną 
parę sił w źródle punktowym, zostało przedstawione na rysunku 4, a pole przemieszczeń 
fali S pokazane jest na rysunku 5. 

B=90 

Rys. 4. Kształt radiacji przemies7xzeń fali P na płaszczyźnie o stałym azymucie, generowanej przez 
punktowe źródło sejsmiczne w postaci podwójnej pary sił (Aki, Ricliards 1980) 

Fig. 4. Radiation pattem of tłie P-wave displacement in a piane of constant azimuth, generated 
by a double-couple point source (Aki, Ricliards 1980) 
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Ryj. 5. Kształt radiacji przemieszczeń fali S na płaszczyźnie o azymucie zerowym, generowanej przez 
podwójną parę sił (Aki, Richards 1980) 

Fig. 5. Radiation pattern of the 5-wavc displacement in a piane with azimuth equal to zero, generated 
by a double couple (Aki, Richards 1980) 

Położenie uskoku w przestrzeni opisane bywa najczęściej w układzie współrzędnych 
gcograficznycti z osią X} skierowaną na północ, osią X2 na wscliód oraz osią .xj skierowaną 
w dół (rys. 6). W takim układzie współrzędnych położenie uskoku określone jest przez 
dwa kąty, a trzeci kąt stosuje się do określenia kierunku przesunięcia na uskoku. Linia 
przecięcia się płaszczyzny uskoku z powierzchnią ziemi znana jest jako kierunek biegu 
uskoku, określony za pomocą kąta zwanego azymutem biegu (t)̂ .̂ Z kolei linia na powierzchni 
ziemi prostopadła do kierunku biegu uskoku, rozpatrywana w kierunku zagłębiania się 
uskoku, znana jest jako kierunek upadu uskoku. Kąt między kierunkiem upadu i upadem 
uskoku zwany jest kątem upadu 5 i mierzony jest w dół od płaszczyzny poziomej. Trzecim 
kątem jest kąt przesunięcia A, na uskoku, będący kątem między kierunkiem biegu uskoku 
i wektorem przesunięcia. 

Można łatwo pokazać (patrz np. Pujol, Herrmann 1990), że opisana podwójna para sił 
jest równoważna, w sensie generowanej radiacji sejsmicznej, dwóm dipolom, rozciągania 
i ściskania, skierowanym prostopadle do siebie i pod kątem 45° do osi xj i xj. Podwójna 
para sił i równoważny system dwóch dipoli są przedstawione na rysunku 2. Równoważność 
podwójnej pary sił z parą dipoli rozciągania i kompresji ma duże znaczenie, gdyż pozwala 
wprowadzić dwa wektory t = ,0,1) oraz p ,0-1), skierowane wzdłuż osi 
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X 2 

X 3 

Rys. 6. Określenie położenia uskoku w układzie współrzędnych geograficznych z osią X] skierowaną na 
północ, osią X2 skierowaną na wschód oraz osią X3 skierowaną w dół. Azymut biegu uskoku 4)s jest mierzony 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara od kierunku na północ, kąt upadu 5 jest mierzony w dół od 
płaszczyzny poziomej, a kąt X jest kątem między kierunkiem biegu uskoku i wektorem przesunięć S 

Fig. 6. Definition of tlie fault orientation in a geographic coordinate system with the x\ axis pointing to the 
north, the X2 axis pointing to the east, and the A-3 pointing downward. The strike angle (})« is measured 

clockwise froin north, the dip angle 5 is measured down from the horizontal piane, and the rake anglc X 

is the angle between the strike direction and the slip vector S 

dipoli. Trzeci wektor b = (0,1,0), prostopadły do tych dwóch wektorów, otrzymuje się 
z iloczynu wektorowego p i t; jest on skierowany wzdłuż osi X2. Oś odpowiadająca 
wektorowi t nazywana jest osią rozciągania T. Znajduje się ona w jednej z dwóch ćwiartek 
na płaszczyźnie (zy,^^), generujących przemieszczenia kompresyjne. Oś odpowiadająca 
wektorowi p, zwana osią kompresji P, znajduje się w ćwiartce dylatacyjnej. Trzecia oś 
odpowiadająca wektorowi b nazywana jest osią zerową B, ponieważ radiacja fali P wzdłuż 
tej osi równa się zeru. Te trzy osie są wyznaczane rutynowo w badaniach mechanizmów 
ognisk trzęsień ziemi, jako równoważna reprezentacja źródła opisywanego podwójną parą 
sił. Mechanizmem ogniska w sensie klasycznym nazywamy określenie położenia płaszczyzn 
nodalnych (płaszczyzna uskoku i płaszczyzna pomocnicza) oraz osi P i 7 dla prostego 
modelu źródła w postaci dyslokacji ścinania. 

Badanie mechanizmu ogniska najczęściej opiera na rozkładach znaków pierwszych 
wychyleii fal P rejestrowanych przez stacje sejsmiczne. Oki-eślanie mechanizmu ogniska 
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znacznie się upraszcza dzięki zastosowaniu sfery ogniskowej, na którą rzutuje się stacje 
sejsmiczne. Ich położenie na sferze określone jest przez kąt wyjścia fali ze źródła i przez 
azymut ze źródła na stację, W przypadku symetrycznego mecłianizmu ogniska wystarcza 
stosowanie połowy sfery, górnej lub dolnej. Celem otrzymania dwuwymiarowycłi diagramów 
mecłianizmu ogniska, stosuje się rzuty półsfery ogniskowej na płaszczyznę. Wykorzystuje 
się najczęściej projekcję stereograficzną zwaną siatką Wulffa, zacłiowującą równość kątów, 
lub siatkę Schmidta, zachowującą równość powierzchni. Na rysunku 7 pokazany jest dla 
przykładu mechanizm ogniska wstrząsu z dnia 30 września 1980 r. z kopalni Szombierki 
(Gibowicz 1984). 

N 

W -

Rys. 7. Mechanizm ogniska wstrząsu z 30 września 1980 r. z kopalni węgla Szombierki. Zastosowano 
projekcję równopowierzchniową dolnej półkuli. Czarne kółka i trójkąty oznaczają kompresyjne pierwsze 

wycłi.ylenie fali P, a kółka i trójkąty białe odpowiadają pierwszym wystąpieniom dylatacyjnym. P i T są 
osiami ściskania i rozciągania, a oś B jest osią zerową (Gibowicz 1984) 

Fig. 7. Fault-płane solution for tłie seismic event of 30 September 1980 in the Szombierki coal mine; 
a lower-łiemisphere equal-area projection is used. Solid circles and triangles mark compressional arrivals, and 

open circles and triangles represent dilatational arrivals of P waves. P and T are the axes of compression 
and tension, and B is the nuli axis (Gibowicz 1984) 

Mechanizm ogniska wskazuje na typ przesunięć na uskoku w ognisku. Może to być 
uskok przesuwczy lub zrzutowy. Z kolei uskok przesuwczy może być uskokiem prawo-
skrętnym lub lewoskrętnym, a uskok zrzutowy może być uskokiem normalnym lub odwró-
conym. Podstawowe rodzaje rozwiązań mechanizmów ogniska dla uskoku przesuwczego 
i uskoków zrzutowych pokazane są na rysunku 8, a typowe przykłady uskoków przedstawione 
są na rysunku 9. W praktyce spotyka się najczęściej rozwiązania mieszane, składające się 
ze składowych przesuwczych i zrzutowych. 
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b C) 

Compression Oilatation 

Rys. 8. Podstawowe rodzaje mechanizmów ogniska opisywanego podwójną parą sił: (a) pionowy uskok 
przesuwczy, (b) uskok zrzutowy odwrócony, (c) uskok normalny 

Fig. 8. Elementary types of fault-plane solutions: (a) veitical strike-slip fault; (b) dip-slip reverse fault; 
(c) dip-siip normal fault 

Foot wali 
Foot wali 

Rys. 9. Dwa rodzaje uskoków przesuwczych — (a) uskok prawoskrętny i (b) lewoskrętny, oraz dwa rodzaje 
uskoków zrzutowych — (c) uskok normalny i (d) uskok odwrócony (Ben-Menahem, Singh 1981} 

Fig. 9. Two types of strike-slip faults: (a) right-lateral and (b) left-lateral, and two types of dip-slip faults: 
(c) normal fault and (d) reverse fault (Ben-Menahem, Singh 1981) 
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5. Inwersja tensora momentu sejsmicznego 

Obliczanie składowych tensora momentu sejsmicznego z obserwacji pola przemieszczeń 
nazywamy jego inwersją. Znanych jest wiele metod inwersji w domenie czasu i w domenie 
częstotliwości, przy zastosowaniu różnych typów obserwacji. Inwersja tensora momentu 
w domenie czasu może być oparta na sformułowaniu opisanym równaniem (11). Jeżeli 
funkcja źródła nie może być określona lub założenie o źródle synchronicznym jest 
nie do przyjęcia, wówczas inwersję należy wykonać w domenie częstotliwości. Pole 
przemieszczeń w domenie częstotliwości, odpowiadające sformułowaniu (11), można 
wyrazić następująco: 

za-(x,y) = Mijif) G^ijif) (20) 

dla każdej częstodiwości / z osobna. Oba podejścia (11) i (20) prowadzą do inwersji 
iniowej w domenie czasu lub częstotliwości, dla których znane są szybkie algorytmy 

obliczeniowe (np. Press i in. 1990). 

Oba układy równań (11) i (20) mogą być zapisane w postaci macierzowej 

u = Gm (21) 

W domenie czasu wektor u składa się z n próbkowanych wartości przemieszczenia 
gruntu zapisanego na różnych stacjach, G jest macierzą o wymiarach n \ 6 zawierającą 
funkcje Greena, a wektor m = (M// , Mj2, M22, A^/i, M23, M^j) zawiera 6 niewiadomych 
składowych tensora momentu. W domenie częstotliwości równania (21) rozpisuje się 
osobno dla każdej częstotliwości. Szczegółowy opis postępowania dla obserwacji re-
gionalnych i lokalnych został podany przez Oncescu (1986). Zastosowanie inwersji 
tensora momentu do badania mikrowstrząsów opisane zostało przez 0 'Connella i Johnsona 
(1988). 

Główną trudnością w inwersji tensora momentu sejsmicznego jest poprawne ob-
liczenie funkcji Greena dla ośrodków o złożonej budowie geologicznej. Funkcja Greena 
ogólnie jest różna dla różnych składowych przemieszczeń i ma różne wartości w od-
niesieniu do poszczególnych stacji sejsmicznych. Najprostszym podejściem w domenie 
czasu jest bezpośrednie zastosowanie opisu radiacji źródła dla fal P, SV lub SH 
(np. Fitch i in. 1980; De Natale i in. 1987). Bardziej rygorystyczne podejście jest 
oparte na metodzie propagatorów macierzowych Thomsona-Haskella, stosowane w do-
menie częstotliwości. 

Wygodną w praktyce metodą opisu momentu tensora sejsmicznego jest opis przy pomocy 
jego wektorów własnych. Wyrażenie tensora momentu za pomocą jego wartości własnych 
dokonuje się poprzez rotację tegoż tensora z układu współrzędnych stosowanych w inwersji 
do układu współrzędnych związanych z osiami głównymi tensora. Teraz tensor momentu 
może być zapisany w prostej postaci diagonalnej 

Mij = niibij (22) 
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gdzie m. są wartościami własnymi M, a delta Kroneckera = 1 dla i = j oraz 5.j = O 

dla i ^ j. Źródła sejsmiczne bez zmian objętościowycłi można otrzymać poprzez narzucenie 
warunku, że ślad tensora momentu tr M jest równy zeru 

t r M = mi + 1112 + fn^ = O (23) 

lub w postaci bardziej ogólnej 

t r M = M// + M22 + - O (24) 

Suma składowych diagonalnych tensora momentu sejsmicznego podzielona przez 3 jest 
miarą zmiany objętości w źródle. Można łatwo pokazać, że tensor momentu opisujący 
podwójną parę sił musi mieć wyznacznik det M równy zem 

det M = mjm2ms = O (25) 

lub w postaci ogólnej 

d e t M = M}}M22^33 + 2MJ2M23MJ3 - MjjM23^ - M22Mj3^ - Mj3Mj2^~ O (26) 

Tak więc znikanie wyznacznika det M i śladu tr M tensora momentu jest warunkiem 
koniecznym i dostatecznym dla źródła opisywanego podwójną parą sił, reprezentującą 
procesy czystego ścinania w ognisku. Warunek znikania śladu tensora jest warunkiem 
liniowym. Natomiast warunek znikania wyznacznika tensora jest warunkiem nieliniowym. 
W takim przypadku do rozwiązania systemu równań (21) stosuje się metodę mnożników 
Lagrange'a (np. Oncescu 1986). Układ równań rozwiązywany jest iteracyjnie do momentu, 
gdy wyznacznik i ślad tensora M zbiegną się do zera. 

Skalarny moment sejsmiczny M ,̂ można obliczyć z danego tensora momentu przy 
pomocy następującej zależności 

= ( i /nl i + ImaO 
(27) 

gdzie nij i m^ są największymi wartościami bezwzględnymi tensora. Można go również 
obliczyć z zależności podobnych o następującej postaci (Silver, Jordan 1982) 

M o 
z M 

\ 

U 

J 

V ^ h nii 

\ J (28) 
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Po obliczeniu tensora momentu sejsmicznego w postaci ogólnej można oszacować jego 
odstępstwo od modelu podwójnej pary sił za pomocą na przykład zależności (Dziewoński 
i in. 1981) 

m 
G = 

mm 

''̂ '̂̂ ImaK (29) 

gdzie jest najmniejszą, a jest największą bezwzględną wartością własną 
tensora dewiatorycznego. Wartość tego stosunku może zmieniać się od O dla źródła 
modelowanego podwójną parą sił do 0,5 dla liniowego skompensowanego dipola wektoro-
wego. Znane są również inne metody służące do identyfikacji anomalnycti składowych 
tensora momentu sejsmicznego (np. Hudson i in. 1989; Riedesal, Jordan 1989; Vasco 1990). 

6. Wyniki badań mechanizmów ogniska wstrząsów górniczych 

Badanie mechanizmów ogniska zjawisk sejsmicznych prowadzi się w oparciu o rozkłady 
znaków pierwszych wychyleń fali P i kształt radiacji sejsmicznej oraz za pomocą inwersji 
tensora momentu sejsmicznego. Modelowanie ogniska przy pomocy podwójnej pary sił 
dotyczy wyłącznie procesów ścinania, a istnienie składowych nieścinających mechanizmu 
nie jest brane pod uwagę. Poniżej omówimy wyłącznie te badania, które rozpatrują uogólniony 
mechanizm ogniska wstrząsów górniczych. 

6.L R o z k ł a d y z n a k ó w p i e r w s z y c h w y c h y l e ń f a l i P o r a z k s z t a ł t 
r a d i a c j i 

Badanie mechanizmów ogniska zjawisk sejsmicznych występujących w pobliżu wyrobisk 
w kopalniach złota w Afryce Południowej wykazało istnienie dwóch typów mechanizmów. 
Do pierwszej grupy zaliczono mechanizmy z dominującymi pierwszymi wychyleniami fal 
P o charakterze dylatacyjnym, sugerując wystąpienie zjawisk implozyjnych w pobliżu 
wyrobiska (Joughin, Jager 1983). W grupie drugiej znalazły się zjawiska wykazujące radiację 
sejsmiczną zgodną z przesunięciami ścinającymi wzdłuż płaszczyzny rozrywu (Potgieter, 
Roering 1984; Spottiswoode 1984). 

Analiza rozkładów pierwszych wychyleń fali P dla zjawisk sejsmicznych w kopalni 
węgla w północnym Staffordshire w Anglii wykazała, że obserwuje się tam dwa różne 
mechanizmy ogniska — ścinający oraz implozyjny. Duże wstrząsy mają mechanizm ścinający 
i są prawdopodobnie wywołane tąpaniem filarów. Natomiast mniejsze zjawiska mają 
mechanizm implozyjny i są generowane zapadaniem się wyrobisk (Kusznir i in. 1980, 
1984; Westbrook i in. 1980). 

Wyniki sejsmicznego monitorowania podjętego w 1984 r. na wschodnim płaskowyżu 
Wasatch w stanie Utah w USA, na terenie podziemnej eksploatacji górniczej węgla 
i intensywnej sejsmiczności, wykazały występowanie wstrząsów o różnych mechanizmach 
(Williams, Arabasz 1989; Wong i in. 1989). Zarejestrowano liczne wstrząsy z pierwszymi 
wychyleniami fali P o charakterze wyłącznie dylatacyjnym. Williams i Arabasz (1989) 
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zauważyli jednakże, że wstrząsy te mogłyby mieć mechanizm ścinający, jeśliby wystąpiły 
na głębokości powyżej poziomu eksploatacji. Z kolei Wong i in. (1989) stwierdzili, że 
większość dużych wstrząsów, występujących na sąsiednim obszarze, ma mechanizm nie-
ścinający oraz że występują one poniżej poziomu eksploatacji. 

Teisseyre (1980) zaproponował mechanizm ogniska złożony ze składowych ścinająco-
-rozciągających oraz ścinająco-implozyjnych celem opisania obserwacji świadczących o kom-
pleksowym mechanizmie ogniska wstrząsów górniczych. Z teorii Teisseyre'a (1985) wynika, 
że procesy ścinające i rozciągające lub implozyjne mogą występować jeden po drugim lub 
jeśli występują jednocześnie, mogą być przesunięte w przestrzeni. Dla małych zjawisk 
sejsmicznych, takich jak wstrząsy górnicze, taki model jednoczesnej radiacji przemieszczeń 
ścinających i implozyjnych może być przyjęty do obliczeń kształtu radiacji sejsmicznej 
(Rudajev, Śileny 1985; Rudajev i in. 1986). 

Tak obliczoną radiację fal P, dla modelu ogniska ze składowymi ścinającymi i implo-
zyjnymi, zastosowano do badania mechanizmów zjawisk sejsmicznych w zagłębiu węglowym 

V • 

Kladno w Czechach (Rudajev, Sileny 1985; Rudajev i in. 1986) oraz na Górnym Śląsku 
(Rudajev i in. 1986). Obliczone amplitudy pierwszych wychyleń fal P były porównywane 
z amplitudami obserwowanymi od wstrząsów w rejonie Kladno (Rudajev i in. 1986; Sileny 
1986), a obliczone maksymalne amplitudy fal S były porównywane z amplitudami reje-__ V 
strowanymi od wstrząsów w Karwińskim Zagłębiu Węglowym w Czechach (Sileny 1989). 
Złożony model źródła okazał się adekwatnym opisem mechanizmów ogniska dla około 
jednej trzeciej badanych wstrząsów w zagłębiu Kladno. Składowa implozyjna miała na ogół 
małe wartości, nie przekraczające 10 procent wartości składowej ścinającej. Z kolei 
w Zagłębiu Karwińskim przyjęty model źródła okazał adekwatny do opisu mechanizmu 
ogniska połowy badanych wstrząsów górniczych. 

Badanie parametrów źródła wstrząsów górniczych w kopalni węgla w zagłębiu Ruhry 
w Niemczech dostarczyły dalszych dowodów na występowanie anomalnych mechanizmów 
ogniska (Gibowicz i in. 1990). Stwierdzono mianowicie, że stosunek energii fali S do fali 
P bywa anomalnie niski. Mechanizm ogniska wstrząsów promieniujących fale P o wysokiej 
energii powinien być mechanizmem ze składowymi nieścinającymi. Podobny wynik otrzymano 
z badań parametrów źródła słabych zjawisk sejsmicznych indukowanych budową szybu 
w granicie w Podziemnym Laboratorium Badawczym w Manitobie w Kanadzie (Gibowicz 
i in. 1991). Obserwowane tam wstrząsy promieniujące fale P o wysokiej energii były 
najprawdopobniej zjawiskami z nieścinającym mechanizmem ogniska. 

6.2. I n w e r s j a t e n s o r a m o m e n t u s e j s m i c z n e g o 

Sato i Fujii (1989) jako pierwsi zastosowali inwersję pełnego tensora momentu sejsmi-
cznego do badania zjawisk sejsmicznych w kopalni. Badali oni mechanizm ogniska 15 
wstrząsów związanych z dużym wyrzutem gazu, który wystąpił w styczniu 1986 r. w kopalni 
węgla Sunagawa w Japonii. Dla 12 wstrząsów otrzymano rozwiązania świadczące o ści-
nającym mechanizmie ogniska. Odmienne wyniki otrzymano dla dwóch słabych wstrząsów, 
które wystąpiły w kopalni węgla Horonai w Japonii (Fujii, Sato 1990). Inwersja tensora 
momentu dla tych zjawisk wykazała, że były to wstrząsy z nieścinającym mechanizmem 
ogniska. Zjawiska te wystąpiły w sąsiedztwie wyrobiska przy eksploatacji ścianowej. 
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Badania mechanizmów ogniska wstrząsów górniczych przy pomocy tensora momentu 
sejsmicznego zostały podjęte, w dosyć szerokim zakresie, w Polsce. Wiejacz (1990, 1991) 
3adał mechanizm źródła 60 wstrząsów, w przedziale magnitud od 1,6 do 2,5, które wystąpiły 
w kopalni miedzi Rudna. Na ogół rozwiązania oparte na obserwacjach o wysokiej jakości 
wykazują dominację składowej ścinania, aczkolwiek czasami składowa izotropowa bywa 
znaczna. Składowa LSDW odpowiadała we wszystkich przypadkach jednoosiowej kompresji 

i zazwyczaj przewyższała składową 
izotropową. Przebadano również pra-
wie 200 wstrząsów z kopalni węgla 
Wujek i Ziemowit, które wystąpiły 
w 1993 r. i miały magnitudę w prze-
dziale wartości od 1,1 do 3,6 (Gibo-
wicz, Wiejacz 1994; Wiejacz 1995). 
Przykład poprawnych rozwiązań ten-
sora momentu sejsmicznego dla dwóch 
wstrząsów z kopalni Wujek jest przed-
stawiony na rysunku 10. W wielu 
przypadkach jednakże rozwiązania 
pełnego tensora momentu są wątpliwe 
z powodu niekorzystnej geometrii sie-
ci sejsmicznych. Pozostałe dwa roz-
wiązania, dewiatoryczny tensor mo-
mentu i podwójna para sił, są na ogół 
podobne. Składowe LSDW są w wię-
kszości przypadków małe, rzadko 
przekraczając 20 procent całego roz-
wiązania. Składowe ścinania dominują, 
reprezentując przesunięcia na prawie 
pionowych płaszczyznach nodalnych. 

Stwierdzono również, że sekwencje wstrząsów występujących w określonym obszarze 
kopalni mają podobne mechanizmy ogniska, opisane przy pomocy dewiatorycznego tensora 
momentu (Gibowicz, Wiejacz 1994, Wiejacz 1995). Taki przykład przedstawiony jest na 
rysunku 11. Dwie grupy wstrząsów związanych z eksploatacją trzech ścian w kopalni 
Wujek w okresie od lutego do kwietnia 1993 r. charakteryzują się własnymi typowymi 
mechanizmami ogniska. 

Następny przypadek zastosowania inwersji tensora momentu sejsmicznego do badań 
mechanizmu ogniska bardzo słabych zjawisk sejsmicznych generowanych przez prace 
górnicze został opisany przez Feigniera i Younga (1992). Zbadali oni 33 mikrowstrząsy, 
o magnitudzie od - 4 do - 2 , wywołane budową chodnika w granicie na głębokości 
420 m pod powierzchnią ziemi w Podziemnym Laboratorium Badawczym w Kanadzie. 
Stwierdzono występowanie licznych wstrząsów z eksplozyjnym i implozyjnym me-
chanizmem ogniska. Co więcej, położenie ognisk z mechanizmem zawierającym skła-
dowe rozciągania pokrywało się z rozrywami obserwowanymi wizualnie w stropie 
chodnika. 

Rys. 10. Przykłady rozwiązań trzech postaci tensora 
momentu sejsmicznego — pełnego, dewiatorycznego 

i podwójnej pary sił — przedstawione na dolnej półkuli 
ogniskowej w projekcji równopowierzcłiniowej, dla dwóch 

wstrząsów z 1993 r. z kopalni Wujek 
(Gibowicz, Wiejacz 1994) 

Fig. 10. Examples of generał, deviatoric and double couple 
moment tensor solutions, displayed on a lower hemisphere 

equal-area projection, for two seismic events which 
occurred in 1993 at the Wujek coal mine (Gibowicz, 

Wiejacz 1994) 
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Rys. 11. Mechanizmy ogniska opisywane za pomocą dewiatorycznego tensora momentu sejsmicznego dla 
wstrząsów w kopalni Wujek, które wystąpiły między lutym i kwietniem 1993 r. Strzałka wskazuje kierunek 

prac gómiczycłi prowadzonycłi na trzech ścianach (Gibowicz, Wiejacz 1994) 

Fig. II. Deviatoric moment tensor solutions for seismic events at Wujek coal minc, which occurred between 
February and April 1993. The arrow indicates the direction of longwall mining (Gibowicz, Wiejacz 1994) 

McGarr (1992a) badał 3 wstrząsy o magnitudzie od 2,1 do 3,4, zarejestrowane w jednej 
z kopalń złota w Afryce Południowej. Inwersja tensora momentu wykazała, że mechanizm 
ogniska tych zjawisk posiada znaczącą składową implozyjną. W kopalni tej występują uskoki 
o dużych zrzutach. Prowadzenie prac górniczych w sąsiedztwie takich uskoków stymuluje 
sejsmiczność związaną z przesunięciami na uskokach oraz zaciskaniem się wyrobisk. Efekty te 
są widoczne w rozwiązaniach tensora momentu sejsmicznego w postaci składowej izotropowej 
odpowiadającej zmianom objętościowym w ognisku. Z badań następnych 10 wstrząsów, o mag-
nitudach od 1,9 do 3,3, z tego samego obszaru wynika, że tensory momentu mają dwojaki 
charakter, w sensie obecności w nich składowych ścinania i implozji (McGarr 1992b). Dla 7 
zjawisk stwierdzono obecność znaczącej redukcji objętościowej w ognisku, natomiast dla pozo-
stałych 3 zjawisk zmiany objętościowe nie zostały stwierdzone. 

Zintegrowany System Sejsmiczny (ISS) stosowany do monitorowania sejsmiczności 
w kopalniach złota w Afryce Południowej zawiera algorytm na inwersję tensora momentu 
sejsmicznego w czasie rzeczywistym, jeśli zapewnione są obserwacje o odpowiedniej jakości 
(Mendecki 1993). Tak więc inwersja tensora momentu drugiego rzędu jest prowadzona 
rutynowo w Afryce Południowej, jednakże wyniki tych obliczeń nic są jeszcze dostępne 
w literaturze profesjonalnej. 
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7. Wnioski 

Inwersja tensora momentu sejsmicznego, jeżeli źródło sejsmiczne może byc rozważane 
jako punktowe, jest najlepszym podejściem do badania mechanizmów ognisk wstrząsów 
górniczych. I:>tnienie wyrobisk i pustek poeksploatacyjnych w kopalniach stwarza korzystne 
warunki do generacji wstrząsów o mechanizmach odbiegających od procesów czystego 
ścinania, charakteryzujących ogniska naturalnych trzęsień ziemi. 

Najbardziej interesującą dekompozycją tensora momentu sejsmicznego przy badaniu ognisk 
wstrząsów górniczych, szczególnie przy badaniu sejsmiczności związanej z filarami ochronnymi, 
wydaje się być dekompozycja tensora na część izotropową, odpowiadającą zmianom objętościo-
wym w ognisku, na liniowy skompensowany dipol wektorowy, odpowiadający ściskaniu lub 
rozciąganiu jednoosiowemu, oraz na podwójną parę sił, opisującą procesy ścinania. 

Należy również odnotować, że składowe nieścinające tensora momentu sejsmicznego są 
trudne do wykrycia, jeżeli procesy ścinania dominują w ognisku wstrząsu. W takim 
przypadku inwersja tensora momentu prowadzi do rozwiązań klasycznych, odpowiadających 
mechanizmowi ścinania opisywanemu podwójną parą sił. 

Przekazano 15 grudnia 1994 r. 

Literatura 

Aki K., Richards P. G., 1980: Quantitative Seismology. Theory and Methods. W. H. Freeman, San Francisco. 
Backus G. E., 1977a: Interpreting the seismic glut moments of total degree two or less. Geophys. J. R. Astr. 

Soc. 51, 1—25. 
Backus G. E., 1977b: Seismic sources with observable glut moments of spatial degree two. Geophys. J. R. Astr. 

Soc. 51, 27—45. 
Backus G. E., Mulcahy M., 1976: Moment tensors and other phenomenological descriptions of seismic sources. 

I.- Continuous displacements. Geophys. J. R. Astr. Soc. 46, 341—371. 
Ben-Menahem A., Singh S. J., 1981: Seismic Waves and Sources. Springer-Yerlag, New York. 
De Natale G., lannaccone G., Martini M., Zollo A., 1987: Seismic sources and attenuation properties at the 

Campi Flegrei volcanic area. Pure Appl. Geophys. 125, 883—917. 
Dziewoński A. M., Chou T.-A., Woodhouse J. H., 1981: Determination of earthguake source parameters from 

waveform data for studies of global and regional seismicity. J. Geophys. Res. 86, 2825—2852. 
Feignier B., Young R.P., 1992: Moment tensor inversion of induced microseismic events: Evidence of non-shear 

failures in the -4<M <-2 moment magnitude rangę. Geophys. Res. Lett. 19, 1503—156. 
Fitch T. J., McCowan D. W., Shields M. W., 1980: Estimation of seismic moment tensor from teleseismic body 

wave data with application to intraplate and mantle earthąuakes. J. Geophys. Res. 85, 3817—3828. 
Foulger G. R., 1988: Hengill triple junction, SW Iceland. l.Anomalous earthąuake focal mechanisms and implications 

for process within the geothermal reservoir and at accretionary piąte boundaries. J. Geophys. Res. 93, 
13,507—13,523. ^ 

Frohlich C., Riedesel M. A., Apperson K. D., 1989: Note concerning possible mechanisms for non-double-couple 
earthąuake sources. Geophys. Res. Lett. 16, 523—526. 

Fujii Y., Sato K., 1990: Dljference in seismic moment tensors between microseismic events associated with a gas 
outburst and those induced by longwall mining activity. Rockbursts and Seismicity in Mines (C.Fairhurst, 
ed.), pp. 71—75. Balkema, Rotterdam. 

Gibowicz S. J., 1984: The mechanism of large mining tremors in Poland. Rockbursts and Seismicity in Mines 
(N. C. Gay, E. H. Wainwright, ed.), pp. 17—28. S. Afr. Inst. Min. Metal., Johannesburg. 

28 Wykłady nr 8 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95 

Gibowicz S. J., 1990a: Seismicity induced by mining. Adv. Geophys. 32, 1—74. 
Gibowicz S. J., 1990b: Keynote lec turę: The mechanism of seismic events induced by mining — a rewie w. 

Rockbursts and Seismicity in Mines (C. Fairhurst, ed.), pp. 3—27. Balkema, Rotterdam. 
Gibowicz S. J., 1993: Keynote address: Seismic moment tensor and the mechanism of seismic events in mines. 

Rockbursts and Seismicity in Mines (R. P. Young, ed.), pp. 149—155. Balkema, Rotterdam. 
Gibowicz S. J., Wiejacz P., 1994: A searchfor the source non-shearing components of seismic events induced in Polish 

coal mine. Materials 16th Annual Seismic Research Symposium, 7—9 September 1994, Thornwood, New York. 
Gibowicz S. J., Harjes H.-P., Schafer M., 1990: Source parameters of seismic events at Heinrich Robert mine, Ruhr 

basin, Federal Republic of Germany: Evidence for nondoubie-couple events. Buli. Seism. Soc. Am. 80, 88—109. 
Gibowicz S. J., Young R. P., Talebi S., Rawlence D. J., 1991: Source parameters of seismic events at the 

Underground Research Laboratory in Manitoba, Canada: Scaling relations for the events with moment 
magnitude smaller than -2. Buli. Seism. Soc. Am. 81, 1157—1182. 

Gilbert F., 1970: Excitation of the normal modes of the earth by earthquake sources. Geophys. J. R. Astr. Soc. 
22, 223—226. 

Hudson J. A., Pearce R. G., Rogers R. M., 1989: Source type plot for inversion of the moment tensor. J. 
Geophys. Res. 94, 765—774. 

Jost M. L., Herrmann R. B., 1989: A student's guide to and review of moment tensors. Seism. Res. Lett. 60, 
37—57. 

Joughin N. C., Jager A. J., 1983: Fracture of rock at stopę faces in South African go Id mines. Symp. Pap., 
Rockbursts: Predict. Control, pp. 53—66. Inst. Min. Metal., London. 

Julian R. R., Sipkin S. A., 1985: Earthquake processes in the Long Yalley caldera area, California. J. Geophys. 
Res. 90, 11,155—11,169. 

Knopoff L., Randall M. J., 1970: The compensated linear-vector dipole: A possible mechanism for deep earthguakes. 
J. Geophys. Res. 75, 1957—1963. 

Kusznir N. J., Ashwin D. P., Bradley A. G., 1980: Mining induced seismicity in the North Staffordshire coal 
field, England. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., Geomech. Abstr. 17, 44—55. 

Kusznir N. J., Al-Saigh N. H., Ashwin D. P., 1984: Induced seismicity generated by longwall coal mining in 
the North Staffordshire coalfield, U.K. Rockbursts and Seismicity in Mines (N. C. Gay, E. H. Wainwright, 
ed.), pp. 153—160. S. Afr. Inst. Min. Metal., Johannesburg. 

Lenhardt W. A., Hagan T. O., 1990: Observations and possible mechanisms of pillar-associated seismicity at 
great depth. Technical Challenges in Deep Level Mining, pp. .1183—1194. S. Afric. Inst. Min. Metal., 
Johannesburg. 

McGarr A., 1992a: An implosive component in the seismic moment tensor of a mining-induced tremor. Geophys. 
Res. Lett. 19. 1579—1582. 

McGarr A., I992b: Moment tensors of ten Witwatersrand mine tremors. Pure Appl. Geophys. 139, 781—^780. 
Mendecki A. J., 1993: Keynote address: Real time quantitative seismology in mines. Rockbursts and Seismicitiy 

in Mines (R. P. Young ed.), pp. 287—295. Balkema, Rotterdam. 
0'Connell D. R. H., Johnson L. R., 1988: Second-order moment tensors of microearthąuakes at The Geysers 

geothermal field, California. Buli. Seism. Soc. Am. 78, 1674—1692. 
Oncescu M. C., 1986: Relative seismic moment tensor determination for Yrancea intermediate depth earthguakes. 

Pure Appl. Geophys. 124, 931—940. 
Potgieter G. J., Roering C., 1984: The influence of geology on the mechanisms of mining-associated seismicity 

in the Klerksdorp gold-field. Rockbursts and Seismicity in Mines (N. C. Gay, E. H. Wainwright, ed.), pp. 
45—50. S. Afr. Inst. Min. Metal., Johannesburg. 

Press W. H.. Flannery B. P., Teukolsky S. A., Yetterling W. T., 1987: Numerical Recipes: The Art of Scientific 
Computing. Cambridge University Press, Cambridge. 

Pujol J., Herrmann R. B., 1990: A student's guide to point sources in Iwmogeneous media. Seismol. Res. Lett. 
61, 209—224. 

Riedesel M. A., Jordan T. H., 1989: Display and assessment of seismic moment tensors. Buli. Seism. Soc. Am. 
79, 85—100. 

V 
Rudajev V., Sileny J., 1985: Seismic events with non-shear components: II. Rock bursts with implosive source 

component. Pure Appl. Geophys. 123, 17—25. 

Wykłady nr 8 29 



Underground Exploitation School '95 

V 

Rudąjev V., Teisseyre R., Kozak J., Sileny J., 1986: Possible mechanism of rockbursts in coal mines. Pure Appl. 
Geophys. 124, 841—855. 

Sato K., Fujii Y., 1989: Source mechanism of a large scalę gas oiitburst at Simagawa coal mine in Japan. Pure 
Appl. Geophys 129, 325—343. 

Sileny J., 1986: Inversion of first-motion amplitiides recorded by local seismic network for rockburst mechanism 
study in the Kladno, Czechoslovakia, mining orea. Acta Geophys. Pol. 34, 201—213. 

Sileny J.. 1989: The mechanism of smali mining tremors from amplitudę inversion. Pure Appl. Geophys. 129, 
309—324. 

Siiver P. G., Jordan T. H., 1982: Optimal estimation of scalar seismic moment. Geophys. J. R. Astr. Soc. 70, 
755—787. 

Spottiswoode S. M., 1984: Source mechanisms of mine tremors at Bly\'ooruitzicht gold mine. Rockbursts and Seismicity 
in Mines (N. C. Gay, E. H. Wainwright, ed.), pp. 29—37. S. Afr. Inst. Min. Metal., Johannesburg. 

Stump B. W., Johnson L. R., 1977: The de terminali on of source properlies by the linear inversion of seismograms. 
Buli. Seism. Soc. Am. 67, 1489—1502. 

Teisseyre R., 1980: Some remarks on the source mechanism of rock bursts in mines and on the possible source 
extension. Acta Mont. 55, 7—13. 

Teisseyre R., 1985: Creep fIow and earthcjuake rebound: System of the internal stress evolution. Acta Geophys. 
Pol. 33, 11—23. 

Vasco D. W., 1990: Moment-tensor invariants: Searching for non-double-couple earthquakes. Buli. Seism. Soc. 
Am. 80, 354—371. 

Westbrook G. K., Kusznir N. J., Browitt C. W. A., Holdsworth B. K., 1980: Seismicity induced by coal mining 
in Stoke-on-Trent (U.K.). Eng. Geol. 16. 225—241. 

Wiej acz P., 1991: Badania mechanizmów wstrząsów górniczych przy wykorzystaniu tensora momentu sejsmicznego. 
Rozprawa doktorska, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa. 

Wiej acz P., 1992: Calculation of seismic moment tensor for mine tremors from the Legnica-Glogow copper basin. 
Acta Geophys. Pol. 40, 103—122. 

Wiejacz P., 1995: Moment tensors for seismic even!s from Upper Silesian coal mines, Poland. Proc. MJFR-2, 
Second Intern. Conference on Mechanics of Jointed and Faulted Rock, 10—14 April 1995, Yienna. Balkema, 
Rotterdam. 

Williams D. J., Arabasz W. J., 1989: Mining-r^lated and te etanie seismicity in the East Mountain area, Wasatch 
Plateau, Utah, U.S.A. Pure Appl. Geophys. 129, 345—368. 

Wong I. G., Humprey J. R., Adains J. H., Silva W. J., 1989: Obsemitions of mine seismicity in the eastem Wasatch 
Plateau, Utah. U.S.A.: A possible case of implosional failure. Pure Appl. Geophys. 129, 369—405. 

The focal mechanism of seismic events in mines 

Abstract 
There is growing evidence that alternative earthąuake mechanisms, other than shear 

failure, are possible. The most prominent cases of anomalous focal mechanisms are reported 
from mine seismicity studies. The classical approach to this problem is based on first 
motion distributions and seismic radiation patterns. The moment tensor approach is in this 
respect the most generał one, sińce moment tensors describe completely the equivalent 
forces of a seismic point source. Although moment tensor inversions on a global scalę 
have been routinely performed for several years, the application of this techniąue to local 
events, especially to those induced by mining, is a relatively recent innovation. This 
approach is mostly used in Polish and South African mines, and to a limited extend in 
Japan and Canada. 
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Charakterystyka wstrząsów górniczych w strefie bliskiego pola 
falowego 

Słowa kluczowe 

Bliskie pole falowe-wstrząs górotworu-dynamiczne obciążenie-model Briine'a 

Streszczenie 

Pole przemieszczeń ruchu falowego można podzielić na pole dalekie i na pole bliskie. 
Podział ten trudno jednoznacznie zdefiniować, można jednak uznać, że dalekie pole falowe 
występuje w odległości dużej w porównaniu do wymiarów źródła i długości fali wypro-
mieniowanej ze źródła. 

Analiza skutków dynamicznego oddziaływania wstrząsów indukowanycłi działalnością 
górniczą na wyrobiska podziemne (tąpania) oraz wyniki pomiarów sejsmometrycznych 
uzyskiwane w bliskiej odległości od ognisk wstrząsów wskazują jednoznacznie na odmienną 
cłiarakterystykę ruchu drgającego w strefie bliskiego pola falowego. Znajomość tej chara-
kterystyki, poza istotnymi względami poznawczymi, ma olbrzymie znaczenie praktyczne 
w rozwiązywaniu problemu stateczności podziemnych wyrobisk górniczych na wpływy 
sejsmiczne. 

Sejsmogramy z bliskiego pola falowego mają często kształt pojedynczego impulsu. Ich 
interpretacja geomechaniczna prowadzi do wniosku, że impuls ten odpowiada pojedynczej 
sile wymuszającej. Ma on charakter udaru, który działa na wyrobisko górnicze, często 
z orientacją przestrzenną. Fakt ten uwidacznia się także w skutkach tąpnięć. 

Wyniki rejestracji silnych wstrząsów w bliskim polu falowym oraz rozwiązania modelowe 
wykazują, że blisko źródła możliwe są prędkości drgań cząstek rzędu kilku m/s i przyrosty 
naprężeń dynamicznych do 50 MPa. 

1. Wprowadzenie 

Eksploatacja węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu węglowym indukuje każdego 
roku 1000—2000 zjawisk sejsmicznych o lokalnej magnitudzie M > 1,5. W tej liczbie 
zjawisk tylko 10—20 stanowią tąpnięcia, powodujące ciężkie urazy górników oraz znaczne 
uszkodzenia wyrobisk. 

W przypadku stateczności podziemnych wyrobisk górniczych, określonej przez układ 
obudowa-górotwór, kluczem dla uzyskania poprawy i postępu w tym zakresie jest znajomość 
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rzeczywistych charakterystyk i wartości parametrów drgań, jakie generowane są przez 
zjawiska sejsmiczne w takim układzie. 

Obecnie największa liczba tąpań notowana jest w wyrobiskach chodnikowych, zde-
cydowanie słabiej zabezpieczonych od wyrobisk ścianowych. Anahza zaistniałych tąpnięć 
wykazuje, że ich bezpośrednią przyczyną są wstrząsy lokalizowane w nadległych war-
stwach stropowych. W warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego są to grube 
ławy (20—150 m) mocnych piaskowców, których wytrzymałość na ściskanie dochodzi 
do 100 MPa. 

W aspekcie bezpośrednich przyczyn zaistnienia skutków wyróżnia się najczęściej dwa 
podstawowe typy tąpnięć: 

1) powodujące zniszczenie wyrobiska i urazy górników na skutek eksplozyjnego rozpadu 
węgla zainicjowanego dochodzącą do wyrobiska falą o charakterze impulsowym (zmiana 
obciążeń dynamicznych). 

2) powodujące zniszczenia wyrobiska i urazy górników na skutek bezpośredniego, 
ukierunkowanego i silnego impulsu dynamicznego ze stropu. 

Analiza sesjmogramów wykazuje, że ogniska wstrząsów wywołujących tąpnięcie loka-
lizowane są w warstwach stropowych w odległości do 200 m od skutków w wyrobisku, 
a magnitudy tych zjawisk z reguły zawierają się w przedziale 1,5—3. Miejsca w wyrobiskach, 
w których występują zniszczenia to najczęściej strefy koncentracji naprężeń wynikające 
z zaszłości eksploatacyjnych (np. krawędzie, filary, zroby itp.) lub zaburzeń naturalnych 
(np. uskoki). 

Z powyższych stwierdzeń wynika, że analiza rzeczywistych parametrów charakteryzu-
jących drgania i naprężenia dynamiczne w bliskim polu falowym oraz znajomość rozkładu 
stanu naprężeń statycznych może przynieść postęp w opracowaniu kryteriów tąpnięcia. 
Niestety, obserwuje się ogromny brak odpowiednich zapisów wstrząsów z bezpośredniej 
bliskości źródła wstrząsu. Z tego powodu przytacza się w artykule kilka rejestracji, które 
zdaniern autora mogą być interesujące dla badających to zagadnienie. Przedstawione są 
również zapisy i wartości drgań cząstek otrzymane na poligonach badawczych w zagłębiach 
górniczych RPA. 

2. Przykłady rejestracji i analizy wstrząsów górniczych w bliskim polu falowym 

Przedstawione w artykule sejsmogramy pochodzą z rejestracji wstrząsów na głębokości 
800 m, z rejonu ściany 21E i 22E w kopalni „Szombierki" (rys. 1). 

Jedną grupę zapisów stanowiły rejestracje z dalekiego pola falowego (500 m i więcej 
od źródła wstrząsu, dla zjawisk o M > 1,5) charakteryzujce się dobrym wykształceniem 
poszczególnych grup falowych, stosunkowo niską częstotliwością drgań dominujących 
(2—5 Hz) i niewielką maksymalną prędkością drgań cząstek górotworu (a co się 
z tym wiąże — niewielkimi wartościami pola naprężeń dynamicznych). Na rysunku 
2a przedstawiono przykład takiego zapisu (odległość hipocentralna R = 1100 m) dla 
wstrząsu o energii E = 1 x 10^ J, (magnituda 2,2). Mechanizm tego zjawiska określono 
na dip-slip normalny i azymucie prawie równoległym do krawędzi (501), która jest 
przyczyną wytworzenia się strefy koncentracji ciśnień w tym rejonie. Parametry źródła 
tego wstrząsu (r określone dla modelu Madariagi, Aa — spadek naprężeń Brune'a) 
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Rys. 1. Sytuacja górniczo-geologiczna w rejonie ściany 21E i 22E w KWK Szombierki 

Fig. I. Mining and geological situation near longwall N^ 21E and 22E of Szombierki Mine 

4 M < * I I 4 

« 

M H 

H 

s 

fi s 

ri H 

ttvvr4x» 

1.3699 i.seos 

1.4241 sa.040 

36.178 894698 

31.693 38.939 

T PT i i ' I ' I "I 

M 

H 

H 

L I I—I—I I I 1 I I—I I I I I I I—I—1—r 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

H 

r I •> 

<2) 

ta > 

.taA I I t I I > t I 1 » t lUI I > I I 1 > I I I > I 1 I I t 1 j 
e . e i . 3. e 6. a 

Rys. 2a. Prędkość (1, 2, 3) i przyspieszenie (4, 5, 6) dla wstrząsu o magnitudzie M l = 2,2 (w dalekim polu 
falowym) 

Fig. 2a. Yelocity (1, 2, 3) and acceleration (4, 5, 6) for a tremor of magnitude M l = 2.2 (in a far-field) 
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Mo = 6,25 X 10 12 Nm, 
Aa = 1,18 MPa. 
r = 130 m 
Model Madariagi daje w warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego bardziej realne 

rozmiary źródła niż model Brune'a (Gibowicz 1989), co potwierdzają również wyniki 
obserwacji prowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa. 

Z kolei rysunek 3a przedstawia sejsmogram tego samego wstrząsu, ale zarejestrowanego 
w bliskim polu falowym — 300 m od ogniska. Widoczna jest wyraźna różnica formy 
sejsmogramu, który w swoim kształcie zbliżony jest do pojedynczego impulsu. Ma-
ksymalne prędkości drgań cząstek osiągają w tym przypadku wartości rzędu 0,03 m/s, 
przy częstotliwości dominującej 5—20 Hz, natomiast maksymalne przyspieszenia drgań O 
wynoszą ponad 5 m/s . Widoczna jest również wyraźnie różnica w chrakterze ruchu 
cząsteczki gruntu. Dla zapisów w bliskim polu falowym jest to ruch o charakterze 
impulsowym z wyraźnie uprzywilejowanym kierunkiem drgań (rys. 3b), natomiast w da-
lekim polu falowym ruch cząski jest bardziej złożony i nie wykazuje szczególnie 
uprzywilejowanego kierunku (rys. 2b). 

Rys. 2b. Trajektoria ruch cząsteczki gruntu od wstrząsu o M l = 2,2 (w dalekim polu falowym) 

Fig. 2b. Particie ground motion (yelocity) for a tremor of magnitude ML = 2.2 ( in a far field) 

Na rysunkach 4a i 4b przedstawiono zapis wstrząsu o energii 4 X 10^ J, zare-
jestrowany z odległości 250 m od ogniska. Prędkości drgań cząstek górotworu osiągają 
w tym przypadku wartości rzędu 0,01 m/s, przemieszczenia 0,0003 m, a przyspieszenia 

2 
rzędu 1 m/s . 
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Rys. 3a. Prędkość (1, 2, 3) i przyspieszenie (4, 5, 6) dla wstrząsu o magnitudzie ML = 2,2 zapisanego 
w bliskim polu falowym (odległość hipocentralna R = 300 m) 

Fig. 3a. Yelocity (1, 2, 3) and acceleration (4, 5, 6) for a tremor of magnitude ML = 2.2 recorded in 
a near-field (distance R = 300 m) 
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Rys. 3b. Trajektoria ruchu cząsteczki gruntu od wstrząsu o ML = 2,2 (w bliskim polu falowym) 

Fig. 3b. Particie ground motion (veIocity) for a tremor of magnitude ML = 2.2 recorded in a near-field 
(distance R = 300 m) 
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Rys. 4a. Prędkość (1, 2, 3) i przyspieszenie (4, 5. 6) dla wstrząsu o ML = 1,9 zapisanego w bliskim polu 
falowym (odległość hipocentralna R = 250 m) 

Fig. 4a. Yelocity (1, 2, 3) and acceleration (4. 5, 6) for a tremor of magnitude ML = 1.9 recorded in 
a near-field (distance R = 250 m) 

Rejestracje z bliskiego pola falowego innych wstrząsów również wykazują charakter 
zapisu zbliżony do impulsu. 

Wyniki rejestracji z rejonu ściany 22E w KWK Szoijibierki zebrano w tabeli 1. 
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Rys. 4b- Przemieszczenie cząsteczki dla wstrząsu o ML = 1,9 zapisanego w bliskim polu falowym (odległość 
hipocentralna R = 250 m) 

Fig. 4b. Displacement for a tremor of magnitude ML = 1-9 recorded in a near-field (distance R = 250 m) 
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Fig. 5a. Przemieszczenie dla wstrząsu o ML = 2,4 zapisanego w bliskim polu falowym w Vaal Reefs Mine 
(z McGarr 1993) 

Fig. 5a. Displacement for a tremor of magnitude ML = 2.4 recorded in a near-field in Vaal Reefs Mines 
(after McGarr 1993) 
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Rys. 5b. Prędkość gruntu dla wstrząsu o ML = 2,4 zapisanego w bliskim polu falowym w Vaal Rcefs Mine 
(z McGarr 1993) 

Fig. 5b. Yelocity for a tremor of magnitude ML = 2.4 recorded in a near-field in Vaal Reefs Mine after 
(McGarr 1993) 

Tablela 1. Wyniki podziemnych rejestracji wstrząsów górniczych w bliskim polu falowym 

Table I. The results of the recording of underground mining tremors in the near-wave field 

Magnituda Energia 

J 

Odległość 
hipocentralna 

m 

Składowa 7 

mm/s 

Składowa N-S 

mm/s 

Składowa E-W 

mm/s 

2,2 1 X 1 0 ^ 300 21,7 15,5 30,8 

2,0 4 X 1 0 ^ 210 6,2 4,2 8,5 

1,5 1 X 1 0 ^ 500 8,3 5.1 8,4 

2 4 X 1 0 ^ 250 20.0 6,0 9,0 

1.4 3 X 1 0 ^ 430 1,0 2,2 1,4 

1.4 3 X 1 0 " ^ 390 2,0 2,0 2,4 

1.5 4 X 1 0 " ^ 450 1,4 2,2 1,9 

1,6 6 X 1 0 ^ 310 1,4 0,4 2,3 
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3. Wyniki pomiarów i analizy zapisów wstrząsów w bliskim polu falowym z innych 
zagłębi górniczych 

Zapisów silnych wstrząsów górotworu w strefie blisko źródła (magnituda 2—5) istnieje 
niewiele. Dla celów projektowych i stosowania profilaktyki tąpaniowej, znajomość parametrów 
drgań blisko źródła jest sprawą pierwszorzędnej wagi. Praktycznie każdy taki zapis daje 
nowe, istotne dla praktyki górniczej, informacje. Z tej przyczyny zostaną przytoczone 
przykłady takich zapisów i anahz uzyskane w innych zagłębiach górniczych, szczególnie 
w RPA. 

W swoim artykule McGarr (1993) przedstawia podziemne rejestracje z Zagłębia Wi-
twatersrand. Zapis wstrząsu uzyskany podczas specjalnie przygotowanego poligonu w Western 
Deep Levels Minc z odległości 1100 m wykazuje wektorową prędkość drgań cząstek o 
0,0072 m/s. Energia tego wstrząsu wynosiła 2,5 x 10 J. 

Na rysunkach 5a i 5c przedstawione są odpowiednio zapisy przemieszczenia i prędkości 
n 

drgań cząsteczek górotworu od wstrząsu o energii 2 x 1 0 J z odległości 1400 m. Prędkości 
drgań cząstek osiągają maksymalne wartości na składowej pionowej i wynoszą około 
0,0015 m/s, a przemieszczenia rzędu 0,0002 m. 

Porównując prędkości drgań cząstek otrzymane w GZW z wartościami podanymi przez 
McGarra, można stwierdzić istotne podobieństwo. Co prawda prędkości cząstek w GZW 
Dyły nieco wyższe, ale były one określane na mniejszej odległości hipoccntralnej. W pracy 
McGarr (1993) dochodzi do wniosku, że drgania gruntu stanowiące potencjalne zagrożenie 
dla wyrobisk górniczych są ograniczone do obszaru w pobliżu źródła sejsmicznego, gdzie 
maksymalne prędkości drgań cząstek mogą osiągać wartości rzędu 4 m/s. Stwierdza on 
również, że prędkości drgań gruntu wydają się nie wykazywać korelacji z magnitudą 
wstrząsów. 

Z kolei Ortlepp w swoim artykule (Ortlepp 1993) pisze, że szczegółowe badania 
zniszczeń po dwóch tąpnięciach dowodzą występowania dużych prędkości drgań gruntu 
w obszarze bliskim źródła. Blake i Cuvelier (Blake, Cuvelier 1990) obliczyli wartość 
prędkości v = 0,97 m/s dla tąpnięcia o M^ = 3,0 w odległości epicentralnej około 
25 m. 

Wykorzystując zapisy impulsu fali S z 50 tąpnięć w kopalniach RPA zapisanych w polu 
dalekim, McGan* i Bicknell (McGarr, Bicknell 1990) określili parametry drgań z analizy 
spektralnej i bezpośrednich zapisów. Wykazali, że maksymalne prędkości drgań gruntu 
w rejonie strefy uskokowej były rzędu 2 m/s, a ich górna granica wartości została określona 
na 4 m/s. 

Butler i Aswegen przedstawili w pracy (Butler, Aswegen 1993) wyniki pomiarów 
prędkości drgań gruntu w funkcji log E, log Mo, i M. Analiza tych wyników wykazuje, 
że zarejestrowane w kopalni Welkom i WDL maksymalne prędkości drgań osiągnęły 
wartości rzędu 0,1—0,2 m/s w odległości epicentralnej poniżej 1000 m i dla magnituc 
z zakresu 2—4. 

Dla zarejestrowanych prędkości drgań gruntu Butler i Aswegen opracowali zależność 
empiryczną dla określania maksymalnych prędkości w funkcji energii sejsmicznej i odległości 
epicentralnej. Wynika z nich, że aproksymując te zależności w rejon źródła wstrząsu można 
spodziewać się prędkości rzędu 2—3 m/s (w odległości 10 m) i 0,08—0,12 m/s (w odległości 
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100 m) dla energii rzędu 10 J oraz 10—25 m/s (w odległości 10 m) i 0,5—1,1 m/s 
(w odległości 100 m) dla energii rzędu 10^^ J. 

4, Pośrednie metody określania parametrów drgań w bliskim polu falowym 

Sejsmogramów z nie przesterowanymi zapisami drgań w bliskim polu falowym jest 
niestety bardzo niewiele, a ich uzyskanie nie jest sprawą technicznie prostą. Dla kopalń 
złota RPA Butler i Aswegen (Butler, Aswegen 1993) podają dane, z których wynika, że 
prędkość drgań w bezpośredniej bliskości ogniska może zdecydowanie przekraczać dla 
silnych zjawisk wartość 10 m/s. 

Obserwacje dołowe oraz rejestracje sejsmometryczne w GZW wykazują, że wstrząsy 
o tej samej energii sejsmicznej mogą różnić się zdecydowanie parametrami drgań górotworu. 
Równocześnie z obliczeń wynika, że różnią się one również zdecydowanie spadkami 
naprężeń w ognisku. Wstrząsy o małych rozmiarach ogniska, a wysokich spadkach naprężeń 
są częściej przyczyną zniszczeń w wyrobiskach niż wstrząsy o tej samej energii i małych 
spadkach naprężeń. Z tej przyczyny, w naszych warunkach, trudności pomiarowego roz-
wiązania problemu próbuje się złagodzić wykorzystując relację pomiędzy prędkością drgań 
w strefie ogniskowej a fizycznymi parametrami ogniska wstrząsu możliwymi do określenia 
na drodze ukierunkowanej interpretacji sejsmogramów cyfrowych z dalekiego pola falowego. 
W tym celu wykorzystano zależności z modelu Brune'a (Brune 1970) do obliczania 
maksymalnej prędkości drgań cząstek górotworu w bliskim polu falowym w funkcji spadku 
naprężeń. 

Aktualnie dysponujemy dwoma sposobami opisu ruchu cząstki: 
— modelem kinematycznym — gdzie znana jest trajektoria ruchu, 
— modelem dynamicznym — gdzie znane są siły działające na cząsteczkę i prawa 

rządzące ruchem, lecz nieznana jest trajektoria ruchu. 
W przypadku pękania, które jest opisane dyslokacją (skokowe przemieszczenie jako 

funkcja przestrzeni i czasu, tzn. znana jest trajektoria względnego ruchu cząsteczek sąsiednich), 
mamy do czynienia z modelem kinematycznym. 

Z kolei, gdy opisujemy proces jako tworzenie się szczeliny — mówimy o modelu 
dynamicznym. 

Model dynamiczny został w sejsmologii zaakceptowany, gdy wprowadzono nowe para-
metry opisujące źródło, takie jak: spadek naprężeń, średnie przemieszczenie i obszar rozrywu, 
a zastąpiły one objętość źródła i odkształcenie, które nie są formalnie stosowane w modelu 
przyjmującym szczelinę jako źródło wstrząsu. 

Najbardziej prawdopodobnym punktowym modelem ognisk silnych wstrząsów gór-
niczych jest podwójna para sił. Ze wzoru na dalekie pole przemieszczeń fal podłużnych, 
a szczególnie poprzecznych wynika, że pole na takiej odległości, powyżej której 
człon proporcjonalny do R może być pominięty w porównaniu z członem propo-
rcjonalnym do R~\ definiujemy jako pole dalekie. Dochodzi się wówczas do ważnego 
pojęcia podziału pola przemieszczeń na część bliską — tzw. pole statyczne oraz 
część daleką — tzw. pole dynamiczne. Dla ogniska punktowego można uważać, że 
znajdujemy się w dalekim polu przemieszczeń, gdy spełniony jest warunek (Brune 
1976): 
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« 1 
coR (1) 

Jednym z ważniejszych zadań sejsmologii są badania parametrów źródła z analizy fal 
sejsmicznych. Brak dotychczas ogólnego rozwiązania analitycznego dla przypadku narasta-
jącego i zatrzymującego się rozrywu w ośrodku trójwymiarowym. 

Najpopularniejszy model określania dynamicznego spadku naprężeń to model Bruneta 
(Brune 1970), określany z poziomu niskoczęstotliwościowego spektrum przemieszczeń 
i z częstotliwości narożnej. W przypadku gdy ognisko wstrząsu ma formę rozrywu i przy 
założeniu, że spadek naprężeń na jego powierzchni jest natychmiastowy (model Brune'a), 
impuls naprężeniowy generuje czystą falę poprzeczną, która propaguje prostopadle do 
powierzchni płaszczyzny ogniskowej. Podstawowe założenie modelu Brune'a, tzn. natych-
miastowy spadek naprężeń na całej płaszczyźnie uskoku, nie jest zbyt dobrym przybliżeniem 
rzeczywistości, jednakże model ten jest stosunkowo prosty i dobrze opisuje pole falowe. 

Początkowa funkcja czasowa dla takiego impulsu wynika wprost z warunków brzegowych 

a ( X , t) = a H (t - x/Vs) (2) 

gdzie H(t) jest funkcją Heaviside'a 

H(t) = 0 t < O 

H(t) = 1 t > O 

a jest efektywnym naprężeniem ścinającym, a Vs jest prędkością propagacji fali poprzecznej S. 

Przemieszczenia styczne u odpowiadające wyrażeniu (1) otrzymuje się przez całkowanie, 
wtedy o = \x 5u/5x, dając przy x = O 

u = O t < O 

u = (a/fx)Vs t t > O (3) 

Impuls naprężeniowy propaguje z prędkością fali poprzecznej, prostopadle do powierzchni 
pęknięcia. Dla punktu obserwacji znajdującego się w pobliżu środka powierzchni dyslokacji 
początkowe przemieszczenie cząsteczki dane jest wyrażeniem (3). 

Początkowa prędkość drgań cząsteczek w strefie ogniskowej może byc wówczas wyrażona 
zależnością (Brune 1970): 

V = —Cc 
^ (4) 

gdzie: 
V — początkowa prędkość drgań cząsteczek gruntu, 
o — naprężenia efektywne (dla modelu Orowana równe spadkowi naprężeń), 
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[i — moduł sztywności, 
Cs — prędkość rozchodzenia się fali poprzecznej. 

Gdy efekty związane z krawędziami dyslokacji zaczynają być odczuwane w punkcie 
obserwacji (skończony wymiar źródła), prędkość drgań cząstek gruntu zacznie się zmniejszać 
i zbliżać do wartości zerowej. 

Zmienność czasową początkowego przemieszczenia i początkowej prędkości drgań na 
szczelinie rozrywu można opisać zależnością (Brune 1970): 

u ( x = O, t) = -^Cs t 1 - e " , 
V > (5) 

G V (x = O, t) = -Cs exp 

A odpowiednie widmo przemieszczenia wynosi; 

T 
\ y 

(6) 

crVo I / o -j 
Q.{o)) = — co"M co^ + 

\ 
1 
o 

[i K J (7) 

gdzie: T = r/Yg. 

W celu otrzymania wyrażenia na przemieszczenie w dalekim polu Brune przemnożył 
równanie na przemieszczenie w bliskim polu przez malejącą funkcję wykładniczą uwzględ-
niającą efekty dyfrakcyjne i przez czynnik f(r/R) uwzględniający sferyczne rozszerzanie się 
frontu falowego. 

Spektrum to jest zdefiniowane przez dwa parametry: poziom niskoczęstotiiwościowy 
(co ^ 0) i przez częstotliwość narożną. Są to podstawowe parametry spektralne ogniska, 

które określają jego parametry fizyczne, takie jak: moment sejsmiczny, promień zastępcze 
dyslokacji kołowej, średnie przesunięcie w ognisku, spadek naprężeń itp. 

Dla modelu Orowana (całkowity spadek naprężeń, 6 = 1), spadek naprężeń Aa 
równy jest naprężeniu efektywnemu (różnicy naprężeń ścinających początkowych i po-
ziomu tarcia kinetycznego na powierzchni dyslokacji). W ten sposób spadek naprężeń 
liczony z zapisów w polu dalekim można wykorzystać do obliczania prędkości cząstek 
gruntu w polu bliskim. 

Dla przykładu, obliczono maksymalną prędkość drgań cząsteczek gruntu w strefie 
dyslokacyjnej, dla wstrząsu o M^ = 2,2 i Aa = 1,18 MPa. Prędkość ta wyniosła V = 0,22 
m/s obliczona według równania (4), a dla odległości 300 m wynosi V3oo = 0,021 m/s. 
Zapis wstrząsu o identycznych parametrach fizycznych, przedstawiony na rysunku 3a, 
wykazuje prędkość drgań cząstek równą 0,03 m/s. Zauważalna jest więc dobra zgodność 
wartości obliczonej z wartością pomierzoną. 

Podobną zgodność wartości obliczonych i pomierzonych w bliskim polu falowym 
otrzymano dla pozostałych rejestracji. 
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Obliczenia prędkości drgań cząstek przeprowadzone dla zjawisk sejsmicznych opisanych 
w rozdziale 2 wykazują, że jest to prawidłowy kierunek badań. Ważne jest, aby taką 
weryfikację przeprowadzić dla silnych zjawisk zapisanych w odległościach do 100 m od 
źródła. Aktualnie w Głównym Instytucie Górnictwa prowadzone są takie pomiary i badania. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku bliskiego pola falowego energia 
sejsmiczna jest ważnym, ale nie najbardziej istotnym czynnikiem z punktu widzenia wartości 
dynamicznych parametrów drgań. Czynnikiem tym okazuje się spadek naprężeń Aa. 

W praktyce często spotykana jest sytuacja, kiedy wstrząsy o wcale niewysokich 
energiach rzędu 10^ J, ale o dużych spadkach naprężeń i stosunkowo małych rozmiarach 
ogniska, są z punktu widzenia oddziaływań na wyrobiska górnicze znacznie bardziej 
niekorzystne niż wstrząsy o wyższych energiach, ale o niższych spadkach naprężeń. 

5. Ocena obciążeń sejsmicznych w bliskim polu falowym 

Pole falowe transportujące ruch drgający ośrodka, wygenerowany przez wstrząs górniczy, 
powodować będzie dodatkowe obciążenia dynamiczne (sejsmiczne) w elementach struktu-
ralnych ośrodka, które będą się nakładać na istniejące naprężenia statyczne. Istnieje możliwość 
oceny tych obciążeń, jeśli znane są wartości prędkości drgań, prędkości rozchodzenia się 
fal sejsmicznych oraz własności geomechanicznych ośrodka. 

W przypadku rozchodzenia się fali sejsmicznej w ośrodku jednorodnym i izotropowym 
w kierunku x powstające naprężęnia dynamiczne wyrażają zależności (Brady and Brown 
1985): 

= P • Cp • Vx (8) 

Ĉ Ky = P • Cs • V y ( 9 ) 

= P • Cs • ^z (10) 

= a-7 = a 
V 

^ ^ l - v (11) 

gdzie; 
(Jx, CTy, Gz — naprężenia normalne, 

— naprężenia ścinajace, 
p — gęstość ośrodka, 
V — stała Poissona, 
Cp, Cs — prędkość fali podłużnej P i poprzecznej S, 

^ z — prędkości drgań odpowiednio w kierunku x, y i z. 

Poniżej podano obliczone parametry prędkości drgań górotworu i zmiany dynamicznych 
naprężeń w bezpośredniej bliskości strefy rozrywu. Wartości spadków naprężeń wyznaczone 
zostały dla wybranych wstrząsów górotworu z obszaru GZW. 
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Tablica 2. Prędkości drgań cząstek górotworu i zmiany naprężeń dynamicznych od wstrząsów górniczych 
obliczone dla strefy ogniskowej 

Table 2. Particie ground motion (velocity) and dynamie stress from mining tremors near the focał zone 

Energia A a V <7xy ax 
J MPa m/s MPa MPa 

1 X 10^ 1,18 0,22 1>2 2,1 

2 X 10̂  1,80 0,3 1,8 2,9 

3 X 10^ 3,64 0,6 3,2 5.8 

2 X 10,00 1,6 9,6 15,4 

3 X 10^ 30,00 5,5 30 51,4 

W literaturze zagranicznej znane są także empiryczne skale, które podają relacje pomiędzy 
wartościami prędkości drgań z efektami ich oddziaływania na strukturę ośrodka skalnego. 
Przykładem takiej skali może być skala Dowdinga i Rozena, mająca następującą postać 
(John and Zahrah 1985): 

I stopień — brak zniszczeń — prędkości drgań poniżej 200 mm/s, 
II stopień — słabe zniszczenia (odspojenia i małe szczeliny) — prędkość drgań 200—400 

mm/s, 
III stopień — wyraźne zniszczenia (duże szczeliny) —^prędkość drgań ponad 400 mm/s. 
Dla wstrząsów górniczych oznacza to, że zjawiska charakteryzujace się spadkiem naprężeń 

rzędu 1,5—2,0 MPa mogą stanowić zagrożenie dla struktury stref ociosowych wyrobisk górniczych 
i winny być uwzględniane z punktu widzenia stateczności podziemnych wyrobisk górniczych. 

6. Zakończenie 

Przeprowadzone badania nad statecznością podziemnych wyrobisk górniczych wskazują, 
że dla poprawy w tym zakresie niezbędna jest znajomość rzeczywistych parametrów drgań 
z bliskiego pola falowego. 

Wyraźny niedostatek rejestracji in situ w tym zakresie można kompensować wykorzystując 
cyfrowe sejsmogramy wstrząsów z pola dalekiego i parametry fizyczne ogniska, jakie można 
obliczać z ich spektrów. 

Sejsmogramy bliskiego pola falowego wykazują kształt impulsu, który może odpowiadać 
pojedynczej sile wymuszającej majacej charakter udaru. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że w zależności od mechanizmów ognisk 
wstrząsów, fizycznych parametrów charakteryzujących ich źródło, parametrów sejsmo-
geologicznych ośrodka i odległości od ogniska można oczekiwać następujących parametrów 
drgań i obciążeń sejsmicznych wyrobisk: 

— amplitud prędkości drgań dla zjawisk o E > 10^ J w granicach od 0,01 m/s do 10 m/s, 
— chwilowych przyrostów dynamicznych naprężeń normalnych lub ścinających w gra-

nicach od 0,1 MPa do ok. 50 MPa. 

Przekazano 30 grudnia 1994 r. 
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Characteristics of mining tremors within the near wave field zone 

Abstract 
The analysis of the results of a dynamie interaction of tremors induced by mining 

activity on underground workings (rockburst) as well as those of seismic measurements 
obtained at a short distance from the focal point indicates explicitly a different characteristics 
of the motion within the near wave field zone. 

Knowledge of this characteristics, has an enormous practical importance when solving 
the problems of resistance of underground workings against seismic impacts. The near 
wave field is characterized by a decisive domination of the high freąuency components 
of motion and the seismograms often follow the shape of a single pulse. Geomechanical 
interpretation of them leads to the conclusion that this pulse corresponds to a single exciting 
force. It assumes the apperance of a shock that influences the mining workings, often with 
a spatial orientation. This fact is also reflected in the rockbursts. 

Basing on the seismicity of the Upper Silesian Coal Basin characterized by the dynamie 
events with the maximum magnitude of 4, a rangę of parameters of the near wave field 
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such as the velocity and acceleration of motion and dynamie incremenls of stress components 
have been obtained. 

Taking into account the fact that the extreme values of those parameters are risen 
within a short time period (of the order of several to tens of miliseconds), this is just the 
course of the phenomenon in which the miners suffer injuries and fatahties due to rockbursts. 

The seismometric data obtained from mining tests of this kind point out that the problem 
of neutralizing the conseąuences of mining seismicity should be looked at more broadly, 
taking into account a completely different character of the shock phenomenon within the 
focal zone. 
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Słowa kluczowe 
Model plastyczny-model plastyczno-dylatancyjny-wlelofraktalny, pasmowy rozkład aktyw-

ności sejsmologicznej-parametr Hursta 

Streszczenie 
Model plastycznego odkształcenia warstwy płaskorównoległej wykazuje wiele cech, które 

można odnaleźć w zachowaniu górotworu eksploatowanego systemem ścianowym. Model 
plastyczno-dylatancyjny tłumaczy okresowe pojawianie się stref zwiększonych odkształceń 
zwanych strefami inkluzyjnymi. Postanowiono zbadać możliwości identyfikacji tego modelu 
geomechanicznego przez badanie zmian struktury ciągów rejestracji sejsmologicznych. Do 
badania czasowych zmian struktury tych danych wykorzystano wielofraktalną pasmową 
analizę danych zebranych w kopalniach, jak również badanie zmienności parametru Hursta. 
Obydwie metody badania zmian struktury ciągów pomiarowych wykazały możliwości 
wykorzystania modelu plastyczno-dylatancyjnego do określania ryzyka wystąpienia silnych 
wstrząsów górniczych w wyrobiskach górniczych. Model plastyczno-dylatancyjny daje 
również możliwość wykorzystania innych pomiarów w rejonie zagrożonym, łącznie z danymi 
sejsmicznymi do rzetelnego określania ryzyka wystąpienia tąpnięcia. 

1. Wprowadzenie 

Istnieje ciągła potrzeba odpowiedzi na pytanie, na ile mformaćja zawarta w strukturze 
sejsmologicznych danych pomiarowych może być wykorzystana do oceny ryzyka wystąpienia 
silnego wstrząsu lub tąpnięcia. Odpowiedzi oparte na badaniu struktury kopalnianych zapisów 
sejsmologicznych powinny być poprzedzone analizą sposobów odkształcania górotworu, 
który byłby zgodny z pomiarami empirycznymi (obserwowanymi rozwarstwieniami w stropie 
wyrobiska górniczego) oraz ze strukturą wstrząsów górniczych zarejestrowanych przy pomocy 
metod sejmometrycznych. Nie nadaje się do tego celu model sprężysty, który nie uwzględnia 
wpływu pęknięć na pole naprężeń. Odkształcenie, które jest źródłem jakiejkolwiek informacji 
geofizycznej ma charakter niesprężysty i dlatego wydaje się, że szukanie modelu odkształceń 
górotworu w ramach modeli niesprężystych jest bardzo celowe. Rozpoczniemy od odkształceń 
plastycznych. 
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Równanie opisujące plastyczne odkształcenie ośrodka stałego w układzie dwuwymiarowym 
ma postać: 

(Ox - Ozf + = 4 K ( Z ) (1) 

jednocześnie równanie równowagi ma postać: 

5z 
+ = O 6t 

5x 
+ = yz 

(2) 

wytrzymałość skał w funkcji głębokości z, 
gdzie: 

K(z) -
y — ciężar właściwy materiału, 

^z — naprężenia ściskające, 
T — naprężenie ścinające. 

Odkształcenie płasko-równoległego bloku skalnego pod wpływem nacisku bocznego 
zostało obliczone metodą elementów skończonycli. Wyniki obliczeń pokazano na rysunku 1. 
Z obliczeń tych wynika, że odkształcenie plastyczne produkuje strefy osłabienia plastycznego, 
na których następuje intensywne przesunięcie mas. Strefy te będziemy dalej nazywać 
strefami inkluzji. 

nacisk w ^ ^ odkształcany 
btokk 

/ 
Model bloku poddanego odkszałceniu 

wzmocnienie 

twarde podłoże 

strefa osłabienia plastycznego odkształceń niesprężystych 

Rys. 1. Strefa osłabień plastycznych i istotnych odkształceń plastycznych w ośrodku skalnym obliczona przy 
pomocy metody elementów skończonych (obliczenia G. H. Makel, J. V. Wałters praca nie opublikowana) 

Fig. 1. The zone of plastic weakness and intensive deformations in the rock-medium computed with the 
fmite difference elements method (Makel G. H., Wałters J. V nonpublished) 

Rozpatrzmy teraz dalszy rozwój odkształceń plastycznych po stworzeniu strefy inkluzyjnej. 
Rozwój ten pokazano na rysunku 2. Z rysunku tego widać rozwój odkształceń plastycznych 

płasko-równoległego bloku poddanego odkształceniom pod wpływem naprężeń bocznych. 
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Po utworzeniu strefy inkluzyjnej mamy do czynienia z odspojeniem warstw stropowych 
górotworu. Powodem odspojenia jest rozkład naprężeń taki jak pokazano na rysunku 2 
i jednocześnie poziomy rozkład stref zmniejszonej wytrzymałości skał na rozrywanie. 

Rys. 2. Rozwój odkształceń w blokach płask o-równoległych przed i po wytworzeniu strefy inkluzyjnej 
(G. H. Makel, J. V. Walters praca nie opublikowana) 

Fig. 2. The development of deformations in thrust sheet ot rectangular shape before and after the appearance 
of inclusion zone 

Trzeba jednocześnie zwrócić uwagę na czasowe działanie pola naprężeń na ośrodek 
sprężysty. Przyjmuje się, że czas T potrzebny do tego, aby warstwa sprężysta o długości 
L i miąższości H położona na twardym niepodatnym podłożu o miąższości h została 
sprężona do 70% naprężeń końcowych, co wyrazi się wzorem: 

T = 
E H h (3) 

gdzie: 
E 
Tl 

moduł Younga podłoża, 
lepkość podłoża. 

Model plastyczny również nie pozwala wyjaśnić powstania ciągów wstrząsów sejsmi-
cznych, Dlatego rozpatrzymy model dylatancyjno-plastyczny. Model ten przy założeniu, że 
tensor wirtualnych obrotów części górotworu jest równy zero (Rudnicki, Rice 1975), 
sprowadza się do zależności: 

1 
f = - (i - |ip); 

h 
eP = e 1 • 

(4) 

gdzie: 
p — naprężenie ściskające, 
T — naprężenie ścinające, 
y — prędkość odkształcenia ścinającego, 
G — moduł sztywności. 
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K — moduł odkształcenia objętościowego, 
p — współczynnik dylatancji, 
]i — współczynnik tarcia wewnętrznego, 
£ — prędkość odkształcenia ściskającego. 

Model dylatancyjno-plastyczny (Marcak 1992) opisuje dwa elementy zmian zachodzących 
w ośrodku skalnym. Pierwszy z nich, opisany już poprzednio proces plastycznego upodatniania 
się górotworu, powoduje powstanie stref inkluzyjnych i pękanie poprzeczne równoległe do 
granicy płyty stropowej nad wyrobiskami górniczymi. Druga część dylatancyjna opisuje 
zmiany, jakie zachodzą w górotworze pod wpływem rozwoju spękań w strefach inkluzyjnych. 
Szukanie maksymalnej wartości h, przy której spełnione jest kryterium niestabilnego od-
kształcenia, prowadzi do następujących wniosków: 

— w górotworze, którego model pokazano w rozważaniach dotyczących odkształcenia pla-
stycznego w ośrodku skalnym w postaci płyty płasko-równoległej, następuje okresowe yytwo-
rzenie stref inkluzyjnych, w których ma miejsce przesunięcie punktów ośrodka skalnego, 

— przesuwaniu górotworu w strefach inkluzyjnych towarzyszy wytwarzanie obszarów 
spękań o wielkości zależnej od sztywności granicy warstwy skalnej oraz parametrów 
charakteryzujących górotwór, 

— poprzez minimalizację funkcji kryteryjnej, określającej możliwości powstania niesta-
bilnych odkształceń, można wyznaczyć parametry geometryczne charakteryzujące strukturę 
rozważanych odkształceń; 

— charakter pękania w strefach inkluzyjnych i w strefach pękań skłania nas do 
przekonania, że skutki takiego pękania mogą być rejestrowane sejsmicznymi i sejsmoaku-
stycznymi urządzeniami pomiarowymi, jeżeli strefą pękań jest strefa eksploatowanych 
pokładów węglowych. 

W wyniku odkształceń plastyczno-dylatancyjnych tworzy się model spękań, taki jak 
pokazano na rysunku 3. Model ten dotyczy płasko-równoległej belki skalnej, do której 

Rys. 3. Model odkształceń plastyczno-dylatancyjnych 

Fig. 3. The pkistic-dilatancy model 
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'przyłożono naprężenia ścinające na jej poziomycłi brzegacti. Szukamy maksymalnej wartości 
h, przy której spełniony jest warunek niestacjonarnego odkształcenia, powstania stref 
spękanycłi oraz spełniony jest warunek płaskiej granicy strefy inkluzyjnej. 

Kryteria niestabilności (Nikitin, Ryzak 1984) mają postać: 

D L(D)dV < O 
V (5) 

gdzie; 
L(D) — operator przekształcenia naprężeń na odkształcenie D (D jest tensorem od-

kształceń), 
V -— obszar odkształceń niesprężystycłi. 

Dla takicłi warunków można uzasadnić następujące zależności: 

1 3K 
M- = a i ^ o ; B = aB o 

gdzie: 

| i - P 
1 + 

G (6) 

G + - K 

L 
= b = 1 -

4 G . ^ K 

gdzie: 

Po — 
jj., P — współczynniki zależne od naprężeń. 

współczynniki tarcia i dylatancji związane jedynie z ośrodkiem skalnym, 

Badanie rozkładu położenia źródeł wstrząsów sejsmologicznych w kopalni „Katowice" 
(Marcak 1992) wskazują na to, że w kopalniacłi węgla kamiennego eksploatujących pokłady 
węgla przy pomocy systemu ścianowego uruchamiają się odkształcenia niesprężyste związane 
z rozwojem źródeł wstrząsów sejsmicznych zgodnie z modelem dylatancyjno-plastycznym. 

Analizując wnioski wynikające z obydwu modeli odkształceń należy stwierdzić, że: 
— tworzenie stref inkluzyjnych powoduje niejednorodność w sposobie niesprężystego 

odkształcania górotworu w stropie wyrobiska ścianowego, 
— odstępy pomiędzy liniami inkluzyjnymi zależą od miąższości strefy odspojonej, jak 

również od parametrów sprężystych, które charakteryzują skały stropowe i pokłady węglowe, 
— sposób pękania górotworu zależy od własności sprężystych skał stropowych i pękanie 

to jest możliwe albo w postaci tworzenia prawie poziomych, długich stref inkluzyjnych, 
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albo przez tworzenie stref spękanych, które skracają płaszczyzny spękań inkluzyjnych 
i uniemożliwiają powstawanie wstrząsów o dużych energiach sejsmicznych, 

— ruch mas możliwy wzdłuż stref inkluzyjnych może się rozwijać w kierunku dużych 
relaksacji energetycznych, które mogą hyc źródłem silnych wstrząsów sejsmicznych, a czasem 
tąpnięć, 

— w ośrodku plastycznym naprężenia narastają w czasie zgodnie z regułami tzw. 
„dyfuzji naprężeń", co oznacza zależność sposobu odkształcenia górotworu od postępu 
eksploatacyjnego, 

— wszelkie niejednorodności w strukturze geologicznej (np. wyklinowanie warstwy 
litologicznej) lub górniczej (np. pozostawienie krawędzi w nadkładzie wybieranego pokładu) 
mogą spowodować przesunięcie strefy inkluzyjnej w sposób zdeterminowany przez położenie 
nierównomierności. 

2. Struktura sejsmologicznych kopalnianych danych pomiarowych 

W czasie przesuwania mas skalnych wzdłuż stref inkluzyjnych jest wykonana praca 
związana ze zmianą naprężeń w górotworze. Dotyczy to przede wszystkim zmian 
zachodzących w pobliżu strefy inkluzyjnej, gdzie naprężenia mają charakter ścinający. 
Dla takich stref energia sprężysta E, wyzwolona w czasie przesunięcia mas, wyrazi 
się wzorem: 

• 1 
AaadY 

V ^̂  (7) 

gdzie: a — średnie naprężenie ścinające. 
Aa — spadek naprężeń ścinających w trakcie relaksacji. 

Zakładając, że efektywność sejsmiczna jest stała, możemy założyć, że energia sejsmiczna 
emitowana w czasie relaksacji energetycznej jest proporcjonalna do E. Zauważmy, że dla 
uproszczonego modelu, w którym miąższość strefy inkluzyjnej jest stała i wynosi h, a 
spadek naprężeń nie zmienia się w obszarze V = Ah, energia sprężysta zrelaksowana 
wyraża się wzorem: 

E = o uAh (8) 

gdzie: 
u — średnie przesunięcie mas po powierzchni A. 

Wzory te pokazują istotną rolę objętości bloków utworzonych przez kolejne linie 
inkluzyjne oraz powierzchnię odspojenia stropowego. Wielkość tych bloków decyduje o 
maksymalnej energii sejsmicznej, która może być wyzwolona w wyniku przesunięcia mas 
skalnych. Decyduje ona bowiem o wielkości powierzchni A. 
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Istotna rola a wskazuje na wpływ naprężeń na wielkość zrelaksowanej energii, a przez 
proces dyfuzji naprężeń również na rolę postępu robót górniczych. Zasadniczym problemem, 
jakim zamierzamy się tutaj zając, jest jednak odpowiedź na pytanie, na ile modele odkształceń 
niesprężystych opisane poprzednio mogą wpływać na strukturę sejsmologicznych danych 
pomiarowych. 

Nie ma żadnego empirycznego potwierdzenia zależności pomiędzy strukturą sekwencji 
zapisów sejsmologicznych z kopalń a modelem geomechanicznym deformacji górotworu. 
Oznacza to, że ilość zdarzeń sejsmicznych w jednostce czasu może zależeć zarówno od 
wielkości parametru b (wielkości strefy odkształceń niesprężystych w modelu plastyczno-
dylatancyjnym), jak również od dynamiki przesuwania się mas skalnych wzdłuż stref 
inkluzyjnych. Wielkość energii relaksowanych zdarzeń zależy również, jak to pokazano, od 
sposobu pękania górotworu. Natomiast nie należy się spodziewać, że przed dużym wstrząsem 
zostaną wytworzone zdarzenia sejsmiczne w określonej kolejności. Należy przyjąć, że 
odstępy pomiędzy zdarzeniami są rządzone statycznym modelem Poissona: 

(VE 
Pn = exp (-VEt) n! (9) 

gdzie: 

Pn prawdopodobieństwo pojawienia się n zjawisk sejsmologicznych o energii E 
w przedziale czasowym (O, t), 

VE — średnia ilość zjawisk sejsmologicznych, jakie się pojawiają w jednostce czasu. 

Z drugiej strony (Lasocki 1990) prawdopodobieństwo pojawienia się zjawiska sejsmicznego 
o energii E jest opisane rozkładem Pareto: 

O 

p ( E > E c ) = 
1 

E 
V > 

, dla E < Eo 

, dla E > Eo (10) 

gdzie: 
Eo — najmniejsza energia rejestrowana przez kopalnianą sieć sejsmologiczną. 

Obydwa wzory wskazują na statystyczny charakter emisji sejsmologicznej i związane 
z tym charakterem trudności w badaniu ciągów wstrząsów górniczych. Parametry Yg, bj, 
E, które mogą być skorelowane ze strukturą modelu geomechanicznego górotworu, muszą 
być estymowane. Oznacza to, że wartości te są wyznaczane wraz z przedziałem ufności, 
który zależy od ilości wstrząsów, jakie zostały użyte do estymacji. Jeżeli zmiana tych 
wartości wywołana pojawieniem się strefy inkluzyjnej jest mniejsza niż przedział ufności 
estymowanej ilości wstrząsów, to oznacza to, że struktura ciągów wstrząsowych nie może 
być wykorzystana do rozpoznania modelu geomechanicznego. Wartości Ve, i b] wyznaczone 
w sąsiednich oknach czasowych są wówczas od siebie niezależne. Często wyznacza się 
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tzw. aktywność sejsmologiczną (czyli ilość zjawisk sejsmicznych w jednostce czasu) oraz 
całkowitą energię sejsmiczną (suma energii zjawisk sejsmicznych powstałych w jednostce 
czasu) związaną z parametrami VE i bj. 

Zbyt mała ilość zjawisk sejsmicznych w czasie, w którym następują zmiany w modelu 
geomechanicznym, powoduje również niezależność tych wielkości wyznaczonych w kolejnych 
oknach czasowych. 

2,1. S t r u k t u r a d a n y c h p o m i a r o w y c h 

Istnieją dwa sposoby badania struktury danych pomiarowych, a mianowicie: badanie 
rozkładu przestrzennego i czasowego aktywności i energii sejsmologicznej. Rozkład prze-
strzenny musi uwzględniać wpływ niejednorodności w rozkładzie naprężeń wywołanych 
pracami eksploatacyjnymi. Ściana wywołuje przed sobą wał naprężeń, który niszczy strukturę 
węgla i daje istotną emisję sejsmologiczną z obszaru poddanego naprężeniom górniczym. 
Emisja z pozostałych części górotworu (ze stropu pokładu węglowego) układa się w linie 
proste (Marcak 1985), trudne do pełnego i jednoznacznego wydzielenia. Zasadnicza część 
emisji jest związana z położeniem ściany, jak pokazano na rysunku 4, gdzie naniesiono 

liczba wstrząsów 

średnia energia 

-2B0 -240 
T 1 1 1 1 

•200 -160 -120 

obszar relalcsacji 

T — I — r 

I ° 
maksymplne 

200 odległość od ściany 
(m) 

energetycznej łamanie 

Rys. 4. Przestrzenny rozkład ilości i energii wstrząsów górniczych w czasie eksploatacji jednej ze ścian 
kopalni „Pstrowski" (Marcak 1978) • 

Fig. 4. The spatial distribution of the number of mining shocks and their energy during the exploitation 
of one of walls in the „Pstrowski" mine (Marcak 1978) 
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aktywność sejsmologiczną i energię obliczaną w układzie współrzędnych powiązanycłi 
z położeniem ściany i razem z tym układem przesuwające się w procesie eksploatacji. 
Wykres ten pokazuje, że w przestrzennym rozkładzie wstrząsów górniczych najważniejszym 
elementem jest położenie ściany eksploatacyjnej. Rozkłady czasowych aktywności energii 
sejsmicznych mają bardziej zróżnicowaną strukturę. Przykład takiego rozkładu przedstawiono 
na rysunku 5. W strukturze tej wyraźnie widać okresowe, istotne wzrosty aktywności, które 
poprzedzają silne wstrząsy. Liczne inne przykłady (Marcak 1992) pokazują również wyraźne 
okresowe zmiany aktywności i energii wstrząsów sejsmicznych, chociaż ich związek 
z okresem występowania silnych wstrząsów nie jest wyraźny. Wydaje się, że twoiTienie 
stref spękanych zgodnie z modelem plastyczno-dylatancyjnym może taką strukturę danych 
sejsmologicznych wyjaśnić. 

o 
co 
csr 
N 21 

14 

O 

O 
Szerokość 
klasy 10 dni 

Czas 
(dni) 

1.07 16.05 

Rys. 5. Czasowa struktura aktywności sejsmologicznej dla ściany 11 kopalni „Bobrek". Proponowany rozwój 
plastyczno-dylatancyjnego modelu geomechanicznego 

1, 2, 3 — silne wstrząsy (Marcak 1992) 

Fig. 5. The temporal structure of seismological activity for wali 11 of the „Bobrek" mine. The proposed 
development of plastic-dylatancy geomechanical model 

1, 2, 3 — strong shocks (Marcak 1992) 

Jeżeli rzeczywiście rozkład czasowy wstrząsów sejsmicznych jest skorelowany z modelem 
dylatancyjno-plastycznym, to należy się spodziewać, że: 
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— przechodzenie z eksploatacją w rejonie strefy inkluzyjnej powinno zmielić aktywność 
sejsmologiczną (wpływ tworzenia się strefy spękań), 

— wyzwolenie ruchu mas skalnych powinno się zaznaczyć początkowym zwiększeniem 
aktywności, a następnie jej wyraźnym zmniejszeniem przy zatrzymaniu ruchu mas przed 
końcowym wstrząsem. 

Do badania struktury czasowej ciągów czasowych skorzystamy z algorytmów wielofra-
ktalnych, pasmowych ciągów wstrząsowych. Rozkład fraktalny wstrząsów górniczych wyraża 
się (Marcak 1995) przez rozkład Gutenberga-Richtera. Na rysunku 6 pokazano, że od 

KWK Katowice 
3.50" 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50-
O) O 

1.00 

0.5 

0 . 0 0 -

-0.5 

-1.0 

2.00 

/ 
\ 

\ 
\ 

3.00 4.00 5.00 
logE 

6.00 7.00 8.00 

Rys. 6. Rozkład ilości wstrząsów górniczych zarejestrowanych w kopalni „Katowice" 

Fig. 6. The distribution of the number shock in the „Katowice" mine 

•3 C 

energii 10 ' (od energii wstrząsu, która może być zarejestrowana przez siec kopalnianą, 
gdziekolwiek na terenie kopalni się pojawi) taki rozkład obowiązuje dla tego zakresu 
energii, który jest mierzony przez siec kopalni „Katowice". Podobne rozkłady obowiązują 
w przypadku pomiarów sejsmologicznych wykonywanych w innych kopalniach. Ten sposób 
opisu nie jest jednak wystarczający i nie pokazuje, czy wstrząsy są ze sobą skorelowane. 
Do opisu bardziej skomplikowanych rozkładów używa się tzw. rozkładów wielofraktalnych, 
w których wprowadza się nieskończoną ilość wymiarów. 

Do obliczenia ciągu wymiarów skorzystamy z zależności (Grassberger 1983, Hentschel, 
Procaccia 1983, Kurths 1987, Hirata, Imoto 1991): 
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Cq(r) = 
N 

N 

X 

j = l 

/ Nj (R - r) 
N - 1 

4 - 1 

\ J 

Cl - 1 

(11) 

C q ( r ) r ^ ^ 

gdzie: 
Cq(r) — zgeneralizowana funkcja korelacji, 
Nj(R 3 r) — liczba elementów zbioru, które należą do podzbioru r (np. wstrząsy, które 

pojawiają się w określonym oknie czasowym), 
N — całkowita liczba elementów w zbiorze (całkowita ilość wstrząsów), 
q — parametr, który numeruje wymiar fraktalny. 

Trzeba tutaj zauważyć, że (Hentscłiel, Procaccia 1983): 

Do - l im lim 
b->0 N-^oo 

log M(b) 
logb (12) 

jest wymiarem fraktalnym 

Dl = - l im lim ^ 
b->o N-^oo l o g t ) (13) 

gdzie: 

S(b) = - Z Pi log Pi (14) 

jest zdefiniowanym przez Mandelbrota wymiarem informacyjnym 

D • r C(b) i m h m - — -
b^O N^oo log b (15) 

gdzie: 

C(b) = 
1 

Z e (b - I Xi - X j I) 
(16) 

gdzie: 
6 — funkcja Heavisida, 
C(b) — całka korelacyjna, 

jest wymiarem korelacyjnym. 
Dalsze elementy szeregu Di są miarami skośności i innych momentów statystycznycłi. 
Istnieją następujące zależności, które dotyczą ciągu wymiarów fraktalnycła Di,...,D 
a) Do > Di> D2> ... > D^ 
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b) Dla jednorodnych, losowych zbiorów fraktalnych 

Do = Dl = D2 = ... = D., 

Tak więc wartości D2,.--. D ô można przyjąć za miarę niejednorodności zbioru w sensie 
statystycznym. 

Jeżeli zbiór jest jednorodny, wówczas wszystkie wymiaiy fraktalne są takie same. 
Korelacje zbiorów, gromadzenie się ich w określonych chwilach czasowych i rozpraszanie 
w innych powoduje, że wymiary fraktalne różnią się między sobą. 

Różnica między D2 i Doo jest miarą takiego właśnie zróżnicowania zbiorów wstrząsów 
górniczych. Jednocześnie wpływ naturalnych koncentratorów wstrząsów w czasie, takich 
jak obszary oddziaływań stref inkluzyjnych, może spowodować zmianę wymiarów fraktalnych 
zbioru po przekroczeniu wartości krytycznych przedziałów czasowych. Te własności zbiorów 
fraktalnych nazywamy ich własnościami pasmowymi. 

Przeprowadzono obliczenia wielofraktalnych rozkładów wstrząsów zarejestrowanych na 
różnych kopalniach (Marcak 1994). Przykładowy rozkład pokazano na rysunku 7. Widać 
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Rys. 7. Wykres zgeneralizowanej funkcji korelacji w zależności od czasu dla danych sejsmicznych 
z KWK „Katowice". Granica pasma wynosi 31,6 dni (Marcak 1994) 

Fig. 7. The plot of generalized correlation function in dependence of time for the seismic data from 
the „Katowice" mine. The band limit is 'equa! to 31.6 days (Marcak 1994) 
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z niego wyraźnie, że wymiary fraktalne różnią się między sobą, co świadczy o niejedno-
rodności w czasowym rozkładzie zbioru wstrząsów górniczych. Jednocześnie z wykresu 
widać, że okres do 31 dni stanowi pasmo fraktalne, po którym zmieniają się wielkości 
wymiarów fraktalnych. Na rysunku 8 pokazano, że najbardziej prawdopodobnym powodem 
zmian pasmowych jest uruchomienie nowej strefy inkluzyjnej, która jest nowym koncen-
tratorem wstrząsów górniczych. Ten przykład pokazuje, że struktura wstrząsów górniczych 
jest skorelowana z rozwojem modelu geomechanicznego. 

KWK Katowice 
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Rys. 8. Rozkład wstrząsów górniczych przed i po chwili „granica pasma" dla danych sejsmicznych z KWK 
„Katowice" (Marcak 1994) 

Fig. 8. The distribution of mine shocks before and after the moment of „band limit" for the seismic data 
from the „Katowice" mine (Marcak 1994) 

Innym sposobem badania struktury jest badanie zmiany tzw. współczynnika Hursta. 
Tworzymy szereg czasowy dyskretnych wartości aktywności sejsmologicznych lub średnich 
energii sejsmicznych. Niech szereg czasowy ma postać [^(to), + C(to + 2At) ... 
ę(to + (N - l)At)]. 

Oznaczając zmienny przedział czasowy T = NAt tworzymy bezwymiarową funkcję: 

^ {max X(t, T) - min X(t, x) 

1 
N 

I (C(t) - x) 

j_ 
9 

t = 1 (17) 
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gdzie: 

N 

= 7 z C(t) 
t = 1 (18) 

X(t, T) — tzw. funkcja akumulacyjna opisana jako: 

N 

X(t, T ) = X 

t = l 

/ 
C(t) -

V (19) 

Jeżeli funkcję R/s przybliżymy zależnością empiryczną: 

R H — = a-c 
(20) 

(Hurst 1965) to H nazywamy wykładnikiem Hursta. Dla procesów opisanych białym szumem 
wykładnik ten jest równy 0,5. 

Na rysunkach 9 i 10 pokazano zmiany tego współczynnika w czasie (Marcak 1994), podczas 
eksploatacji ściany w kopalni „Wujek". Widać wyraźnie okresy, w których te współczynniki są 
bliskie 0,5, co oznacza, że nie ma w ciągach danych wzajemnej zależności. Nagła zmiana od 
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Rys. 9. Zmiany współczynnika Hursta „H" obliczone z aktywności sejsmicznych zarejestrowanych w jednej 
ze ścian KWK „Wujek" (Marcak 1994) 

Fig. 9. The changes in the Hurst coefficient „H" from the seismic activity registered during exploitation 
in the „Wujek" mine (Marcak 1994) 
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momentu 200 wskazuje na zmiany w danych zauważalne zarówno we współczynniku H obli-
czonym z aktywności sejsmologicznej, jak również we współczynniku obliczonym ze średnie 
energii sejsmicznej. Ta zmiana odpowiada sytuacji sejsmicznej pokazanej na rysunku 11, która 
w pełni potwierdza istotność zmian przedstawionych na dwu poprzednich wykresach. 
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Rys. 10. Zmiany współczynnika Hur .U\ „H" obliczone ze średniej energii wstrzrisów zarejestrowanych 
w jednej ze s'cian KWK „Wujek" (Marcak J994) 

Fig. U). The changes of the Hursi coefficient „H" computcd from thc scismic nican encrgy registered during 
exploitation in the „Wujek'' iiiine (Marcak 1994) 
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Rys. 11. Rozkład energii wstrząsów zarejestrowanych w jednej ze ścian KWK „Wujek", które były podstawą 
do obliczenia współczynnika Hursta pokazanego na rysunkach 9 i 10 (Marcak 1994) 

Fig. II. Thc distribution of seismic energy of the shocks registered during exploitation of the wali in the 
„Wujek" mine, which were the basis for computing Hurst coefficient „H" shown in Fig. 9 and 10 

(Marcak 1994) 
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Obydwa sposoby analizy sejsmicznych danych pomiarowych przedstawione powyżej 
potwierdzają związek pomiędzy modelem geomechanicznym a strukturą tych danych. 

Tę zależność można byłoby eksploatować głębiej i zbadać możliwości wykorzystania 
tych danych do przewidywania silnych wstrząsów górniczych. 

Do tego celu zastosowano metodę rozpoznawania obrazów (Marcak 1993). Wydzielono 
trzy obszary: przed wstrząsem, po wstrząsie i obszar „pomiędzy". Programem nauczającym 
rozpoznano własności ciągów wstrząsów sejsmicznych w każdym z tych obszarów i następnie 
użyto ich do rozpoznania tych obszarów. Dla niektórych ciągów pomiarowych metoda ta 
dala stosunkowo dobre rezultaty, ale dla innych takie rozpoznanie jest niemożliwe. 

3. Wnioski 

Od wielu lat prowadzi się obserwacje sejsmologiczne w polskich kopalniach, w nadziei 
że mogą one być wykorzystane do rozpoznania stanu zagrożenia tąpaniami. Istnieje wiele 
przykładów, w których takie rozpoznanie potwierdziło się w całej rozciągłości, ale wciąż 
można wskazać na takie przykłady, kiedy ocena zagrożenia tąpaniami jest niemożliwa. 

Wydaje się, że wprowadzenie modelu geomechanicznego, który mógłby być identyfi-
kowany w oparciu o dane sejsmologiczne z kopalń, jest krokiem w kierunku poprawienia 
możliwości wykorzystania tych danych do oceny zagrożenia tąpaniami. 

Model ten, jeżeli rozpoznany poprawnie, może wyznaczyć te przedziały czasowe, w których 
ryzyko wystąpienia tąpań wyraźnie wzrasta. W tych przedziałach czasowych istnieją możliwości 
wykorzystania nic tylko sejsmologicznych danych pomiarowych ale również innych danych 
pomiarowych, takich jak np. badanie prędkości osiadania stropu, wielkość rozwarstwienia w stro-
pie eksploatowanego pokładu, danych sejsmoakustycznych, sejsmicznych i innych dla pełniejszej 
oceny dynamicznego rozwoju niesprężystych odkształceń w górotworze. 

Przekazano 20 grudnia 1994 r 
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The influence of the rock-mass structure disturbed by the mining 
workings on the appearance of the seąuences of mining shocks 

Abstract 
The plaslic model uf Iłirusl sheet lias many properlies which are registered during the 

exploitation of coal seam with a longwall-system, The plastic-dilatancy model explains 
a periodic occurrence of the zone of intensive deformalions called the inclusion zones. 
The possibilities of identification of the geomechanical model by the analysis of the structure 
of mining seismological series registered in mines are considered in the paper. The 
multifractal, band-limited algorithms were used for this purpose as well as the analysis of 
Hurst parameter changes. Both methods of the shock structure investigation gave proofs 
that the plastic-dilatancy model may be used for the assessment of the risk of the 
strong-shocks appearing in the vicinity of excavated mining areas. 
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Lokalizacja ognisk wstrząsów górniczych 

Słowa kluczowe 
Ognisko wstrząsu (hipocentrum, epiccntrumj-metoda P-metoda S-P-metoda kierunkowa, 

metoda wykorzystująca podobieństwo zapisu wstrząs ów-metody mieszane-czasy wejścia-czas 
w ognisku-amplitudy pierwszego wychylenia fali P-modele rozchodzenia się fal sejsmicznych 
w górotworze-przeparametryzowanie zadania lokalizacji-uwarunkowanie zadania lokalizacji, 
metody efektywnego rozwiązywania zadania lokalizacji-norma wektora reziduów (odchyleń)-
metoda SIMPLEK-metody newtonowskie-metoda Gaussa-Newtona-tłumiona metoda Gaussa-
-Newtona-algorytm Newtona-Raphsona-wspólna (jednoznaczna) lokalizacja ognisk grupy 
wstrząsów (joint hypocentre/epicentre determination, multipic event location)-poprawki (ko-
rekty) do czasów wejścia-niejednoznaczność i guasiniejednoznaczność zadania lokalizacji 

Streszczenie 
Praca stanowi pewne kompendium wiedzy o zagadnieniu lokalizacji ognisk wstrząsów 

górotworu, w szczególności ognisk wstrząsów górniczych. Podane są i omówione kryteria, 
według których można podzielić wszystkie metody lokalizacji. Wyróżniono siedem takich 
kryteriów. Za podstawowe kryterium podziału metod uznano rodzaj parametru odczytywanego 
z sejsmogramów (np. czasy pierwszego wejścia, różnice czasu wstąpienia, amplituda 
pierwszego wychylenia fali itd.). W miarę szczegółowo omówiono zasady lokalizacji przy 
różnych rodzajach parametru odczytywanego z sejsmogramów. W ogólnych zarysach omó-
wiono natomiast zasady lokalizacji i przykłady metod odpowiadające pomocniczym kryteriom 
podziału metod lokalizacji (np. model rozchodzenia się fal sejsmicznych w górotworze, 
metoda rozwiązania układu równan stacyjnych, liczba lokalizowanych jednocześnie wstrząsów, 
posiadanie lub brak dodatkowej informacji o zjawisku itd.). 

Pracę kończy analiza problemu jednoznaczności, a w szczególności ąuasiniejednozna-
czności rozwiązania zadania lokalizacji. 

W pracy wykorzystano w dużym stopniu własne rozważania na temat lokalizacji ognisk 
wstrząsów górniczych. 

1. Wprowadzenie 

Lokalizacja ognisk wstrząsów jest podstawowym i najważniejszym zadaniem sejsmologii 
górniczej. Jest ona bowiem punktem wyjścia dla realizacji następnych etapów interpretacji 
danych stanowiących istotę tej metody, a mianowicie: 
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— bieżącej oceny sejsmiczności rejonu, 
— prognozy rozwoju sejsmiczności, 
— określenia związków przyczynowych sejsmiczności z prowadzoną eksploatacją i jej 

parametrami, 
— optymalizacji w stosowaniu środków profilaktycznych. 
Wszystkie te zadania mają zapewnić bezpieczną eksploatację w warunkach zagrożenia 

zjawiskami dynamicznymi indukowanymi przez roboty górnicze. 
Proces lokalizacji ognisk wstrząsów górniczych wymaga uzyskiwania wysokich dokład-

ności, które pozwalałyby jednoznacznie łączyć te zjawiska z konkretnymi wyrobiskami, 
a nawet ich fragmentami oraz z określonymi kompleksami skał stropowych. 

Z uwagi na fakt, że ognisko wstrząsu jest pojęciem fizycznym o określonych rozmiarach 
przestrzennych, problem lokalizacji ognisk nie może jednak być doprowadzony do nierealnych 
żądań dokładności. Z reguły współrzędne punktu (xo, yo, zp) podawane jako miejsce 
lokalizacji ogniska oznaczają punkt inicjacji procesu dynamicznego niszczenia struktury 
górotworu i generacji fali sejsmicznej. 

W tabeli 1 przedstawiono średnie wartości wymiarów ognisk wstrząsów górniczych w za-
leżności od ich energii, określone na podstawie spektralnej analizy sejsmogramów cyfrowych. 

Tabela 1. Fizyczne parr.mctry ognisk wslrzcisów górniczych z polskich ko, ahi węgla kamiennego 
(wg Gibowicza 1977, 198o' i Diibińskiego ) 

Table I. Physical parametors of inining ir^mors coming fr )in Poli.sh coal mincs 

Lp. Energia 
sej.smiczna 

E [J] 

^?oment 
« 

sejsmiczny 
Mn [Nm' 

Promień 
ogniska 

ro [m] 

SpuJ.'. 
ii !pr;żenia 
Aa 

P f c m i e s czenie 

D [cmj 

Rejon 

1. 4 • 10^ 2 • 10'" 20 
1 

0.13 i 0,04 
j 

GZW' * 

2. 1 • 10"̂  S • 10'" 18 0,80 0,21 GZW • 

3. 6 • 10-̂  6 10'" 22 0,34 OJO GZW •= 

4. 1 • 10- 4 . 0'" 42 0.23 0,13 GZ\V='= 

5. 2 • 10̂ ' 3 • lO" 68 0.40 0,37 GZW* 

6. 6 • 10^ 2 • lO'- 136 0.32 0.39 GZW 

7. I • 10^ 2 • lO'^ 84 1.32 1,0(} GZW '̂' 

8. 6 • 10-
1 T 

7 • lO'- 152 0-83 U09 GZW 

9. 1 • 10^ 2 • lO'^ 190 !.00 0.96 GZW 

10. 3 • 10^ 5 • 10 187 3,64 4,95 GZW • 

II. 2 . 10'̂  3 • lO'-̂  120 7.40 6,17 GZW^ 

12. 1 • 10^ 6 - 10'" 51 0,20 0.13 DZW* 

13. 1 • lo'̂  3 • l o " 71 0,33 0,29 DZW=^ 

14. 3 • lO'̂  1 . 10" 27 4,71 1,30 DZW* 

15. 3 • lO"̂  3 • 10 27 7,51 2,55 DZW'^ 
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Metody lokalizacji ognisk wstrząsów w ogólności, a wstrząsów górniczych w szczegól-
ności, są bardzo liczne. Między poszczególnymi metodami mogą występować różnice 
zasadnicze lub drugorzędne. Chcąc więc wprowadzić czytelnika w zagadnienie, należałoby, 
najpierw dokonać klasyfikacji metod lokalizacji, na podstawie której można poszczególne 
metody właściwie umiejscowić. Sama klasyfikacja też już może sprawić pewną trudność, 
ponieważ liczba kryteriów, według których można ją dokonać jest niemała i zapewne inni 
autorzy do tych kryteriów, które poniżej zestawimy, mogliby dołożyć jeszcze inne, względnie 
wzbogacić je w inny sposób. Autorzy uważają, że podziału metod lokalizacji ognisk można 
dokonać według następujących kryteriów (cech): 

1. Parametry (wielkości, dane) fizyczne odczytywane z sejsmogramów i uwzględniane 
w obliczeniach. Rodzaj parametrów stanowi najważniejszą cechę metod lokahzacji i w li-
teraturze zagadnienia przedstawiany jest właściwie jako jedyne kryterium podziału metod 
lokalizacji. Wśród parametrów, które mogłyby stanowić podstawę metody lokalizacji ogniska, 
do najważniejszych należą: 

la) czasy pierwszego wejścia fali P (metoda P), 
Ib) różnice czasów wstąpienia fal P i S (metoda S-P), 
Ic) amplitudy pierwszego wstąpienia fali P (metoda azymutalna, zwana też metodą 

kierunkową), 
Id) największe amplitudy fali P, S lub L, które wykorzystywane są do oceny odległości 

danego stanowiska sejsmometrów od ogniska na podstawie znanych lub wyznaczanych 
w procesie lokalizacji parametrów tłumienia fali z odległością (metoda raczej nie stosowana 
w Polsce, dlatego nie mająca sprecyzowanej nazwy; być może nazwa „metoda tłumieniowa" 
dobrze oddawałaby jej istotę), 

le) łącznie dwa lub kilka parametrów wyżej wymienionych (metoda mieszana), 
If) podobieństwo zapisów wstrząsów (metoda praktyczna lokalizacji przybliżonej z do-

kładnością do pewnego rejonu, niealgorytmiczna); metoda ta może być również „mieszana" 
z wszystkimi powyższymi. 

2. Model rozchodzenia się fal sejsmicznych w górotworze. Górotwór rzeczywisty jest 
ośrodkiem wysoce złożonym, niejednorodnym i anizotropowym, któremu w dodatku można 
tylko z pewnym przybliżeniem przypisać cechę ciągłości. Tworzone na użytek zagadnienia 
lokalizacji wstrząsów modele rozchodzenia się fal sejsmicznych stanowią zawsze pewną 
idealizację (uproszczenie) ośrodka. Możliwości tworzenia różnych modeli są nieograniczone. 
Do najczęściej spotykanych należą modele ośrodka: 

2a) jednorodnego i izotropowego, 
2b) z anizotropią elipsoidalną (czoło fali wyemitowanej z określonego źródła ma stale 

kształt elipsoidy obrotowej lub nieobrotowej), 
2c) w których dla wstrząsów pochodzących z określonego rejonu każdemu stanowisku 

sejsmometrów przypisuje się pewną prędkość rozchodzenia się fali (uzyskuje się w ten 
sposób dość proste odzwierciedlenie zarówno anizotropii, jak i niejednorodności ośrod-
ka), 

2d) w których niejednorodność odzwierciedla się poprzez uzmiennienie prędkości fali 
z odległością od źródła w sposób odpowiadający w przybliżeniu obserwowanym hodografom 
prędkości fali, 

2e) uwarstwionego z warstwami jednorodnymi i izotropowymi. 
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3. Metoda (sposób) rozwiązania utworzonego układu równań. Wobec dużej różnorodności 
spotykanych metod rozwiązań właściwe będzie zastosowanie najbardziej ogólnego ich 
podziału na: 

3a) metody efektywnego rozwiązania układu równań, 
3b) metody iteracyjne. 
Obie podgrupy wymagają zasadniczo odmiennego podejścia do zadania lokaUzacji i mogą 

dawać różne wyniki. W każdej z wymienionych podgrup można oczywiście dokonać 
głębszego podziału, ale prowadziłoby to do zbytniego uszczegółowienia opisu. Na jeden 
wszakże aspekt metod iteracyjnych należy tu zwrócić uwagę. Otóż metody te w ogólności 
polegają na numerycznym poszukiwaniu minimum normy wektora reziduów (odchyleń 
lewych stron od prawych utworzonego układu równań), która jest globalną miarą niedo-
kładności spełnienia układu równań. Normę tę określa wzór: 

F = 
i=I 

\ 
(1) 

/ 

gdzie: 
n — liczba równari, 

* 

ri — odchylenie lewej strony od prawej i-tego równania (błąd spełnienia i-tego równania), 
p — parametr; 1 < p < 2. 

W przypadku p = 2 (norma L2, norma druga, norma euklidesowa) mamy do 
czynienia z klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Ze względu na wiele zalet 
metoda najmniejszych kwadratów była do niedawna powszechnie preferowana. Ma 
ona jednakowoż jedną poważną wadę, a mianowicie jest wrażliwa na obserwacje 
nietypowe (tzw. outliers), odbiegające od głównego zbioru obserwacji i przeciąga 
rozwiązanie w kierunku tych obserwacji nietypowych. Wady tej nie ma norma LI 
(przypadek p = 1) i dlatego ta norma jest obecnie wskazywana jako bardziej właściwa 
w zagadnieniu lokalizacji ognisk (np. Prugger, Gendzwill 1988; Mendecki 1993; Kijko 
1993). 

Spektakularnego, a jednocześnie prostego przykładu ilustrującego działanie norm z prze-
działu [1, 2] dostarcza rysunek ł, na którym pokazano wyniki obliczeń średniego położenia 
punktu z czterech danych punktów. Z danych punktów trzy zgrupowane były blisko siebie, 
a czwarty był od nich oddalony. 

Z powyższego wynika, że podgrupa 3b (metody iteracyjne) wymaga rozbicia na dwie 
mniejsze podgrupy: 

3ba) metody iteracyjne poszukiwania minimum sumy kwadratów (minimum normy L2 
wektora reziduów), 

3b|3) metody iteracyjne poszukiwania minimum normy Lp (p < 2) wektora reziduów. 
Uzasadnieniem dla tego podziału jest fakt, iż wyniki obliczeń z zastosowaniem różnych 

n o m mogą hyc znacząco różne, jak o tym świadczy przykład z rysunku 1 oraz fakt, iż 
oba przypadki mogą wymagać zdecydowanie różnych metod numerycznych. 
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O — dane obserwacyjne 

• — obserwacja uśredniona 

Rys. 1. Średnie obserwacje (położenia punktu) z czterech danych obserwacji (punktów) (punkty realizujące 

minimum normy wektora, którego składowymi są odległości od czterech danych punktów) w przypadku norm 
LI, LI,25, Ll ,5 , LI,75. i L2 

Fig. 1. Average observations of four given observations according to the norms LI, L1.25, LI.5, L1.75 and 
L2 of vector of distances between the average observation and given observations (the minima of these 

norms'Of the considered vector) 

4. Liczba wymiarów zadania lokalizacji. W zależności od rozmieszczenia stanowisk 
sejsmometrów i ognisk wstrząsów można rozróżnić: 

4a) zadanie jednowymiarowe, gdy stanowiska sejsmometrów i ognisko (-a) leżą na 
jednej linii prostej (przypadek raczej bez praktycznego znaczenia), 

4b) zadanie dwuwymiarowe (płaskie), gdy stanowiska sejsmometrów i ognisko (-a) leżą 
w jednej płaszczyźnie, 

4c) zadanie trójwymiarowe (przestrzenne). 
5. Parametry przyjętego modelu rozchodzenia się fal sejsmicznych w górotworze mogą 

byd traktowane jako: 
5a) znane, 
5b) nieznane, w związku z czym wyznaczane są w procesie lokalizacji wraz z parametrami 

opisującymi położenie ogniska (ognisk). 
6. Liczba lokalizowanych jednocześnie wstrząsów: 
6a) lokalizacja pojedynczego wstrząsu („single event location"), 
6b) jednoczesna lokalizacja ognisk grupy wstrząsów („multiple event location" lub „joint 

epicentre/hypocentre location/determination", JHD). 
Przypadek drugi (6b) umożliwia wyznaczenie poprawek (korekt) do parametrów będących 

podstawą lokalizacji (patrz: punkt 1), w szczególności do czasów wstąpienia (la) (Douglas, 
1967). Poprawki te są często konieczne ze względu na niedostatki przyjętego modelu 
rozchodzenia się fal sejsmicznych w górotworze. Częściej jednak przypadek 6b łączy się 
z przypadkiem 5b, bo wtedy możemy uzyskać liczbę równań wystarczającą dla jednoczesnego 
wyznaczenia parametrów przyjętego modelu i zlokalizowania rozważanych wstrząsów (np. 
Crosson 1976; Drzęźla, Mendecki 1982, 1985a, 1985c). 

7. Poza parametrami stanowiącymi podstawę lokalizacji (punkt 1) dysponujemy lub nie 
dodatkowymi informacjami, które mogą ułatwić lokalizację wstrząsu (-ów) lub poprawić 
uwarunkowanie zadania lokalizacji i zmiejszyć błąd lokalizacji, albo też uczynić zadanie 
lokalizacji jednoznacznym (Drzęźla 1993). W zależności od sytuacji w tym zakresie możemy 
rozróżnić trzy przypadki: 
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7a) nie dysponujemy dodatkowymi informacjami użytecznymi w procesie lokalizacji, 
7b) dysponujemy danymi dotyczącymi innego, niezbyt odległego wstrząsu, który możemy 

potraktować jako wstrząs bazowy („master event" lub „reference event") i zastosować 
procedurę lokalizacji względnej przedstawioną w pracach Kijki i in. (1986), Króla i Kijki 
(1991) lub wersję lokalizacji względnej przedstawioną w pracy Wanata (1992), 

7c) dysponujemy dodatkową informacją o położeniu ogniska lub o parametrach modelu 
(jeśli je wyznaczamy) z innych źródeł, co umożliwia zastosowanie bayesowskiej teorii 
estymacji do łączenia dwóch typów informacji wejs'ciowej (np. Matsu'ura 1984; Kijko, 
Pirhonen 1988; Kijko 1987, 1988). 

Przedstawioną klasyfikację metod lokalizacji trudno byłoby odpowiednio wszechstronnie 
zilustrować przykładami, ponieważ wymagałoby to napisania odrębnego podręcznika. Po-
staramy się jednak tak dobrać przykłady metod, żeby czytelnik mógł wniknąć w ważniejsze 
szczegóły zagadnienia lokalizacji, mając podbudowę w powyższej klasyfikacji. 

2, Lokalizacja w oparciu o czasy pierwszego wejścia fali sejsmicznej podłużnej — 
metoda P 

Metoda lokalizacji ognisk wstrząsów w oparciu o czasy pierwszego wejścia fali sejsmicznej 
est najczęściej stosowaną w kopalnianych sieciach sejsmologicznych. Decydują o tym 

następujące jej zalety: 
— łatwość identyfikacji pierwszego wstąpienia fali P, 
— najmniejszy błąd odczytu czasu tego wstąpienia w stosunku do innych typów fal, 
— możliwość automatycznej detekcji czasu pierwszego wstąpienia, a następnie kom-

puteryzacji procesu lokalizacji. 
Procedurę lokalizacyjną można oczywiście stosować dla dowolnego zbioru zidentyfiko-

wanych faz (grup falowych) na sejsmogramie, np. dla fali typu S lub innych. W ogólnym 
przypadku czasy i\ (i = l,2...n) pierwszych wejść fal sejsmicznych na stanowiska położone 
w punktach pomiarowych r\ (xi, z\) opisuje zależność: 

ti - to + t (ri ,ro) (2) 

gdzie: 
to — czas wstrząsu w ognisku (moment wystąpienia zdarzenia sejsmicznego), 
ro — wektor wodzący ogniska wstrząsu ro(xo, yo, zo). 

Czas przebiegu fal sejsmicznych t (rj, ro) pomiędzy punktem ogniska ro a stanowiskiem 
sejsmometrycznym rj jest minimalną ze względu na wszystkie możliwe drogi wartością 
funkcjonału: 

dr 
v(x, y, z) 

n, (3) 

gdzie; 
V (x, y, z) — prędkość propagacji fal sejsmicznych zależna od położenia w przestrzeni. 
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Określenie analitycznej postaci t (ii, ro) przy dowolnie zadanej funkcji prędkości v(x, y, z) 
jest zadaniem bardzo trudnym. Stąd w praktyce rozwiązywane są przypadki prostsze, które 
umożliwiają efektywne rozwiązanie problemu. 

Do najczęstszych należą: 
— V (x, y, z) = const. — model ośrodka izotropowego i jednorodnego, 
— V (x, y, z) const. — modele ośrodka anizotropowego lub niejednorodnego, 

wymienione w rozdziale 1. 
Przy przyjęciu modelu ośrodka jednorodnego i izotropowego (v == const.) równanie (2) 

może byc przedstawione w postaci: 

V(xi - + (yi - yo)^ + (Zi -zo)^ = v(ti - to) (4) 

Równanie to zawiera cztery niewiadome ( xo, yo, zô  to)- rozwiązania zadania 
lokalizacji potrzebujemy więc danych z co najmniej czterech stanowisk, które pozwolą nam 
utworzyć układ czterech równań typu (4). Jeśli niewiadomą będzie również prędkość fal 
V, wtedy minimalna liczba stanowisk i równań wzrasta o jeden. W przypadku płaskim 
(zo - Zi) liczba niewiadomych, a więc i liczba koniecznych równań, maleje o jeden. 
Zakładając, że prędkość fali jest znana, możemy w tym przypadku zadaniu lokalizacji 
nadać wygodną postać wykreślną. 

Rozpatrzmy sytuację, jak na rysunku 2 i załóżmy, że na stanowisko St.l fala wstąpiła 
o Ati_2 wcześniej niż na stanowisko St.2. Gdyby fala została wyemitowana z punktu (x, y), 
to musiałby on spełniać warunek: 

V(x + 1)̂  + Ŷ  A/(X - 1)̂  + Ŷ  
= At\^2 

który, po przekształceniach, można przedstawić w postaci 

Ŝ  ~ - s^ (5) 

gdzie: 

1 ^ 
s == - V Ati_2 

Równanie (5) jest równaniem hiperboli — miejsca geometrycznego punktów, z których 
wyemitowana fala dociera do jednego z rozpatrywanych stanowisk o Ati_2 wcześniej niż 
do drugiego. Nas oczywiście interesuje jedna z gałęzi tej hiperboli — ta, z której punktów 
fala dociera wcześniej do stanowiska St.l. Przeprowadzając analogiczne rozumowanie dla 
innej pary stanowisk, np. St.2 i St.3, i wykreślając właściwe gałęzie otrzymanych hiperbol, 
lokalizujemy poszukiwane ognisko w punkcie ich przecięcia. 
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st. 2(- /,0) 

Rys. 2. Metoda hiperboli płaskiej lokalizacji ognisk wstrząsów (wersja płaska metody.P) 

Fig. 2. Method of łiyperboias of location in a piane (2-dimensional version of P method) 

Przedstawiony sposób lokalizacji wykreślnej na podstawie różnic czasów wstąpienia fali 
P nosi nazwę metody hiperbol. 

Inna wersja lokalizacji wykreślnej jest przedstawiona na rysunku 3. Nosi ona nazwę 
metody okręgów stycznych. W metodzie tej drogi od ogniska do poszczególnych stanowisk 
di dzielimy na dwa odcinki: znany rj i nieznany ro- Dostosowując (4) do zadania lokalizacji 
płaskiej będziemy mieć kolejno: 

>^0)' + (Yi - yo)' = ^(h -to) = ^(ti - tu + tu - to) = 
= v(Ci + Cg) = r̂  + ro (6) 

gdzie: 
t u dowolnie przyjęty moment na osi czasu, ale wygodnie jest założyć t̂  < min tj 

(i) 

= ti - tû  

~ û 

r. = vc.. 
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St. l (x„y , ) 

St. 3 (X3, y,) 

Rys. 3. Metoda okręgów stycznych lokalizacji płaskiej ognisk wstrząsów (druga wersja płaska metody P) 

Fig. 3. Method of tangent circles of location in piane (second. variety of 2-dimensional version of P method) 

Wykreślamy okręgi o promieniach rj i środkach w odpowiednich stanowiskach, a następnie 
staramy się znaleźć okrąg w przybliżeniu styczny do wszystkich już narysowanych. Będzie 
to okrąg o promieniu ro i środku w szukanym punkcie (xo, yo). 

3. Lokalizacja ognisk w oparciu o różnice czasów przyjścia dwóch różnych grup fal 
sejsmicznych 

Metoda ta wykorzystuje istnienie wyraźnych różnic w prędkości propagacji fa 
sejsmicznych różnych typów w górotworze. Do najczęściej stosowanych w praktyce, 
głównie z uwagi na pewność ich identyfikacji, należą: fala sejsmiczna podłużna i po-
przeczna. 

Wskutek różnic prędkości na sejsmogramie wstrząsu zarejestrowanym przez konkretne 
stanowisko pomiarowe obserwowana jest różnica t czasów wejścia tych dwóch grup falowych 
(rys. 4). 

Drogę, jaką przebywa każda z tych fal, od ogniska wstrząsu do punktu ich rejestracji 
można wyrazić następująco: 

d = t p V p = tg Vs 

gdzie: 
odległość stanowisko pomiarowe — ognisko wstrząsu. 

tp, ts 
vp, vs 

odpowiednio czasy przebiegu fali P i fali S, 
odpowiednio prędkości rozchodzenia się fali podłużnej P i poprzecznej S. 
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Rys. 4. Przykładowy sejsmogram z zaznaczonymi czasami wstąpień fal P i S 

Fig. 4. An example of seismogram with marked arrivals of P and S waves 
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Przekształcając tę zależność otrzymujemy 

t s - tp = d ( l / v s - l / v p ) 

Stąd poszukiwana odległość d wynosi 

d K ( t s - tp) = KT (7) 

gdzie: 

K = 
v p v s 

v p - v s 

Na podstawie powyższego, równanie stacyjne dla metody S - P w przypadku górotworu 
potraktowanego jako ośrodek jednorodny i izotropowy, będzie mieć postać: 

+ (yi - yo)^ + (Zi - zo)^ = K t i (8) 

Dla jednoznacznego rozwiązania zadania lokalizacji potrzebne są dane z co najmniej 
trzecłi lub czterech stanowisk, które pozwolą utworzyć odpowiedni układ równań typu (8). 
Jeśli parametry modelu rozcłiodzenia się fal sejsmicznych są nieznane, wtedy wymagana 
liczba stanowisk i równań odpowiednio wzrasta. 

Zadaniu płaskiej lokalizacji można, na podstawie (7), nadać postać wykreślną zilustrowaną 
rysunkiem 5. Miejsce ogniska wyznacza tu punkt przecięcia okręgów o promieniach d{. 

Rys. 5. Metoda okręgów przecinających się lokalizacji płaskiej ognisk wstrząsów (wersja płaska metody S - P ) 

Fig. 5. Method of intersecting circles of location in piane (2-dimensional version of S - P method) 
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których środkami są stanowiska sejsmometrów. Uzyskiwanie zadowalających dokładności 
wymaga dobrego rozpoznania prędkościowego górotworu oraz pewności w identyfikacji, 
szczególnie fali poprzecznej S. 

4. Lokalizacja metodą azymutalną (kierunkową) 

W celu uzyskania szybkiego rozeznania rejonu wystąpienia ogniska wstrząsu, szczególnie 
dla przypadków, gdy znajduje się ono poza siecią sejsmologiczną lub jest to typowy wstrząs 
„obcy", niezwykle przydatne są metody pozwalające określić kierunek azymutu z danego 
stanowiska sejsmometrycznego lub ich układu na ognisko wstrząsu. 

Wyróżnić tutaj należy dwa przypadki, gdy: 
— dysponujemy trójskładowym stanowiskiem lub co najmniej dwuskładowym o skła-

dowych poziomych, 
— dysponujemy układem stanowisk jednoskładowych, najcześciej o składowej pionowej, 

o rozmiarach układu znacznie mniejszych niż odległość pomiędzy jego środkiem ciężkości 
a ogniskiem wstrząsu. 

W pierwszym przypadku kąt a azymutu kierunku na ognisko wstrząsu określa zależność: 

A 
a = arctg EW 

A NS (9) 

gdzie: 
a 

Aew> ANS — 
kanału EW i NS. 

azymut — kąt mierzony od kierunku północy, 
— odpowiednio rzeczywista amplituda pierwszego wstąpienia na zapisie 

Schemat określenia azymutu tym sposobem przedstawiono na rysunku 6. 
W sytuacji, gdy charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe kanałów rejestrujących 

składowe poziome są identyczne, nie musi być wyznaczana bezwzględna wartość amplitudy 
pierwszego wejścia. 

Chcąc utworzyć kompletny algorytm przestrzennej lokalizacji według metody kierunkowej 
musimy wyjść z równania prostych poprowadzonych z każdego stanowiska (xi, yj, Zj) 
w kierunku określonym przez sumę wektorową pierwszych wychyleń (Ag^/j. Aî j.;;,, A^.) na 
trzech sejsmometrach składowych. Równanie to można zapisać w postaci: 

X - X . y - yj 

^NS 

Z Z . 

A z (10) 

Przy idealnych danych i idealnym ośrodku (jednorodnym i izotropowym) ognisko 
wstrząsu powinno leżeć na każdej prostej o tym równaniu. Praktycznie jako lokalizację 
ogniska (xo, yo» ^̂ o) niożna przyjąć punkt, który realizuje minimum normy wektora 
o składowych w postaci odległości od prostych (10) (wektor reziduów). Norma ta 
wynosi: 
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S 

E 

W 

I 

Rys. 6. Określenie azymutu kierunku na ognisko wstrząsu na podstawie wartości stosunku amplitud 
pierwszych wstąpień fali sejsmicznej na składowych poziomych 

Fig. 6. Determination of the azimuth of direction to the focus on the basis of first P-wave amplitudes 

E 
V / 

n 
/ 

E 
i=l 

b. Cj 

yo - yi -
+ 

ZQ Z. XQ XJ 

\ 

gdzie: 
ai = AEw/Bj , bj = ANs/Bi, ci = A z / B i 

Bi = ^ A I ^ . + A^s, + A|. 

n — liczba stanowisk sejsmometrów. 

+ 
a. 
- X. 

b. 

o i yo - y 

2 
\ 

/ 

(11) 

Byłaby to norma Lp, gdzie 1 < p < 2 (patrz: objaśnienia do wzoru 1). 
Lokalizacja przestrzenna według metody kierunkowej, w pewnym stopniu z powodzeniem 

realizowana w kopalniach złota w RPA, natrafia jednak na ograniczenia związane z war-
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stwowością ośrodka i działaniem odpowiednich praw optyki geometrycznej. Ponadto polskie 
kopalnie nie są do niej przygotowane aparatnrowo. Większe szanse realizacji w polskich 
kopalniach miałaby wersja płaska tej metody, tj. przypadek, gdy w powyższych równaniach 
przyjmiemy zg = Zi i A^. - 0. 

Redukcja wymiaru zadania lokalizacji pociągnęłaby za sobą uproszczenie wzoru (11) 
do postaci: 

V yo 
\ / 

p -n 

I 
i=l 

a. b. 
X o 

1 i 

- yo - yi 

l/n 

(12) 

W przypadku drugim, tj. gdy dysponujemy układem stanowisk jednoskładowych, możemy 
określić wartość azymutu na odległe ognisko wstrząsu, kiedy czoło fali docierającej do 
posiadanego układu pomiarowego można już uważać za płaskie. Byłaby to więc metoda 
lokalizacji tzw. wstrząsów obcych. Wielkościami fizycznymi wykorzystywanymi w tej 
lokalizacji są czasy wstąpienia fali P lub innej fazy charakterystycznej na poszczególne 
stanowiska układu pomiarowego, z założenia jednoskładowe (Z). Metoda ta nazywana jest 
często metodą slowness. 

Pozioma prędkość pozorna Y"̂  płaskiego frontu falowego rozchodzącego się w kierunku 
od ogniska, którą można określić na drodze pomiędzy i-tym stanowiskiem a punktem 
leżącym w początku układu współrzędnych, wynosi (rys. 7): 

front falowy 

E, X 

front falowy 

Rys. 7. Określenie azymutu kierunku na odległe ognisko wstrząsu metodą slowness 

Fig. 7. Determination of the azimuth of direction to a distant focus using slowness method 
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* 
V = 

r. cosf a. - A 1 1 

t ' - t (13) 

gdzie: 
tj — moment wstąpienia fali na i-te stanowisko, 
t ' — moment, w którym fala dociera do punktu w początku układu, 
S — spowolnienie (slowness). 

Ponieważ spowolnienie S jest wielkością wektorową, równanie (13) może być zapisane 
w postaci: 

t' - t = S X. + S y-, i = 1, 2, 3 
i X l V ' 1 ' ' (14) 

gdzie: S S^ + Sy ^ o 2 1 c 2 

V / 

Przez odpowiednie odejmowanie równań typu (14) stronami oraz po wprowadzeniu 
oznaczeń 

otrzymujemy: 

At.. = t - t., Ax.. = X. — X., Ay.. = y. - y. ij 1 j' ij 1 j' •'ij -̂ j 

S. = -
At2iAy3j - At,,Ay 

Ay3jAx2j - Ay^,Ax 

S.. = -

(15) 

a stąd azymut: 

A = arctg—^ = arctg 
At3jAx2j At2jAx3j 

X 
Atj.Ayj; - AtjjAy^j (16) 

Znając azymut możemy orientacyjnie zlokalizować wstrząs, jeśli dodatkowo znamy 
różnice czasów wstąpienia fal P i S. Pozwoli to określić odległość ogniska od układu 
pomiarowego. Inny sposób, stosowany w ogólnej sejsmologii, wymaga znajomości hodografu 
prędkości fali. Odległość wstrząsu ustala się na podstawie znanej wielkości slowness (patrz: 
objaśnienia do wzoru 14 i wzory 15) i porównanie jej z pocłiodną łiodografu prędkości 
względem odległości epicentralnej dT/dA, która dla odpowiedniego A będzie równa obliczonej 
wielkości slowness. Poza dwiema omówionymi istnieją jeszcze inne odmiany omawianej 
metody slowness. 
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Metody azymutalne poza tym, że określają kierunek na ognisko wstrząsu, 
możliwość graficznej lokalizacji ogniska, bowiem przecięcie dwóch lub więcej 
wyznacza punkt lub rejon jego przybliżonego położenia. 

dają także 
kierunków 

5. Lokalizacja ognisk na podstawie podobieństwa zapisów wstrząsów 

Zapis wstrząsu — sejsmogram — j e s t funkcją następujących elementów: źródła, transmisji 
i odbioru. Przy założeniu identyczności kanałów aparatury rejestrującej, porównywalności 
warunków odbioru oraz zbliżonego mechanizmu ognisk o podobieństwie sejsmogramów 
decydować będzie droga transmisji energii sejsmicznej. Jeśli będzie ona taka sama dla 
pewnej grupy wstrząsów, czyli dla wstrząsów z tego samego rejonu, to będą się one 
charakteryzować podobieństwem ich zapisów. Podobieństwo zapisów może więc być podstawą 
dla lokalizacji przybliżonej, z dokładnością do rejonu. 

6. Metody mieszane lokalizacji 

Metody mieszane lokalizacji polegają na połączeniu dwu lub więcej metod z dotychczas 
omówionych. Szczególnie często łączy się metody P i S -P (równania 4 i 8) lub P i S 
(symbol S oznacza tu lokalizację identyczną z metodą P, ale ze wstawieniem w równaniach 
(4) danych dotyczących fali S). Do tych dwu metod dokłada się jeszcze niekiedy metodę 
kierunkową (wzory 11 lub 12) (np. Mendecki 1993). Przykładem podręcznikowym jest 
lokalizacja płaska na podstawie danych z jednego tylko stanowiska (rys. 8). Według metody 

Rys. 8. Metoda mieszana lokalizacji ognisk składająca się z trzech metod: okręgów (S-P), kierunkowej 
i metody opartej na podobieństwie zapisów 

Fig. 8. Mixed method of location using three methods: method of intersecting circles (S-P method), 
azimuthal method, and method based on similarities of seismogram shapes 
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S - P wyznaczana jest odległość ogniska od stanowiska, metoda kierunkowa umożliwia 
ograniczenie poszukiwania ogniska do dwu punktów, a o ostatecznym położeniu ogniska 
decyduje metoda praktyczna opisana w rozdziale 5. Obecnie w polskich kopalniach stosowana 
jest prawie wyłącznie metoda P. Jest to sytuacja wysoce niekorzystna, ponieważ traci się 
w ten sposób wiele informacji zawartych w sejsmogramach. Wszechstronne wykorzystanie 
tych informacji poprzez łączenie różnych metod lokalizacji prowadzi do poprawy uwarun-
kowania i zmniejszenia błędów lokalizacji, a także do usunięcia niejednoznaczności zadania 
lokalizacji, która często występuje jako immanentna cecha metody P. 

7. Niektóre modele rozchodzenia się fal sejsmicznych w górotworze i odpowiadające 
im równania stacyjne 

Najprostszy z modeli, tj. model ośrodka jednorodnego i izotropowego, który scharakte-
ryzowany jest jedną wartością prędkości danej fali, został już zaprezentowany poprzez 
równania stacyjne (4) i (13) oraz wzory pochodne tych równań. Założenie jednorodności 
i izotropii ośrodka tkwi również we wzorach dla metody kierunkowej (11) i (12). 

Założenie jednorodności i izotropii może stanowić znaczne uproszczenie rzeczywistych 
cech ośrodka i tym samym znaczne ułatwienie zadania lokalizacji, ale za to lokahzacje 
ognisk wstrząsów uzyskane w oparciu o wymienione wyżej równania należy na ogół 
traktować tylko jako wstępne oszacowania lub pierwsze przybliżenia lokalizacji dla algo-
rytmów wykorzystujących bardziej złożone modele. 

Jednym z tych bardziej złożonych i znacznie bliższych rzeczywistości jest model, 
w którym zakłada się, że czoło fali wyemitowanej ze źródła jest w każdym momencie 
pewną elipsoidą niezmiennie zorientowaną w przestrzeni. W kierunkach osi elipsoidy 
prędkości fali są stałe i wynoszą YJ, V2 i V3. 

Równanie stacyjne dla tego modelu według metody P ma postać (Drzęźla, Mendecki 
1982): 

(^i - ^o)' (^i - ^o) ' . - ^o)' 
9 + -h 2 

3 

t. t O 
(17) 

gdzie : 

czoła fali, 
(^i^Tli. Ci) • 
(̂ 0= Co) 

przestrzenny układ współrzędnych o osiach równoległych do osi elipsoidy 

współrzędne i-tego stanowiska sejsmometrów w tym układzie, 
• współrzędne ogniska w tym układzie. 

Model określony równaniem (17) jest modelem sześcioparametrowym. Trzy parametry 
występują w nim explicite. Są to prędkości yj , V2, V3 fali w kierunkach osi elipsoidy. 
Trzy dalsze parametry (cp, \[/, i3-) są to kąty transformujące układ współrzędnych (x, y, z) 
w układ T], Q i na odwrót. Zgodnie z tym, co powiedziano w punkcie 5 rozdziału 1, 
parametry modelu mogą być znane lub nieznane i wyznaczane w procesie lokalizacji. Może 
też zaistnieć sytuacja, że niektóre parametry będą znane, a pozostałe nieznane. 
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Przedstawiony model można na ogół znacznie uprościć, orientując elipsoidę czoła fali 
odpowiednio do uwarstwienia górotworu oraz przyjmując, że kierunki ^ i T| odpowiadają 
kierunkom równoległym do uwarstwienia, kierunek ^ — kierunkowi prostopadłemu do 
uwarstwienia, a następnie, że w kierunkacłi równoległych do uwarstwienia prędkość fali 
jest w przybliżeniu stała {v\ = V2). W ten sposób transformacja układu współrzędnycti 
zostałaby uproszczona do wzorów: 

^ = xcoscp + ysincp 

Tj = -xsin(p cosi^ + ycoscpcosT^ + zsini^ (18) 

ę = xsin(p sind - ycoscp sim^ + zcosi^ 

gdzie kąty cp i T̂  mogą być traktowane jako znane. 

Prędkość V3 w kierunku prostopadłym do uwarstwienia jest, jak wiadomo, istotnie różna 
od prędkości w innych kierunkach, dlatego nawet ten uproszczony model stanowi lepsze 
przybliżenie rzeczywistości od modelu ośrodka izotropowego. 

Kolejny model prowadzi do dość prostej postaci równań stacyjnych: 

V(xi - xo)^ + (yi - yo)^ + (zi - zo)^ = vi(ti - to) (19) 

W przytoczonym równaniu zawiera się założenie, że poszczególnym stanowiskom 
sejsmometrów przypisuje się różne prędkości fali. Model ten, -poza próbą matematycznej 
aproksymacji danych empirycznych, może mieć również fizykalne uzasadnienie. Otóż byłby 
on w przybliżeniu fizykalnie poprawny w sytuacji, gdyby rozpatr>'wany rejon aktywny 
sejsmicznie był relatywnie mały względem rozmiarów sieci sejsmometrów i odpowiednio 
odległy od poszczególnych stanowisk. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że w im 
większym stopniu warunek ten byłby spełniony, tym gorsze byłoby uwarunkowanie zadania 
lokalizacji w przypadku jednoczesnego wyznaczania parametrów modelu, tj. prędkości 

Następny model stanowi próbę przybliżonego uwzględnienia kształtu hodografu prędkości 
fal przestrzennych (Drzęźla, Mendecki 1985). Kształt ten jest tego rodzaju, że dla opisu 
pozornej zmiany prędkości fali z odległością d może być zaadaptowany wzór: 

V = A - B e* '̂''̂  (20) 

który był zaproponowany w nieco innej wersji przez Kornowskiego (1985). 
Czas przebiegu t drogi d przez falę (hodograf) uzyskamy całkując wyrażenie dx/v, gdzie 

dx jest elementem drogi, a v prędkością fali opisaną wzorem (20): 

t = 
dx d C , A - B e^ /^ 

+ ~ l n 
o A - B e"'^/^ A A A - B (21) 
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Z zależności (21) można poprzez przekształcenia uzyskać funkcyjną zależność drogi od 
czasu w postaci: 

. c In - f ' ' ^ ^ 
^ A (22) 

która nadaje się już wprost do wykorzystania w równaniu stacyjnym: 

. (yi - yo)^ . - = C ,„ 

Możliwości tworzenia modeli o cłiarakterze takim, jak przedstawione wyżej, są znaczne. 
W szczególności można tworzyć modele coraz bogatsze, czyli zawierające coraz liczniejsze 
parametry w celu jeszcze lepszego przybliżenia rzeczywistych własności górotworu. Każdy 
taki model będzie jednak ciągle zbyt ubogi w stosunku do rzeczywistości. Jednocześnie 
zwiększanie liczby parametrów modelu natrafia na ograniczenia w sytuacji, gdy wartości 
tych parametrów z góry nie znamy i zmuszeni jesteśmy je wyznaczać w procesie lokalizacji. 
Osiągamy wówczas często efekt „przeparametryzowania" zadania lokalizacji, który omawia, 
aczkolwiek w innym kontekście, Lomnitz (1980). Objawem przeparametryzowania jest złe 
uwarunkowanie zadania. 

Wydaje się, że w tworzeniu modeli opisujących sposób rozchodzenia się fal sejs-
micznych w górotworze można wyodrębnić jakby dwa nurty. Nurt pierwszy, wyżej 
zilustrowany przykładami, polega na tworzeniu modeli mających luźniejszy związek 
z budową geologiczną gorotworu. Ich celem jest bardziej matematyczna aproksymacja 
danych empirycznych niż wnikanie w rzeczywisty sposób rozchodzenia się fal sejsmi-
cznych w górotworze, mający ścisły związek z jego budową geologiczną. Nurt drugi 
bierze w większym stopniu pod uwagę budowę geologiczną i tworzy algorytmy lokalizacji 
z uwzględnieniem przebiegu promienia sejsmicznego ukształtowanego zgodnie z zasadą 
Fermata. W nurcie tym można wyróżnić dwa szczeble zaawansowania. Na szczeblu 
pierwszym można umieścić algorytmy uwzględniające warstwowość górotworu przy 
założeniu jednorodności i izotropii warstw (np. Kijko 1974; Crosson 1976; Kijko, 
Pirhonen 1988; Mao, Suhadolc 1992), a na szczeblu drugim prace uwzględniające 
dodatkowo podział warstw na bloki z różnymi prędkościami fal (np. Aki, Lee 1976; 
Spencer, Gubbins 1980; Hawley i in. 1981; Kijko 1989; Śileny 1989; Nelson, Yidale 
1990; Engell-S0rensen 1991). W tym drugim przypadku rozpatrywane zagadnienie bywa 
nazywane lokalizacją tomograficzną. 

Zagadnienie lokalizacji ognisk wstrząsów byłoby w pełni teoretycznie rozpracowane 
wówczas, gdyby je rozwiązywać jako tomograficzną rekonstrukcję pola prędkości fal 
sejsmicznych z uwzględnieniem krzywoliniowości promienia sejsmicznego (np. Kasina 1989) 
i z założeniem, że punkty wzbudzenia (ogniska. wstrząsów) są nieznane. 
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8. Metody efektywnego rozwiązywania układu równań stacyjnych 

Możliwość (łatwo zauważalna) efektywnego rozwiązania układu równań stacyjnych 
stanowiła zawsze i stanowi nadal dużą pokusę, cłiociaż obecnie wiemy już, jakie wady 
posiadają te rozwiązania i jakim ograniczeniom podlegają. Jedna z pierwszych znanych 
prób uzyskania efektywnego rozwiązania układu równań stacyjnych jest zawarta w pracy 
Inglady (1928) i omówiona również przez Janczewskiego (1955). Szereg rozwiązań efe-
ktywnych zawierają prace autora (Drzęzla, Mendccki 1977, 1979, 1982a, 1982b, 1984, 
1985a, 1985b, ł985c, 1985d) oraz praca Mendeckiego (1981). Wymienione rozwiązania 
były łączone z zadaniem wyznaczenia parametrów założonego modelu rozchodzenia się fal 
sejsmicznych w górotworze poprzez wspólną lokalizację ognisk (JHD). W swojej pracy 
autor niniejszego referatu (Drzęzla 1990) nadał dotychczasowym rozważaniom nową postać, 
uzyskując bardziej poprawną wersję efektywnego rozwiązania zadania lokalizacji. 

Efektywne rozwiązania zadania lokalizacji na różne sposoby uzyskiwali również Budavari 
(1971), Leighton i Duvall (1972), Blake i in. (1974) (metoda USBM), Godson i in. (1978) 
(metoda Mt Isa), Wahlstrom (1980), Golenieckij i Pieriewałowa (1988). Niektóre prace 
sprawiają wrażenie, że następuje odkrywanie wciąż tej samej koncepcji od nowa, a jej 
realizacja stanowi nawet pewien krok ystecz w stosunku do poprzednich opracowań w tym 
zakresie. Praca Ecclesa i Rydera (1984) zawiera porównanie i krytyczne omówienie różnych 
wariantów metod Leightona-Duvalla i Salamona-Wiebolsa oraz kilka wniosków praktycznych 
i propozycji usprawnienia obliczeń. Podobnie praca Niewiadomskiego (1989) zawiera 
porównanie metod USBM i Mt Isa, a ponadto krótki przegląd metod numerycznych 
stosowanych w zagadnieniu lokalizacji i demonstrację zalet techniki SVD (singular valuc 
decomposition — rozkład względem wartości szczególnych). 

Możliwości uzyskania efektywnego rozwiązania układu równań stacyjnych omówimy na 
przykładzie wersji rozwiązania przedstawionej w pracy własnej (Drzęzla 1990). Weźmy 
pod uwagę równania (4), (8), (17), (19), (23). W każdym z tych przypadków możemy je 
zlinearyzować poprzez algebraiczne przekształcenia polegające na obustronnym podniesieniu 
do kwadratu i odejmowaniu stronami różnych równań układu. Jeśli w układzie (1) wykonamy 
opisane działania na parze równań o numerach i i j, to otrzymamy: 

Lii = 2xoX„ + 2yoYj. + 2z,Z-. - 2v\T.. + y^R,. - R. = O (24) 

gdzie: 

Xij = Xi - Xj; Yij = yi - yj; Zy = Zj - zj; Ty = ti - tj; 

Rij = tf - t f ; Pij = Pi - pj; Pi = + yf + zf 

Z układu (4) zawierającego n równań (n stanowisk sejsmometrów, które zanotowały wstrząs), 
możemy utworzyć n - 1 liniowo niezależnych równań typu (24). Stąd wniosek, że dla rozwiązania 
zadania lokalizacji, a więc wyznaczenia wektora (xo, yo, zo, to) na podstawie równań (24), 
musimy dysponować obserwacjami z co najmniej 5 stanowisk sejsmometrów. 
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Proponowane przez wyżej wymienionych autorów metody efektywnego rozwiązania układu 
równań stacyjnych różnią się regułami co do kolejności odejmowania podniesionych obustronnie 
do kwadratu równań (4), czyli zestawieniem par numerów {i, j} w równaniach typu (24) oraz 
sposobem wykorzystania tych ostatnich. Ze swej strony proponujemy utworzenie równań typu 
(24) na wszelkie możliwe sposoby, tj. uwzględnienie w tych równaniach zestawień wszystkich 
wariacji dwójkowych bez powtórzeń numerów {i, j} ze zbioru {1, 2, n}. Otrzymany w ten 
sposób układ równań liniowych (24) można zapisać w postaci: 

A x (25) 

gdzie: 
A 
X 
5 • 

macierz układu, 
wektor niewiadomych, 
wektor wyrazów wolnych. 

Układ ten liczy n!/(n - 2)! równań. Jest to układ nadokreślony (zawiera więcej równań 
niż niewiadomych). Układy tego rodzaju można rozwiązywać z zastosowaniem uogólnionej 
odwrotności macierzy w sensie Moore'a-Penrosego: 

= A * 5 (26) 

gdzie: 
A uogólniona odwrotność macierzy A. 

W szczególności rozwiązanie (25) można uzyskać mnożąc ten układ obustronnie przez 
T macierz transponowaną A , co daje po przekształceniu: 

X = (A'^ A^B (27) 

Rozwiązanie (27) jest równoznaczne z rozwiązaniem na gruncie metody najmniejszych 
kwadratów, tj. z warunku na minimum: 

Uyo> zo, to] = Z Li 
y war (28) 

(28) 
gdzie sumowanie rozciągnięte 

numerów {i, j} ze zbioru (1, 2, 
Z (27) lub (28) otrzymuje się 

jest na 
n}. 

wszystkie wariacje dwójkowe bez powtórzeń 

- A 

A 

A 

A 

A 

A A 

A 

A 
XX XY XZ XT 
XY YY YZ YT 
XZ YZ ZZ ZT 
XT YT ZT TT 

X = 

A 

A 

A 

XX -

XY -

XZ - '^ZR 

XT - V "TR (29) 
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gdzie: 

X = ^ 

n n 
A 

= X ^i j Y ĵ = X (X, - xp(y- - yp = H (x. - xp(y- - yp 
i=i j=i war war 

n n n 

= 2n X ^Yi - 2 X Xi Z yj' 
i=l i=l i=l 

A 
n n n 

XT = 2n - 2 
j=l i=l i=I 

n n n 
A 

XP = 2n X XiPi - 2 X X Pii Pi = xf + yf + zf 
i=J i=l i=l 

n n n n 
A 

X R = X X i j R i j = 2 n X - 2 X Xi X 
war i=l i=l i=2 

XX, TR analogicznie jak wyżej. 

Składowe wektora x mogą być przedstawione explicite poprzez zastosowanie wzorów 
Cramera. Byłaby to pełna realizacja rozwiązania efektywnego. Ze względów nume-
rycznycłi korzystniej jest jednak rozwiązać układ (29) inną metodą, np. metodą eliminacji 
Gaussa. 

Metody lokalizacji ognisk wstrząsów z zastosowaniem algebraicznej linearyzacji równań 
stacyjnych posiadają zarówno wady, jak i zalety. Do niewątpliwych i oczywistych zalet 
należy możliwość uzyskania efektywnego rozwiązania zadania lokalizacji, a w niektórych 
przypadkach także efektywnego wyznaczenia parametrów założonego modelu sejsmogeo-
logicznego (np. Drzęźla 1990). Jednak zaleta ta może być w pełni spożytkowana tylko 
wtedy, jeśli dysponujemy danymi z większej liczby stanowisk sejsmometrów, co stanowi 
istotną wadę omawianych metod. Wymóg większej liczby stanowisk sejsmometrów w przy-
padku metod korzystających z równań zlinearyzowanych (24) wynika również z faktu ich 
znacznie gorszego uwarunkowania w stosunku do równań oryginalnych (4). Istnieją nawet 
takie szczególne konfiguracje sieci sejsmometrów, przy których nie można uzyskać żadnej 
sensownej lokalizacji według wzorów (24), podczas gdy zadanie lokalizacji według wzorów 
(4) jest dobrze, czy nawet bardzo dobrze uwarunkowane (Drzęźla 1990). 

W bilansie zalet i wad omawianych metod lokalizacji bardzo ważny jest również aspekt 
jednoznaczności rozwiązania. Ten aspekt przemawia zdecydowanie na korzyść równań 
zlinearyzowanych (24) (Drzęźla 1990, 1993). 
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W świetle przeprowadzonego bilansu wad i zalet za jedno z racjonalnych zastosowań 
metod korzystających z równań zlinearyzowanych, przy braku apriorycznej informacji 
o zjawisku wstrząsu lub o modelu sejsmogeologicznym, należy uznać wykorzystanie ich 
do oceny pierwszego przybliżenia dla metod iteracyjnych korzystających z oryginalnych 
równań stacyjnych (4), (8), (18), (20), (23). 

9. Metody iteracyjne rozwiązywania układu równań stacyjnych 

Lokalizacja ogniska wstrząsu polega na wyznaczeniu minimum normy wektora reziduów 
(por. punkt 3 rozdz. 1), co jest równoznaczne z wyznaczeniem minimum funkcji: 

n 
P 

F(x) = X ri(x) 
i=l (30) 

gdzie; 
n — liczba równań, 
T\ — błąd spełnienia i-tego równania; w przypadku ośrodka jednorodnego i izotropowego 

oraz metody P przestrzennej (patrz wzór 4) błąd ten przedstawiany jest w postaci: 

= - fi W (31) 

gdzie z kolei: 

V(x, - + (y, - y,)^ + (ẑ  - z,)^-
f = t. + O V (32) 

p — parametr; 1 < p < 2, 
X = (x|, Xm) •—• wektor niewiadomych; np. w przypadku metody P przestrzennej 

wektor ten zawierałby (xo, yo, zo» ^o)' ^ w przypadku metody S -P płaskiej — (xo, yo). 

Przy wyznaczaniu minimum normy wektora reziduów możemy korzystać z bogatego 
arsenału teorii i metod obliczeniowych optymalizacji nieliniowej. Spośród tych metod 
wybiera się dla zagadnienia lokalizacji ognisk głównie metody, które można podzielić na: 

— metody bezpośrednie, wykorzystujące tylko wartości funkcji celu (30); należą do 
nich np. metoda Gaussa-Seidela, metoda kierunków sprzężonych Powella (te dwie metody 
nie mają praktycznego znaczenia) i szeroko obecnie stosowana metoda Simplex (np. Prugger, 
Gendzwill 1988), 

— metody newtonowskie, a wśród nich głównie metoda Gaussa-Newtona lub tłumiona 
metoda Gaussa-Newtona, występujące w różnych mutacjach. 

W przypadku metod bezpośrednich wykładnik p (rodzaj normy wektora reziduów) nie 
ma większego znaczenia dla przebiegu obliczeń, szczególnie gdy stosuje się metodę Simplex, 
aczkolwiek ma zawsze wpływ na wynik obliczeń, jak to zademonstrowano w rozdziale 1. 
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Natomiast metody newtonowskie stosuje się wyłącznie w połączeniu z klasyczną metodą 
najmniejszych kwadratów, czyli w przypadku p = 2. Wtedy również często poszczególnym 

2 
elementom sumy kwadratów r\ nadaje się wagi Wj. 

Zastosowanie metody Simp]ex do lokalizacji ognisk wstrząsów zostało opisane m.in. 
w pracy Pruggera i Gendzwilla (1988). Tam też można znaleźć informację o podstawowych 
pozycjach literatury w tym zakresie oraz szczegółowsze dane o metodzie. Geometrycznie 
simplex jest figurą mającą jeden wierzchołek więcej niż wymiar rozwiązywanego zadania. 
I tak w przypadku zagadnienia dwuwymiarowego simplex jest trójkątem, a w przypadku 
zagadnienia trójwymiarowego czworościanem itd. 

W celu ograniczenia liczby niewiadomych w przypadku metody P do dwóch przy 
lokalizacji płaskiej i do trzech przy lokalizacji przestrzennej autorzy proponują wyelimino-
wanie w odpowiedni sposób niewiadomej to. Ze wskazówek autorów wynikałoby, że w (31) 
niewiadoma ta może być zastąpiona przez: 

1 
n n 

1 

i=l i=I 

Xi - xo)^ + (yi - yo)^ + (zi zo) 
(33) 

Analogicznie można wyeliminować to ze wzoru (30) w przypadku innych modeli 
rozchodzenia się fal sejsmicznych w górotworze. 

Na rysunku 9 pokazany jest schemat poszukiwań dla zagadnienia dwuwymiarowego. 
a na rysunku 
przestrzennego. 

O schemat blokowy odpowiedniego algorytmu obliczeń dla zagadnienia 

N N 

p R 
: O E 

o 
Rys. 9. Schemat poszukiwań według algorytmu Simplex dla zadania dwuwymiarowego B - W - 0 jest 
początkov>/ym simplexem, gdzie: B jest najlepszym wierzchołkiem (best vertex), W jest najgorszym 

wierzchołkiem (worst vertex), R jest wierzchołkiem odbitym (reflected), E jest wierzchołkiem rozszerzającym 
(expanded), C jest wierzchołkiem zwężającym (contraced), a S jest wierzchołkiem skracającym (shrunken) 

Fig. 9. Search pattern for the Simplex Algorithm in two dimensions. B - W - 0 is the original Simplex where 
B is the „best" (lowest error vertex), and W is the „worst" vertex. R is the reflected vertex, E is the 

expanded vertex, C is the contracted vertex, and S is the shrunken vertex 
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START 

STOP 

Rys. 10. Schemat blokowy algorytmu według metody Simplex dla zagadnienia przestrzennego 

Fig. 10. Flowchart for the Simplex Algorithm 

Metody newtonowskie stosuje się do funkcji celu (27) w postaci: 

n 

i=l ( 3 4 ) 

gdzie: 

r - frl, Tn) 
T 
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lub (np. Kijko 1984) 

n 
.2 

(35) 

gdzie: 
wj — wagi odzwierciedlające jakość i-tej obserwacji; teoretycznie powinny to byc 

odwrotności wariancji błędu odczytu w i-tej obserwacji. 

Wprowadzenie metody najmniejszych kwadratów do zagadnienia lokalizacji ognisk 
wstrząsów przypisuje się powszechnie Geigerowi (1910), ale szerokie zastosowanie i dalszy 
rozwój tej metody stały się możliwe po wynalezieniu elektronicznej techniki obliczeniowej. 
Załóżmy, że uzyskaliśmy k-te przybliżenie xię szukanego rozwiązania zadania lokalizacji. 
Na podstawie wzoru Taylora funkcję F(x) aproksymujemy w otoczeniu \ funkcją kwadratową: 

= F(x,) + (VF)T - X , ) + ^ - ( V ¥ ) , (X - X , ) 

gdzie: 
^ 

(VF)x , (V F)x — odpowiednio gradient oraz hesjan funkcji (34) w punkcie 
K K 

Przyjmujemy, że kolejnym przybliżeniem minimum funkcji F(x) jest punkt który 
jest punktem minimum funkcji F}<(x). Punkt Xk+i musi więc spełniać warunek: 

( v ą ) = (VF) + (V^F) - X,) = 
k+l k k 

gdzie: 

Om — wektor zer o m składowych. 

Z warunku tego otrzymujemy: 

Algorytm (36) wyznaczania kolejnych przybliżeń minimum funkcji (34) nazywa się 
algorytmem Newtona. Pewną modyfikacją powyższego jest algorytm: 

= \ - (VF), 
k (37) 

gdzie współczynnik aj^ jest tak dobierany, aby funkcja F osiągała minimum na kierunku 
określonym przez wektor: 
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y , = -(V^F)=; (VF)-
k 

Algorytm (37) jest nazywany algorytmem Newtona-Raphsona. 
Przytoczony opis podstaw metod newtonowskich został opracowany w oparciu o pod 

ręcznik Seidlera i in. (1980). 
Biorąc pod uwagę, że: 

VF = = 

3x1 

3x1axm 

3xi3xm 

3^F 

3x m 

oraz że F wyrażone wzorem (34) jest sumą kwadratów, w związku z czym mamy 

3x. ^ 'i J 
' 3 x 

3 ¥ 

j ^ 
= 2 Y ^ A . Y 

iTiożemy gradient i łiesjan funkcji F wyrazić wzorami: 

VF = 2f T 

V^F = i f f ] + M^ 
y 

gdzie: 

J = 

3r 

3r n 

dx 

dr 

Sk m 

dr n 

dx m 

M macierz o elementacti 

n 

m jk = X 
i=l 

3x. 3x, 
J k 
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Biorąc następnie pod uwagę, że elementy macierzy M są małe w porównaniu z elementami 
macierzy J J, ponieważ zawierają rezidua fi, które są bliskie zera w pobliżu minimum 
funkcji F, możemy jako przybliżenie hesjanu funkcji F przyjąć: 

V^F = 2 f ] 

W związku z powyższym algorytm Newtona (36) można przekształcić w algorytm 
Gaussa-Newtona o postaci: 

^nowe ~ -Stare ~ J ^ (38) 

lub 

rt Ax = -j '^ 7 

gdzie: 

^^ n̂owc ŝiare 

Przekształcając tak samo algorytm Newtona-Raphsona (37) otrzymujemy algorytm 

^ n o w e = ^ t a r c " « ( 3 9 ) 

lub 

Ax = - a j'^ ? 

który może uchodzić za jedną z mutacji tłumionej metody Gaussa-Newtona. W literaturze 
zagadnienia zaleca się przyjmować O < a < 1 (np. Buland 1976) lub takie, żeby uzyskać 
minimum funkcji F na kierunku poprawy określonym przez wektor — (j'^ J j'^ r. 
W algorytmach własnych przyjmowano to drugie rozwiązanie, uzyskując lepszą zbieżność 
algorytmu. 

Z powyższych rozważań wynika, że przy poszukiwaniu minimum sumy kwadratów 
reziduów równań metoda Newtona jest prawie tożsama z metodą Gaussa-Newtona, a metoda 
Newtona-Raphsona z tłumioną metodą Gaussa-Newtona. 

Wzór (38) można potraktować jako naturalne uogólnienie metody Newtona rozwiązywania 
układów równań na przypadek układów nadokreślonych. Zakładając bowiem, że układ 
równań stacyjnych: 

r(x) = O (40) 

jest układem prostokątnym, tzn. m = n, i następnie zakładając, że Xk Jest kolejnym 
przybliżeniem rozwiązania powyższego układu, wtedy zgodnie z metodą Newtona (stanowiącą 
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tu uogólnienie metody stycznych) dla uzyskania poprawki Ax rozwijamy lewą stronę 
powyższego wokół punktu w szereg Taylora z dokładnością do pierwszego wyrazu. 

Zakładając w dalszym ciągu, że w punkcie + Ax następuje już zerowanie układu 
równań stacyjnych, otrzymujemy równanie: 

JAx = - r (41) 

gdzie J i r obliczone są w punkcie stanowiącym aktualne przybliżenie rozwiązania, a Ax 
określa poprawkę do tego przybliżenia. 

W sytuacji, gdy n > m (układ nadokreślony), rozwiązanie (4ł) ze względu na poprawkę 
Ax można otrzymać mnożąc ten wzór obustronnie przez J, co natychmiast prowadzi do 
(38). Wyznaczona z (38) poprawka Ax będzie odpowiadać rozwiązaniu (41) poprzez 
zastosowanie kryterium najmniejszych kwadratów błędów spełnienia tego układu. 

Inną wersją tłumionej metody Gaussa-Newtona, i to przytaczaną w literaturze zagadnienia 
znacznie częściej niż wyżej sformułowana (wzór 37), mógłby być algorytm (np. Aki, Lee 1976; 
Crosson 1976; Herrmann 1979; Spencer, Gubbins 1980; Hawley i in. 1981; Kijko 1984): 

+ a^I) Ax = -j '^ r (42) 

gdzie: o 
I — macierz jednostkowa (diagonalna), 
a — pewna mała wielkość. 

T 2 
Dodanie do elementów diagonalnych macierzy J J małego zaburzenia a stabilizuje 

proces iteracyjny (42), który w wersji (38) mógłby fluktuować lub nawet być rozbieżny 
ze względu na błędy w danych i słabe uwarunkowanie zadania w przypadku złej konfiguracji 
sieci sejsmometrów. 

Algorytm (42) jest nazywany tłumioną metodą najmniejszych kwadratów. 
W przypadku ważenia obserwacji, jak we wzorze (35), odpowiednikami algorytmów 

(38) i (44) byłyby odpowiednio (np. Kijko 1984; Pujol, Smalley 1990): 

J'̂ WJAX = (43) 

oraz 

•T (J^WJ + a^I)Ax = - J ' W r (44) 

gdzie: 
W — macierz wagowa; W = diag (w], ..., w j . 

Do rozwiązywania układów równań liniowych (38), (39), (41—44) stosuje się bardziej 
szczegółowe algorytmy w rodzaju metody ehminacji Gaussa lub Jordana, Householdera, 
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Levenberga-Marquardta lub SVD (singular value decomposition — rozkład względem 
wartości szczególnych). 

Wiele celnych spostrzeżeń i cennych wskazówek odnośnie do różnych aspektów zagad-
nienia lokalizacji zawiera praca Kornowskiego (1989). 

Na zakończenie warto jeszcze pokazać postać jakobianu J układu równań (40) w przypadku 
metody przestrzennej P i górotworu potraktowanego jako ośrodek jednorodny i izotropowy 
(wzory 31 i 32). 

Ji = 
- yi - yo ZJ ZQ 

- 1 

(45) 

gdzie: 

qj = W(x. - + (yj - y^)^ + {z. - z / 

W programach własnych opracowanych dla różnych modeli rozchodzenia się fal sejs 
micznych proces iteracyjny (40) zamykał się w kilku krokach. 

10. Wspólna lokalizacja ognisk 

Idea wspólnej lokalizacji ognisk (JHD — joint hypocentre determination) została 
po raz pierwszy zaprezentowana przez Douglasa (1967). Polega ona na jednoczesnej 
lokalizacji pewnej liczby wstrząsów, a jej pierwotnym celem było wyznaczenie korekt 
do notowanych na poszczególnych stacjach sejsmologicznych czasów wejścia w związku 
z niedoskonałościami modelu rozchodzenia się fal sejsmicznych (hodografu prędkości). 
W pracy Douglasa idea ta została przedstawiona w wersji wspólnej lokalizacji epicentrów 
—• JED (joint epicentre determination), a jej rozszerzenie do rozmiarów JHD zostało 
zaproponowane m.in. w pracach Smitha (np. 1982), który zaproponował również spraw-
dzone przez siebie szczegółowe algorytmy obliczeń w ramach ogólnej metody Gaus-
sa-Newtona. Bolt (1973) wzbogacił omawianą ideę o koncepcję master event(s), tj. 
odpowiednio rozmieszczonych w poszczególnych rejonach świata wstrząsów o dobrze 
znanych lokalizacjach. Za „master events" mogłyby hyc przyjmowane na przykład 
punkty eksplozji materiałów wybuchowych lub jądrowych. Dane dotyczące tych wstrząsów 
dołączone do danych opisujących grupę wstrząsów wspólnie lokalizowanych zwiększają 
iczbę dostępnych równań bez zwiększania liczby niewiadomych, co znakomicie poprawia 

uwarunkowanie zadania lokalizacji. 
Korekty Sj do czasów wejścia, jednakowe dla wszystkich wstrząsów, przypisywane 

poszczególnym stacjom sejsmologicznym (i = 1, n), umieszcza się w zbiorze niewiadomych 
i wyznacza wraz ze współrzędnymi ognisk i czasami w ognisku (to). Z uwagi na fakt, że 
w procesie iteracyjnym Gaussa-Newtona poprawki do korekt i poprawki do czasów w ognisku 
są liniowo zależne, Douglas, a za nim inni autorzy przyjęli: 
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n 

X Si = O 
i = l ( 4 6 ) 

co oznacza, że średnia poprawka dla wszystkich stacji wynosi zero. Dokładniej proces 
liczenia może wyglądać w ten sposób, że w każdej iteracji obliczane są poprawki do 
korekt i korekty dla n-1 stacji, a dla n-tej stacji przyjmuje się: 

n - l 

Sn - - I Si 
i=i (47) 

Do rozwoju koncepcji wyznaczania korekt czasów wstąpienia przyczyniły się również 
prace Pavlisa i Bookera (1983) oraz Pujola (1988). 

Inne zastosowanie idei wspólnej lokalizacji ognisk wiąże się z możliwością wyznaczania 
parametrów założonego modelu rozcliodzenia się fal sejsmicznych w górotworze. Dzięki 
wspólnej lokalizacji większej liczby wstrząsów odpowiednio zwielokrotniona zostaje liczba 
równań, którymi dysponujemy, co stwarza tak dużą nadwyżkę równań nad niewiadomymi, 
że dodatkowo możemy wyznaczać parametry modelu. Jest to niezwykle istotna zaleta idei 
wspólnej lokalizacji ognisk, ponieważ pozwala wzbogacać przyjmowane modele do tego 
stopnia, że zadanie lokalizacji łączy się z zagadnieniem tomograficznym lub quasi-tomo-
graficznym. 

Omawiane zastosowanie idei wspólnej lokalizacji ognisk było przedmiotem rozważań 
teoretycznych lub praktycznych aplikacji przedstawionych w pracach m.in. Aki i Lee (1976), 
Crossona (1976), Spencera i Gubbinsa (1980), Hawleya i in. (1981), Spencera (1985), Kijki 
i Pirhonena (1988), Kijki (1989). 

Ideę tę szeroko wykorzystywano również w pracach własnych (Drzęźla, Mendecki 1977, 
1979, 1982a, 1982b, 1984, 1985a, 1985b, 1985c, 1985d; Drzęźla 1990) oraz w pracy 
Mendeckiego (1981). Wymienione prace dotyczyły różnych modeli rozchodzenia się fal 
sejsmicznych w górotworze, a przedstawione w nich rozwiązania miały charakter kombi-
nowany. Współrzędne ognisk wstrząsów i czasy w ognisku wyznaczano efektywnie ze 
zlinearyzowanych algebraicznie układów równań (np. rozwiązanie określone wzorem 29), 
a parametry modelu wyznaczano z warunku na minimum sumy kwadratów oryginalnych 
równań stacyjnych. W przypadku najprostszego modelu, tj. modelu ośrodka jednorodnego 
i izotropowego (równanie 4), zastosowane postępowanie polegało na wyznaczeniu minimum 
funkcji: 

ri' r • - «2 
E(v) = X X ty = toj(v) - (V)]' + [yi - yoi (v)]^ + [Zi - zd (V)]^ (48) 

gdzie: 
nj — liczba stanowisk sejsmometrów, które zanotowały j-ty wstrząs, 
k — liczba wstrząsów, 
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(xi, Yi, Zj) — współrzędne i-tego stanowiska, 
tjj — czas wstąpienia na i-te stanowisko w przypadku j-tego wstrząsu, 
(̂ OjS yoj' ^Op toj) 

według wzoru (29). 
współrzędne i czas w ognisku dla j-tego zdai-zenia, obliczone 

Zadanie o tym samym zakresie (tj. z tym samym modelem rozcłiodzenia się fal 
sejsmicznych i identycznym zakresem niewiadomych) rozwiązywane w całości zgodnie 
z metodą Gaussa-Newtona lub tłumioną metodą najmniejszych kwadratów, wymagałoby na 
wstępie utworzenia układu równań: 

— ' — 1 V. • — ł Hj ~ ~ H)j ~ y ' J 1 — (49) 

gdzie: 

ij = - + (y, - y,.f + (z. -

Wektor niewiadomych ma tu postać: 

X = ^01' ^01' ^01' 0̂1* ^Ok' ^Ok' W ^ 
\ T 

/ 

Poprawki Ax dla ustalenia kolejnego przybliżenia rozwiązania można wyznaczać ze 
wzoru: 

•T (J^J + a"I) Ax = - J ' r 

nr gdzie: r = (rn, T2u i"ni, ri^, r2k, fnk) 
J — jakobian układu (49), którego kształt zilustrowany jest rysunkiem I ł . 
Jest to wzór w swej postaci identyczny z (42), ale elementy składowe tego wzoru mają 

tu inne znaczenie. 
Subjakobian Ji dla 1-tego wstrząsu ma postać: 

Jl = 
Xi - xoj yi - yoi Zj - zoi 

vqii vqii vqii - 1 

Ostatnia kolumna jakobianu pokazanego schematycznie na rysunku 11 zawiera pochodne 
rij względem v. Jest ona więc wektorem: 

T 

V 

^21 ni lik q„k 
> 9 

J 
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o 

Rys. 11. Schemat budowy jakobianu dla układu równań 27 

Fig. II. A pattern of Jacobian structure for the system of eąuatioiis (49) 

Miejsca w macierzy J z rysunku 11, leżące poza wrysowanymi prostokątami, a oznaczone 
przez zera w cudzysłowiu („O") wypełnione są zerami. Widzimy więc, że w macierzy J 
zdecydowanie przeważają zera, których jest tym więcej, im więcej wstrząsów jednocześnie 
lokalizujemy. Elementy różne od zera grupują się tylko w pewnych prostokątach wokó 
pseudodiagonali oraz w ostatniej kolumnie. W części macierzy J, w której występują 
pochodne (49) względem współrzędnych ognisk i czasów w ognisku, stosunek liczby 
elementów zerowych do liczby elementów niezerowych wynosi k - 1 (k 1, 

Z powyższych powodów, a także uwzględniając fakt, że nieraz lokalizujemy jednocześnie 
kilkadziesiąt do kilkuset wstrząsów, organizacja sposobu zapamiętania w komputerze macierzy 
J i innych macierzy występujących w obliczeniach oraz organizacja obliczeń w programie, 
pozwalająca uniknąć niepotrzebnych mnożeń przez zera i dodawań zer, jest zagadnieniem 
dużej wagi. Zagadnienie to przewija się w pracach Spencera i Gubbinsa (1980) oraz 
Spencera (1985), w których wskazane jest rozwiązanie oszczędzające pamięć komputera 
i czas obliczeń. 

W algorytmach i programach własnych przy lokalizacji kilku — kilkunastu wstrząsów 
i wyznaczaniu parametrów modelu (17) lub (19) według powyższej metody konieczna 
liczba iteracji wynosiła kilka do kilkunastu, i to zarówno przy wykorzystaniu równań dla 
jednej fazy (P), jak i dla dwu faz (P i S). 
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11. Niejednoznaczność zadania lokalizacji 

Z uwagi na jej zalety, metoda P należy do najczęściej stosowanych metod lokalizacji. 
Posiada ona też jednak pewne wady, z których zdajemy sobie sprawę w mniejszym stopniu. 
Wśród nich najpoważniejszy problem stanowi niejednoznaczność zadania lokalizacji. Prze-
prowadzone rozważania geometryczne i symulacje komputerowe wskazują na możliwość 
otrzymywania w wielu przypadkach fałszywych rozwiązań zadania lokalizacji, które są 
matematycznie nieodróżnialne od rozwiązań prawdziwych i często także nie — lub trudno — 
odróżnialne górniczo lub geologicznie. Mniejszy albo nawet pomijalny problem stanowi 
przy tym niejednoznaczność sensu stricto, przez którą rozumiemy istnienie więcej niż 
jednego rozwiązania układu równań stacyjnych. Ten rodzaj niejednoznaczności jest bowiem 
łatwo usuwalny. Dalece większe utrudnienia w procesie lokalizacji stwarza rodzaj niejedno-
znaczności, którą można by nazwać quasi- lub pseudoniejednoznacznością, lub też nie-
jednoznacznością nabytą, wtórną, pozorną. Przez ten drugi rodzaj niejednoznaczności rozu-
miemy niejednoznaczność wprowadzaną przez stosowane najczęściej techniki rozwiązywania 
układów równań stacyjnych, polegające na tworzeniu pewnej sumy kwadratów (funkcji 
straty) i poszukiwaniu jej minimum. Otóż zdarza się często, w zależności od postaci 
utworzonej sumy kwadratów, że posiada ona więcej niż jedno minimum, mimo iż układ 
równań stacyjnych ma dokładnie jedno rozwiązanie. Zgodnie z przyjętą wyżej terminologią, 
zadanie lokalizacji charakteryzuje się w tym przypadku quasi-niejednoznacznością, aczkolwiek 
nie jest niejednoznaczne sensu stricto. 

W literaturze zagadnienie niejednoznaczności zadania lokalizacji potraktowane jest bardzo 
ubogo. Ze znanych nam prac zasługuje na uwagę praca Ge (1988), w której problem 
niejednoznaczności został szerzej przedyskutowany i sformułowano warunki jej występowania. 
Ponadto praca ta zawiera omówienie spostrzeżeń zawartych we wcześniejszych opracowaniach 
Cete i Rindorfa. Niezależnie, warunki występowania niejednoznaczności przedstawiono 
w pracy Drzęźli i Kołodziejczyka (1990), które szerzej przedyskutowano w pracy Drzęźli 
(1993). Wzmiankowo niektóre aspekty niejednoznaczności zasygnalizowano także w pracy 
Drzęźli (1990). Pewne aspekty niejednoznaczności rozpatrzono również w pracy Korno-
wskiego i Wolnickiej (1985), traktując jednakowoż niejednoznaczność nie jako immanentną 
cechę metody P, jak w poprzednio wymienionych pracach i w niniejszej pracy, lecz jako 
efekt pewnych specyficznych modeli rozchodzenia się fal sejsmicznych w górotworze. 

Istotę niejednoznaczności sensu stricto można najłatv/iej wyjaśnić w przypadku lokalizacji 
płaskiej. Jedną z metod lokalizacji stosowaną w tym przypadku jest metoda hiperbol (wzór 5 
i rys. 2). Poszukując przyczyn niejednoznaczności zadania lokalizacji można rozważać sytuacje, 
kiedy wykreślone hiperbole przetną się w więcej niż jednym punkcie. Taki kierunek rozważań 
wybrał wspomniany już Ge (1988). Wydaje się jednak, iż większy stopień poglądowości uzyska 
się, jeśli rozważy się inną wersję wykreślnej lokalizacji polegającej na zastosowaniu okręgów 
stycznych (Drzęźla, Kołodziejczyk 1990) zilustrowaną wzorem (6) i rysunkiem 3. 

W przypadku minimalnej liczby stanowisk, tj. trzech, ktoś mógłby mieć wątpliwości, 
czy nie należy również brać pod uwagę rozwiązania wynikającego ze styczności wewnętrznej 
(rys. 12). Wątpliwości te rozwiewa jednak założenie ty < min t̂ , zaś algebraicznego 
wyjaśnienia powstania rozwiązania fałszywego (xo', yoO (rys. 12) dostarczy zastąpienie 
równania (6) przez pozornie równoważne równanie: 
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(di - ro)^ = vi (50) 

które można rozszczepić na dwa alternatywne równania: na równanie (6) i równanie: 

di = ro - ri (51) 

Punkt (xo', yoO z rysunku 12 jest rozwiązaniem równania (51). Punkt ten nie spełnia 
wyjściowych relacji zawartych w równaniu (6) i dlatego nie może być traktowany jako 
jedno z rozwiązań zadania lokalizacji. W metodzie hiperbol punkt ten odpowiadałby punktowi 
przecięcia się niewłaściwych gałęzi hiperbol (równanie (51) jest równaniem niewłaściwej 
gałęzi hiperboli). 

Rys. 12. Prawdziwe (styczność zewnętrzna) i fałszywe (styczność wewnętrzna) rozwiązanie zadania lokalizacji 

Fig. 12. True (extemal tangency) and false (intemal tangency) solution of the location problem 

Istnienie fałszywych rozwiązań, takich jak wynikające z równania (51), nie stanowi 
o niejednoznaczności zadania lokalizacji, ponieważ rozwiązania te jako nie spełniające 
wyjściowych równań (6), mogą być łatwo wyeliminowane. Faktyczna niejednoznaczność 
zadania lokalizacji pojawia się wówczas, jeśli dwa rozwiązania mogą być uzyskane ze 
styczności zewnętrznej okręgów, jak na rysunku 13. Matematycznie oba te rozwiązania 
zadania lokalizacji są jednakowo dobre, ponieważ fale sejsmiczne wygenerowane w obu 
punktach wstępują na poszczególne stanowiska sejsmometrów w dokładnie takich samych 
odstępach czasu. O przyjęciu jednego lub drugiego rozwiązania mogą więc decydować nie 
kryteria matematyczne, lecz kryteria górnicze i geologiczne, w szczególności skutki wstrząsu. 
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' X)2) 

Rys. 13. Faktyczna niejednoznaczność zadania lokalizacji, występująca wówczas, gdy można znaleźć dwa 
okręgi styczne zewnętrznie do trzech lub więcej danych okręgów (odpowiadających poszczególnym 

stanowiskom sejsmometrów) 

Fig. 13. Actual nonuniqueness of the location occurring in thc case of two circies extemally tangential to 
three or more circies given (corresponding to positions of particular seismometer stations) 

Warunek, jaki musi spełniać sieć sejsmometrów, aby dwa punkty o współrzędnych 
(^Ob yoi) i yo2) były rozwiązaniami zadania lokalizacji (rys. 13) wynika z powyższych 
stwierdzeń. Mianowicie, dla każdych dwu stanowisk sieci o numerach „i" oraz „j" różnica 
czasów wstąpienia fal wygenerowanych w jednym i drugim źródle powinna być taka sama, 
co daje: 

m f + (yi - yoi)^ - - -- • ^̂  ^oi)'' + (yj - yoi) 

i - xo2)^ + (yi - yoif - V(xj - -- ^̂  • - ^̂  xo2) + (yj - yo2) (52) 

Stąd można wywnioskować, że dwa dowolne źródła o współrzędnych (xoi, yoi) i (xo2, yo2) 
wywołają w punktach sieci sejsmometrów małą różnicę czasów wstąpienia wówczas, gdy 
dla każdego punktu sieci będzie: 

i - ^Ol)^ + (yi - y o i ) ^ ^oi f + (yi ~ yo2)^ = const. (53) 

Nieco ogólniej można to zapisać w ten sposób, że punkty sieci sejsmometrów powinny 
spełniać równanie: 
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2 
ux) - ^oi) + (y(ux) - yoi)" ux ) - >^02)̂  + (y(ux) - yolf = a (54) 

gdzie: a pewna stała; 

a < - + (yoi - yo2) 

w przypadku sieci sejsmometrów, której punkty spełniają równanie (54), niezależnie 
od liczby tycłi punktów, wstrząs zaistniały w punkcie (xoi, yoi) może byc zlokalizowany 
również w punkcie (xo2) yo2) ^ ^^ odwrót. 

Gdy a > O, równanie (54) przedstawia łiiperbolę o ogniskacli (xoi, yoi) i (xo2» yo2)> 
a w przypadku a = O łiiperbola ta redukuje się do prostej stanowiącej symetralną odcinka 
łączącego oba te punkty (ogniska). 

Na rysunku 14 przedstawiono dwa szczególne przypadki równania (54). 

a) 
y \ 

-X O 

c*- Xo -
= 1 

c < 1X0 

b) 

u 

2 
yo -

= 1 

c < yo 

A: 

Rys. 14. Kształt i równania linii, której jedna z gałęzi (dowolna z dwu) wyznacza takie położenie punktów 
sieci sejsmometrów, aby niejednoznaczność lokalizacji mogła dotyczyć odpowiednio punktów: a) (-xo, 0) 

i (xo. 0) oraz b) (O, yo) i (0. -yo) 

Fig. 14. Shapes and equations of lines whose one the branches (optionalły one of the two) defmes such 
a location of the seismometer network points to allow the location nonuniqueness refer to the points: 

a) (-xo, 0) and (xo, 0) and b) (O, yo) and (O, -yo) respectively 

Przectiodząc do zagadnienia przestrzennego, należy uogólnić równanie (54) do postaci 

^(K - m f + (y - yoi)^ + (z - zoi)^ 

xo2)^ + (y - yo2)^ + (z Z02) a (56) 
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gdzie: a — stała; 

al < 'V(xoi - X02)^ + (yoi ~ y o i f + (^oi - ^02)^ 

Równanie (56) jest równaniem jednej z powłok hiperboloidy dwupowłokowej obrotowej 
o ogniskacli (xoi, yob zoi) i (̂ 02> yo2' 2:02), gdy a > O, lub płaszczyzny symetralnej odcinka 
łączącego te punkty (ogniska), gdy a = 0. W przypadku sieci sejsnnometrów, której wszystkie 
punkty będą leżeć na powierzchni (56), zaistnieje niejednoznaczność lokalizacji ogniska 
wstrząsów w punktacłi (xoi, yoi» ^oi) i (xo2, yo2» Z02). Fale sejsmiczne wygenerowane 
w każdym z tych punktów wstąpią na poszczególne stanowiska sejsmometrów w tych 
samych odstępach czasowych, dlatego wstrząs w punkcie 1 może być zlokaUzowany 
w punkcie 2, i na odwrót. Jednym z przypadków szczególnych równania (56) jest: 

2 2 2 

% - - 1; ici <izo 
c zo - c (57) 

Równanie (57) przedstawia hiperboloidę dwupowłokową obrotową taką, że wstrząs 
w punkcie (O, O, zo) będzie miał swój matematyczny odpowiednik w punkcie (O, O, -zo) 
(może być zlokalizowany w tym punkcie) i na odwrót, jeśli sejsmometry sieci będą 
umieszczone na jednej z powłok. Analogicznie do (57) można utworzyć inne przypadki 
szczególne. 

Celem przeprowadzonych wyżej rozważań było sformułowanie warunków występowania 
niejednoznaczności sensu stricto zadania lokalizacji. Warunki te stanowią przypadki szcze-
gólne, które tylko wyjątkowo mogłyby być spełnione v' całej rozciągłości. Składają się 
bowiem na nie następujące wymogi: 

— położenie wszystkich stanowisk sieci sejsmometrów na jednej gałęzi hiperboli lub 
na prostej w przypadku płaskim, względnie na jednej powłoce hiperboloidy dwupowłokowej 
obrotowej lub na płaszczyźnie w przypadku przestrzennym, 

— rzeczywiste ognisko wstrząsu będzie leżeć w ognisku hiperboli (hiperboloidy) lub 
dowolnie, jeśli sejsmometry rozmieszczone są na prostej/płaszczyźnie. 

Zakładając ponadto, że górotwór jest ośrodkiem jednorodnym i izotropowym otrzymamy, 
przy spełnieniu obu powyższych warunków jednocześnie, niejednoznaczność polegaj:;cą na 
tym, że dany wstrząs będzie mógł być zlokalizowany również w drugim ognisku hiperbo-
li/hiperboloidy lub symetrycznie po drugiej stronie prostej/płaszczyzny, na której rozlokowane 
są sejsmometry. Obie lokalizacje, tj. prawdziwa i wtórna, będą przy tym matematycznie 
jednakowo poprawne. 

W rzeczywistości sformułowane warunki niejednoznaczności, łącznie z założeniem jed-
norodności i izotropii ośrodka, bywają spełnione tylko z pewnym przybliżeniem. Przepro-
wadzone liczne symulacje komputerowe wskazują jednak, że nawet w przypadku bardzo 
odległego przybliżenia tych warunków, sumy kwadratów, które tworzy się dla rozwiązania 
danego układu równań stacyjnych lub inne normy wektora reziduów, mogą mieć dwa 
minima w okolicach przybliżonego położenia ognisk hiperboli/hiperboloidy, w sąsiedztwie 
której rozmieszczone są stanowiska sejsmometrów. Nieświadomi tej niedogodności możemy 
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się zadowolić znalezieniem jednego minimum normy wektora reziduów i przyjąć, że 
odpowiada ono szukanemu rozwiązaniu, co oczywiście niekoniecznie musi być trafnym 
przyjęciem. Natomiast w przypadku zlokalizowania obu minimów, możemy mieć trudności 
z ustaleniem właściwego z uwagi na błędy w danych i błędy modelu (odstępstwa od 
modelu ośrodka jednorodnego i izotropowego). Tak więc czy owak, istnienie quasi-nie-
jednoznaczności jest zjawiskiem niepożądanym i należy je w miarę możności eliminować, 
a jeśli jest to w danym przypadku niemożliwe, to należy rozeznać kryteria wyboru 
właściwego minimum. 

Arsenał zabiegów, którymi w tym celu można się posłużyć, jest następujący: 
— wszechstronne przebadanie danej sieci sejsmometrów pod kątem potencjalnej nie-

jednoznaczności i uwarunkowania zadania lokalizacji (istnieją odpowiednie programy kom-
puterowe dla tych celów), 

— lokalizacja z różnych punktów startu procesu iteracyjnego, 
— trafny dobór pierwszego przybliżenia procesu iteracyjnego, który może zapewnić np. 

rozwiązanie zlinearyzowanego układu równań stacyjnych (np, Drzęźla 1990), 
— wykorzystanie w procesie lokalizacji danych z jak największej liczby stanowisk, 
— odpowiedni dobór postaci sumy kwadratów (na ten temat przewiduje się odrębną 

publikację), 
— posługiwanie się równocześnie kilkoma metodami lokalizacji, np. P i S -P lub P i S 

(lepszy układ), lub też łącznie metodami P, S i kierunkową (ta ostatnia, chyba już całkowicie 
w Polsce zarzucona, jest z dużym powodzeniem stosowana w RPA (np. Mendecki 1991)); 
przy takim podejściu następuje również na ogół radykalna poprawa uwarunkowania zadania 
lokalizacji, 

— zastosowanie metod lokalizacji względnej (np. Kijko i in. 1986) lub lokalizacji 
z wykorzystaniem apriorycznej informacji o zjawisku (np. Kijko 1988), 

— zastosowanie innych metod lokalizacji kontrolowanej (np. Wanat 1992), 
— przebudowa lub konstrukcja sieci sejsmometrów, która jak najdalej odbiegać będzie 

od warunków umożliwiających powstawanie niejednoznaczności sformułowanych wyżej. 

Przekazano 25 stycznia 1995 r. 
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Location of mining tremors 

Abstract 
The presented work is a compendium of the knowledge about seismic events location, 

particularly mining tremors. Ali location methods can be classified according to the criteria 
proposed and discussed herein. There are seven criteria discerned. As the basie criteriunn 
for the classification of location methods the type of parameter read out from seismograms 
(eg. first arrival times, S-P time intervals, first P wave amplitudes, etc.) has been admitted. 
Location principles for various parameters read out from seismograms have been fairly 
thoroughly discussed and in a generał outline location principles and examples of methods 
corresponding to the auxiliary criteria for the classification of location methods (eg. the 
model of seismic waves propagation, solution method for the system of station equations, 
the number of events simultaneously located, availability or not of any additional information 
about the event, etc.) have been presented. 

The work is completed with the analysis of the issue of uniąueness, particulary 
quasinonuniqueness of the solution of location problem. 

To a large extent, the work presents the authors'own considerations relating lo various 
detailed aspects of seismic events location. 
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Metody obliczania energii sejsmicznej wstrząsów górniczych 

Słowa kluczowe 
Tąpania-wstrząsy-energia sejsmiczna 

Streszczenie 
Energia sejsmiczna, z uwagi na jej znaczenie w wynikowej ocenie zagrożenia sejs-

micznego, ocenie oddziaływań wstrząsów na powierzchnię i innych, jest podstawowym 
parametrem obliczanym w sejsmologii górniczej. Przedstawione zostały wszystkie naj-
ważniejsze metody jej obliczania z podkreśleniem wad i zalet każdej z nich oraz 
praktycznej ich użyteczności. Dokonano analizy czynników, które wpływają na dokładność 
wyników obliczeń energii sejsmicznej oraz wywołują obserwowaną rozbieżność pomiędzy 
ocenami różnych stanowisk pomiarowych. Wskazano na elementy, które mogą rozbieżności 
te minimalizować. 

1. Wprowadzenie 

Charakterystyka zjawisk sejmicznych, jakie indukuje działalność górnicza kopalń wymaga 
ich opisu także w kategoriach intensywności. Problem ma swoją przyczynę, podobnie jak 
to jest w przypadku trzęsień Ziemi, w konieczności instrumentalnego porównywania „siły", 
poszczególnych zjawisk (wstrząsów) i ich klasyfikacji. 

W tym celu w sejsmologii ogólnej opracowana została koncepcja magnitudy (Richter 
1935; Gutenberg 1945), którą przyjęto również w wielu zagłębiach górniczych dla chara-
kterystyki indukowanych wstrząsów górniczych. 

Rozwinął się także drugi sposób postępowania polegający na obliczaniu z sejsmogramów 
wstrząsów ich energii sejsmicznej. Podejście takie dominuje nie tylko w polskiej sejsmologii 
górniczej. Przyczynę tego wiąże się z geomechanicznymi aspektami wstrząsów górniczych 
i tąpań. Uważa się bowiem, że posiadająca sens i wymiar fizyczny energia sejsmiczna jest 
parametrem łatwiej transponowanym na wielkości mechaniczne związane np. z zabezpie-
czeniem wyrobisk górniczych przed skutkami wstrząsów. 

Metoda sejsmologii górniczej wykorzystuje parametr energii sejsmicznej w całym szeregu 
zadań oceniających lub prognozujących stan zagrożenia sejsmicznego. 

W zasadzie jest to podstawowy parametr fizyczny, do niedawna jedyny, który pozwala 
charakteryzować intensywność procesów niszczenia struktury ośrodka i oceniać zaangażowanie 
mas skalnych w tym zakresie. Także ocena dynamicznych oddziaływań drgań wywoływanych 
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wstrząsami na powierzchniowe środowisko naturalne oparta jest na znajomości parametru 
energii sejsmicznej (Dubinski, Mutke 1992). 

Względy powyższe spowodowały, że problemy obliczania energii sejsmicznej wstrząsów 
górniczych należą do kluczowych w sejsmologii górniczej. Pozytywnym elementem w tym 
zakresie jest rozwój nowych technik pomiarowych, stwarzający szanse dla usprawnienia 
procesu obliczania energii, a przede wszystkim dla poprawy dokładności tych obliczeń. 

Oczekuje się, że działania te doprowadzą do lepszej zgodności obliczeń energii sejsmicznej 
przez sieci sejsmologiczne poszczególnych kopalń. 

Nie należy nikogo przekonywać, że wiarygodność i rzetelność danych w tym zakresie 
ma duże znaczenie dla dalszych etapów interpretacji oraz praktycznego wykorzystania 
wyników obserwacji sejsmologicznych. 

Niniejszy wykład ma na celu przedstawienie podstawowych procedur w zakresie obliczania 
energii sejsmicznej, zarówno już stosowanych, jak i nowych. Podjęto także próbę analizy 
czynników, które wpływają na dokładność i końcowy wynik obliczeń energii sejsmicznej. 

Niewątpliwie jest sprawą ważną, aby zarówno ci pracownicy kopalnianych stacji geo-
fizycznych, którzy rutynowo takie obliczenia prowadzą, jak i ci którzy z wyników tych 
obliczeń korzystają, zdawali sobie zawsze sprawę z jakości wyniku końcowego. Przedstawiona 
analiza być może pomoże w eliminowaniu tych elementów, które tą jakość pogarszają. 

2. Pojęcie energii sejsmicznej 

Co to jest energia sejsmiczna? — pytanie takie może wydawać się w kręgach specjalistów 
trywialne, niemniej doświadczenie praktyczne wskazuje, że nie wszyscy pojęcie to prawidłowo 
rozumieją. 

Oczywiście jest to energia, która jest transportowana przez fale sejsmiczne różnego typu 
wygenerowane w źródle, którym jest ognisko wstrząsu, w formie ruchu drgającego. Istotę 
fizyczną energii sejsmicznej najlepiej wyjaśnia ogólne równanie bilansu energetycznego 
związanego z procesem niszczenia struktury ośrodka skalnego. 

Gdy pewna, ograniczona objętość takiego ośrodka poddana jest obciążeniom zewnętrznym 
prowadzącym w końcowym etapie rozwoju procesu do dynamicznego pęknięcia (z nim 
związany jest wstrząs), równanie tego bilansu można zapisać w następującej formie (Fairhurst, 
Cornet 1984): 

W + QO - U + ES + S + Q I (1 ) 

gdzie: 
W — praca wykonywana przez obciążenia zewnętrzne, 
Qo — energia cieplna przechodząca przez ośrodek, 
U — energia odkształcenia sprężystego, 
Es — energia kinetyczna związana z procesem niszczenia, odpowiadająca energii 

sejsmicznej, 
S — energia rozproszona nieodwracalnie w procesie niszczenia, 
Qi — energia cieplna zakumulowana w górotworze. 
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Z tego równania wynika, że: 

= (W + - (U + S + Q,) (2) 

czyli, energia sejsmiczna wyzwolona w procesie dynamicznego niszczenia struktury ośrodka 
skalnego, rozchodząca się w formie fal sejsmicznych, jest równa nadmiarowi energii 
wynikającemu z różnicy pomiędzy pracą wykonaną przez obciążenia zewnętrzne. W po-
większonej lub pomniejszonej o wielkości przepływającej energii cieplnej Qo, a energią 
odkształcenia sprężystego U i zakumulowaną energię cieplną Qi pomniejszoną o energię 
rozproszoną nieodwracalnie S. 

Mając zdefiniowany udział energii sejsmicznej w ogólnym energetycznym bilansie 
procesu niszczenia struktury ośrodka skalnego, powstaje pytanie: jak duży jest ten udział? 

Wielkością, która charakteryzuje stosunek energii sejsmicznej Es do całkowitej energii 
uwalnianej w procesie niszczenia (wstrząsu) E jest parametr efektywności sejsmicznej 
(Gibowicz 1989). Według badań przeprowadzonych w różnych zagłębiach górniczych oraz 
kontrolowanych podziemnych wybuchów nuklearnych wartość tego parametru jest bardzo 
mała (rząd promili i procent). 

Przykładowo, McGarr ocenił wartość tego parametru dla kopalni złota w Republice 
Południowej Afryki w granicach 0,26 do 3,6% (McGarr i in. 1979). Również inni badacze 
(Olgaard, Brace 1983) określali wartość tego parametru w zakresie 1 do 10%, stwierdzając, 
że większość energii wyzwalanej w procesie tworzenia się powierzchni uskokowych za-
mieniana jest na ciepło. 

Parametr efektywności sejsmicznej ma swoją istotną interpretację geomechaniczną. Dla 
modelu Orowana (naprężenie po wstrząsie spada z wartości a i do 02 = CTf; Of—naprężenie 
tarcia na płaszczyźnie pęknięcia) (Wyss, Molnar 1972) 

Tl = la (3) 

gdzie: 
Aa = Gi <J2 — różnica naprężeń przed i po wstrząsie, 
o — naprężenie średnie. 

Spróbujmy się jeszcze przyjrzeć, jakie czynniki geomechaniczne będą decydowały 
o wartości emitowanej energii sejsmicznej. Pomijając poszczególne składniki bilansu ener-
getycznego możemy całkowitą energię sprężystą E zakumulowaną w materiale ośrodka 
skalnego zapisać w postaci: 

E = 
2 Pij peydY 

(4) 

gdzie: 
Pij ey tensor naprężeń i odkształceń, 
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V — objętość, 
dV — element objętości. 

Dla ścinającego modelu ogniska wstrząsu (najczęstszy w praktyce górniczej) możemy 
zapisać: 

1 /^o ^ AE = ^ Ji (e; - e^ dV 
(5) 

gdzie: 

Cl i — odnoszą się do odkształceń ścinających przed i po wstrząsie. 

Przekształcając równość (5) otrzymujemy: 

A A - 1 -
AE = ^lAY^e, - e^) • ^ = - dV A a a ^̂ ^ 

Tak więc, o wartości energii sejsmicznej decydują parametry wytrzymałościowe ośrodka, 
objętość zaangażowanycłi mas skalnycti oraz istniejący stan naprężeń i spadek naprężeń 
wywołany wstrząsem. 

3. Metody obliczania energii sejsmicznej 

3.1. D a n e o g ó l n e 

Energię sejsmiczną E wydzieloną ze źródła ograniczonego w czasie i przestrzeni można 
zapisać następująco (Kogan 1975): 

+00 

E + ą^dr^dt 
(7) 

gdzie: 
q — gęstość strumienia energii, 
Z — powierzchnia źródła, 
t — czas. 

Energia ta przekazana ze źródła do ośrodka rozchodzi się w nim w postaci różnego 
typu fal sejsmicznych, ulegając po drodze tłumieniu i rozproszeniu. Z pojęciem energii 
sejsmicznej wiąże się też energia E (r), którą określamy w odległości r od ogniska wstrząsu 
i która została tam przetransportowana przez wspomniane fale sejsmiczne. Wówczas 
powierzchnia całkowania S jest kulą o promieniu r. Energią sejsmiczną jest więc energia 
przechodząca przez powierzchnię S w interwale czasowym równym czasowi przejścia danej 
grupy falowej przez tą powierzchnię. 
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Energia E(r) może być więc wyrażona jako całka, po powierzchni i czasie, rzutu wektora 
gęstości energii na normalną do powierzchni S. Całkowanie po czasie może być nieogra-
niczone, gdyż do całki wkład wnoszą tylko te momenty czasu, dla których przemieszczenie 
(amplituda fali) na powierzchni S nie jest równa zero: 

-ł-oo 

E(r) = f ć ^ ' aŚ dt 
(8) 

Istotną wielkością, występującą zarówno w zależności (7), jak i (8), jest gęstość strumienia 
energii ^ Spróbujmy przedstawić jej interpretację fizyczną. Z prawa zachowania energii 
wynika, że: 

— + dive^= O 
at ^ (9) 

gdzie: 

9 — energia w jednostce objętości. 

Ogólne wyrażenie na energię 0 ma postać: 

e = W 
2 

gdzie: 
3 — gęstość ośrodka, 
V — prędkość drgań, 
W — energia wewnętrzna jednostki objętości ośrodka 

Stąd: 

gdzie: 
Yj (i = 1, 2, 3)oznacza składowe wektora V. 

Zsodnie z równaniem ruchu: 

gdzie: 
ajj — składowe tensora naprężeń, 
Xi — składowe sil masowych. 
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Przy • odpowiednich przekształceniach równania (12) i wykorzystaniu własności tensora 
fiaprężeń otrzymuje się następującą zależność: 

36 3 
3t 3x j 

YiCij \ 
\ J (13) 

Stąd, przez porównanie tego równania do równania (9) uzyskuje się ogólną formułę 
określającą wektor gęstości strumienia energii: 

qj = -Via.. G = U 2. 3) (14) 

W przypadku fali płaskiej wzór ten można sprowadzić do postaci: 

q = (15) 

gdzie: 
c — prędkość propagacji fali. 

3.2, O b l i c z a n i e e n e r g i i s e j s m i c z n e j n a p o d s t a w i e f a l 
p r z e s t r z e n n y c h 

3.2.1. Formuła Gutenberga-Richtera 

Formuły służące obliczaniu energii sejsmicznej fal przestrzennych (podłużne i poprzeczne) 
były opracowane przez różnych badaczy, przy czyrn jako klasyczne rozwiązanie przyjmuje 
się to, którego autorami są Gutenberg i Richter (Richter 1958). Procedura obliczania została 
oparta na teorii propagacji ruchu drgającego w ośrodku o określonych wartościach parametrów 
sprężystych i przy założeniu sinusoidalnego przebiegu drgań. Rozpatrywany jest element 
masy dM, z którym związana jest elementarna energia sejsmiczna dEg, który podczas ruchu 
drgającego związanego z przejściem frontu falowego o prędkości propagacji c doznaje 
w czasie dt przemieszczenia dx. 

dM = pdV = pdFdx (16) 

gdzie: 
dV — element objętości odpowiadający masie dM, 
dF — element powierzchni frontu falowego. 
Ponieważ dx = c • dt 

dM = p • c • dFdt (17) 

Stąd elementarną energię sejsmiczną dEg, jako formę energii kinetycznej związanej z falą 
padającą, można zapisać w postaci: 
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^^^ - ^ = 2 P^^ ^^^^ (18) 

^Es 
a wyrażenie oznacza gęstość strumienia energii sejsmicznej. 

Dokonując operacji całkowania po powierzchni kulistej o promieniu (F = Ąnr ) i po 
czasie t autorzy uzyskali następującą postać zależności na całkowitą energię sejsmiczną E^: 

n 

Es = STT̂  pcjr^e^Yî  X 
i,k=l (19) 

i P, S; k = 1, 2, ...n — liczba grup falowych, 
Aiî  — amplituda wypadkowa dla trzech składowych, 
fik — częstotliwość drgań, 
Yi — współczynnik tłumienia aplitudy. 

Czynnik ê '̂*̂  opisuje tłumienie energii sejsmicznej z odległością. 
W przypadku stanowisk powierzchniowych uwzględniać należy we wzorze (19) ampli-

fikację amplitudy fali padającej i wówczas zależność ta przybiera postać znaną jako wzór 
Gutenberga-Richtera: 

n 

i.k=I (20) 

W warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i wstrząsów górniczych wartości 
współczynników stałych we wzorach (19) i (20) są następujące: 

— dla fali podłużnej P: y? = 2,5 • 10"^ (m"^); cp = 3500—4500 m/s , 
— dla fali poprzecznej S: js = 20 • 10"''' (m"^); cs = 2000—2600 m/s , 
— gęstość p = 2,5 - 10^ kg/m^. 

3.2.2. Form.uła oparta na pomiarze gęstości energii sejsmicznej 

Ten sposób obhczania energii sejsmicznej w punkcie pomiarowym odległym o r od 
ogniska wstrząsu składa się z trzech następujących etapów realizacyjnych. 
Etap 1. O b l i c z a n i e g ę s t o ś c i e n e r g i i 

Według zależności (15) element gęstości strumienia energii sejsmicznej dq można zapisać 
w postaci. 

dq = pCi 
dt 

y 
(21) 

a reahzacja operacji całkowania po czasie sprowadza ten parametr do gęstości energii 
sejsmicznej e. 
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£ = pCj J 
O dt 

V J 

dt 
(22) 

Przy quasi-sinusoidalnym charakterze drgań opisanych zależnością, 

n 

x(t) = I AKC-̂ -ĵ ^^ 
k = l ( 2 3 ) 

gdzie: 
x(t) — przemieszczenie, 

fif — amplituda i częstotliwość fali padającej, 
j = A M , 

Otrzymujemy: 

n '̂ ik 

e(r) = 47r^p X j (Aikfik)-e-^^^^-^dt 
i , k = l o ( 2 4 ) 

Jeżeli Tik ^/^ik (czas trwania znacznie większy od okresu drgań), to wyrażenie 
exp(-47ijfikt) w przedziale (O, tik) z wystarczającą dokładnością równa się 1/2. 
Zatem: 

n 

e(r) = 271^ X 
i,k=i (25) 

Całkowita gęstość energii w punkcie pomiarowym będzie sumą gęstości obliczonej dla 
wydzielonych grup fali P i S. 

Jeżeli charakterystyka aparatury pomiarowej pozwala na określenie rzeczywistej amplitudy 
prędkości drgań podłoża Yjk, to zależność (25) można przekształcić do postaci: 

n 

^ i,k=i (26) 

Etap 2. T r a n s f o r m a c j a o b l i c z o n e j w a r t o ś c i g ę s t o ś c i e n e r g i i n a k u l ę 
o d n i e s i e n i a 

Obliczana wartość gęstości energii e(r) w odległości r od ogniska wstrząsu jest trans-
formowana na kulę odniesienia o promieniu R otaczającą strefę ogniskową. Dla wykonania 
tej procedury niezbędna jest znajomość amplitudowego współczynnika pochłaniania a oraz 
wykładnika funkcji rozchodzenia się fal sejsmicznych n. 

Stosunek gęstości energii e(R) do e(r) z uwzględnieniem powyższych parametrów można 
zapisać następująco: 
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£(R) 
e(r) 

/ N 

R \ / 

2n 
-'^a(r-R) 

(27) 

W warunkach kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wartości parametrów wynoszą 
odpowiednio (Dubiński, Wierzchowska 1973): 

— dla fali podłużnej P: np :::: 1,083; ap = 1,89 • 10"^ (m"^). 
— dla fali poprzecznej S: ns = 1,067; a s = 1,65 • lO"*̂  
Wybór wartości promienia kuli odniesienia R uwarunkowany jest z reguły przeciętną 

głębokością ognisk wstrząsów i dla warunków Górnośląskiego Zagłębia Węglowego przyjęto 
R ^ 500 m. 

Wówczas zależność (27), jeśli odległości wyrazić w km, a wartości współczynnika ap^s 
- I odpowiednio w km , przyjmuje postać: 

,(2r-l) 
(28) 

Stąd 

e(R) = e(r) • F(r) (29) 

2n Wykres funkcji F(r) = (2r) exp[a(2r - 1)] przedstawia rysunek 1 

10 
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Rys. 1. Wykres funkcji F(r); 1 — dla fali P, 2 — dla fali S 

Fig. 1. Graph of function F(r); I — P wave, 2 — S wave 

Wykłady nr 8 1 2 3 



Underground Exploitation School '95 

Etap 3, O b l i c z e n i e e n e r g i i s e j s m i c z n e j 
Procedurę tę realizuje się wykonując operację całkowania po zamkniętej powierzchni 

kulistej o promieniu R. 

E = o e(R)ds = 47iR^e(R) (30) 

W praktyce wartość £(R) jest średnią z określeń wykonanych w poszczególnych punktach 
pomiarowych sieci sejsmologicznej, która zarejestrowała dany wstrząs. 

Przyjmując wartość promienia R = 0,5 km otrzymujemy: 

E = 7110^e(r)F(r) (31) 

Dla usprawnienia obliczeń energii sejsmicznej według tej metodyki opracowane zostały 
odpowiednie wykresy przedstawione na rysunku 2. 

0 , 1 UQ 10,0 T f k m 

Rys. 2. Nomogram dla obliczania energii sejsmicznej 

Fig. 2. Nomograph for seismic energy calculation 

Obliczenia wykonywane są oczywiście dla każdej z wydzielonych grup falowych, 
z wyróżnieniem fal P i S, a wynik końcowy jest sumą poszczególnych energii skła-
dowych. 
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3.3. O b l i c z a n i e e n e r g i i s e j s m i c z n e j na p o d s t a w i e c z a s u t r w a n i a 
w s t r z ą s u 

Metoda ta wykorzystuje istnienie pewnych prawidłowości, jakie zaobserwowano przy 
badaniu naturalnych trzęsień Ziemi, a mianowicie, że dla lokalnych zjawisk w odległościach 
epicenti-alnych do 100 km czas trwania zapisu wstrząsu na sejsmogramie jest słabo zależny 
od powyższej odległości i azymutu. Został więc przyjęty jako miara magnitudy trzęsienia 
Ziemi M{x) (Bisztricsany 1958; Tsumara 1967; Lee i in. 1972), a zależność ma następującą 
postać: 

M(x) = aologT + bor + co (32) 

gdzie: ao jest stałym współczynnikiem o wartości zbliżonej do 2, bo jest współczynnikiem 
bliskim zeru, a co charakteryzuje warunki stacyjne. 

Do zalet tej metody należy zaliczyć prostotę jej stosowania oraz niezależność czasu 
trwania zapisu x od dynamiki przyrządów rejestrujących zjawiska lokalne. 

Element ten jest szczególnie ważny przy badaniu wstrząsów słabych, przy których 
stosuje się duże powiększenia w kanałach pomiarowych, przez co zjawiska silniejsze ulegają 
przesterowaniu i są określone trudności w zastosowaniu metod wymagających znajomości 
rzeczywistych parametrów amplitud przemieszczenia lub prędkości drgań. Parametr czasu 
trwania wstrząsu T jest technicznie bardzo łatwo wyznaczalny, a cała procedura jest prosta 
w zautomatyzowaniu. Względy te spowodowały, że zależność (32) została przeniesiona na 
obszar sejsmologii górniczej i przy założeniu istnienia funkcyjnej relacji pomiędzy magnitudą 
a energią sejsmiczną wstrząsu przybrała następującą postać: 

logE = AlogT + Blogr + C + DlogH (33) 

ffdzie: o 
E — energia sejsmiczna, J, 
r — odległość epicentralna, m, 
H — głębokość ogniska, m, 
T — czas trwania wstrząsu, s, 
A, B, C, D — współczynniki stałe. 

Powszechne zastosowanie tego sposobu w kopalniach zagrożonych sejsmicznie w Polsce 
wskazuje, że rzeczywiście wartości współczynników B i D są bardzo małe i przy ograniczeniu 
zbioru danych do lokalnych sieci kopalnianych można je pominąć. 
Wówczas uzyskujemy: 

logE = AlogT + C (34) 

Wartości współczynników A i C wyznaczane są na podstawie odpowiednio licznych i repre-
zentatywnych zbiorów parametrów E, T. Tak więc dla realizacji tego najbardziej istotnego etapu, 
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tj. uzyskania wiarygodnych zależności, musimy dysponować zbiorem prawdziwych wartości 
energii sejsmicznej E. Zaleca się, aby waitości te uzyskiwać z sieci sejsmologicznych wyższego 
rzędu w stosunku do sieci kopalnianej, a więc z sieci regionalnej lub państwowej. 

Ponieważ współczynnik C, jak to już wspomniano, reprezentuje warunki stacyjne 
w punkcie odbioru drgań, stąd wszelkiego rodzaju zmiany parametrów technicznych aparatury, 

« 

a w szczególności sejsmometrów, zmiany warunków lokalizacji stanowisk, wymagają bez-
względnie opracowanie nowych formuł dla obhczania energii sejsmicznej tym sposobem. 
Powstaje pytanie — czy parametr czasu trwania wstrząsu jest w pełni adekwatnym 
parametrem dla obliczania energii sejsmicznej? 

Złożone formuły obliczeniowe energii sejsmicznej sposobami zwanymi „klasycznymi" 
wskazują na bardzo silną (kwadratową) zależność energii od amplitudy prędkości drgań, 
co w zależnościach opartych na parametrze czasu trwania wstrząsu jest pomijane. 

Przypuszcza się, że czas trwania zapisu wstrząsu jest raczej miarą momentu sejsmicznego 
aniżeli lokalnej magnitudy, a tym samym energii (Gibowicz 1983). Tak więc magnituda 
lokalna i energia sejsmiczna byłyby proporcjonalne do logMo (My — moment sejsmiczny). 
Z kolei, dla wstrząsów o małych rozmiarach, a więc energetycznie słabych, magnituda 
lokalna i energia są również proporcjonalne do log Mo-

Oznacza to, że formuły obliczeniowe energii sejsmicznej oparte na parametrze czasu 
trwania wstrząsu są bardziej odpowiednie dla słabych eneretycznie zjawisk sejsmicznych, 
natomiast rozbieżności mogą lub będą występować przy wstrząsach silniejszych o większych 
rozmiarach ogniska. Taką prawidłowość, a więc słuszność powyższego rozumowania, 
potwierdzają praktyczne obserwacje. 

Zasadniczą czynnością w tej metodzie obliczania energii sejsmicznej jest jednoznaczne 
i powtarzalne określanie długości czasu trwania wstrząsu T. Ponieważ w praktyce czynność 
tę mogą wykonywać różne osoby, wymaga to w każdej stacji ustalenia. 

Instrukcja metodologiczna sejsmologii górniczej zaleca w tym przypadku następujące 
dwa kryteria: 

1) kryterium spadku amplitudy maksymalnej, 
2) kryterium amplitudy progowej. 
W pierwszym przypadku, który jest technicznie trudniejszy, gdyż wymaga nieprzestero-

wanego zapisu, aby określić amplitudę maksymalną Aj^^y punkt końcowy czasu trwania 
wstrząsu wyznacza współrzędna czasowa t^ gdzie amplituda 

A(tk) < Aniax/e (35) 

W drugim przypadku punkt końcowy czasu trwania wyznacza współrzędna czasu t^ 
amplitudy 

A(tk) < §A (36) 

gdzie: 
5A — próg amplitudowy ustalony na podstawie doświadczeń danej sieci sejsmologicznej 

(np. 2, 5, 10 mm). 
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Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe zastosowanie powyższychi kryteriów określania 
czasu oznaczającego koniec czasu trwania wstrząsu. 

SA 

czaf ly s 

A inax 

Rys. 3. Przykłady określania czasu trwania wstrząsu x = tk - tp 

a — kryterium spadku amplitudy poniżej 5A; b — kryterium spadku amplitudy poniżej Amax/e 

Fig. 3. An example of shock duration specification 
a — cryterion of decreasing amplitudę below 5A; b — cryterion of decreasing amplitudę below Ainax/e 
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Czas trwania x wstrząsu jest określany jako różnica pomiędzy wartością czasu końca 
tk a czasem pierwszego wstąpienia fali sejsmiczmnej na sejsmogramie tp. 

= tk - tp (37) 

Oznaczenie czasu tp nie jest problemem, gdyż jest to parametr rutynowo określany dla 
celów lokalizacji ognisk wstrząsów. 

3.4. O b l i c z a n i e e n e r g i i s e j s m i c z n e j n a p o d s t a w i e f a l 
p o w i e r z c h n i o w y c h 

Obliczanie energii sejsmicznej na podstawie fal powierzchniowych jest w sejsmologii 
górniczej praktycznie nie stosowane, niemniej istnieje taka możliwość, chociaż sama 
procedura obliczeniowa jest bardziej skomplikowana (Kogan 1975). Stąd przytoczone zostaną 
tylko podstawowe formuły obliczeniowe bez ich wyprowadzania. Dla fali powierzchniowej 
Rayleigha zależność na obliczenie energii sejsmicznej przedstawia się następująco: 

E R = 2nvclp A ( v ) J Ux(t , 0 ) 0 ) d t 

O (38) 

gdzie: 
ER — energia sejsmiczna obliczona na podstawie fali Reyleigha, 
r —• odległość rejestracji, 
CR —• prędkość propagacji, 
p — gęstość ośrodka, 
Ux(t, 0) — pozioma składowa przemieszczenia dla fali Reyleigha na powierzchni z = O 

w czasie t, 
0) — pionowa składowa prędkości drgań dla fali Reyleigha na powierzchni z = O 

w czasie t, 
X — długość czasu trwania grupy fal Reyleigha na sejsmogramie, 
A(v) — funkcja zależna od współczynnika Poissona; 

przykładowo: A(0,5) 2,922, 
A(0,25) = 4,704, 
A(0,0) - 9,256, 

Jeżeli fala jest monochromatyczna zależność (38) można zapisać w postaci znanej jako 
formułę Jeffreysa (Bullen, Bolt 1985): 

2 
/ 

ER(r) = 271 rcR p A(v) 
A 

2 

T 
V / 

Xx 
(39) 

gdzie: 
A — amplituda fali harmonicznej w okresie T, 
X = CRT — długość fali. 
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Dla fali powierzchniowej będącej sumą kilku drgań harmonicznych 

" fA^ 
ER(r) = 27t^rcR p A(v) ^ 

i=l 
T 

2 

: 'k^i 

(40) 

3.5. M e t o d y c a ł k o w e 

Coraz powszechniejsze stosowanie w sejsmologii górniczej aparatur pomiarowych z zapisem 
cyfrowym stworzyło szanse dla rozwoju specjalistycznych procedur przetwarzania danych. 

Do nich, między innymi, można zaliczyć procedurę obliczania całki z ruchu drgającego 
zapisanego na sejsmogramie wstrząsu, która pozwala obliczać energię sejsmiczną zjawiska. 

W ogólności zależność pomiędzy energią sejsmiczną określonej grupy falowej a jej 
parametrami określanymi z sejsmogramu można zapisać następująco w domenie czasu: 

t 2 

Es = KI I lv(t)l^dt 
t (41) 

gdzie: 
K| — funkcja prędkości propagacji fali, gęstości ośrodka, odległości rejestracji, własności 

tłumiących górotworu, 
v(t) — prędkość drgań ośrodka, 
t — czas. 

W domenie częstotliwości zależność posiada zbliżoną formę 

f2 
Ec — Ko v(f)l^dt 

(42) 

gdzie: 
K2 posiada tą samą postać funkcyjną jak K^, 
v(f) — widmo prędkości, 
f — częstotliwość. 

Korzystanie z zależności (41) w obliczaniu energii sejsmicznej wymaga znajomości 
charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych kanałów rejestrujących aparatury pomiaro-
wej oraz parametrów niezbędnych do określenia funkcji K j (Ko). 

3.6. M e t o d y s p e k t r a l n e 

W latach siedemdziesiątych energię sejsmiczną obliczano, wykorzystując analizę spe-
ktralną sejsmogramów, opierając się na takich parametrach, jak: moment sejsmiczny Mg, 
rozmiar ogniska ro i częstotliwość narożna fo (Randa! 1973; Gibowicz i in. 1977). 
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E = ^ 
' (43) 

gdzie: 
K — stała zależna od modelu ogniska (dla modelu Bruna K = 2,34; dla modelu 

Madariagi K = 1,32), 
Mo — moment sejsmiczny, 
ro — rozmiar ogniska, 

— moduł sztywności. 

Liczne oznaczenia wypromieniowanej energii sejsmicznej wykazały, że bezpośrednie 
pomiary strumienia gęstości energii fal objętościowych dostarczają oceny energii sejsmicznej 
znacznie dokładniejszej, w przeciwieństwie do energii obliczanej z wykorzystaniem wspo-
mnianycłi parametrów spektralnych ogniska (Gibowicz 1989). 

Stąd w latach osiemdziesiątych rozwinięte zostało nowe podejście w zakresie obliczania 
energii sejsmicznej z wykorzystaniem danych z analizy spektralnej sejsmogramów. Przyjmuje 
się jako podstawę zależność (42) podaną w poprzednim rozdziale i ideę całkowego 
rozwiązania procedury obliczeniowej. 

Energię wypromieniowaną ze źródła sejsmicznego oblicza się efektywnie za pomocą 
całki I z kwadratów prędkości drgań (Snoke 1987) 

Es = K2li(f) (44) 

gdzie: • 
K2 - 4TC p CJR^, 

Es — energia sejsmiczna, 
p — gęstość ośrodka, 
ci — prędkość propagacji fali sejsmicznej, 
r — odległość ognisko —• odbiornik drgań. 

00 

I. 1 
o 

Vj(a}) df 
(45) 

i - P, S — oznacza odpowiednio fale podłużne i poprzeczne, 
v(co) — prędkość drgań gruntu w domenie częstotliwości w dalekim polu falowym 
0) = 27rf, gdzie f — częstotliwość. 
Oczywiście energia sejsmiczna wypromieniowana w określonym kierunku zależy od 

geometrii rozwijającego się rozrywu w ognisku poprzez tzw. efekty ogniskowania lub 
kierunkowości. Powyższe proste określenie energii zaniedbuje również straty energii wy-
woływane niesprężystym tłumieniem i rozproszeniem fal sejsmicznych. 

Zatem, aby obliczanie energii tą metodą było dokładne, należy uwzględnić powyższe 
efekty. 
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Pewnym udokładnieniem jest zależność podana przez Boatwrighta i Fletchera (1984); 

E = 471 p c. <F.>^ 
S R J J 

/ r I. 
1 

(45) 

gdzie: 
Fi — współczynniki radiacyjne fal sejsmicznych, 
Rj — współczynnik amplifikacji drgań na swobodnej powierzchni (pozostałe oznaczenia 

jak we wzorach 44 i 45). 

Jeżeli nie jest określony mechanizm ogniska to jako średnie wartości współczynników 
Fj przyjmowane są: 

F p 0,52 i F s = 0,63 
Efekt swobodnej powierzchni, wyrażony przez współczynnik R\ ma znaczenie w przypadku 

powierzchniowych stanowisk sejsmograficznych, natomiast dla odbiorników drgań zainsta-
lowanych pod ziemią, a szczególnie w otworach wiertniczych, efekt ten może być zaniedbany 
(Gibowicz, Kijko 1993). 

Dla fal poprzecznych typu SH przyjmuje się go równym 2,0, natomiast dla fal P i S 
jest on funkcją kąta padania oraz częstodiwości i należy go określać indywidualnie. 

Dla ograniczenia roli funkcji kierunkowości na wartość obliczanej energii sejsmicznej 
stosowane są w sejsmologii pewne metody redukcji tego efektu. Pojęcie funkcji kierunkowości 
zostało w sejsmologii wprowadzone przez Ben-Manahema (1961). 

D = 1 - AVf(cosv)/c 
n-l 

(47) 

gdzie: 
Vf — średnia zmiana prędkości pękania, 
\|/ — kąt pomiędzy kierunkiem promienia sejsmicznego wychodzącego z ogniska 

a kierunkiem propagacji pęknięcia, 
c — prędkość propagacji fali sejsmicznej (P lub S). 

Jeżeli kąt \\f jest mały, wówczas rejestrowane na sejsmogramie amplitudy ruchu gruntu 
mogą znacznie wzrastać. To jest właśnie istota efektu kierunkowości. 

Czy efekt kierunkowości jest tak istotny w obliczeniu energii? 
Boatwright i Boore (1982) wykazują, że znaczne efekty kierunkowości pojawiają się 

dopiero przy wysokich częstotliwościach, ale brak na to dostatecznych dowodów empiry-
cznych. 

Jak już wspomniano, efekty te będą znaczące w przypadku małych kątów a te ich 
małe wartości są zwykle obserwowane tylko na niewielkiej części płaszczyzny (przestrzeni) 
obserwacji. 

Przyjmując zatem, że efekt ten ma znaczenie, aby go zminimalizować obliczenia energii 
sejsmicznej powinny być arytmetycznie uśrednione w oparciu o dostateczną liczbę stanowisk 
rejestrujących, przed korektą na czynnik radiacyjny (Boatwright, Fletcher 1984). 
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Es = 4TC p CI <Fc^> 

Zatem końcowe obliczenie energii sejsmicznej, zaniedbujące efekt swobodnej powierzchni, 
oparte jest na zależności: 

2 _n 

i F c J 
n (48) 

n = 1,2... oznacza kolejne stanowiska sieci sejsmologicznej, po których dokonuje się 
sumowanie. 

Wielkość jest współczynnikiem funkcji radiacji. Jeżeli mechanizm ogniska jest nieznany, 
to parametr ten jest równy liczbie pomiarów podzielonej przez 4n. Postępowanie takie jest 
stosowane w przypadku jednorodnego próbkowania w strefie ogniskowej, natomiast w przy-
padku, gdy nie jest ono odpowiednio gęste (np. tylko kilka kątów wyjścia promieni 
sejsmicznych) zależność (48) musi być zmodyfikowana przez wprowadzenie stosownych 
wag w obu sumowaniach (Boatwright, Fletcher 1984), 

W przedstawionej metodyce obliczeń energii sejsmicznej z wykorzystaniem analizy 
spektralnej sejsmogramów bardzo często procedura jest ograniczona tylko do grupy fal S. 
Spowodowane jest to poglądem, że energia wypromieniowana w postaci fal P stanowi 
bardzo mały ułamek energii niesionej przes fale S (Boatwright, Fletcher 1984). Tak 
przynajmniej jest dla naturalnych trzęsień Ziemi, gdzie zmienia się w granicach od 10—30. 
Dla zjawisk pochodzenia górniczego stosunek ten jest zwykle mniejszy od 10 (Gibowicz 
i in. 1990) i grupę fal sejsmicznych podłużnych należy też oceniać pod względem 
energetycznym. 

4, Anaiiza czynników wpływających na wyniki obliczania energii sejsmicznej 

4.1. S f o r m u ł o w a n i e p r o b l e m u 

Czynniki, które wpływają na wyniki obliczania energii sejsmicznej można podzielić na 
następujące duże grupy: 

— związane z bezpośrednim opracowaniem sejsmogramów wstrząsów przez interpretatora, 
— związane z charakterem badanego procesu fizycznego. 
W przypadku pierwszej grupy będą to elementy, które interpretator określa na scjsmo-

gramie, a więc: 
— wydzielanie grup falowych, 
— określenie ich parametrów (prędkość drgań lub amplituda przemieszczenia i częstot-

liwość, czas trwania), 
— znajomość parametrów sejsmogeologicznych ośrodka, w którym ma miejsce propagacja 

fal sejsmicznych (gęstość, funkcja tłumienia, prędkość rozchodzenia się określonych grup 
falowych), 

— odległość pomiędzy ogniskiem wstrząsu a stanowiskiem rejestrującym. 
Istnieje tutaj możliwość popełnienia błędów, które mogą prowadzić do wystąpienia błędu 

sumarycznego sięgającego, jak wskazują doświadczenia praktyczne, nawet do połowy rzędu 
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wielkości. Jednak postęp w rozpoznaniu niezbędnych parametrów, coraz wyższy standard 
aparatur rejestrujących i wzrost kwalifikacji personelu kopalnianych stacji sejsmologicznych 
prowadzącego interpretacje są czynnikami powodującymi, że błędy wynikające z pierwszej 
grupy mogą być kontrolowane i minimalizowane. 

Mniej korzystna sytuacja jest w przypadku drugiej grupy czynników wpływających 
na jakość i wynik obliczania energii sejsmicznej. Charakter tych czynników powoduje 
bowiem, iż możliwości ich ograniczenia są w praktyce mniejsze. Im właśnie będzie 
poświęcona niniejsza analiza, aby uzmysłowić sobie, jak złożone i często niepewne 
są procedury obliczeniowe energii sejsmicznej, które przedstawiono w poprzednim roz-
dziale. Tam wspominano również o pewnych trudnościach i niedoskonałościach po-
szczególnych sposobów obliczeń. 

Do czynników tych należy zaliczyć: 
— charakterystykę radiacji sejsmicznej źródła, 
— funkcję kierunkowości źródła, 
— geometrię promienia sejsmicznego, 
— charakterystykę kanału pomiarowego. 
Są to czynniki, które związane są ze wszystkimi elementami decydującymi o takiej, 

a nie innej formie sejsmogramu, a więc: źródło-górotwór-odbiór. 

4.2. C h a r a k t e r y s t y k a r a d i a c j i s e j s m i c z n e j ź r ó d ł a 

Podstawową przyczyną, że w różnych punktach wokół źródła (ogniska) obserwujemy 
różne wartości energii sejsmicznej jest fakt, że radiacja (emisja) sejsmiczna z naturalnych 
źródeł (wstrząsy, trzęsienia Ziemi) nie jest jednakowa we wszystkich kierunkach. W sejs-
mologii dla opisania mechanizmu ogniska podstawowe znaczenie ma układ sił w postaci 
pary sił lub dwóch wzajemnie prostopadłych par sił (Gibowicz 1989). Charakterystyki 
takich źródeł mogą być opisane poprzez zbiór kątów określających przestrzenne położenie 
płaszczyzny pękania w ognisku oraz wzajemny układ źródło — punkt odbioru (Aki, 
Richards 1980). W układzie dwuwymiarowym charakterystyki te przedstawia rysunek 
4. Charakterystyka dla fali P i źródła w postaci pary sił nie różni się w zasadzie 
od analogicznej'charakterystyki radiacji dla źródła w postaci podwójnej pary sił. Różnią 
się natomiast charakterystyki fal S. Badania mechanizmów ognisk przemawiają za 
przyjęciem mechanizmu w postaci podwójnej pary sił (Stec 1994). Z rysunku 4 wynika 
ednoznacznie, że energia sejsmiczna wysyłana jest ze źródła w sposób bardzo nie-

równomierny. W pewnych kierunkach radiacja energii w postaci fal P, a w innych 
w postaci fal S jest równo zeru. 

Z przedstawionych faktów wynika jednoznacznie, że bez znajomości orientacji płaszczyzny 
pękania w źródle nie ma możliwości dokładnego określenia strumienia energii sejsmicznej. 
Dla złagodzenia tego problemu w zależnościach na obliczanie energii sejsmicznej (np. 46 
i 48) stosuje się pewne uśrednione wartości teoretycznych współczynników radiacji fa 
sejsmicznych. 

Również obliczanie energii sejsmicznej jako średniej w oparciu o sieć sejsmologiczną 
obejmują stanowiska położone w różnych azymutach w stosunku do ogniska jest stosowanym 
rozwiązaniem praktycznym. 
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Pala P S 

a 

Rys. 4. Charakterystyki promieniowaniia sejsmicznego dla pary sił z momentem (a) i podwójnej pary sił (b) 
+ — kompresja, dylatacja 

Fig. 4. Characteristics of seismic radiation of coupie forces with moment (a) double 
+ — compression, dilatation 

couple forces (b) 

4.3. F u n k c j a k i e r u n k o w o ś c i ź r ó d ł a 

Ognisko wstrząsu musi być rozpatrywane jako suma elementarnycłi pęknięć o cha-
rakterze źródeł punktowych. W rzeczywistości proces pękania w ognisku nie zachodzi 
jednocześnie na całej płaszczyźnie pęknięcia (uskoku), ale zaczyna się w określonym 
miejscu i rozprzestrzenia się aż do osiągnięcia końcowego kształtu płaszczyzny źródła. 
Prędkość rozprzestrzeniania się takiego pęknięcia jest mniejsza od prędkości propagacji 
fal poprzecznych S w ośrodku, w którym ma miejsce pęknięcie. W związku z tym 
niezależnie od kierunku obserwacji zachodzi interferencja sygnałów od elementarnych 
źródeł punktowych, która prowadzi do rozmycia sygnału wynikowego. Dla ilustracji 
tego zjawiska na rysunku 5 przedstawione zostały ich sumy dla źródła wstrząsu mającego 
postać odcinka o długości 50 m, gdzie elementarne źródła punktowe przemieszczają 
się ze stałą prędkością Vf ~ 1500 m/s. Przyjęto, że prędkość fali P wynosi 4000 m/s, 
prędkość fali S jest równa 2100 m/s, a odległość rejestracji wynosi 2000 m. Dolna 
trasa przedstawia sygnał pochodzący od elementarnego źródła, a dokładniej sygnał 
powstający wówczas, gdy wszystkie elementarne źródła są umieszczone w tym samym 
miejscu i nie ma pomiędzy nimi przesunięć czasowych. Punkty obserwacji znajdują 
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się w odległości 2000 m od początku procesu pęknięcia na prostych tworzących kąt 
z kierunkiem pęknięcia. Kąt jest dla punktu na przedłużeniu odcinka źródła i dla 
niego następuje zbliżanie się źródła podczas jego propagacji. Z rysunku widać wyraźnie 
zmniejszenie się amplitudy sygnału wynikowego — tym większe, im większy jest kąt. 
Zmniejszenie się amplitud jest tym większe, im dłuższe jest źródło i im mniejsza jest 
prędkość pękania Vf. 

L = 50 m, Vf = 

•H 
o 
cd 
i-r. 
fi 0) M 

O 

CS' 

1500 m/s, Vp = 4000 m/s, 
R = 2000 m, składowa Z 

Vs = 2100 m/s 

Rys. 5. Sejsmograniy dla źródła z przemieszczającym się procesem pękania w zależności 
od kąta obserwacji 

Fig. 5. Seismograms for Ihe source with moving failure process due observation angle 

Nierównomierne zmniejszanie się amplitud w zależności od kąta obserwacji stanowi 
przyczynę różnic obserwowanej energii sejsmicznej. Na rysunku 6 przedstawiona została 
zależność spadku energii sygnałów teoretycznycli dla źródeł liniowych o długości L = 100 
m (linia ciągła) i długości L = 50 m (linia przerywana) i o prędkościach pęknięcia równych 
2000, 1500, i 1000 m/s. Dla źródeł o długości L = 100 m różnice energii wynikające 
z kierunkowości źródła sięgają 1 rzędu wielkości, a dla źródeł o L = 50 m jest to 0,6 
rzędu wielkości. 

W rzeczywistości ogniska wstrząsów są płaszczyznami a nie liniami, a pęknięcie z reguły 
przebiega w wielu kierunkach. Z tego względu można przypuszczać, że rzeczywiste różnice 
wynikające z kierunkowości źródeł sejsmicznych o wymiarach zbliżonych do analizowanych 
będą mniejsze. 

W chwili obecnej nie ma możliwości rutynowych obliczeń poprawek na kierunkowośd 
źródeł sejsmicznych nawet wówczas, gdyby znana była dokładnie orientacja płaszczyzny 
pękania w ognisku. Tym niemniej, poszukując przyczyn rozbieżności obserwowanej energii 
sejsmicznej na poszczególnych kanałach rejestracyjnych, należy pamiętać również o opisanym 
powyżej zjawisku. 
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Rys. 6. Zależność spadku energii sygnałów od prędkości pękania dla źródeł liniowycti 
L = 100 m (linia ciągła), L = 50 m (linia przerywana) 

Fig. 6. Relation of decreasing energy signals from failure veIocity for linear sources 
L = 100 m (continuous line), L = 50 m (dashed line) 

4.4. G e o m e t r i a p r o m i e n i a s e j s m i c z n e g o 

W ośrodku izotropowym o stałej prędkości promienie sejsmiczne są prostymi, a energia 
sejsmiczna jest przenoszona w postaci sferycznie rozchodzących się fal sejsmicznych. 

W rzeczywistości prędkości sejsmiczne wykazują dużą zmienność zarówno w zależności 
od miejsca (głównie głębokości), jak i kierunku propagacji (anizotropia). Powoduje to, że 
występuje zjawisko zakrzywiania się promieni sejsmicznych i w efekcie zniekształcenie 
powierzchni izochron dla grup fal sejsmicznych. 

Analizując ten problem przeprowadzono modelowanie dla prostego modelu prędkości 
propagaji fali, tj. o prędkości zmieniającej się z głębokością. Modeł ten, pomimo swojej 
prostoty, dość dobrze odzwierciedla rzeczywisty rozkład prędkości w warunkach kopalń 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 

Przyjęto, że funkcja prędkości ma postać: 

v(z) = 3200 + l,6z (49) 

gdzie: 
V 

z 
prędkość propagacji fali podłużnej P, m/s, 
głębokość, m. 
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Wówczas trajektorie promieni sejsmicznych są fragmentami okręgów, których środki 
znajdują się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi (rys. 7). Prowadząc dwa 
teoretyczne promienie ze źródła i przyjmując kąty ich wyjścia różniące się o określony 
inkrement, zauważamy, że promienie te dochodzą do sfery znajdującej się w odległości r 
od źródła w punktach różniących się o inną wartość różnicy kątów niż w źródle. Dla 
prędkości rosnącej liniowo z głębokością wszystkie promienie wychodzące ze źródła pod 
kątem mniejszym niż 90° (mierzonym od osi pionowej skierowanej w dół) ulegają 
rozrzedzeniu na sferze w odległości r. 
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m 
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•Z 800 
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Rys. 7. Trajektorie promieni sejsmicznych dla zmiennego z głębokością rozkładu prędkości i ogniska na 
głębokości h = 500 m 

Fig. 7. Trajectories of seismic rays for changeable velocity distribution in depth 

Rozrzedzenie tych promieni, a zatem zmniejszenie strumienia energii sejsmicznej, rośnie 
wraz z odległością. Zjawiska tego nie obserwuje się dla promieni wychodzących poziomo 
ze źródła. 

Natomiast dla kątów wyjścia 0 większych od 90° promienie sejsmiczne ulegają 
zagęszczeniu, czyli obserwuje się zwiększenie strumienia energii sejsmicznej wynikające 
z zakrzywienia promieni. Na rysunku 8 przedstawiono zmienność współczynników za-
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Rys. 8. Zmiana strumienia energii sejsmicznej w procentach dla rozkładu prędkości v(z) = 3200 + l,6z 

Fig. 8. The change of seismic energy flow in percentage of velocity distribution 
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gęszczenia dla przyjętego modelu prędkości i głębokości ogniska 500 m oraz długości 
rejestracji r = 500, 1000, 1500, 2500 i 3000 m. Współczynniki zagęszczenia liczone 
były tutaj jako stosunek kątowego inkrementu wyjściowego do różnicy kątowej dojścia 
dwóch proniieni do sfery w odległości r. Wynika, że zmiany te dla typowych odległości 
i głębokości stanowisk sejsmometrycznych oraz głębokości wstrząsów zawarte są w prze-
dziale od -40% do +20%. 

4.5. C h a r a k t e r y s t y k a k a n a ł u p o m i a r o w e g o 

Z podanych w rozdziale 3.5 zależności na obliczanie energii sejsmicznych wynika jasno 
ich związek z charakterystykami kanału pomiarowego. Dla jego wykazania przedstawiono 
na rysunku 9 przykładową rzeczywistą charakterystykę kanału pomiarowego aparatury 
sejsmologicznej. Wynikowe powiększenie P(f) jest iloczynem czułości sejsmometru i po-
większenia toru transmisji (dolna krzywa na rysunku). Różni się ono w istotny sposób od 
idealnej charakterystyki R(f) w paśmie 1—50 Hz (krzywa środkowa). 

c z ę a t o t l i w o u c 

Rys. 9. Charakterystyki kanału pomiarowego aparatury sejsmologicznej 
P(f) — rzeczywista, R{f) — idealna, K ( 0 — współczynnik korekcyjny 

Fig. 9. Characteristics of measuring cłiannel of seismic system 
P(f) — real, R(f) — ideał, K(f) — courection coefficient 

Dla skompensowania tej różnicy należy pomnożyć prędkość drgań względnie widmo 
przez współczynnik K(f) będący ilorazem charakterystyki idealnej R(f) i charakterystyki 
rzeczywistej P(f). Brak takiej kompensaty powodować będzie niedoszacowanie energii, które 
przykładowo dla wstrząsu o częstotliwości narożnej 35 Hz, dla aparatury o podobnej 
charakterystyce wynosić może nawet 100%. 

138 Wykłady nr 8 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95 

Drugim,-może nawet istotniejszym problemem jest stosunek częstotliwości narożnej (dla fali 
S) do szerokości pasma określonego przez wartość antyaliasingowego filtru dolnoprzepustnego. 

Zilustrujemy to na przykładzie dwóch wstrząsów. Dla pierwszego z nich — rysunek 10, 
o energii 10^ J, częstotliwość narożna dla fali S wynosi ok. 5,5 Hz. W dolnej części tego rysunku 
zamieszczono wybrany kanał sejsmogramu filtrowany przy użyciu dolnoprzepustowego filtru 
Butterwortha o częstotliwościach 50, 35, 25, 15, 10 i 5 Hz. W prawej części rysunku wypisane 

5Hz 

lOllL 

15Hz 

25Hz 

35H:Z 

30Hz 

częstotliwość 

3,8'IO^J 

1 ^O-IO^J 

czaa 

Rys. 10. Wpływ pasma częstotliwości rejestracji na wartość energii sejsmicznej — wstrząs o E = 10^ J 

(a — widmo wstrząsu fc = 5,5 Hz, b — energia dla różnej wartości filtru dolnoprzepustowego) 

Fig. 10. Influence of frequency band registration on seismic energy value — shock energy E = 10^ J 
(a — shock spectrum fc = 5,5 Hz, b — energy for different value of low-pass filter) 
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są wartości energii sejsmicznej obliczone dla tego kanału i dla kolejno przefiltrowanych tras. 
Z przytoczonych danych wynika, że 10-krotne zawężenie pasma częstotliwości spowodowało, 
w tym przypadku, zmniejszenie się energii sejsmicznej o 60%. 

Dla drugiego wstrząsu o energii 10 J, częstotliwość narożna wynosi 65 Hz. Wstrząs 
ten został zarejestrowany w paśmie do 200 Hz. Widmo fali S dla wybranej trasy 
sejsmicznej przedstawione jest na rysunku 11, w którego dolnej części zamieszczono 

'i* 

częstotliwość 

b . 

12.5Hz 

100Hz 

i.g-io^^j 

2 

1 ,3'10'^J 

czas 

Rys. I I . Wpływ pasma częstotliwości rejestracji na wartość energii sejsmicznej — wstrząs o E = 10' J 
(a — widmo wstrząsu fc = 65 Hz, b — energia dla różnej wartości filtru dolnoprzepustowego) 

,3 
Fig. l i . Influence of f reąuency band registration on seismic energy value — shock energy E = 10' J 

(a — shock freąuency fc = 65 Hz, b — energy for different value of low-pass filter) 
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tę właśnie trasę i filtrowano ją przy użyciu filtru Butterwortłia o częstotliwościacłi 
200, 100, 50, 25 i 12,5 Hz. 

Różnice estymaty energii sejsmicznej dla pasma oryginalnego (200 Hz) i standardowego 
obecnie w sejsmologii pasma 50 Hz wynosi ponad 50%. Gdyby wstrząs ten był zarejestrowany 
przez aparaturę w paśmie do 25 Hz, to niedoszacowanie energii sejsmicznej byłoby ponad 800% 
czyli o prawie 1 rząd wielkości, a przy dalszym 2-krotnym zawężeniu pasma o następny rząd 
v.'ielkości. Należy tutaj zauważyć, że długość czasu trwania wstrząsu nie zmienia się dla filtro-
wanych tras. Energia sejsmiczna takiego słabego wstrząsu, wyznaczana uproszczoną metodą 
z czasu trwania zapisu, byłaby więc taka sama dla rejestracji w paśmie do 25 Hz, mimo że 
rzeczywista energia sejsmiczna obliczona z amplitud prędkości byłaby o 1 rząd większa. 

5» Wnioski 

1. Parametr energii sejsmicznej ma podstawowe znaczenie w sejsmologii górniczej, 
zarówno w procesie oceny zagrożenia tąpaniami, różnego rodzaju analizach geomechani-
cznych, jak i analizie oddziaływań sejsmicznych na powierzchnię. 

2. Metody obliczania energii sejsmicznej w sejsmologii górniczej oparte są na rozwią-
zaniach sejsmologii ogólnej, które modyfikują wprowadzając parametry górotworu kopal-
nianego i wstrząsów górnicznych. 

3. Praktycznie wszystkie możliwe w zastosowaniu metody obliczania energii sejsmicznej 
mają określone ograniczenia i wady wynikające z uproszczeń, jakie przyjmowane są 
w procesie obliczeniowym. 

4. Specyfika sejsmologii górniczej, służącej głównie monitorowaniu zagrożenia tąpaniami, 
wymaga prostoty i technologiczności obliczania energii, tzn. szybkiej jej realizacji przez 
pracowników stacji geofizycznej. 

5. Duże możliwości zwiększenia dokładności obliczania energii sejsmicznej i szanse dla 
zautomatyzowania obliczeniowego procedur tkwią w zastosowaniu metod numerycznego 
całkowania czasowych przebiegów wstrząsów lub ich widm. 

6. Sejsmogramy wstrząsów na podstawie, których obliczana jest energia sejsmiczna są 
skażone efektami związanymi z ogniskiem, transmisją przez górotwór i punktem odbioru. 
Efekty te mogą być źródłem rozbieżności występujących w obliczeniach energii sejsmicznej. 

Przekazano 30 grudnia 1994 r. 
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Methods for calculation of seismic energy of mine tremors 

Abstract 
Seismic energy due to its significance in the finał assessment of seismic hazard, in the 

evaluation of the effects of tremors on the surface and in the other fields is the basie 
parametre the mining seismology deals. The most important methods for its calculation as 
well as the imperfections and advantages and practical applications each method possesses 
have been presented. 

The factors that influence the precision of seismic energy calculation results and cause 
observed discrepancy between the data from different measurement sites were analysed. 
The elements that can minimize this discrepancy were emphasized. 
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Słowa kluczowe 

Mikrograwimetria-anomalie sity ciętkości-dylatancja-wstrząsy górnicze-prognozowanie 

Streszczenie 

Zjawisko dylatancji w skałach kruchych stanowi podstawę prognozowania wstrząsów 
górniczych za pomocą metody mikrograwimetrycznej. Gdy naprężenie w skale prze-
kroczy wartość krytyczną następuje szybki wzrost jej objętości. Proces ten odzwierciedla 
się w narastaniu w czasie ujemnych wartości siły ciężkości. Za pomocą procesu 
stochastycznego opisano związek pomiędzy zmianami trendu czasowych zmian siły 
ciężkości a powstającą w następstwie emisją energii sejsmicznej. Główną część pracy 
stanowi opis przeprowadzonego eksperymentu ciągłego zapisu zmian siły ciężkości 
w funkcji postępującej ściany węglowej. Dokonano analizy wyników pomiarów w na-
wiązaniu do badań sejsmoakustycznych i zapisów wstrząsów górniczych, które wystąpiły 
w czasie i obszarze objętym ekspeiymentem. Po raz pierwszy w czasowych zmianach 
siły ciężkości zarejestrowano cały przebieg zjawiska dylatancji niezależnie dla wszystkich 
sześciu wstrząsów. Moment wstrząsu poprzedza trwający kilka, a nawet 10 godzin 
rozwój dylatancji właściwej, ujawniającej się w postaci szybkich spadków wartości 
siły ciężkości. 

1. Wstęp 

W eksploatowanym górotworze pod wpływem działającego naprężenia skały zmieniają 
swoją objętość w sposób trwały lub chwilowy, występuje więc zjawisko dylatancji (Mead 
1925; Bieniawski 1967). 

Stanowi ono podstawę mikrograwimetrycznej metody prognozowania, z co najmniej 
kilkutygodniowym wyprzedzeniem, możliwości wystąpień zagrożeń dynamicznych w eks-
ploatowanym górotworze (Patent, Polska 1975). 

Badania teoretyczne i eksperymentalne, mające na celu doskonalenie metody mikro-
grawimetrycznej do skutecznego prognozowania możliwości wystąpień zjawisk dyna-
micznych w górotworze w wyniku podziemnej eksploatacji złóż węgli, trwają już 
ponad 20 lat. 
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Od roku 1973 metoda skutecznie stosowana jest w Górnośląskich Kopalniach Węgla 
Kamiennego. Warto tutaj wspomnieć kopalnie, w których metoda stosowana była \ • dłuższym 
okresie. Do nich należą kopalnie: Pstrowski (1973—74, 1982—86), Miechowice (1977—78), 
Szombierki (1979—80), Bobrek (1982—84), Kleofas (1987—88), Staszic (1986—87) i My-
słowice (1989—95). W roku 1994 rozpoczęto również stosowanie metody w kopalniach 
Wujek i Katowice. Osiągnięto też pozytywne wyniki w zastosowaniu metody w kilku 
copalniach węgla kamiennego w Zagłębiu Ruhry (Casten, Fajklewicz 1986, 1993). Rezultaty 
tych badań przedstawiono na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w pubhkacjach, 
o czym będzie mowa niżej. 

W przedkładanej pracy omówiono dokonany eksperyment ciągłej rejestracji zmian siły 
ciężkości będących wynikiem postępującej eksploatacji połączoną ścianą 611/612, warstwa 

TA 

I, pokładu 510 w KWK Mysłowice. Eksperyment trwał od godziny 10' w dniu 1.07.1993r. 
do godziny 8^^ w dniu 4.07.1993r. 

Uzyskane wyniki wydają się interesujące, gdyż wskazują na wybitnie dylatancyjny 
charakter zarejestrowanych w trakcie eksperymentu wstrząsów górniczych. Proces dy-
latancji bardzo wyraźnie ujawnia się w zarejestrowanych zmianach siły ciężkości ob-
szernymi minimami, wyprzedzającymi co najmniej kilka godzin wystąpienie wstrząsów 
górniczych. 

Eksperyment zorganizowany został i był nadzorowany przez Zespół pracowników: 
Aleksandra Matwiejszyna — Kierownika Działu Tąpań, Mariusza Ptaka — Głównego 
Geofizyka Kopalni, oraz Janusza Radomińskiego 
Zakładu Geofizyki AGH. 

pracownika naukowo-technicznego 

2. Podstawy fizyczne metody i jej rozwój 

Dynamiczne przejawy ciśnienia w górotworze, w sprzyjających warunkach, powodują 
nagłe wyzwolenie się naprężeń w formie pękania skat, wstrząsów i powstawania stref 
odprężonych (Parysiewicz 1967, Kidybiński 1982). Do opisu zjawisk zachodzących w gó-
rotworze najczęściej stosuje się liniowy model sprężysty, zwracając głównie uwagę na jego 
odkształcenia liniowe (Musiał, Kaczmarczyk 1986). 

Począwszy od lat sześćdziesiątych rośnie coraz bardziej zainteresowanie odkształceniem 
objętościowym skał. Skały pod wpływem dużego naprężenia mogą zarówno zwiększać, jak 
i zmniejszać swoją objętość w sposób trwały i chwilowy (Kwaśniewski 1986). Wykryte 
zostało również zjawisko dylatancji, a więc niesprężystego, względnego przyrostu objętości 
skały po przekroczeniu jej naprężenia krytycznego (Mead 1925; Frank 1965; Reynolds 
1985). Na jego podstawie tworzone są dylatancyjne modele zjawisk trzęsień ziemi i wstrząsór 
górniczych (Bieniawski 1967; Mjachkin, Brace i in. 1975; Rice 1980; Kasahara 1981). 
Modele te tworzone są na podstawie poznanego przebiegu zjawiska dylatancji, wynikającego 
z wyników badań laboratoryjnych, dotyczących odkształcenia się prób skalnych pod wpływem 
przyłożonego naprężenia. Zjawisko to w masywie skalnym może mieć odmienny przebieg 
aniżeli to wyfiika z badań laboratoryjnych i jest trudne do ilościowego prześledzenia (Nur 
1975). Poszukuje się w tym zakresie rozwiązań stosując pomiary geofizyczne, którymi 
obejmuje się określone partie górotworu (Fajklewicz 1972, 1983b i c; Nikolaevskij 1982; 
Stopiński, Teisseyre 1983). Ponieważ odkształcenia objętościowe skał generują odpowiadające 
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im zmiany gęstości, stąd zastosowanie metody grawimetrycznej zajmującej się badaniami 
pola siły ciężkości i jego zmian wydaje się tutaj właściwe. 

Zależność między zmianą gęstości mas skalnych a odpowiadającą jej zmianą siły 
ciężkości wynika z prawa Newtona. Do badania tej zależności w omawianej dziedzinie 
wykorzystuje się metodę mikrograwimetryczną. Z uwagi na konieczność wykonywania 
badań w sposób bardzo szczegółowy i z możliwie najwyższą dokładnością, pomiary wykonuje 
się grawimetrami pozwalającymi mierzyć zmiany siły ciężkości z bardzo wysoką dokładnością, 
tj. do 10 , a nawet 10 wartości siły ciężkości. 

Istnieje ścisła zależność pomiędzy siłami wewnętrznymi w skale, czyli naprężeniami, 
a jej odkształceniem (Parysiewicz 1967). Na podstawie rejestrowanych w pewnych 
odstępach czasu zmian mikroanomalii siły ciężkości można zatem wnioskować o polu 
naprężeń i jego zmianach w badanej partii górotworu. Istotną zaletą tego rodzaju badań 
jest możliwość wykonywania pomiarów w wyrobiskach otaczających rejon zagrożony, 
a koszt ich jest relatywnie niski. 

Pierwsze wyniki badań mikrograwimetrycznych zwracających uwagę na związek odkształceń 
objętościowych górotworu z rozkładem mikroanomalii siły ciężkości i jej gradientu pionowego 
przedstawione są w pracy Z. Fajklewicza (1972). Pierwszy zamysł kontroli ekspansji i przemie-
szczania się tych stref przedstawiony jest w opisie patentowym (Patent, Polska 1975). 

Badaniom związanym z grawimetrycznym rejestrowaniem odkształceń górotworu liczne 
prace poświęcił m.in. autor niniejszego opracowania (Fajklewicz 1974, 1975, 1976, 1977, 
1979a, 1980b). W tej fazie badań uchwycono podstawowe zależności pomiędzy zachodzącymi 
w eksploatowanym górotworze procesami fizycznymi a odpowiadającymi im zmianami 
mikroanomalii siły ciężkości. Osiągnięte wyniki badań eksperymentalnych w Górnośląskich 
Kopalniach Węgla Kamiennego zwracały uwagę na odzwierciedlanie się zjawisk dynami-
cznych w górotworze w polu czasowych zmian siły ciężkości (Fajklewicz 1979b). Wyniki 
tych badań potwierdzone zostały eksperymentami przeprowadzonymi w Zagłębiu Ruhry 
(Casten 1982, 1984). 

Na drodze eksperymentalnej stwierdzono przyrastanie lokalnych ujemnych mikroanomalii 
siły ciężkości w fazie poprzedzającej wystąpienie wstrząsu górniczego. Zależność ta już 
na tym etapie wykorzystana była do prognozowania możliwości wystąpienia zjawisk 
dynamicznych w określonych miejscach eksploatowanego górotworu (Fajklewicz 1979a, b, 
1980a, 1981a, b, c, 1982a, b, 1983a; Fajklewicz, Jakiel i in. 1982, 1986). Genezę tego 
zjawiska w oparciu o teorię dylatancji przedstawiono w licznych pracach (Fajklewicz 
1983b, c, 1985a, b; Fajklewicz, Teisseyre 1985). W dalszym etapie badań i zastosowań 
metody w kopalniach węgla kamiennego zauważono, że w czasowych zmianach pola 
mikroanomalii siły ciężkości ujawnia się również składowa regionalna. Przyrosty jej amplitudy 
dobrze korelują się z chwilowymi emisjami energii sejsmicznej z górotworu, wyprzedzając 
je w czasie. 

Wykorzystując tę zależność opracowano szereg skutecznych prognoz (Fajklewicz, Jakiel 
1986a; Fajklewicz i in. 1986; Fajklewicz, Jakiel i in. 1986; Casten, Fajklewicz 1986, 1991; 
1993; Fajklewicz, Jakiel i in. 1988a, b; Fajklewicz, Czarnecki i in. 1988; Fajklewicz, Jakiel 
i in. 1988; Fajklewicz, Jakiel 1989a, b; Fajklewicz 1990a, b, 1992, 1994; Dubiński, 
Fajklewicz i in. 1991; Fajklewicz, Goszcz i in.- 1991; Fajklewicz, Krzeszowice i in. 1990; 
Fajklewicz, Matwiejszyn i in. 1994). 
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Metoda, o której mowa, jest również stosowana do obserwacji przedkrytycznych stanów 
naprężeń i w tym zakresie staje się pomocna do oceny efektów zastosowania aktywnych 
środków zwalczania tąpań (Casten 1982; Fajkiewicz, Jakiel i in. 1988b; Fajklewicz, Czarnecki 
i in. 1988; Casten, Fajklewicz 1989a, b; Fajklewicz, Jakiel 1989c). 

Statystycznie duża ilość materiału doświadczalnego pozwoliła, za pomocą procesu 
stochastycznego, opisać związek pomiędzy skumulowanymi chwilowymi wartościami emisji 
energii sejsmicznej a odpowiadającymi im wartościami amplitud trendów regionalnych siły 
ciężkości (Fajklewicz, Jakiel i in, 1988b; Fajklewicz 1990). 

3. Prace pomiarowe 

Obserwacje (pomiary) wykonuje się za pomocą grawimetru w punktach usytuowanych wzdłuż 
podziemnych wyrobisk górniczych, w pobliżu rejonu zagrożonego. Najwyższą skuteczność metody 
mikrograwimetrycznej uzyskuje się, gdy chodniki, w których wykonuje się pomiary leżą nad 
i/lub pod badanym obszarem. Dobre wyniki były również osiągane w chodnikach przyścianowych 
(Casten, Fajklewicz 1993). Długość profilu badawczego zwykle wynosi kilkaset metrów. Dla 
każdego obiektu badań długość tę ustala się na podstawie aktualnych warunków górniczych 
i wielkości badanego obiektu oraz pionowej jego odległości od profilu pomiarowego. Najlepsze 
wyniki uzyskuje się, gdy punkty pomiarowe rozmieszczone są wzdłuż profilu w odstępach 
10—50-metrowych. Wysokości punktów pomiarowych względem przyjętego lokalnego poziomu 
odniesienia wyznacza się za pomocą niwelacji z dokładnością do 0,01 m, w każdej serii badań. 
Bazowe punkty grawimetryczne sytuuje się w dużej odległości od profilu pomiarowego w mie -
scach, gdzie górotwór wykazuje pełną stabilizację. 

Wszystkie obserwacje (po uwzględnieniu dryftu) sprowadza się do przyjętego poziomu 
odniesienia za pomocą podwójnej redukcji Bouguera. Wprowadza się również poprawkę 
wolno-powietrzną, eliminującą wpływ zmiennej wysokości statywu na jego wskazania. 
W zależności od potrzeb oblicza się wartości poprawki siły ciężkości na przestrzenie 
wybrane, występujące w otoczeniu punktów pomiarowych, oraz na składową pionową 
przyciągania grawitacyjnego chodnika pomiarowego, jeśli choćby w części następuje zmiana 
jego kształtu, w okresie prowadzonych badań. Miarą dokładności pomiarów jest średni błąd 
kwadratowy pojedynczej obserwacji grawimetrycznej dla kolejnych serii pomiarowych. Nie 
powinien on przekraczać wartości 20 |iGal. 

4. Prognozowanie stochastyczne 

Zmiany rozkładu gęstości w górotworze w konsekwencji rozwijającego się w nim 
wraz z upływem czasu procesu dylatancyjnego, można prześledzić za pomocą metody 
pomiaru czasowych zmian mikroanomalii siły ciężkości (Fajklewicz 1973). 

Analizowane są anomalie Agi—Ag\ gdzie i = 2...,n. Bada się więc anomalie różnic 
czasowych zmian siły ciężkości g pomiędzy kolejną serią pomiarową Ag, a pierwszą Agj 
w każdym punkcie pomiarowym, a także inne czasowe różnice mierzonych wartości, np. 
Agi — Agi_i. Anomalie różnicowe mikroanomalii siły ciężkości oznacza się symbolami 
RBGAi_i, RBGAi_(i_i) — Rock Burst Gravity Anomalies, tj. anomalie różnic czasowych 
zmian siły ciężkości związanych z możliwością wystąpienia wstrząsu górniczego łub tąpnięcia. 
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4.1. P r o g n o z o w a n i e r e g i o n a l n y c h p r z e j a w ó w n a p r ę ż e ń 

W miarę rozwoju procesu dylatancyjnego w górotworze zauważa się, od pewnego 
momentu począwszy, pojawienie się trendu regionalnego krzywych RBGA (rys. 1), który 
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Rys. 1. Trend Tj_j i amplituda AMPj_j anomalii różnicowych RBGAj j 

Fig. I. The trend Tj_j and its amplitudę AMPj_j of the differences anomałies RBGAj_j 

oznacza się literą T, wraz z indeksem jak dla tych krzywych. Trend ten można estymować 
prostą regresji, której kąt nachylenia, a więc estymator A jest zmienny ponieważ trend 
zmienia się w czasie czyli: 

Ti_] = Ax + B 

Łatwo zauważyć, że: 

tgA = 
AMP 

L 

Przyprostokątna L jest długością profilu pomiarowego i jest wielkością stałą. Stąd za 
miarę trendu T wprowadza się wartość AMP wyrażoną w j-tGal. Jest ona różnicą pomiędzy 
wartościami: końcową i początkową prostej regresji T. A M P j _ i definiuje się jako „amplitudę" 
trendu Ti_i. AMPj.i jest więc wartością gradientu poziomego trendu Ti_i krzywej RBGAi_i, 
który jest wynikiem zmiany w czasie gradientu poziomego gęstości badanego ośrodka 
skalnego. 

Zmiany AMPi_i i odpowiadający im gradient gęstości ośrodka skalnego pozostają 
w prostej zależności z zachodzącymi czasowymi zmianami naprężeń w eksploatowanym 
górotworze. A więc zmiana AMPi_i jest zwiastunem możliwości wystąpienia emisji sejs-
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micznej ze skał górotworu. Lokalne anomalie różnicowe RBGA odpowiadają lokalnym 
strefom naprężeń ośrodka skalnego. 

Wzrost wartości AMPj.i w czasie odpowiada koncentracji naprężeń i może poprze-
dzać emisję energii sejsmicznej E ze skał górotworu z obszaru otaczającego rejon 
badań. Zmniejszanie się wartości AMPi_i w czasie jest odbiciem zachodzącego odprężania 
skał górotworu. 

Wzmiankowany we wstępie bardzo bogaty materiał empiryczny pochodzący z Górno-
śląskich Kopalń Węgla Kamiennego oraz z Zagłębia Ruhry (Niemcy) dotyczący populacji 
cech ilościowych AMPi_i ( t ) i Esi_i(t) wskazuje, że zachodzącą między nimi zależność 
można opisać procesem stochastycznym stacjonarnym klasy ciągu losowego, gdyż jest on 
dyskretny o caasie dyskretnym. 

Jeżeh przyjąć, że sumaryczny przyrost AMPi_i jest równy: 

n 

AMPs(t) = E AMPi_i(T) 
>/2 

a sumaryczny przyrost emisji energii sejsmicznej wynosi: 

n 

Ess(T) - Z Es,i_i(t) 

to ma on postać: 

AMPs(Es,s) = D(Es,s) + Rez(Es,s) 

gdzie: 
D(Es^s) — irond empiryczny, 
REZ(Es,s) — zmienna losowa o rozkładzie normalnym. 

Trend empiryczny D(Es^s) estymuje się w oparciu o regresję Hniową, według metody 
najmniejszych kwadratów. 

Aproksymacja ma więc postać: 

D = a • Es s + b 

Wszystkie dotychczas badane realizacje procesu stochastycznego wskazują na bardzo 
wysoką wzajemną korelację cech: AMPg i Eg g. Współczynnik korelacji wahał się w przedziale 
0,99—0,87 (Fajklewicz 1988; Fajklewicz, Jakiel i in. 1988; Fajklewicz 1990). 

Odgadnięcie zatem przebiegu obserwowanego procesu stochastycznego w przyszłości, 
czyli jego PROGNOZA, jest możliwe dzięki sprowadzeniu go do postaci stacjonarnej, 
a więc niezależnej od czasu. W ten sposób sondaż przyszłości, ściślej wartości cechy 
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Es,s ^^ podstawie wcześniej wyznaczonej wartości AMP^, może być dokonany za 
pomocą zwykłej ekstrapolacji trendu opisującego, z dokładnością do losowego błędu, 
przebieg procesu {AMPglt w teraźniejszości. 

Łatwo zauważyć, że omawiany stacjonarny proces stochastyczny: 

AMPs(Ess) t: 

czyli: 

AMR 
V (Ess) 

gdzie: 

Y 
odkształcenie objętościowe, 

przebiega zgodnie z rozwojem procesu dylatancyjnego w eksploatowanym górotworze. 
Dowodzi to, iż rejestrowanie jego przebiegu za pomocą pomiarów mikrograwimetrycznych 
jest w pełni uzasadnione. 

4.2. P r o g n o z o w a n i e l o k a l n y c ł i p r z e j a w ó w n a p r ę ż e ń 

Jeżeli badać poszczególne krzywe realizacji tego procesu stochastycznego na tle przebiegu 
trendu empirycznego D, to zauważa się, że mają one kształt rosnących krzywych „schod-
kowych" typu krzywych Benioffa (1951), opisujących chwilowe emisje z ośrodka skalnego 
energii sejsmicznej w czasie. Zależność tę łatwo prześledzić na rysunku 2 odnoszącym się 
do partii górotworu otaczającego eksploatowane ściany 610, 611 i 612 w pokładzie 510 
w KWK Mysłowice. 

W rozpatrywanym tutaj przypadku poszczególne „schodki" realizacji procesu stochasty-
cznego oznaczają, że wzrost AMPi_i poprzedza chwilową emisję energii Es j_|. Jest to 
fizycznym dowodem zasadności prognozowania chwilowej prawdopodobnej emisji energii 
sejsmicznej z górotworu na podstawie wcześniej wyznaczonej z pomiarów mikrograwi-
metrycznych, również chwilowej wielkości AMPi_i trendu T\_i. 

Oznacza to, że: 

AMP[(i+i)_i] > AMP(i_i) 

poprzedza z dużym prawdopodobieństwem mogącą wystąpić emisję energii sejsmicznej. 
W odwrotnym przypadku sygnalizowany jest zbliżający się proces odprężania skał gó-
rotworu. 

Lokalne anomalie różnicowe RBGA odpowiadają lokalnym strefom naprężeń ośrodka 
skalnego, a więc możliwym lokalnym źródłom emisji energii sejsmicznej ze zlokali-
zowanego w ten sposób obszaru zagrożonego. 
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Rys. 2. Związek pomiędzy sumarycznym przyrostem AMP^ i sumaryczną energią E ^ odnoszącą się do rejonu 

eksploatowanych ścian: 610, 611 i 612, pokład 510. Partia Młot KWK Mysłowice. Okres badań I .0I .1990 do 
1.10.1992, współczynnik korelacji r = 0,94. Liczba par cecłi AMP(t) i E f t ) : 32 o 

Fig. 2. Relationship of the cumulative increase of AMP^, amplitudę values versus the summed up seismic 
energy for the area of the exploited longwalls: 610, 611 and 6 ł 2 , in the bed 510. Młot Field. Coal 

w A 
Mine Mysłowice. Period of the time 1.01.1990 to 1.10.1992, the correlation cocfficient r = 0,94, number 

of pairs AMP(t) i n ć E (t); 32 u 

Mogą ją generować krawędzie zakończonych i aktualnie prowadzonych ścian, jak również 
zjawiska dynamiczne zachodzące w warstwach skalnych. Położenie takiego obszaru nieko-
niecznie wiąże się bezpośrednio z położeniem przyczyn wywołujących stan zagrożenia. 

Lokalne anomalie 'RBGA ujawniające się wzdłuż profilu badawczego, mają krótkie 
okresy i wysokie amplitudy (rys. 1). 

W przypadku nachylonych warstw skalnych względem przecinającego je wyrobiska, na 
skutek chwilowych przejawów ciśnienia następuje w nich dylatancyjna zmiana gęstości. 
Zmiana ta jest dodatnia, gdy następuje chwilowy wzrost naprężenia. 

Każdy przyrost gęstości w warstwie generuje określony rozkład anomalii siły ciężkości 
Ag mierzony w punktach pomiarowych rozmieszczonych wzdłuż wyrobiska. Rozkład ten 
jest funkcją nie tylko zachodzącej zmiany gęstości, ale także zależy od parametrów 
geometrycznych warstwy. Cechuje go silny liniowy gradient siły ciężkości wewnątrz warstwy, 
tzn. między punktami od wejścia do wyjścia profilu z warstwy (rys. 3). Kiedy przyrost 
gęstości ma znak ujemny, to krzywa Ag ma przeciwne nachylenie. W przypadku zareje-
strowania takiej zmiany siły ciężkości można wnioskować o spadku naprężenia w tej 
warstwie. 

Rozkład Ag na rysunku 3 ilustruje przyrost naprężeń w trzech warstwach oznaczonych 
liczbami od 1 do 3, przy czym mniejszy jest on w warstwie drugiej — odpowiednie dane 
liczbowe umieszczone są na rysunku. 
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Rys. 3. Dylatancyjna zmian siły ciężkości Ag^. Model trójwarstwowy 
3 3 1 

1 — O gęstości 2,26 g/cm , zmiana dylatancyjna +0,1 g/cm , tj. 4,4%; 2 — o gęstości 1,35 g/cm , zmiana 
3 3 3 dylatancyjna -0 ,1 g /cm ' , t j . 7,4%; 3 — o gęstości 2,30 g/cm , zmiana dylatancyjna +0,1 g/cm , tj. 4,3% 

1 

Fig. 3. Dilatancy change of gravity Ag^ .̂ Three-Iayered model 

layer 1 with density 2,26 g/cm'^, dilatancy change +0,1 g/cm^ eg. 4,4%; 2 — — layer 2 with density 

1,35 g/cm"'', dilatancy change -0 ,1 g/cm^ eg. 7,4%; 3 — layer 3 with density 2,30 g/cm"^, dilatancy change 
+0,1 g/cm^ eg. 4,3% 

Omówione wyżej badania modelowe ułatwiają zrozumienie i poprawną analizę lokalnych 
anomalii RBGAi_i. Aby wnioskowanie takie mogło byc prowadzone, wartości AMPi_i 
winny byc wyznaczone z najwyższą możliwą dokładnością. Z tego względu, za miarę błędu 
osowego przyjmuje się rozproszenie R[_[ wartości RBGAj.i wokół linii regresji, czyli 

trendu Ti_]. 
Wynika stąd, że wartość AMPi_i , jako wartość cząstkowa AMPg winna pokonać trzy 

bariei7: 
1) średniego błędu kwadratowego pojedynczej obserwacji Ag w i-tej serii: 

gdzie: 
5gi -

pomiarowym Pj, 
n — liczba różnic 8g\\ 

różnica wartości między kolejnymi dwoma wynikami pomiarów w punkcie 
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2) średniego błędu kwadratowego różnic RBGAi.j: 

. . - i = + < 3 0 ^Gal 

3) spełnienia warunlcu; 

AMPi_i > Ri-i 

dla: 

Ri-I 

RBGAi_i - (ai_i • Xj + bi_i 
y-

n - I 

gdzie: 
Xj = d( j - l ) , dla j = l,.,.,n, 
d — odległość między kolejnymi punktami pomiarowymi, 

t)i_i — estymatory prostej regresji Di_i, 
RBGAi_i — wartość czasowej zmiany anomalii siły ciężkości pomiędzy czasem pomiaru 

w i-tej i pierwszej serii pomiarowej w punkcie o współrzędnej Xj. 
Zatem Ri_i jest rozproszeniem wartości RBGAi_i wokół prostej regresji Ti_i. 

5. Stacjonarne badania mikrograwimetryczne 

Poniżej opisany zostanie pierwszy eksperyment stacjonarnych badań mikrograwimctry-
cznych. Polegały one na usytuowaniu grawimetru w wybranym punkcie eksploatowanego 
górotworu. W punkcie tym dokonywano ciągłego w czasie zapisu zmian siły ciężkości 
i następnie poszukiwano jego związku z dynamicznymi przejawami niszczenia struktury 
górotworu węglowego, również w wyniku przemieszczania się w nim czoła ściany. 

Celem pośrednim była też dążność Zespołu badawczego do weryfikacji stosowanej 
i opisanej wyżej metody grawimetrycznej stochastycznego prognozowania rozwoju zjawisk 
dynamicznych w eksploatowanym górotworze. Mimo że metoda ta ma na swoim koncie 
liczne i nawet spektakularne osiągnięcia, o czym mowa choćby w cytowanej wyżej literaturze 
przedmiotu, bazuje ona jednak na aproksymacji stochastycznej, ściślej aproksymacji funkcji 
losowej, opierając się na zespole cech zadanych w sposób dyskretny i o czasie dyskretnym. 
Okna czasowe, w których wykonywane są badania mikrogi'awimetryczne z natury rzeczy 
mają charakter losowy, stąd prognozowanie przejawów zjawisk dynamicznych w przyszłości 
zazwyczaj odbywa się na podstawie fragmentai7cznych informacji o jego przebiegu 
w teraźniejszości. Wydaje się być oczywiste stwierdzenie, że im szersze jest okno czasowe 
i częstotliwość w nich pomiarów większa, tym pewniej można prognozować przebieg 
zjawisk dynamicznych. 

W tym zakresie metoda mikrograwimetryczna, w wielu przypadkach, jest nie do 
zastąpienia poprzez inne metody geofizyczne. Rzuca się w oczy łatwość, z jaką pomiarami 
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grawimetrycznymi można penetrować wybrany zagrożony rejon górotworu. Istota dalszego 
rozwoju metody mikrograwimetrycznej polega na dalszym doskonaleniu opisu przebiegu 
zjawisk dynamicznych poprzez coraz lepsze określenie tych zjawisk na drodze pomiaru 
czasowych zmian siły ciężkości. Nie ulega wątpliwości, że jedna z dróg prowadzi poprzez 
stacjonarne badania grawimetryczne, bliżej zdefiniowane na początku tego rozdziału. 

Poniżej przedstawione są wyniki uzyskane podczas pierwszego stacjonarnego ciągłego 
pomiaru zmian siły ciężkości, będących wynikiem postępującej eksploatacji połączoną ścianą 
611/612, warstwa I, pokładu 510 w partii Młot w KWK Mysłowice. 

5.1. S t a n o w i s k o p o m i a r o w e 

Dla potrzeb zaplanowanego eksperymentu przystosowano komorę rozdzielni 502 wybu-
dowaną w przecince między przekopami Głównym i Równoległym, poziom 500 m, w filarze 
ochronnym tych przekopów, co przedstawione jest na rysunku 4. Na rysunku tym przed-

L 
Rys. 4. Stanowisko grawimetru CG-3 służące dla ciągłego pomiaru zmian siły ciężkos'ci w funkcji postępu 

(K) 00 
s'ciany 611/612, pokł. 510, w okresie od 1.07.1993 — godz. 11" do 4.07.1993 — godz. 8 . Partia Młot, 

I krawędzie ścian, 2 

KWK Mysłowice 
ściany wyeksploatowane w p. 501/510, 3 punkty grawimetryczne 

zlokalizowane w odstępach 20 m, 4 — postęp ściany 611/612 w okresie 1.07 do 4.07.1993 r. 

Fig. 4. Base station of the CG-3 gravitymeter for continous recording of the gravity changes due to 611/612 
wali advances in the bed 510 in the time f rom 1.07.1993, U*^' a.m. to 4.07.1993 a.m. Młot Field, Coal 

Mine Mysłowice 
mined — out area of the seams 501/510, 3 gravity stations. the edges of the longwalls, 2 — 

2 0 m apart, 4 — the wali 611/612 advances at the period of the time 1.07. to 4.07.1993 
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stawiono położenie czoła ściany 611/612 w dniu rozpoczęcia pomiarów, jak i w chwili 
ich zakończenia. W dniu rozpoczęcia pomiaru pozioma odległość czoła ściany 611/612 od 
stanowiska grawimetru wynosiła 13 mi zmniejszyła się do 10 m w dniu zakończenia 
pomiaru. Odległość pionowa między spągiem pokładu 510, po którym prowadzona była 
ściana i stanowiskiem pomiarowym w rozdzielni 502 wynosiła ok. 44 m. 

5.1.1. Warunki górniczo-geologiczne 

Maksymalna wysokość ściany 611/612 wynosiła 3 m, wielkość otwarcia 8—10 m (krok 
podsadzki 2,4—4,8 m) w zależności od warunków lokalnych. Długość ściany 230—233 m. 
Ściana prowadzona była systemem poprzecznym z podsadzką hydrauliczną w przyspągowej 
warstwie pokładu 510. Obudowa w ścianie zmechanizowana Fazos 21/3 IPz, w podziałce 
1,5 i 3,5 m — sekcje rozrzedzone, stawiane parami. Między parami sekcji obudowa była 
wzmocniona dwoma rzędami podciągów, podpartych za przenośnikiem stojakiem Valent 
oraz za rurociągiem podsadzkowym prowadzonym w sekcjach stojakiem drewnianym. W polu 
podsadzkowym obudowa drewniana podłużna, w odległości co 1,2 m. Wybieg ściany 
zal czany był do II i III-go stopnia zagrożenia tąpaniami, III kategorii zagrożenia metanowego 

•80 -

profil grawimetryczny 
w przekopie Głównym 

180 -

c 

1 
2 

] 3 

ściana 611/612 

Grawimetr CG-3 

6 

Rys. 5. Stanowisko grawimetru CG-3 na tle przekroju geologicznego biegnącego wzdłuż przekopu Głównego 
w filarze ochronnym poziomu 500 m, KWK Mysłowice 

1 — pokład węgla, 2 — przerost, 3 — łupek, 4 — piaskowiec, 5 — stare zroby, 6 — postęp ściany 
611/612, warstwa I w okresie pomiarów grawimetrycznych 

Fig. 5. The gravitymeter CG-3 position in geological section across safety pillar of Main Crosscut, 
Level 500 m. Młot Field, Coa] Mine Mysłowice 

I — coal, 2 — band, 3 — shale, 4 — sandstone, 5 — old working, 6 — the wali 611/612 advance 
in the time of grravity observations 
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i był silnie skłonny do samozapalenia. Przy gęstej sieci czynnycłi i zlikwidowanych wyrobisk 
w pokładzie 501 i 510 rejon ten zagrożony jest pożarami, co w sposób oczywisty determinuje 
rodzaj i zakres stosowanej profilaktyki przeciwtąpaniowej. 

W omawianym obszarze (rys. 5) pokład 510 zalega na głębokości 520—550 m pod 
powierzctinią terenu i posiada grubość 10—11,5 m. Od pokładu 501 o miąższości 9—12 m 
oddzielony jest przerostem łupku ilastego i węglowego o grubości 0,5—1,9 m. Nad pokładem 
501 zalegają naprzemianlegle cienkie warstwy łupków i węgli, ok. 5-metrowa warstwa 
łupków ze sferosyderytami i w odległości 7 m nad pokładem 501 pokład 418 o grubości 
1,8—2,0 m. Nad pokładem 418 znajduje się ok. 1,5 m łupków ze sferosyderytami i ponad 
20-metrowa ława piaskowca, z wtrąceniami łupków i węgla. W odległości ok. 33 m nad 
pokładem 418 zalega 1,6-metrowej grubości pokład 416. Nad pokładem 416 znajduje się 
ok. 2-metrowa warstwa łupku ilastego, a nad nią ponad 17-metrowa warstwa piaskowca. 

Na rysunku 4 i 5 zaznaczono również bieg profilu grawimeti^ycznego w przekopie Głównym 
służącego do pomiarów mikrograwimetrycznych, w celu prognozowania zjawisk dynamicznych, 
0 czym mowa w pracach Z. Fajklewicza (1994) oraz Z. Fajkiewicza, A. Matwiejszyna i in. (1994). 

5.1.2. Komora rozdzielni 502 jako baza pomiarowa 

Jak już wcześniej było przedstawione, na potrzeby zaplanowanego eksperymentu przy-
stosowano komorę rozdzielni 502 wybudowaną w przecince między przekopami: Głównym 
1 Równoległym, poziom 500 m, w filarze ochronnym tych przekopów (rys. 4 i 5). 

W komorze rozdzielni ulokowano najnowocześniejszy obecnie, skomputeryzowany gra-
wimetr AUTOGRAV CG-3 wyprodukowany przez firmę SCINTREX z Kanady. Pozwala 
on również mierzyć w sposób ciągły z dokładnością do 10 ^iGal i powtarzalnością wyników 
równą 1—2 |J.Gal. Obok przyrządu umieszczono geofon DF-7, będący elementem systemu 
sejsmoakustycznego SAK opartego na aparaturze sejsmoakustycznej PRS-4a. V/ celu rejestracji 
ewentualnych zmian ciśnienia atmosferycznego, w komorze umieszczono również barometr. 
Wysokość punktu pomiarowego grawimetru kontrolowana była kilkakrotnie na dobę za 
pomocą pomiarów geodezyjnych z dokładnością do 1,0 mm przez zespół mierniczy Działu 
Mierniczo-Geologiczncgo nadzorowany przez jego Kierownika Krzysztofa Gracę. 

Jak wynika z późniejszych domiarów niwelacyjnych, wybór stanowiska pomiarowego 
okazał się trafny. W okresie między 4.07 i 25.07 domiar tego stanowiska nie zmienił się, 
mimo przejścia pod nim ścianą. 

W trakcie pomiaru utrzymywano również ścisły kontakt ze Stacją Geofizyki Górniczej 
Kopalni, w celu uzyskania informacji o mających miejsce w rejonie badań wydarzeniach 
sejsmicznych w okresie trwania eksperymentu. Poddano również analizie histogram pracy 
urządzeń w ścianie 611/612, co stanowiło istotne ułatwienie dla prowadzonej analizy 
aktywności górotworu. 

Przebieg eksperymentu planowany był na okres około 2—3 tygodni. Ostatecznie trwał 
on od godziny 1100 w dniu 1.07.1993 r. do godziny 800 w dniu 4.07.1993 r. Drastyczne 
skrócenie czasu trwania eksperymentu zostało wymuszone przez znaczące naruszenie struktury 
komory poprzez postęp ściany 611/612 w trakcie badań. 

W tym miejscu wydaje się konieczne podanie bliższych informacji o zastosowanym do 
pomiarów przyrządzie, zasadzie pomiarów i jego błędach. 
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5.L3. Grawimetr AUTOGRAY CG-3, Scintrex 1993 

Zmiana siły ciężkości powoduje zmianę położenia masy umieszczonej między okładkami 
kondensatora, co rejestrowane jest przez pojemnościowy przetwornik przesunięcia (rys. 6). 
Sprzężenie zwrotne automatycznie powoduje przyłożenie napięcia prądu stałego do płytek 
kondensatora i wytworzenie siły elektrostatycznej powodującej powrót masy do zerowej 
pozycji. Napięcie zwrotne jest miarą względnej zmiany wartości siły ciężkości w punkcie 
pomiarowym. Jest ono przetwarzane na sygnał cyfrowy przesyłany do systemu akwizycji 
danycłi instrumentu, w celu dalszej obróbki. 

komora próżniowa 

kondensator 

sprężyna 

termostat 

masa 

czujnik temp 
— > 

zmienna 
pojemność 

A/D konwerter 

napięcie sprzęzania 
zwrotnego 

akwizycja 
danych 

ednostka 
controlna 

pamięć 
mikroprocesora 

Rys. 6. Schemat ideowy zasady pracy grawimetru CG-3, Scintrex, 1993 

Fig. 6. Gravitymeter CG-3 (principle of work), Scintrex, 1993 

Parametry czujników grawimetru i icli obwody elektroniczne są tak dobrane, że 
napięcie zwrotne pokrywa bez przeskalowywania cały zakres pracy grawimetru, tzn. 
ponad 7000 mGal. Zastosowanie nisko szumowycii bloków razem z precyzyjnym auto-
kalibrującym konwerterem analogowo-cyfrowym wyraża się w dokładności odczytu do 
O.Ol mGal. Autograv ma elektroniczne czujniki wychyleń systemu z pozycji pionowej 
pracujące z większą niż konwencjonalne libele (poziomice) dokładnością. Dane z czuj-
ników są wyświetlane na monitorze ciekło-krystalicznym oraz przesyłane do systemu 
akwizycji danycli. 

Zabezpieczenie termiczne przyrządu polega na umieszczeniu systemu pomiarowego 
grawimetru, konwertera analogowo-cyfrowego sensorów elektronicznych i czujników na-
chyleń wewnątrz wysoko stabilnego dwustopniowego termostatu. Dodatkowo system 
pomiarowy grawimetru zamknięty został w komorze próżniowej. Wysoka stabilność 
pracującego systemu grawimetru pozwala dokładnie przewidywać długoterminowy liniowy 
dryft przyrządu, który wynosi mniej niż 0,2 mGal/dobę. Dryft krótkoterminowy nieliniowy 
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może wynieść 0,1 mGal/dobę. Dla współrzędnych geograficznycłi miejsca pomiaru i czasu 
lokalnego wprowadzonego do komputera grawimetru przez operatora, Autograv auto-
matycznie wylicza i wprowadza poprawkę luni-solamą siły ciężkości do każdego pomiaru. 
Każda informacja o pracy przyrządu jest przejrzyście wyświetlana na 32-znakowym 
monitorze ciekło-krystalicznym. Dane z pamięci mogą być wysłane na drukarkę, mag-
netofon lub mikrokomputer. Standardowa wewnętrzna 16 kB Ram pamięć jest wystar-
czająco duża, by zapisać pomiary z 420 punktów, może być ona rozszerzona do 
48 kB. 

Opisany wyżej przyrząd przystosowany jest również do pracy w trybie cyklicznym. 
Wykonuje on z zadaną mu częstością pomiary. W praktyce pojedynczy pomiar może się 
składać z kilku do kilkuset odczytów jednosekundowych. Im większa liczba odczytów 
składa się na pojedynczy pomiar, tym lepiej oszacowany zostaje przez przyrząd błąd 
pojedynczego pomiaru — jego miarą jest tutaj odchylenie standardowe, którego wartość 
jest wyświetlana na ekranie monitora po zakończeniu danego pomiaru i umieszczana jest 
w pamięci mikroprocesora. 

W przypadku opisanego eksperymentu przyjęto liczbę 240 odczytów na jeden pomiar, 
czyli kolejne pomiary wykonywane były w tym odstępie czasu. Ta wysoka cykliczność 
odczytów pozwoliła osiągnąć bardzo wysoką dokładność pojedynczego pomiaru. W całym 
okresie badań błąd pojedynczego pomiaru wynosił ±1 fiGal, a bardzo rzadko ±2 |a.Gal, co 
oznacza, że pomiary osiągnęły najwyższy poziom światowy. Gdy w trakcie pomiaru dochodzą 
do przyrządu zakłócenia będące wynikiem ruchu urządzeń w kopalni (np. przejazd kolejki, 
ruch pieszych, praca urządzeń kopalnianych itp.), przyrząd automatycznie odrzuca ze wskazań 
wszystkie odczyty, jakie zostały zanotowane w trakcie ich działania. Zdarzenia te odnoto-
wywane są przez przyrząd w pamięci mikroprocesora, łącznie z ich czasem wystąpienia 
określonym z dokładnością do czasu pojedynczego pomiaru. Ta zaleta przyrządu ma ważkie, 
zasadnicze znaczenie z punktu widzenia zadań, jakie postawione zostały przed grawime-
trycznym pomiarem stacjonarnym. 

Główny element systemu pomiarowego grawimetru stanowi zawieszone odpowiednio 
na sprężynach w przybliżeniu prawie poziomo ramię o długości około 20 mm z umie-
szczoną na jednym z jego końców masą równą około 1 grama. Ten element systemu 
na rysunku 6 symbolicznie przedstawiony jest jako masa zawieszona pionowo na sprę-
żynie. Pomijając tę uwagę, łatwo zauważyć, że ten element systemu grawimetru jest 
wahadłem poziomym takim, jakim jest sejsmometr poziomy służący do rejestracji fal 
sejsmicznych generowanych przez trzęsienia ziemi i wstrząsy górnicze. Wahadło systemu 
grawimetru z natury rzeczy jest wahadłem krótkookresowym, które pracując w stanie 
równowagi chwiejnej ma własności silnie tłumionego wahadła długookresowego. Okres 
własny takiego astatyzowanego wahadła grawimetru wynosi około 44 s. Zdarza się 
więc, że odczyty grawimetru w krótkim czasie, maksymalnie około 1 godziny mogą 
być zakłócone przez trzęsienia ziemi pochodzące z dużych odległości epicentralnych. 
Grawimetr tego rodzaju zdarzenia sejsmiczne traktuje jako zakłócenia i odrzuca odpo-
wiadające mu odczyty jednosekundowc ze wskazań grawimetru. 

Wywód ten, pozornie odległy od przedmiotu wykładu, był konieczny, aby zdać sobie 
sprawę, co grawimetr może zarejestrować w przypadku umieszczenia go w kopalni głębinowej, 
gdy w jego otoczeniu wystąpią wstrząsy górnicze. 
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Na podstawie wyżej przeprowadzonego wywodu można stwierdzić, że długookresowe 
silnie tłumione wahadło grawimetru nie zareaguje na z natury rzeczy krótkookresowe 
wstrząsy górnicze. Ale gdyby watiadło grawimetru zareagowało? Gdyby zareagowało, to 
wszystkie jednosekundowe odczyty grawimetru odpowiadające praktycznie rzecz biorąc 
momentowi wstrząsu winny być przez przyrząd odrzucone. W trakcie trwania opisywanego 
eksperymentu wystąpiło sześć wstrząsów górniczycłi, o energii od 1 • 10^ J do 2 - J. 
Czasom wystąpień tycłi zdarzeń sejsmicznycłi nie towarzyszyło odrzucanie jednosekundowych 
odczytów przekraczające zaobserwowaną w praktyce normę, tzn. do czterecłi odczytów na 
240 składającycłi się na pojedynczy pomiar. 

Nasuwa się więc istotny ważny wniosek — zmiany siły ciężkości zarejestrowane 
w okresie poprzedzającym i w trakcie wystąpienia wstrząsu związane są z przebiegiem 
zjawiska dynamicznego prowadzącego do zniszczenia struktury górotworu, o ile przyrząd 
znalazł się w ich zasięgu. 

Kolejnym istotnym zjawiskiem oddziałującym na wskazania grawimetru są siły luni-so-
larne. Składowa pionowa grawitacyjnego przyciągania Księżyca i Słońca powoduje perio-
dyczne zmiany siły ciężkości w punkcie umieszczonym na powierzchni Ziemi lub w jej 
wnętrzu. Są one wynikiem ruchu obrotowego Ziemi, własności sprężystych jej skorupy i jej 
zmiennego położenia względem tych ciał niebieskich. Konieczne więc jest wprowadzenie 
do każdego pomiaru grawimetrycznego poprawki uwzględniającej działanie składowych 
pionowych tych sił. Poprawka ta nosi nazwę poprawki luni-solarnej siły ciężkości. Kiedyś 
bardzo uciążliwe obliczenie tej poprawki zastąpione jest w „wbudowanym" w grawimetr 
programem komputerowym obliczającym i wprowadzającym jej wartość z dokładnością do 
1 iiGal do każdej obserwacji grawimetrycznej, w dowolnym punkcie pomiarowym, którego 
współrzędne geograficzne i czas pomiaru są zadane (Longman 1959). Na rysunku 7 
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00 Rys. 7. Rozkład poprawki luni-solaraej siły ciężkości ĝ ^̂  dla okresu od ł.07.93 — godz. U do 4.07.93 
godz. s"". Komora rozdzielni 502, poziom 500 m, KWK Mysłowice 

Fig. 7. Curve of luni-solar gravity correction g^g for the time 1.07.93, a.m. to 4.07.93, s"' ' a.m. 
Chamber 502, Level 500 m. Młot Field, Coal Mine Mysłowice 
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przedstawiony jest wykres zmian poprawki luni-solarnej siły ciężkości w punkcie pomiarowym 
w komorze rozdzielni 502, p. 500 m dla całego okresu prowadzenia pomiarów stacjonarnych. 
Jak łatwo zauważyć, pełna amplituda zmian poprawki iuni-solarnej wynosi około 200 ^.Gal, 
a więc ma wartość istotnie znaczącą. 

6. Wyniki pomiarów i ich kompleksowa analiza 

Po zastosowaniu wszystkich zabiegów dotyczących techniki pomiarów, wprowadzenia 
poprawki na dryft zera przyrządu oraz poprawki luni-solarnej siły ciężkości otrzymano 
krzywą zmian siły ciężkości w czasie trwania eksperymentu, tzn. w czasie 69 godzin. 
W tym czasie czoło ściany 611/612 warstwa I w pokładzie 510 przesunęło się o 3 m 
zgodnie z rysunkami 4 i 5. Całkowita amplituda zmian wartości obserwowanej siły ciężkości 
go uśrednionej w interwałach jednogodzinnych wyniosła 32 )iGal, co przy uzyskaniu 
powtarzalności pomiarów w granicach 1—2 ^Gał należy uznać za znaczącą. Uśrednienie 
wartości go okazało się konieczne, gdyż gradient zmian go w interwałach krótszych był 
znikomy, porównywalny z błędem pomiaru. Krzywa go posiada wiele ekstremów. Ich 
pochodzenie jest tak długo niezrozumiałe, jak długo rozkład czasowy g^ nie zostanie 
porównany z innymi obserwacjami geofizycznymi. 

Jak już wcześniej było podane w podrozdziale 5.1.2, grawimetr CG-3 w trakcie pomiaru 
współpracował z systemem sejsmoakustycznym SAK Kopalni poprzez umieszczenie w po-
bliżu pracującego grawimetru czujnika dołowego — geofonu (nr 12) DF-7 (10 Hz) 
podłączonego do aparatury sejsmoakustycznej PRS-4a, produkcji Zakładu Elektrotechniki 
Górniczej w Tychach. Kompleksowe zestawienie wyników badań grawimetrycznych w postaci 
krzywej czasowych zmian wartości obserwowanej go, (rys. 8) z aktywnością sejsmoakustyczną 
N w okresie trwania eksperymentu przedstawione jest na lysunku 9. Porównanie obu 
krzywych jest nader interesujące. Czasowy rozkład zmian siły ciężkości go, co do kształtu 
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Komora rozdzielni 502, poziom 500 m, KWK Mysłowice 

obserwowana wartość siły ciężkości uśredniona w interwałach l-godzinnych 

Fig. 8. The continuous record of the gravity changes from 1.07.93, 11"" a.m. to 4.07.93, s"" a.m. 
502, Levei 500 m, Coal Mine Mysłowice 

ĝ ^ — averaged observed gravity values at one hour 's intei'vals 
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Rys. 9. Ciągły zapis zmian siły ciężkości i aktywnos'ci sejsmicznej N dla okresu od 1.07.93 — godz 
, { K ) 

N 
H " " do 4.07.93 — godz. Komora rozdzielni 502, poziom 500 m, KWK Mysłowice 

liczba rejestrowanych trzasków na godzinę, ĝ ^ — obserwowana wartość siły ciężkości uśredniona 

w interwałach 1-godzinnych 

Fig. 9. The continuous record of the gravity changes and seismoacoustic activity N from 1.07 93, 11 

a.m. to 4.07.93, a.m. Chamber 502, Level 500 m, Coal Mine Mysłowice 
— number of seismoacoustic events per one hour, ĝ ^ — averaged obscrved gravity values at one 

00 

N 

hour's intervals 

jest bardzo, ale to bardzo zbliżony do krzywej jednogodzinnej intensywności sejsmoaku-
stycznej N. Już na tym etapie analizy krzywych widać, że oba zapisy generowane są przez 
przebieg tego samego zjawiska fizycznego, przy czym każdy z nich z natury rzeczy 
rejestruje zmianę innego parametru fizycznego. 

Czułość aparatury sejsmoakustycznej na zmiany aktywności sejsmoakustycznej N jest 
wyższa aniżeli czułość grawimetru na takie zmiany w wartościach gg. Niemniej wszystkie 
wyróżniające się w krzywej N piki znajdują swoje odpowiedniki w lokalnych maksimach 
crzywej go- Oznaczone zostały one małymi literami z kreską dla krzywej N i bez kreski 
w krzywej g^. Zauważa się jednak ważną prawidłowość co do wzajemnego położenia 
odpowiadających sobie ekstremów dodatnich obu krzywych. Otóż pojawienie się pik krzywej 
N jest opóźnione w czasie w stosunku do lokalnych maksimów krzywej go- Najmniejsze 
opóźnienie wynoszące około 0,5 godziny wykazuje pik c' względem maksimum c, a 
największe para; e', e, wynoszące około 10 godzin. W czterech przypadkach, a to: a, a'; 
d, d'; e, e' i i, i', opóźnienie wystąpienia pik N względem maksimów go wynosi około 
5 godzin. Pika N leżąca między a i a' nie była tu rozpatrywana, gdyż prawdopodobnie 
odpowiadałoby jej maksimum krzywej go, które mogłoby wystąpić w okresie poprzedzającym 
początek pomiarów. 

Zauważa się również duże podobieństwo odcinków obu krzywych go i N w otoczeniu wyróż-
nionych par ekstremów dodatnich. I tak np. występuje podobieństwo impulsu b i b', krzywej N 
w otoczeniu d' i krzywej go w otoczeniu d oraz podwójnego impulsu e, f, oraz e' i f . 
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Wykryta i opisana tu wyżej prawidłowość, polegająca na wyprzedzaniu emisji sejsmoaku-
stycznej przez dodatni chwilowy przyrost obserwowanej siły ciężkości, jest trudna do wyjaśnienia. 
Wiadomo, że powstanie sygnału sejsmoakustycznego jest zjawiskiem mechanicznym i może byc 
wywołane szeregiem różnych przyczyn. Do najważniejszych należą przyczyny związane z me-
chanizmem defoiTTiacji i pękania ośrodka skalnego. Aby wyjaśnić chwilowy dodatni przyrost 
zmian siły ciężkości poprzedzający emisję sejsmoakustyczną należałoby prawidłowo usytuować 
położenie jego przyczyny na osi pionowej względem pozycji grawimetru. Dodatni impuls gra-
wimetryczny może być wywołany zarówno poprzez wzrost objętości elementu skaty leżącego 
powyżej grawimetru, jak i poprzez zmniejszanie jego objętości, gdy występuje on poniżej poziomu 
grawimetru. W jednym i drugim przypadku ma się tu do czynienia z przejawami naprężenia 
w skale i jej dynamicznym pękaniem. Proces ten może być częścią szerszego w skali obszaru 
zjawiska propagacji szczelin podkrytycznego stanu naprężeń w górotworze, przyjmując jego 
dylatancyjny charakter (Fajklewicz, Teisseyre 1988). 

Nie ulega wątpliwości, że czasowe zmiany siły ciężkości przedstawione na rysunku 8 
wiązać się mogą z wieloma przyczynami, procesami fizycznymi przebiegającymi w górotworze 
otaczającym punkt pomiarowy. 

kr.418 

X v w 
N 

(5) X 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

Rys. 10. Wstrząsy górnicze, które wystąpiły w okresie od 1.07.93 godz. li^^' do 4.07.93 — godz. 8™, 
Partia Młot, KWK Mysłowice 

ścian wyeksloatowane w p. 501/510, 3 — punkty grawimetryczne zlokalizowane 
• postęp ściany 611/612 w okresie 1.07. do 4.07.93, 5 — położenie wstrząsu 

1 — krawędzie ścian, 2 — 
w odstępach 20 m, 4 -

górniczego, promień koła proporcjonalny do jego energii (tab. I) 

Fig. 10. Seismological events in tlie time f rom 1.07.93, l l ' ^ ' a.m. to 4.07.93, s'^' a.m. 
1 — the edges of the longwalls, 2 — mined — out area of the seams 501/510, 3 — 

apart, 4 — the wali 611/612 advances at the period of the time 1.07. to 4.07.93, 5 -
tremors, their energy see table 1 

Coal Mine Mysłowice 
gravity stations, 20 m 
— epicentres of mine 
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W trakcie trwania eksperymentu miały w nim również miejsce wydarzenia sejsmiczne 
w postaci wstrząsów górniczych. W sumie wystąpiło sześć wstrząsów górniczych, dla 
których energia, data wystąpienia i czas podane są w tabeli 1, a lokalizacja na rysunku 10. 
Gdy przenieść te informacje na krzywą gg to zauważa się istotną korelację pomiędzy 
lokalnymi dodatnimi zmianami siły ciężkości, a czasem wystąpienia wstrząsów (rys. 11). 
W pięciu przypadkach na sześć ujawniają się one tuż po lokalnym ekstremum dodatnich 
wartości go. W tym ostatnim, szóstym przypadku wstrząs wystąpił tuż przed osiągnięciem 
maksimum chwilowej zmiany wartości g^. Tym momentom czasu nie towarzyszy wzmożona 
emisja sejsmoakustyczna, a jej piki przesunięte są w czasie o, czym była mowa wyżej. 
W krzywej czasowych zmian siły ciężkości wyróżnione dodatnie chwilowe maksima po-
przedzają obszerne minima. Oznacza to, że zarejestrowane wstrząsy wystąpiły powyżej 
poziomu usytuowania grawimetru. 
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Rys. I I . Ciągły zapis zmian siły ciężkości ĝ ^ i aktywność sejsmiczna dla okresu od 1.07.93 — godz. II 
(M) do 4.07.93 — godz. Komora rozdzielni 502, poziom 500 m, KWK Mysłowice 

ĝ ^ — obserwowana wartość siły ciężkości uśredniona w interwałacłi I-godzinnycłi, 8E3 — energia wstrząsu 

E = 8 • 10" J, 1 nr wstrząsu 

00 Fig. 11. The continuous record of the gravity changes ĝ ^ and seismological activity from 1.07.93, 11 a.m. 
, ( K ) 

'o 
to 4.07.93, 8 a.m. Chamber 502, Levcl 500 m, Coal Mine Mysłowice 

averaged observed gravity values at one hour 's intervals, 8E3 — cncrgy of tremor E = 8- 10' J, 

Innymi słowy krzywą czasowych zmian siły cięźlcości go należy odnieść do zmian 
'izycznycłi, jakie zactiodzą w przestrzeni górotworu leżącej powyżej poziomu stanowiska 

grawimetru. Dla ułatwienia Czytelnikowi uchwycenia tej zależności krzywa go wraz z ukła-
dem współrzędnych została przetransponowana, tak jak to przedstawiono na rysunku 12. 
W tym ujęciu wzrost wartości g^ należy odczytywać jako wzrost naprężenia w przestrzeni 
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Tabela 1. Wstrząsy górnicze, które wystąpiły w bliskim otoczeniu grawimetrycznego punktu stacjonarnego. 
Partia Młot, KWK Mysłowice 

Table I. Mine tremors occured in neigłibourłiood of gravyterneter position. Młot part of KWK Mysłowice 

Lp. Energia [J Data Godzina 

1 8E+03 1.07.1993 19:13 

2 3E+03 2.07.1993 02:40 

3 8E+03 2.07.1993 18:29 

4 2E+04 3.07.1993 04:29 

5 IE+04 3.07.1993 15:35 

6 lE+02 4.07.1993 01:47 

górotworu leżącej ponad stanowiskieoi grawimetru, a ujemne ekstrema go, jako odpowiadające 
przebiegowi fazy dylatancji rzeczywistej (kructiego pękania skał) poprzedzającej wystąpienie 
wstrząsu. Czasy wystąpienia wstrząsów względem minimów krzywej go (rys. 12) jest 
dokładnie zgodny z modelem lawinowo-niestabilnego pękania skał (Mjacłikin i in. 1975). 
Mała niezgodność występuje tylko w przypadku wstrząsu nr 4. 

4 . 0 7 . 9 3 czas pomiaru 
n wgodz. 

12 16 20 24 12 16 2 0 24 12 16 20 24 

Rys. 12. Ciągły zapis zmian siły ciężkości ĝ ^ odniesiony do przebiegu powyżej punktu stacjonarnego zja' isk 

dynamicznych w górotworze i aktywność sejsmiczna 
g — obserwowana wartość siły ciężkości uśredniona w interwałacłi 1-godzinnych, 8E3 — energia wstrząsu 

E = 8 • J, I nr wstrząsu 

Fig. 12. Continuous record of the gravity changes ĝ ^ related to dinamic processes which take place over the 

gravitymeter position. Chamber 502, Level 500 m, Coal Mine Mysłowice 

o averaged observed gravity values at one hour's intervals, 8E3 — energy of tremor E = 8 - 10 J, 

Wykłady nr 8 165 



Underground Exploilation School '95 

7. Wnioski 

Przedstawione wyżej rezultaty grawimetrycznych badań stacjonarnych mających na celu 
dokonanie ciągłego zapisu zmian siły ciężkości go będących wynikiem postępującej eks-
ploatacji połączoną ścianą 611/612, warstwa I pokładu 510 w KWK Mysłowice dostarczyły 
:)ardzo interesujących wyników. 

Analiza czasowych zmian g^ nie wykazała bezpośredniej zależności rejestrowanych 
zmian g^ od postępu ściany. Być może jest to wynikiem zredukowania planowanego czasu 
trwania eksperymentu z 2—3 tygodni od 69 godzin, tj. niespełna 3 dni, w trakcie których 
ściana dokonała zaledwie 3-metrowego postępu. 

Włożony trud w organizację eksperymentu jednak sowicie się opłacił. Konfrontacja 
przebiegu zmian siły ciężkości w punkcie stacjonarnym, a czasem wystąpienia wstrząsów 
górniczych w bliskim otoczeniu punktu stacjonarnego, pozwolił na lepsze objaśnienie procesu 
fizycznego prowadzącego w rejonie badań do dynamicznego niszczenia ośrodka skalnego. 

Przeprowadzona analiza wyników eksperymentu wskazuje na wybitnie dylatancyjny 
charakter mających miejsce, w trakcie eksperymentu, wstrząsów górniczych. 

Po raz pierwszy w czasowych zmianach siły ciężkości zarejestrowano cały przebieg 
zjawiska dla wszystkich wstrząsów, a więc wzrost naprężeń poprzedzający dylatancję 
właściwą, jej przebieg i odpowiadający jej moment wstrząsu. W analizowanych przypadkach 
moment wstrząsu poprzedza trwający kilka, a nawet 10 godzin rozwój dylatancji właściwej, 
ujawniającej się w postaci szybkich spadków wartości go. 

Przeprowadzone badania mają charakter badań podstawowych. Ich wyniki nie odpowiadają 
na wszystkie nasuwające się pytania. Wskazują jednak na rzetelne podstawy fizyczne 
stosowanej, a omówionej wyżej metody grawimetrycznego stochastycznego prognozowania 
rozwoju zjawisk dynamicznych w eksploatowanym górotworze. 

Istnieje dalsza pilna potrzeba powtórzenia opisanego eksperymentu w różnych warunkach 
górniczo-geologicznych, co jest obecnym dążeniem Zespołu badawczego. 

Przekazano 30 grudnia 1994 r. 
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Microgravity aspects of mine tremors generation 

Abstract 
The dilatation phenomenon in brittle rocks forms the basis for prediction of mine 

tremors and rock bursts by the microgravity method. As the strain exceeds beyond the 
critical limit, there is a sudden increase in the rock volume, which is, in turn, reflected 
through an enhancement of the corresponding negative gravity anomalies with time. The 
relationship between the time-dependent trend of the gravity microanomalies and seismic 
energy emitted from the exploited zone is studied. This relation is treated as a stochastic 
process, and serves as the basis for prediction of mine tremors, Main part of the work 
concerns the results of experiment of the continuous recording of the gravity changes due 
to longwall advances. These changes are related to seismo-acoustic observations and seismic 
events. For the first time by the gravity changes in time the whole run of the dilatation 
phenomenon is observed for six mine tremors independent. Moment of seismic event is 
preceeded by duration of a few to ten hours phase of proper dilatancy which is reflected 
Dy sudden increase time-dependent negative changes of gravity anomalies. 
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Sejsmiczne prekursory wstrząsów górniczych 

Słowa kluczowe 
Eksploatacja górnicza-zagrotenie tąpaniami-sejsmoakiistyka 

Streszczenie 
Problem wykrywania prekursorów wstrząsów jest jednym z podstawowych zagadnień 

w problematyce oceny zagrożenia tąpaniami. W pracy przedstawiono możliwość wykrywania 
prekursorów wstrząsów górniczych w rejestrowanej emisji sejsmoakustycznej. Przeanalizo-
wano ich własności oraz zastosowanie do prognozowania wystąpienia wstrząsów. 

1, Wprowadzenie 

Obserwowany w ostatnich latach rozwój metod pomiarowych umożliwia lepsze rozpo-
znanie procesów pękania (geodynamicznych) przebiegających w górotworze otaczającym 
wyrobiska górnicze. Jednym z głównych nośników informacji o rozwoju pękania jest emisja 
sejsmiczna górotworu. Emisja ta ma charakter ciągły i zachodzi w całym pas'mic częstot-
liwościowym. W praktyce górniczej emisja sejsmiczna rejestrowana jest w dwu zakresach 
(oknach) częstotliwościowych. Emisja rejestrowana w paśmie sejsmologicznym od 1 do 30 
Hz, za pomocą standardowych sieci sejsmometrów, zawiera wstrząsy (zjawiska), których 

3 
energie na ogół są większe od 10 J. Wstrząsy te są od siebie niezależne, chociaż obserwuje 
się niekiedy wystąpienie krótkich serii w niewielkich odstępach czasu (Marcak 1985). 
Uważa się, że każdy wstrząs jest skutkiem przebiegającego w górotworze określonego 
procesu pękania (Marcak 1987). Jest tym samym możliwe wydzielenie z obszarów objętych 
pękaniem podzbiorów zjawisk, które powiązane są z danymi wstrząsami. Zjawiska należące 
do tych podzbiorów, poprzedzające wystąpienie wstrząsu, charakteryzują się odpowiednimi 
własnościami i mogą być uznane za jego prekursory. Zjawiska te rejestrowane są w drugim 
zakresie częstotliwościowym, tzw. oknie sejsmoakustycznym. Uważa się, że rejestrowane 
w tym zaki-esie zjawiska odwzorowują proces pękania prowadzący do wstrząsu. Emisja 
sejsmoakustyczna zawiera prekursory, które mogą być wykorzystane do określenia ryzyka 
wystąpienia wstrząsu, na przykład w formie odpowiedniego prawdopodobieństwa (Ciancia-
ra 1994): 

Rs = > Ep) (1) 
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gdzie: 
E — energia zjawisk, 
Ep — energia progowa w formie parametru. 

Prawdopodobieństwo to wyznaczane jest w określonym przedziale czasu na podstawie 
wydzielonych z emisji prekursorów. Nasuwa się zasadnicze pytanie, czy rejestrowana emisja 
zawiera omawiane prekursory i jaki jest ich charakter? 

Wydaje się, że w odpowiedzi na to pytanie należy w pierwszej kolejności uwzględnić 
modele procesów opisujących pękania górotworu. Istnieje obszerna literatura opisująca 
procesy rozwoju pękania kruchego ośrodka skalnego (np. Cao, Aki, 1986; Atkinson i in. 
1987; Costin 1983 i inni). 

Jak wynika z tych prac, można wydzielić dwie zasadnicze fazy pękania; 
•— faza pękania stabilnego, w której nie następuje wzajemne oddziaływanie mikropęknięć 

na siebie, 
— faza, w której poszczególne pęknięcia oddziałują na siebie powoduje dynamiczną 

zmianę w czasie rozkładu ich rozmiarów prowadzące do wzrostu aż do wytworzenia się 
głównego pęknięcia. 

Omawiany w pracy zbiór prekursorów związany jest z drugą fazą pękania niestabilnego. 
Jeżeli utrzymamy w mocy założenie, że emisja odwzorowuje pękanie górotworu, to zmiany 
naprężeń spowodują zmiany aktywności. Do analizy emisji sejsmoakustycznej stosuje się 
dodatkową cechę opisującą odstępy czasu między zjawiskami (Cianciara 1992). Cecha ta 
umożliwia względną ocenę wyzwalanej w górotworze energii sejsmicznej (Cianciara 1994). 
Rejestrowana emisja sejsmoakustyczna obok prekursorów zawiera w swym składzie duży 
poziom szumów i zakłóceń, co w znacznym stopniu utrudnia uzyskiwanie właściwych ocen 
zagrożenia. Dlatego sukces interpretacyjny w dużym stopniu uzależniony jest od zastosowania 
właściwych sposobów wydzielania prekursorów z tła emisji. 

2. Analiza prekursorów wstrząsów 

W przypadku gdy w otoczeniu wyrobiska naprężenia przekraczają wartości krytyczne, 
wówczas w rozwijającej się strefie spękanej powstają warunki do tworzenia się wstrząsu 
(głównego pęknięcia). Wielkość strefy spękanej zależy od rozmiarów obszaru, w którym 
naprężenia przekraczają wartości krytyczne. W strefie tej rozwijają się prekursory, które 
możemy śledzić w rejestrowanej emisji sejsmoakustycznej. Pole obserwacji układu pomia-
rowego powinno zapewnić śledzenie całej strefy aktywnej, powstawania prekursorów przy-
szłego wstrząsu. Również system rejestrujący powinien posiadać odpowiednio dużą dynamikę, 
aby zapewnić rejestrację prekursorów w możliwie największym zakresie energetycznym. 
Jak zostanie wykazane dalej, ilość informacji w analizowanych ciągach pomiarowych 
poprzedzających wstrząs maleje wraz oddalaniem się w czasie od momentu wystąpienia 
wstrząsu oraz z przechodzeniem do coraz niższych zakresów energetycznych. 

Wynika stąd, iż bardzo ważnym elementem jest właściwe określenie pasma rejestracji 
emisji sejsmoakustycznej, a właściwie jego dolnej granicy. Pasmo to powinno być tak 
dobrane, aby zapewnić niezniekształconą rejestrację zjawisk oraz umożhwić obserwację 
całej strefy objętej powstawaniem wstrząsu. Znany jest związek łączący rozmiary (długość) 
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pęknięć L z częstotliwością narożną fo wywołanych nimi sygnałów drgań sprężystych: 

L 

V R 

f O (2) 

gdzie: 
fo • • 

V R 

częstot iwosc narożna, 
- prędkość propagacji rozrywu VR = VP. 

Widzimy, iż rozmiary prekursorów są odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości na-
rożnych sygnałów. Na rysunku 1 przedstawiono rozkład częstotliwości narożnych sygnałów 
rejestrowanych systemem o obniżonej dolnej granicy pasma do 60 Hz. Widzimy iż optimum 
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Rys. 1. Rozkład częstotliwości narożnych sygnałów emisji sejsmoakustycznej 

Fig. 1. The distribution of corner freąuency for signals of scismoacoustic emission 

pasma leży w zakresie poniżej 100 Hz. Podobna zależność ma miejsce dla energii, ponieważ 
energia zjawisk jest proporcjonalna do ich rozmiarów. Pasmo rejestracji ma bardzo istotne 
znaczenie w ocenie zagrożenia, ze względu na dopływ właściwej informacji o prekursorach. 
Dolna granica tego pasma związana jest z wielkością pola obserwacyjnego, którego promień 
r w sposób uproszczony można wyrazić następującą zależnością: 

r = 
f: (3) 
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gdzie: 
f j — dolna granica pasma częstotliwościowego rejestracji. 

Dolna granica pasma powinna być tak dobrana, aby umożliwić obserwację całego 
obszaru powstawania prekursorów, a ponadto powinno spełniać zależność: 

A 

f] < fo (4) 

gdzie: 
fo — optymalna wielkość środka pasma emisji sygnałów. 

Rozważmy obecnie ciągi pomiarowe emisji sejsmoakustycznej i ich przydatność do 
oceny zagrożenia wstrząsami górotworu. Powszechnie uważa się, że emisja sejsmoakustyczna 
jest traktowana jako proces stochastyczny, a jej cechy są zmiennymi losowymi o określonych 
rozkładach statystycznych (Cianciara 1992). Wszelkiego typu wnioskowanie prowadzone 
jest w oparciu o analizę statystyczną cech emisji w określonych oknach informacyjnych. 
W czasie przed wystąpieniem wstrząsu, gdy odpowiednio wysoki gradient naprężeń powoduje 
anomalny rozwój pękania, wówczas emisja prekursorów jest niejednorodnym procesem 
odwzorowującym nieliniową tendencję pękania górotworu. Rozkład statystyczny cech pre-
kursorów, takich jak energia czy też odstępy czasu między kolejnymi zjawiskami, można 
opisać jednym wspólnym modelem (Cianciara 1994), a mianowicie: 

F(g) = ^ 
1 - exp - a ( e P ^ - 1) dla g > O 

1 dla g < O 

W przypadku energii zmienna losowa g = In (E/Eo), natomiast dla odstępów g = In 
(In (yn)/]n (yuo)) 
gdzie: 

E — energia zjawisk, 
Eo —• minimalna energia w ciągu pomiarowym, 
u — odstęp między kolejnymi zjawiskami, 
uo — minimalny odstęp, 
y — współczynnik skalujący odstępy o wymiarze [I/sek]. 

Zmienne losowe opisujące wymienione cechy prekursorów charakteryzują się podobień-
stwem statystycznym. 

Zależność tę można ująć następująco: 

log E = u (6) 

Daje to dodatkowe możliwości bardziej szczegółowej analizy prekursorów rejestrowanej 
emisji w aspekcie oceny zagrożenia. W związku z losowym charakterem emisji, badanie 
prekursorów możemy praktycznie realizować, analizując ich rozkłady statystyczne cech 
w określonych oknach informacyjnych. W pracy tej przeprowadzono próby analizy prekur-
sorów w czasie otaczającym moment wystąpienia wstrząsu. 
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Analizę prowadzono w oparciu o wartości prawdopodobieństwa wystąpienia energii 
większej od zadanej wartości progowej (1), tzw. wartość ryzyka sejsmicznego Rg, Badano 
zachowanie się wartości ryzyka w formie dwuparametrycznej, tzn. czasu oraz zakresu 
energetycznego wybieranych do analizy prekursorów Rg (t, AE). 

Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono wykresy funkcji ryzyka sejsmicznego w czasie 
otaczającym moment wystąpienia wstrząsu o energii 2.1E4 J. 

0 . 3 0 

a) 

0 .20 

0 . 1 0 — 

0 .00 

o 2 4 4B 
C z a s t [godz 

7 2 

b) 

8 . 0 E - 3 — 

4 . 0 E - 3 

O.OE+0 
D 2 4 4 8 

Czas t [godz] 
7 2 

Rys. 2. Wykresy funkcji ryzyka dla wstrząsu o energii 2.1E4 J 
a) wykres obliczony dla górnego zakresu energii; b) wykres obliczony dla dolnego zakresu energii 

Fig. 2. The plots of risk function for the shock with energy 2 . IE4 J 
a) the plot calculated for the upper energy rangę; b) the plot calculated for the lower energy rangę 
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Rys. 3. Porównanie wykresów funkcji ryzyka dla dwu wartości progowych Ep 
a) wartość progowa Ep = 10^; b) wartość progowa Ep = 10^ 

Fig. 3. Comparison of the risk function for two energy treshold Ep 
a) treshold Ep = 10"; b) treshold Ep = 10^ 

Na rysunku 2 przedstawiono wykresy funkcji ryzyka obliczonych dla dwu zakresów 
energetycznych zjawisk. Natonmiast na rysunku 3 przedstawiono wykresy funkcji ryzyka 2 
dla dwu wartości funkcji progowych, na rysunku 3a Ep = 10 , natomiast na rysunku 
3b Ep = Na rysunku tym widzimy szybkie zmniejszanie się wartości funkcji 
ryzyka w miarę oddalania się od momentu wystąpienia wstrząsu. Prekursory o wstrząsie 
pojawiają się w określonym czasie przed wystąpieniem wstrząsu, odstęp czasu „syg-
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nalizacji" zależy od wielu czynników, między innymi od odległości źródła wstrząsu 
do czujników. 

Natomiast wielkość funkcji ryzyka zależna jest od wyzwalanej energii oraz od tego, 
czy pole obserwacyjne obejmuje obszar źródłowy wstrząsu. Istnieje również zależność 
funkcji ryzyka od energii progowej; im jest większa jej wartość, tym funkcje są bardziej 
wyostrzone. Na rysunku 2b przedstawiono wykres funkcji ryzyka obliczonej dla tego samego 
wstrząsu na podstawie danych z niższego zakresu energetycznego. Widzimy tutaj gwałtowny 
spadek informacji o wstrząsie, co wiąże się z brakiem właściwycłi prekursorów w tym 
zakresie energetycznym. Wniosek ten jest zgodny z intuicją i może być wyjaśniony 
w oparciu o analizę modeli pękania górotworu. 

3. Podsumowanie 

Emisja sejsmoakustyczna umożliwia badanie prekursorów wstrząsów wysokoener-
getycznych. Liczba informacji o wstrząsie jest największa w wysokich zakresach ener-
getycznych emisji i maleje przechodząc do niższych zakresów. Rejestracja emisji powinna 
-yyć prowadzona w paśmie, którego dolna granica zbliża się do zakresu sejsmologicznego. 
Umożliwia to analiza najbardziej informatycznej części emisji. Rozszerzone pasmo czę-
stotliwości rejestrowanej emisji pozwala na takie powiększenie jej pola obserwacyjnego, 
aby obejmowało ono obszary źródłowe powstawania wstrząsów, a tym samym ich 
prekursory. Analizując przebiegi funkcji ryzyka opisujące prawdopodobieństwo wystą-
pienia wstrząsu widzimy, że w wielu przypadkach czas sygnalizacji umożliwia podjęcie 
odpowiedniej profilaktyki. 

Kształt funkcji ryzyka zależy również od wartości energii progowej występującej 
jako parametr. Wartość liczbowa tego parametru powinna być ustalona na drodze 
empirycznej. 

Pnekazano 22 grudnia 1994 r. 
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Seismic precursors of the mining shocks 

Abstract 
The problem of finding precursors of rock-bursts is very important for estimation of 

the rock-burst risk. The possibilities of rock-shock precursors assesment from the seismo-
acoustic emission is discussed in the paper. The properties of the precursors and the 
possibihty of their use in mining industry is also discussed in the paper. 
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Zagrożenie tąpaniami oraz koniecznosc zmiany techniki stosowanych 
metod prognozowania i zapobiegania temu zagrożeniu 

Słowa kluczowe 
Górnictwo-zagroienie tąpaniami-krótka charakterystyka stosowanych aktualnie metod 

prognozy i zwalczania tąpań-ocena skuteczności tych metod-wykonane badania i ob-
serwacje oraz opracowane na ich podstawie nowe metody prognozy i zapobiegania 
tąpaniom 

Streszczenie 
W publikacji zwrócono uwagę na małą skuteczność metod prognozy i metod aktywnego 

zwalczania tąpań. Metody te, opracowane i przystosowane dla prognozowania i zwalczania 
tąpań pokładowych, nie są przydatne dla dominujących obecnie w kopalniach węgla 
tąpań stropowych. Na podstawie badań i obserwacji w kopalniach zaproponowano nowe 
rozwiązania oraz wskazano na celowość zmiany sposobu postępowania przy zwalczaniu 
tąpań. 

1. Wstęp 

Podczas obrad I Szkoły Eksploatacji Podziemnej w 1992 r. przedstawiłem mechanizm 
poślizgowy wstrząsu wysokoenergetycznego, który według moich obserwacji i badań w spo-
sób najbardziej prawdopodobny opisuje przyczynę tego zjawiska. Analiza kilkudziesięciu 
tąpnięć, które wystąpiły w kopalniach węgla jako skutki takich wstrząsów potwierdziła, że 
jest to mechanizm właściwy. W publikacjach zamieszczanych w materiałach kolejnych 
Szkół Eksploatacji Podziemnej przedstawiałem rezultaty dalszych badań nad tym mechani-
zmem, a zarazem wyniki wdrażania metody zapobiegania tąpaniom przez stosowanie strzelań 
odprężających w stropie (STS), prowokujących poślizg. 

Dodatkowe badania dostarczyły kolejnych dowodów, że wstrząs z mechanizmem po-
ślizgowym jest przyczyną tąpnięć w kopalniach węgla. Nasuwa się więc automatycznie 
3ytanie: w jakim stopniu stosowane obecnie metody prognozy zagrożenia tąpaniami oraz 
sposoby jego zwalczania są właściwe? 

W publikacji niniejszej, poza podaniem wyników ostatnich badań nad mechanizmem 
(modelenn) poślizgowym tąpnięcia, przeanalizowano także te zagadnienia. 
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2. Mechanizm poślizgowy tąpnięcia stropowego 

Mechanizm ten przedstawiałem już kilka razy w publikacjach i referatach. Ponieważ 
stanowi on jednak punkt wyjścia do dalszych rozważań, uważam za konieczne podanie go 
w syntetycznej formie. 

W górotworze karbońskim występują powierzchnie podziału równonoległe i poprzeczne 
do uławicenia, powodujące, że strop nad eksploatowanym pokładem posiada strukturę 
blokową. Bloki te osiadają na zalegających niżej skałach, co związane jest z uwalnianiem 
się energii potencjalnej nagromadzonej w skałach. W kopalniach tąpiących połączone to 
jest ze wstrząsami górniczymi, zazwyczaj o niskiej lub średniej energii. 

Sytuacja komplikuje się znacznie po zatrzymaniu linii frontu (rys. 1). Po wybraniu 
pokładu w prawej części rysunku do krawędzi K, skały stropowe osiadają na zrobach, 
a wzdłuż linii frontu rozwija się system stromych spękań S. W zależności od systemu 
kierowania stropem, grubości wybranego złoża i innych przyczyn, deformacje skał w stropie 
mogą mieć różny przebieg i postać. Jeżeli jednak strop bezpośredni zbudowany jest ze 
skał słabszych niż strop zasadniczy, to skały stropu bezpośredniego stosunkowo łatwo 
siadają na zawalisku (podsadzce), natomiast zalegające wyżej sztywne i mocne zawisają 
nad zrobami, opierając się z jednej strony na stropie bezpośrednim, a z drugiej na 
powierzchni pęknięcia S. 

A 
Rys. I. Mechanizm poślizgowy wstrząsu 

blok zawieszony nad zrobami, F — front eksploatacyjny, S — 
R — rozwarstwienia, T — siła tarcia, K — krawędź eksploatacyjna 

spękania nad krawędzią, 

A 
Fig. 1. The slide mechanism of tremor 

błock hanging above gobs, S — fractures above the edge, F — friction force, F — expioitation front, 
R — separations, K — edge of expłoitation 
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Siła tarcia T uniemożliwia regularne osiadanie bloku A na zalegających niżej warstwach 
stropu bezpośredniego. 

Pomiędzy warstwami stropu bezpośredniego (podatnymi) a zasadniczego (mocnymi), lub 
w innym miejscu na kontakcie warstw o różnej podatności na odkształcenia tworzy się 
rozwarstwienie R, jako szczelina o dużym zasięgu, równoległa do uławicenia. Powstaje 
w ten sposób stan równowagi nietrwałej ze względu na niezakończony proces osiadania 
górotworu na zrobach (podsadzce). 

Niestabilny układ geomechaniczny może utrzymywać się długo, do czasu, aż nie naruszą 
go dodatkowe przyczyny zewnętrzne (górnicze, reologiczne, hydrogeologiczne). 

Najczęściej czynnikiem zakłócającym stan równowagi jest eksploatacja górnicza prowa-
dzona w sąsiedztwie strefy spękań S. Jeżeli front eksploatacyjny F zbliżać się będzie do 
krawędzi K od lewej strony rysunku, to wówczas strefa, na której został zablokowany 
ruch bloku A po szczelinie S, znajdzie się w strefie naprężeń rozciągających przed linią 
frontu. Naprężenia te mogą spowodować redukcję siły tarcia F na szczelinie S i poślizg 
bloku A po tej szczelinie. Energia potencjalna zawieszonego bloku zamienia się w kinetyczną. 
Znikoma jej część stanowi energię sejsmiczną, przejawiającą się jako wstrząs górniczy 
mogący w niekorzystnych warunkach spowodować tąpnięcie w wyrobiskach położonych 
w sąsiedztwie krawędzi K. 

Opisany mechanizm, który nazwałem mechanizmem (modelem) poślizgowym, jest ade-
kwatny dla większości tąpnięć, jakie wystąpiły na obszarze Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego. 

Badania i eksperynnenty wykonane w kopalniach „Porąbka-KIimontów", „Wujek", „Ha-
lemba", „Miechowice" i innych, potwierdzające mechanizm poślizgowy tąpnięć, opisane 
zostały w poprzednich publikacjach zamieszczonych w materiałach kolejnych Szkół Eks-
ploatacji Podziemnej. Wykonane w tymże czasie dalsze badania dostarczyły kolejnych 
dowodów na poprawność przyjętego modelu. 

Dodatkowe badania mechanizmu poślizgowego opisano niżej. 

Badania w KWK „Śląsk" 

W dniu 17.03.93 w ścianie 3 w pokł. 507 w KWK „Śląsk" wystąpiło tąpnięcie 
spowodowane wstrząsem o energii 6 x 10^ J. Sytuację górniczą w dniu tąpnięcia przedstawia 
rysunek 2. 

Badając przyczyny tego tąpnięcia doszedłem do wniosku, że jedyną możliwą przyczyną 
tego tąpnięcia musi być poślizg na pęknięciu powstałym wzdłuż chodnika badawczego 3, 
to jest krawędzi zatrzymania eksploatacji w roku 1990 (ściana 2). Jeżeli jednak tąpnięcie 
spowodowane było wstrząsem z mechanizmem poślizgowym, wówczas wzdłuż krawędzi 
nad zrobami ściany 2 musiały powstać spękania i rozwarstwienia. Stosunkowo niewielka 
energia wstrząsu wskazuje przy tym na lokalny charakter zjawiska. Jeżeli tak, to zlikwidowanie 
rozwarstwień spowodowanych poślizgiem bloku piaskowców nad zrobami powinno nastąpić 
tylko w pobliżu frontu ściany 3 i było wysoce prawdopodobne, że rozwarstwienia te 
w dalszej odległości od linii frontu nadal istnieją. Zgodnie z moja sugestią, Kierownictwo 
Kopalni zdecydowało się na odwiercenie otworu w skałach stropowych, do głębokości 
38 m, który stwierdził rozwarstwienia (rys. 3). 
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Rys. 2. Tąpnięcie w dniu 17.03.1993 w KWK „Śląsk" (pokład 507, ściana 3) 

Fig. 2. The rock bursts in „Śląsk" Coal Minc on 17 March 1993 (scam 507, longwall 4) 

Rys. 3. Stwierdzone rozwarstwienia nad zrobami ściany 2 w pokładzie 507 (Ri, R2, R3 — rozwarstwienia) 

Fig. 3. The separations above gobs of longwall 2, seam 507 (Ri, R2, R3 — separations) 
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Stwierdzenie występowania rozwarstwień nad zrobami stanowi kolejny przekonujący 
dowód na poślizgowy mechanizm tąpnięcia stropowego. 

Badania KWK „Mysłowice yy 

Front ścian 611/612 w pokł. 510 w KWK „Mysłowice" dochodził do granicy starych 
zrobów z lat 1966—1969 (rys. 4). 

Rys. 4. KWK „Mysłowice". Fragment mapy pokładu 510 w strefie krawędzi w pokładzie 418 

Fig. 4. The „Mysłowice" Coal Minc. The map of 510 seam nearly the edge in the seam 418 

Analiza lokalnych warunków geologiczno-górniczych oraz prześwietlanie sejsmiczne 
resztki wskazywały na niebezpieczeństwo wystąpienia poślizgu skał stropowych wzdłuż 
ki-awędzi dawnej eksploatacji. Aby zbadać stan górotworu (gdy czynny front znajdował się 
jeszcze w bezpiecznej odległości od strefy zagrożonej), z chodnika transportowego w po-
kładzie 501 wykonano otwór badawczy (rys. 5). 

Podczas wiercenia otworu stwierdzono szereg rozwarstwień na długości około 3,5 m 
nad zrobami pokładu 418. Dla likwidacji zagrożenia z chodnika odwiercono 3 dalsze 
otwory, w których w dniu 26.11.1993 r. odpalono jednocześnie 200 kg MW (metanitu). 2 
Roboty strzałowe sprowokowały wstrząs o energii 4 x 1 0 J. Niska energia sprowokowanego 
wstrząsu, a jednocześnie stwierdzony stan niebezpieczny, skłoniły Kierownictwo Kopalni 
do zatrzymania linii frontu ściany 612 w bezpiecznej odległości od strefy zagrożenia 
i zaniechania wybierania resztki. 
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Rys. 5. Spękania i rozwarstwienia przy krawędzi pokładu 418 w KWK „Mysłowice" 

Fig. 5. Fractures and separations nearly of the edge in 418 coal seam in „Mysłowice" Coal Mine 

Stosowanie strzelań odprężających w KWK „Zabrze-Bielszowice" 

Po tąpnięciu w październiku 1992 w ścianie N-791 zasugerowałem Kierownictwu Kopalni 
wykonanie badań sejsmicznych wybiegu ściany, a następnie, uwzględniając ich wyniki 
i geometrię wyrobisk, wykonywanie strzelań odprężających w stropie wzdłuż krawędzi 
eksploatacyjnej w pokł. 501. Stosując tę profilaktykę ściana została doprowadzona do 
końca swojego wybiegu. 

W tym samym pokładzie w 1993 uruchomiono ścianę N-280 (rys. 6), stosując, poza 
standardowymi metodami oceny stanu zagrożenia, również oki-esowo wykonywane prze-
świetlanie sejsmiczne wybiegu ściany. Na podstawie badań sejsmicznych wyznaczano strefy 
zagrozone. 

Uzyskane wyniki i analiza lokalnych warunków geologiczno-górniczych wykazała, że w re-
jonie objętym badaniami nie zagraża tąpnięcie typu pokładowego powodowane koncentracją 
naprężeń w pokładzie 502, natomiast nie można wykluczyć zagrożenia tąpnięciem stropowym 
na skutek poślizgu skał nad pokładem 501. Krawędź eksploatacji w tym pokładzie usytuowana 
była równolegle do chodnika 7aw, ograniczającego od strony północnej wybieg ściany. 

Aby zmniejszyć to zagrożenie w dokumentacji badań sejsmicznych zaproponowano 
strzelania odprężające strop nad pokładem 501 z chodnika 7aw: „Strzelanie takie możliwie 
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Rys. 6. KWK „Zabrze-Bielszowice". Ściana N-280 w pokładzie 502 

Fig. 6. „Zabrze-Bielszor/ice" Coal Mine. N-280 longwall in 502 scam 

dużym ładunkiem MW należy wykonywać w otworach odwierconych w skałach stropowych 
z chodnika 7aw w kierunku krawędzi. Ładunek MW należy umieścić możliwie blisko 
krawędzi w skałach pomiędzy pokładami 502 i 501. Strzelaniem w wiązce otworów co 
10 m, należy objąć 30-to metrowy odcinek chodnika 7aw bezpośrednio przed frontem 
ściany i należy je sukcesywnie powtarzać w miarę jej postępu. Długość otworów, ich 
kierunek i nachylenie oraz wielkość ładunku MW, winien ustalić zespół ds. Tąpań Kopalni 
„Zabrzc-Bielszowice" (dokumentacja badań 1993). 

Kopalnia, realizując powyższe zalecenia, konsekwentnie prowadziła strzelania torpedujące 
strop. Ich rezultaty podano w tabeli. Pomimo stosunkowo wysokiego poziomu emisji energii 
sejsmicznej ze skał, ściana N-280 została bezpiecznie doprowadzona do końca swojego 
wybiegu. Wskazuje to na właściwą ocenę zagrożenia i właściwe zlokalizowanie jego źródła, 
a zarazem na skuteczność zastosowanych metod aktywnego zapobiegania tąpaniom. 

Liczne rozwarst\^ lenia w stropie stwierdzono podczas wierceń badawczych, wykonywa-
nych na wybiegach ścian 755 i 756 w KWK „Porąbka-Klimontów". Kopalnia, ta stosując 
od 1992 strzelanie odprężające w stropie, regularnie prowokowała wstrząsy o energiach 

n r 

" O —10' J. Bliższe informacje o stosowanej w kopalni profilaktyce podane zostały w ma-
teriałach II Szkoły Eksploatacji Podziemnej (tom 2, str. 37). Ponieważ efekty strzelań 
odprężających stosowanych w latach 1993—1994 były i są podobne, zrezygnowałem 
z zamieszczania ich w niniejszej publikacji. 
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Tabela 1. Rezultaty strzelań torpedujących strop z chodnika 7aw przy ścianie N-280 w Kopahii 
„Zabrze-Bielszowice" 

Table 1. Results of roof blastings in „Zabrze-Bielszowice" Coal Mine 

Data strzelania Ilość otworów Ładunek 
kg MN 

Długość otworu 
m 

Energia spowodowanego 
wstrząsu, J 

I 2 3 4 5 

93-09-02 1 60 30 1 X lO ' 

93-09-02 I 60 30 1 X lO"* 

93-09-08 2 120 25 3 X 10"̂  

93-09-24 1 60 30 1 X 10"̂  

93-09-25 2 120 30 2 X lO'̂  

93-10-06 1 60 30 7 X 10^ 

93-10-21 1 60 30 1 X iO"̂  

93-10-26 120 30 3 X 

93-10-27 1 60 30 2 X lO"̂  

93-11-17 1 60 30 1 X 10^ 

93-11-30 1 60 30 l X 10"̂  

93-12-10 I 60 30 8 X 10^ 

93-12-28 1 60 30 1 X l o ' 

94-01-05 1 60 30 8 X 10'̂  

94-01-13 I 60 30 1 X 10^ 

94-01-21 120 30 2 X 10"̂  

94-02-04 1 60 30 1 X 10-̂  

94-02-09 1 60 30 I X 10^ 

94-02-22 1 60 30 8 X 10^ 

94-03-U) 1 60 30 7 X 10^ 

94-03-12 1 60 30 8 X 10^ 

94-03-15 1 60 30 8 X 10^ 

94-03-18 1 60 30 7 X 10-̂  

94-03-24 1 60 30 7 X lO'"* 

94-03-30 1 60 30 8 X 10^ 

94-04-11 1 60 30 6 X lO-"* 
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Tabela 1 cd. 

Tablc 1 cont 

I 1 3 4 5 

94-04-1^2 1 60 30 5 X 10 -̂  

94-04-25 I 60 30 6 X 10^ 

94-05-10 1 60 30 5 X 

94-05-31 1 60 30 6 X 10^ 

94-06-16 1 60 30 3 X lO"'' 

94-06-16 1 60 30 5 X 10'̂  

94-06-28 I 60 30 5 X lO-̂  

94-07-05 1 60 30 4 X 10-̂  

94-07-19 1 60 30 6 . 10 -' 

94-08-23 1 60 30 5 X 10-̂  

94-08-29 1 60 30 6 X K)-'' 

94-0u-31 n 120 30 8 X lO'"̂  

3. Mechanizm tąpnięcia w dniu 22.09.94 w KWK „Miechowice" 

W publikacji zamieszczonej w drukach III Szkoły Eksploatacji Podziemnej podałem 
wyniki analizy tąpnięcia w dniu 21.12.93 w partii D pokładu 509 w KWK „Miechowice". 
Tąpnięcie to według mojej oceny, spowodowane zostało niestabilnością skał stropowych 
nad zalegającymi wyżej zrobami w pokł. 507, który wybrany został wprawdzie „na czysto", 
lecz w różnych okresach. Wzdłuż tzw. „krawędzi czasowych" (tj. krawędzi istniejących 
tylko przez pewien czas, a później zlikwidowanych dalszą eksploatacją pokładu), powstały 
strefy niestabilne. Na rysunku 7 podano przebieg tych krawędzi na mapie pokł. 509 i jeżeli 
mechanizm poślizgowy jest właściwy, to miejsca te należało traktować jako potencjalnie 
zagrożone tąpaniami. 

Po usunięciu przyczyn tąpnięcia eksploatację pokł. 509 w partii D ścianami 94 i 95 
wznowiono. Położenie frontów ścian w dniu 22.09.94 tj. w dniu, gdy wystąpiło kolejne 
tąpnięcie spowodowane wstrząsem o energii 2 x 10^ J, pokazano na rysunku 8, na którym 
pokazano również rejon objęty skutkami tąpnięcia. Jego wystąpienie w miejscu, które 
z 9-miesięcznym wyprzedzeniem uznane zostało za zagrożone, stanowi kolejny, niezmiernie 
przekonujący dowód na poprawność przyjętego modelu. Należy podkreślić, że zagrożenie 
tąpaniami w tej strefie zostało ustalone wyłącznie na podstav;ie analizy lokalnych warunków 
geologiczno-górniczych, dokonanej w aspekcie możliwości występowania tąpań z mecha-
nizmem poślizgowym. Inne metody i badania nie wskazywały na stan zagrożenia w tym 
miejscu. 
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Rys. 7. Tąpnięcie w pokładzie 509 w strefie poślizgu wyznaczonej na podstawie analizy warunków górniczych 

Fig. 7. The rock bursts in 509 seain in the shd zone settled on the grounds of analisys of mining conditions 

4. Tąpnięcie stropowe jako efekt utraty stabilności górotworu 

Nie wnikając bliżej, z jaką dokładnością mechanizm poślizgowy tąpnięcia stropowego 
opisuje to zjawisko, bezsporne jest, że przyczyną takiego tąpnięcia jest powstanie w gó-
rotworze układu niestabilnego na skutek eksploatacji górniczej. Przy sprzyjających warunkach 
geologiczno-górniczych układ niestabilny może się zrelaksować, przestając tym samym 
Stanowic źródło zagrożenia. 

Jeżeli jednak warunki te są niekorzystne, wówczas stan niestabilny utrwala się do czasu 
naruszenia nietrwałej równowagi. Wówczas nagromadzona energia gwałtownie się uwalnia, 
powodując wstrząs w górotworze. 

Uwzględniając, że: 
— w obszarach nie naruszonych eksploatacją wstrząsy praktycznie nie występują, 
— stan niestabilny może powstać tylko po wykonaniu robót górniczych w złożu oraz, że 
— czynnikiem naruszającym równowagę układu najczęściej jest eksploatacja górnicza, 

należy jednoznacznie stwierdzić, że wstrząs górniczy jest zjawiskiem deterministycz-
nym, występującym wyłącznie w określonych warunkach geologiczno-górniczych. Poza 
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tym układ niestabilny nie powstaje w pokładzie węgla, lecz w skałach stropowycłi 
i metody prognozy zagrożenia tąpaniami winny przede wszystkim dążyć do lokalizacji 
takich stref w rejonach projektowanej eksploatacji, a następnie kontrolować zachodzące 
w nich zmiany jakościowe i ilościowe. Zwalczanie tąpań natomiast polega na likwidacji 
stref niestabilnych w sposób bezpieczny dla robót górniczych, przy możliwie najniższych 
kosztach. 

Jak na tle powyższych stwierdzeń przedstawia się problem metod prognozy zagrożenia 
tąpaniami oraz metod zapobiegania tąpaniom? Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety 
zadowalająca z kilku powodów. 

Większość metod prognozy i aktywnego zwalczania tąpań dotyczy w istocie tąpań 
pokładowych. Ponieważ obecnie tąpania takie praktycznie nie występują, metody te nie 
mogą dawać oczekiwanych rezultatów. Odnosi się to zwłaszcza do metody wierceń mało-
średnicowych i obserwacji sejsmoakustycznych stosowanych rutynowo w kopalniach węgla. 
Zarówno wiercenia małośrednicowe, jak i stosowane obserwacje sejsmoakustyczne mogą 
ewentualnie zasygnalizować tąpnięcie stropowe z mechanizmem poślizgowym tylko bezpo-
średnio przed jego wystąpieniem (najwyżej kilka godzin), kiedy narasta szybko obciążenie 
pokładu przez strop przed głównym poślizgiem. Wcześniej, zarówno ilość zwiercin, jak 
i aktywność sejsmoakustyczna, oscylują wokół poziomu charakterystycznego dla danych 
warunków. 

Zarówno metoda sejsmoakustyczna (łącznie z metodą wzbudzonej aktywności sejsmoaku-
stycznej), jak i metoda wierceń małośrednicowych, oceniają w rzeczywistości stan wytężenia 
pokładu węgla, a nie zagrożenia tąpaniami. Nawet jeżeli funkcja wytężenia osiąga wartość 
zbliżoną do 1, to jeszcze nie świadczy to o występowaniu zagrożenia tąpaniami, gdyż 
w zależności od własności geomechanicznych skały, stan krytyczny funkcji wytężenia może 
być osiągnięty również przy niskich, niegroźnych naprężeniach. O ile metoda sejsmoaku-
styczna umożliwia śledzenie narastania funkcji wytężenia i postępującego procesu niszczenia 
pokładu węgla, to wiercenia małośrednicowe nawet takich informacji nie dają i celowość 
ich stosowania jest mocno dyskusyjna. 

Sejsmologia górnicza w obecnej swojej formie jest również mało przydatna. Rutynowe 
obserwacje sejsmologiczne prowadzone obecnie przez kopalnie umożliwiają jakościową 
ocenę stanu zagrożenia w danym rejonie, bez możliwości lokalizacji źródła tego zagrożenia. 
Dokładność rejestracji wstrząsów o energii na poziomie 10' J w większości kopalń jest 
problematyczna, a ponieważ coraz częściej tąpania powodują wstrząsy o energiach rzędu 
10''̂  J, możliwość oceny stanu zagrożenia na podstawie analizy występowania wstrząsów 
znacznie się zawęża. Podwyższona aktywność sejsmiczna wskazuje wprawdzie na stan 
niebezpieczny, lecz jest to wskaźnik jakościowy, bez możliwości zamiany go we wskaźnik 
ilościowy. 

Jak podkreślono wyżej, wstrząs górniczy jest zjawiskiem deterministycznym, spowodo-
wanym występowaniem określonych warunków geologiczno-górniczych, odpowiednim ukła-
dzie spękań i rozwarstwień itd. Oznacza to, że stosowanie do prognozy stanu zagrożenia 
metod bazujących na rachunku statystycznym i rachunku prawdopodobieństwa nie może 
dać zadowalających górnictwo rezultatów. Dotyczy to również metod analitycznych, które 
zakładając wyidealizowany model górotworu nie uwzględniają (i prawdopodobnie nie będą 
w stanie uwzględniać) czynników decydujących o powstawaniu stanów niestabilnych. 
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Również ogr^iniczone możliwości w zakresie prognozowania tąpań stropowych ma 
ostatnio często stosowana metoda prześwietlań sejsmicznych (geotomografia), którą oki-eśla 
się (również pod względem jakościowym) rozkład naprężeń w pokładzie i w jego bezpo-
średnim otoczeniu. Wprawdzie naciski wywierane przez strop na pokład w sąsiedztwie stref 
niestabilnych mogą spowodować wzrost naprężeń w pokładzie, lecz wzrost ten nie zawsze 
jest na tyle duży, aby można go było jednoznacznie zinterpretować. Na rysunku 8 pokazano 
taką strefę w KWK „Bobrek" w pokł. 509, gdzie duży gradient prędkości fali sejsmicznej 
wskazywał na możliwość występowania w stropie strefy niestabilnej. Po naruszeniu state-
czności tej strefy robotami górniczymi nastąpił wstrząs o energii 2 x J. Przypadki 
takie, gdy na podstawie badań sejsmicznych można zlokalizować miejsce zagrożenia 
tąpnięciem stropowym, nie są jednak regułą. 

Rys. 8. Wystąpienie wstrząsu w strefie stwierdzonego wcześniej wysokiego gradientu fali sprężystej 

Fig. 8. Treinor in the zone of high gradient of elastic vave 

Analogicznie przedstawia się problem aktywnego zapobiegania tąpaniom. Aktualnie 
stosowane metody w rzeczywistości działają na rzecz ograniczania zagrożenia tąpaniami 
pokładowymi. Jak już podkreślałem w poprzednich publikacjach, stosowanie tych metod 
(tzw. aktywnej profilaktyki) w warunkach, v/ jakich obecnie prowadzi się eksploatację, nie 
tylko nie daje oczekiwanych efektów, lecz może nawet zwiększyć stan zagrożenia. Metody 
te, stanowiących w znacznym stopniu kontynuację idei Budryka i Sałustowicza, polegają 
na obniżaniu wytrzymałości pokładu (calizny węglowej). Zabiegi takie, bardzo skuteczne 
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dla obniżenia skłonności pokładu węgla do tąpań, dla tąpań stropowych są zupełnie 
bezskuteczne, obniżając natomiast wytrzymałość węgla ułatwiają jego „wyrzucenie" do 
wyrobiska po udarze pochodzącym ze stropu. Osłabienie calizny węglowej wokół wyrobisk 
^rzez nawadnianie, rozwiercanie, wykonywanie robót strzałowych w węglu, a nawet przez 
odprężanie pokładu przez nadebranie lub podebranie, działa na rzecz wzrostu zagrożenia 
tąpaniami stropowymi. Może się wprawdzie zdarzyć, że „rozstrzeliwanie" calizny w przodku, 
ociosach lub spągu sprowokuje poślizg, lecz znacznie większy efekt uzyska się stosując 
strzelanie odprężające w skałach stropowych, wykonywane w strefie zagrożonej poślizgiem. 
Efekt będzie znacznie większy, ze względu na możliwość zastosowania do robót strzelniczych 
materiału wybuchowego o większej mocy (np. dynamitu), niż przy robotach strzałowych 
w węglu. 

5. Prognozowanie i zwalczanie tąpań stropowych 

Dochodząc do wniosku, że obecnie stosowane metody prognozowania zagrożenia tąpaniami 
i metody zapobiegania tąpaniom dają ograniczone rezultaty, należy rozważyć, w jakim 
kierunku winny być prowadzone dalsze prace naukowo-techniczne, aby ich skuteczność 
była większa. 

Tąpnięcie stropowe z mechanizmem poślizgowym wystąpić może jedynie wówczas, 
gdy: 

— w stropie nad eksploatowanym złożem powstaną strefy niestabilne, 
— czynniki zewnętrzne naruszą stan równowagi nietrwałej i spowodują gwałtowne 

przemieszczanie się brył stropu w takich strefach. 
Prognoza i zwalczanie tąpań stropowych z tym mechanizmem polegać więc musi na: 
a) zlokalizowaniu stref niestabilnych w rejonie projektowanej eksploatacji, 
b) objęcie ich monitoringiem, 
c) likwidowaniu takich stref przy zastosowaniu odpowiedniej techniki górniczej. 
Większość stref niestabilnych można zlokalizować na podstawie wnikliwej analizy 

lokalnych warunków geologiczno-górniczych. Jak wiadomo, strefy takie powstają najczęściej 
wzdłuż krawędzi eksploatacyjnych, resztek i uskoków, a więc miejscach udokumentowanych 
na mapach górniczych. Przykłady tąpnięć, jakie wystąpiły w takich miejscach podałem 
w kilku publikacjach (Goszcz 1991, 1992a, 1992b, 1993). Należy jednak zwrócić uwagę, 
że analiza taka musi opierać się na zupełnie innych kryteriach i zasadach niż wymagają 
tego aktualnie obowiązujące instrukcje. 

Wystąpienie tąpnięcia w strefie wyznaczonej na podstawie analizy map górniczych (rys. 
8) wskazuje, że analiza taka jest celową. Zasady jej wykonywania stanowią jednak odrębne 
zagadnienie, wykraczające poza ramy niniejszej publikacji. 

Strefa niestabilna może powstać jedynie wówczas, gdy w górotworze nad pokładem 
powstanie rozwarstwienie (pustka) o odpowiednich wymiarach i zasięgu. Dlatego też 
w miejscach, w których na podstawie lokalnych warunków należy się spodziewać wystąpienia 
rozwarstwień, konieczne jest wykonanie wierceń kontrolnych w stropie dla potwierdzenia 
bądź wykluczenia istnienia takich rozwarstwień. 

Po zlokalizowaniu źródła zagrożenia strefę niestabilną należy objąć kontrolą (monito-
ringiem), wykorzystując metody geofizyczne i inne. 
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Jakie do tego celu metody mogą być najbardziej przydatne? 
1. Sejsmologia górnicza, lecz pod warunkiem, że sieć sejsmometrów będzie odpowiednio 

gęsta w obserwowanym rejonie (polu) kopalni, a zastosowana aparatura umożliwi rejestrację 
O 3 

również słabycli wstrząsów o energiach od 10 do 10 J. Jest to niezmiernie ważne, gdyż 
przemieszczania skał w strefie niestabilnej związane są z emisją początkowo słabych 
wstrząsów. Ogniska tych wstrząsów koncentrują się w stosunkowo wąskiej strefie stromo 
nachylonej w stosunku do pokładu. Siedząc zmiany położenia ognisk wstrząsów oraz energii 
sejsmicznej emitowanej z górotworu, a ściślej ze strefy niestabilnej, można wyciągnąć 
wnioski o procesach geomechanicznych zachodzących w tej strefie. Wnioski te będą bardziej 
precyzyjne, jeżeli interpretacje sejsmogramów rozszerzy się o obliczanie mechanizmu 
w ognisku, spadku naprężeń, momentu sejsmicznego itd. 

2. Sejsmoakustyka. Zastosowanie tej metody dla śledzenia deformacji skał w strefie niesta-
bilnej wymaga zastosowania aparatury umożliwiającej śledzenie emisji impulsów pochodzących 
ze skał oraz umieszczenia geofonów w stropie według schematu podanego na rysunku 9. 

1 « 
I •j 

Rys. 9. Rozmieszczenie geofonów w stropie w sąsiedztwie strefy poślizgu 

Fig. 9. The geophones instalation in roof nearly of slip zone 

Przedstawiony na schemacie układ umożliwi nie tylko analizę aktywności, lecz również — 
co jest niezmiernie ważne — lokalizację ognisk. Układ taki, wsparty obserwacjami ejs-
mologicznymi, zapewnia monitoring strefy niestabilnej. 

3. Prześwietlanie sejsmiczne umożliwia wyznaczenie obszarów podwyższonych naprężeń 
w pokładach i w skałach stropowych, które to obszary mogą mieć związek z występowaniem 
strefy niestabilnej w stropie. Informacje uzyskane tą metodą mogą nawet zastąpić metody 
analityczne, pod warunkiem, że istnieją warunki techniczne dla wykonania badań sejsmi-
cznych. 
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4. Metoda geoelektryczna jest metodą bardzo perspektywiczną dla śledzenia zmian 
zachodzących w skałach stropowych, lecz jak dotąd niedocenianą. Wykonywane próby 
wskazują na jej dużą przydatność. Wyniki eksperymentu zastosowania tej metody w KWK 
„Porąbka-Klimontów" do badania zmian zachodzących w skałach stropowych w rejonie 
stwierdzonej strefy niestabilnej przedstawiono na rysunku 10. Szczegółowe informacje 
o wykonanych badaniach podane są w odrębnej publikacji (Goszcz, Kotyrba i Zakolski 
1994). 
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Rys. 10. Zmiany oporności elektrycznej skal stropowych przed tąpnięciem 

Fig. 10. The resistivity changes of roof beds before the rock bursts 

5. Badanie konwergencji i rozwarstwień. Pomiary konwergencji w kopalniach Republiki 
Południowej Afryki są jednym z mierników stanu zagrożenia, natomiast badania rozwarstwień 
w stropie, aczkolwiek uciążliwe i pracochłonne, przy właściwie zainstalowanych rozwar-
stwieniomierzach, dawać będą bezpośrednie informacje o zachowaniu się „zawieszonego" 
bloku. 

6. Obserwacje geodezyjne, a właściwie niwelacja reperów zainstalowanych w stropie. 
Pomiary takie, rozpoczęte w kopalniach bytomskich przez J. Waniora, zostały niestety 
zaniechane, 

7. Obserwacje wizualne wyrobisk w strefie zagrożonej, prowadzone sumiennie i ra-
cjonalnie interpretowane mogą również pomóc w ocenie stanu zagrożenia. Formowaniu się 
strefy poślizgu (faza wstępna) towarzyszyć może zwiększone obciążenie calizny węglowej 
i wyrobisk wykonanych w strefie zagrożonej, przejawiające się jako wzrost ciśnienia 

Wykłady nr 8 197 



Underground Exploitation School '95 

górotworu. W rejonie strefy poślizgu może także zwiększyć się zawodnienie (zawilgocenie) 
wyrobisk. Strefa ta, na skutek łączenia się szczelin, z czasem staje się bardziej przepuszczalna 
dla wody, a ponieważ naprężenia ściskające występujące po obu jej stronach powodują 
wyciskanie wód porowych, następuje wzrost dopływu do wyrobiska pod strefą poślizgu. 
Znane praktykom „pocenie się górotworu" przed tąpnięciem, powodowane jest właśnie tym 
zjawiskiem, które prawdopodobnie również jest przyczyną spadku oporności elektrycznej 
skał stropowych przed tąpnięciem (rys. 10). 

Eksploatacja górnicza narusza ciągłość górotworu, powodując powstawanie w nim 
rozwarstwień i spękań poprzecznych do uławicenia, które przy niekorzystnych warunkach 
geologiczno-górniczych tworzą strefy niestabilne. Znaczna część takich stref, na skutek 
prowadzonych później w ich sąsiedztwie robót górniczych lub procesów reologicznych, 
ulega z czasem samoczynnej likwidacji, przejawiającej się między innymi w postaci 
wstrząsów „nad zrobami". Te jednak, które pozostają nie zlikwidowane, stanowią źródło 
zagrożeń górniczych, a głównie zagrożenia tąpaniami. 

Jeżeli strefy niestabilne stanowią przyczynę zagrożenia tąpaniami, to oczywiste jest, że 
skutecznymi ograniczaniem tego zagrożenia jest przede wszystkim stosowanie takich metod 
kierowania stropem, które ograniczają możliwości powstawania takich stref w skałach 
stropowych nad eksploatowanym złożem. 

Prawdopodobieństwo powstawania stref niestabilnych jest tym mniejsze, im mniejsze są 
deformacje skał stropowych. Wynika stąd oczywisty wniosek, że najkorzystniejszym systemem 
kierowania stropem jest system podsadzkowy z zastosowaniem podsadzki nieściśliwej, szczelnie 
wypełniającej zroby. Dla poparcia powyższej tezy można przytoczyć przykłady z kopalń RPA, 
gdzie dla zmniejszenia konwergencji (osiadania stropu) stosuje się nieściśliwe kaszty. 

Liczne uwarunkowania techniczno-ekonomiczne uniemożliwiają powszechne stosowanie 
systemów podsadzkowych. Można jednak stosować system zawałowy z doszczelnianiem 
„świeżych" zrobów zawałowych samozestalającą się mieszaniną elektrownianych popiołów 
lotnych i wody (tzw, emulgatem). System taki łączył by w sobie zarówno zalety systemu 
zawałowego, jak i podsadzkowego, a poza tym przynosił by szereg dodatkowych korzyści 
w postaci ograniczenia zagrożenia pożarowego i metanowego, zmniejszenia osiadania 
i odkształceń powierzchni, usprawnienia systemu przewietrzania kopalni, a nawet korzyści 
ekonomicznych w postaci uzyskiwania przez kopalnię dodatkowych przychodów za zago-
spodarowanie odpadów elektrownianych. 

Całkowite wyeliminowanie powstawania stref niestabilnych w górotworze po wybraniu 
złoża nie jest możliwe. Licząc się z możliwością ich występowania już na etapie projektowania 
należy tak rozciąć złoże, aby prawdopodobieństwo naruszenia nietrwałej równowagi w strefie 
niestabilnej ograniczyć do minimum. 

Na podstawie długotrwałych doświadczeń górniczych sformułowano ogólne zasady 
prowadzenia eksploatacji w takich strefach, jak np. unikanie dochodzenia frontem ściany 
do zrobów, skosowanie frontu, wybieranie resztki ścianą zamykającą itd. Należy jednak 
podkreślić, że w rzeczywistości skuteczność tych metod nie zawiera się w rozładowywaniu 
naprężeń w pokładzie, lecz na w miarę bezpiecznym likwidowaniu strefy niestabilnej 
w stropie, powstającej wzdłuż linii zatrzymania frontów (krawędzi). 

Istnieją jednak możliwości opracowywania projektów eksploatacji uwzględniających 
w większym niż obecnie stopniu możliwość ograniczania zagrożenia tąpaniami, powodo-
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wanego utratą stateczności warstw stropowych w strefie niestabilnej. W tym celu należy 
uwzględniać również możliwości powstawania takich stref przy naturalnych powierzchniach 
podziału w górotworze (uskoki, kliważ) oraz w otoczeniu krawędzi czasowych, partii 
osadnikowych itd. 

Realizacja tak opracowanych projektów z całą pewnością zwiększy bezpieczeństwo robót 
górniczych. Należy przy lym zaznaczyć, że istnieją również praktyczne możliwości zapro-
ektowania eksploatacji w sposób ułatwiający w miarę bezpieczną likwidację stref niesta-

bilnych w stropie. Eksploatacja taka, która w pewnym sensie będzie analogiczna do 
eksploatacji odprężającej pokład zagrożony tąpaniami pokładowymi, musi jednak uwzględniać 
wszystkie lokalne warunki geologiczno-górnicze. 

Odrębne zagadnienie stanowi aktywne zwalczanie tąpań stropowych z mechanizmem 
poślizgowym spowodowanych utratą stateczności w strefie niestabilnej. W obecnych wa-
runkach, wobec występowania różnego rodzaju zaszłości eksploatacyjnych, likwidacja za-
grożenia tylko przez odpowiednie zaprojektowanie robót górniczych nie jest możliwa. 

Strefę niestabilną można zlikwidować albo prowokując w odpowiednio wybranym czasie 
poślizg i wywołując wstrząs przy wycofanej załodze i zabezpieczonych wyrobiskach, albo 
wzmacniając górotwór w ten sposób, aby poślizg nie mógł wystąpić. 

Pierwszy sposób, polegający w głównej mierze na zastosowaniu strzelań torpedujących 
strop (STS), został już zastosowany na skalę przemysłową przez kilka kopalń węgla, dając 
dobre rezultaty (Goszcz 1993). Drugi natomiast polega w głównej mierze na wypełnieniu 
odpowiednim medium istniejących rozwarstwień. Jeżeli rozwarstwienie R (rys. 1) w pobliżu 
strefy potencjalnego poślizgu zostanie szczelnie wypełnione samozestalającą się substancją 
(mleczko cementowe, odpowiednie spoiwo lub nawet emulgat), wówczas utrata stabilności 
nie spowoduje gwałtownego poślizgu bloku A i udaru mechanicznego w podłoże. Blok 
ten, spoczywający na medium wypełniającym rozwarstwienie, w miarę zmniejszania się 
siły tarcia T, dociążać będzie w miarę równomiernie podłoże bez efektów dynamicznych. 
W najbliższej przyszłości zamierza się przeprowadzić eksperyment polegający na tej właśnie 
metodzie, to jest wypełnieniu rozwarstwień. 

6. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Praktyka górnicza dowodzi, że stosowane obecnie metody prognozy i aktywnego zwal-
czania tąpań, doskonalone systematycznie przez kilkadziesiąt lat, dają mierne rezultaty. 
Wynika stąd prosty wniosek, że „filozofia" zwalczania zagrożenia tąpaniami musi ulec 
gruntownej modyfikacji. Na podstawie kilkunastoletnich badań, analiz i doświadczeń uważam, 
że wobec braku możliwości opracowania w najbliższej przyszłości pewnych metod prognozy 
zagrożenia tąpaniami, należy skoncentrować się na wyznaczaniu miejsc, w których pra-
wdopodobieństwo takiego zagrożenia jest duże, to jest na lokalizowaniu stref niestabilnych 
w stropie. W dalszej kolejności strefy te należy zlikwidować, stosując dostępne metody 
górnicze. W analogiczny sposób skutecznie zwalcza się zagrożenia wodne, likwidując ich 
źródła (odwadnianie zbiorników, drenowanie wodonośnych uskokóv/ iid.) 

Likwidując źródła zagrożenia tąpaniami (strefy niestabilne), uzyska się z całą pewnością 
znaczące pozytywne efekty, których miarr, będzie spadek aktywności sejsmicznej w rejonach 
eksploatacji górniczej oraz zmniejszenie się liczby tąpań. 
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Rozważania zawarte w niniejszej publikacji prowadzą do następujących wniosków: 
1. Analiza zaistniałych w ostatnich latach tąpnięc dowodzi, że są to prawie wyłącznie 

tąpnięcia stropowe, spowodowane powstawaniem stref niestabilnych w skałach nad eksplo-
atowanym złożem. Tąpnięcia takie mogą wystąpić tylko w określonych warunkach geolo-
giczno-górniczych i należy je traktować jako zjawiska deterministyczne. 

2. Istniejące metody prognozowania tąpań dostosowane są w swoich założeniach 
do prognozowania tąpań pokładowych i tym samym nie mogą dać wyników zadowa-
lających przemysł wydobywczy. Biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobny, pośliz-
gowy mechanizm tąpnięć, należy pilnie opracować nowe metody prognozy umożliwiające 
lokalizowanie stref niestabilnych w stropie i śledzenie zmian zachodzących w tych 
strefach. 

3. Konieczne jest opracowanie nowych, bardziej skutecznych metod aktywnego zwalczania 
tąpań stropowych, rezygnując zarazem ze stosowania zabiegów profilaktycznych, mających 
na celu zapobieganie tąpaniom pokładowym. 

Przekazano 30 listopada J994 r. 
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Rock burst danger and necessary changes in their prediction and 
prevention 

Abstract 
In the paper tlie inefficancy of prediction and figłiting methods against rock bursts 

is called. Tłiose methods worked out in order to predict and fight against coal bumps 
are not proper for typical rock bursts. On the basis of investigations and observations 
in mines the new solutions have been proposed. The needed changes in the fight 
against rock bursts have been underlined too. 
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