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Seizmická měření 

 

Laboratoř geotechnického monitoringu disponuje seizmickou aparaturou Gaia2T resp. Gaia3 

a seizmickými senzory ViGeo2, obojí vyráběné firmou Vistec. Stanice Gaia je autonomní tří 

kanálová seizmická stanice s dynamickým rozsahem 138dbp-p, synchronizací pomocí 

systému GPS, záznamem dat na CompactFlash disky, umožňující posílání SMS zpráv. Je 

určena pro terénní měření při krátkodobých i dlouhodobých seizmických experimentech. 

Umožňuje přímo připojit většinu aktivních i pasivních snímačů. Pro nastavení parametrů a 

kontrolu činnosti slouží program SeisTools. Stanice má tři analogové vstupní kanály. Signál 

ze snímače je přiveden přes konektor „SENSOR“ na vstup diferenciálního zesilovače, který 

převádí symetrický vstupní signál na nesymetrický. Vstupy jsou vybaveny dvoustupňovou 

ochranou proti přepětí. Časová základna je odvozena od vysoce stabilního, teplotně 

kompenzovaného oscilátoru 20 MHz s maximální chybou 1 ppm v rozsahu teplot -40 až +85 

°C. Každá stanice je dále kalibrována při teplotách 5, 25, 45 °C, pro dosažení typické stability 

pod 0.2 ppm v rozsahu 0 až 50 °C. V závislosti na vnitřní teplotě je oscilátor každou sekundu 

dolaďován. Pro dosažení dlouhodobé vysoké přesnosti je oscilátor synchronizován 

přijímačem GPS. GPS přijímač je externí, připojený ke stanici pomocí sériové linky RS 422. 

Délka vedení mezi přijímačem a stanicí může být až 1 km. Komunikace s GPS přijímačem 

používá binární formát Motorola. Naměřená data se ukládají na Compact Flash (CF) disky. 

Lze použít disky s kapacitou až 32 GB. Ukládání dat je souborově orientované. To umožňuje 

přímou práci s daty po připojení těchto disků k počítači PC (MS Windows, Linux, atd). Je 

možné volit mezi třemi režimy ukládání dat. Kontinuální režim ukládá data v souborech 

nastavené délky (např. 1 hodina), ve spouštěném režimu, třetí možností je záznam v časových 

oknech. Lze zadat až sto časových intervalů, ve kterých dojde k zápisu dat. Data se ukládají 

do adresáře, který nese jméno stanice a do podadresáře aktuálního roku. Naměřená data jsou v 

reálném čase také dostupná po sériové lince. Pro tento výstup dat používá stanice svůj vlastní 

datový formát. Pro komunikaci s okolím má stanice celkem tři sériové linky. Dvě RS 232 pro 

připojení počítače a nastavování parametrů stanice, přenos dat v reálném čase, upgrade 

firmware a připojení rozšiřujících modulů, druhá slouží pro připojení GSM modemu a jednu 

RS 422 pro připojení GPS přijímače a proti standardní RS 422 je rozšířena o signál PPS a 

napájení GPS. Napájení stanice je přizpůsobeno požadavku použití běžných 12-ti voltových 

akumulátorů a nutnosti napájet ze stanice i snímač. Aparatura Gaia obsahuje akumulátor o 

kapacitě 2 Ah s externím dobíjením. Druhou možností napájení je připojení externího zdroje. 

Podle velikosti napětí stanice automaticky přepíná napájení mezi interním a externím 

zdrojem. ViGeo2 je aktivní, třísložkový, krátkoperiodický, rychlostní seizmometr pro terénní 

i staniční použití. Seismometr obsahuje tři mechanické kmitavé systémy (snímače) s vlastní 

frekvencí 2Hz a frekvenční rozsah je od 2Hz do 200Hz. Frekvenční charakteristika senzoru 

ViGeo2 je znázorněna na obrázku 1. 

 
Obr. 1: Frekvenční charakteristika senzoru ViGeo2 



 
Obr. 2 Seizmická stanice Gaia2T resp. Gaia3 

 

 
Obr. 3 Seizmické senzory ViGeo2 

 

 

Postup měření:  

 

Před vlastním měřením je třeba zkontrolovat, zda je v pořádku zajištěná paměťová karta. 

Během samotného měření slouží ke kontrole správné funkčnosti karty červená dioda, která 

musí během záznamu svítit (Obr. 4). Následně je nutné na vybrané stanoviště správně umístit 

seizmický senzor. Stanovištěm může být buď tzv. referenční stanoviště dle ČSN 73 0040 

„Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva“ nebo jakýkoliv jiný 

rovný povrch. Je vhodné senzor alespoň lehce zahloubit, popř. sejmout travní drn. Správným 

ustavením senzoru se rozumí orientace senzoru podle směru, ve kterém se nachází zdroj 

seizmického zatížení (popř. orientace podle světových stran) a ustavení senzoru do roviny za 

pomoci tří ustanovek a kontrolní libely (Obr. 5). Po ustavení senzoru je nutné všechny tři 

ustanovky zaaretovat (Obr. 6).  

 

Poté je třeba nastavit aparaturu podle potřeby měření (způsob synchronizace GPS, délka 

záznamů, vzorkovací frekvence atd.). Vše se provádí v programu SeisTools, podrobnosti 

v CZ manuálu (Obr. 7, 8). Následně se, v případě že je nutná synchronizace s GPS, 

zkompletuje aparatura s GPS anténou a spustí se. Po zachycení GPS signálu je aparatura 

připravena k měření a je možno připojit senzor. Po skončení měření se data zkopírují do PC a 

k práci s daty slouží program Swiproject. 

 



 
Obr. 4 Kontrola paměťové karty 

 

 
Obr. 5 Správně ustavený senzor do roviny 

 

 
Obr. 6 Aretace ustanovky aretačním šroubem 

 

 
Obr. 7 Program SeisTools – uživatelské prostředí 



 
Obr. 8 Program SeisTools – příklad nastavení vzorkovací frekvence 

 

 

 
Obr. 9 Zkompletovaná seizmická aparatura – připojeno je napájení resp. propojovací kabel 

k PC, GPS anténa a senzor 



 
Obr. 10 Seizmická stanice Gaia3 

 

 
Obr. 11 Seizmická stanice Gaia3 

 

Praktická ukázka z měření – sledování útlumu rychlosti kmitání od zdroje dynamického 

zatížení (reverzní vibrační deska, areál FAST) 

 

 
Obr. 12 Podélný profil 



 

Obr. 13: Příklad vlnové obrazu záznamu vibrování vibrační deskou (Swiproject) 

 

 

Obr. 14: Příklad frekvenčního spektra záznamu vibrování vibrační deskou (Swiproject) 

 

 
Obr. 15 Útlumové křivky pro dané prostředí získané na základě měření in-situ  


