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1. Úvod 

 

Seizmické jevy dělíme na technické a přírodní. Mezi přírodní řadíme zemětřesení a 

výbuchy sopek, mezi technické patří odstřely trhavin nebo provoz na pozemních 

komunikacích. Při měření technické seizmicity, zvláště pak při práci v podzemních dílech, 

nemusí být vždy dostatek času k přesnému ustanovení seizmického senzoru do přesně 

vodorovné polohy. Proto je nutné zjistit, zda seizmický senzor dává přesné údaje i při odklonu 

od vodorovné roviny. K měření těchto jevů se používají hlavně setrvačníkové seizmometry 

pracující na principu kyvadla se setrvačnou hmotou. V minulosti byla setrvačná hmota 

uložena mechanicky, z toho vyplývaly nevýhody spojené s třením ve spojích a 

s ovlivňováním os v kartézském systému. Problém byl vyřešen pomocí setrvačné hmoty 

umístěné v elektrickém poli. Při otřesu se pomocí napětí vznikajícího v tomto poli snímají 

posuny hmoty, reprezentované například kuličkou z vodivého kovu, s ohledem na polohu 

desek vyvíjejících elektrické pole. Desky jsou uloženy kolmo na sebe v poloze os x, y, z. 

V ose z, která je kolmá na povrch země, působí větší síla než ve zbývajících dvou osách x a y, 

aby překonala sílu gravitační. Při používání senzorů v praxi však, jak již bylo napsáno, není 

vždy dosaženo dokonalého vodorovného uložení, proto je účelem mé bakalářské práce zjistit, 

jestli má náklon senzoru vliv na odečítané hodnoty. Důvodem k odchylce hodnot by mohla 

být právě síla působící v ose z, která by mohla při náklonu způsobovat vychýlení setrvačné 

hmoty. Hlavní jádro bakalářské práce bude reprezentovat příprava, provedení a vyhodnocení 

pokusu.  

 

 

2. Historie seizmometrů 

 

Již mnoho století trápí lidstvo škodlivé vlivy přírodní seizmicity projevující se jako 

zemětřesení. Ať už se jednalo o zemětřesení vzniklé v důsledku činnosti sopek nebo 

tektonickými vlivy, musely jej zaznamenávat již starodávné civilizace. Avšak i při vyspělosti 

a množství objevů, které učinily starodávné společnosti, jako byly Egypťané, Řekové, Římané 

a mnohé další, se od nich nezachovaly jakékoliv písemné zmínky o přístrojích určených 

k měření seizmických aktivit. Starověcí Římané a Řekové museli mít se seizmicitou rozsáhlé 

zkušenosti díky osídlení ostrovů ve Středozemním moři, kde je velké množství činných 
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sopek, a tudíž i častá zemětřesení. Avšak první zdokumentovaný seizmometr nebyl ani 

z jedné ze středomořských mocností, ale byl vynalezen v daleké Číně.  Jako jeho vynálezce je 

uváděn čínský filozof, astronom, matematik, vynálezce, geograf, kartograf, básník a státník 

Chang Heng. V roce 132 našeho letopočtu představil přístroj, který pojmenoval seizmoskop. 

(Obr. 1.)  

 

Obr. 1 Chang Hengův seizmoskop 

 

Přístroj se podobal hliněnému džbánu na víno o průměru šesti stop, to je zhruba 183 

cm. Ve vrchní části po obvodu byly umístěny dračí hlavy. Bylo jich 8 a byly umístěny tak, 

aby se jejich orientace shodovala s hlavními směry na kompasu. Pod každou hlavou byla 

umístěna malá soška žáby s otevřenou tlamou. Každý drak držel v tlamě malou hliněnou 

kuličku. Při výskytu zemětřesení potom kulička vypadla z dračí tlamy a skončila v žábě. 

Podle toho, ve které žábě kulička skončila, mohl být určen směr, ze kterého otřesy přišly, a 

tak mohla být lépe organizována i případná pomoc postiženému regionu. Přístroj údajně 

zaznamenával jednotlivá zemětřesení ze vzdálenosti až 400 mil, to je zhruba 644 kilometrů. 

Přesný princip fungování přístroje byl ukryt uvnitř samotné nádoby a nezachoval se. Někteří 

seizmologové devatenáctého a dvacátého století se pokoušeli toto tajemství rozluštit. Byly 

rozpracovány různé teorie o vnitřním mechanizmu. Nejčastěji se počítá s použití těžkého 

kyvadla umístěného uvnitř nádoby. Řešení však neposkytovalo při zkouškách kvalitní 

výsledky. Po dalším bádaní bylo přijato řešení s inverzním kyvadlem. Při zkouškách se 

dosáhlo velmi zajímavých výsledků, ale s tím rozdílem, že kulička se nacházela vždy v žábě, 

která ukazovala směrem kolmým na směr příchozích seizmických vln. Chang Hengova 

seizmoskopu se používalo v Číně přes čtyři sta let. Poslední zmínky v literatuře pocházejí 

z konce šestého století. Poté však došlo v čínské společnosti k úpadku. 
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Další seizmometry byly vynalezeny až o několik století později. Na začátku 

osmnáctého století s příchodem technické revoluce se objevují další pokusy o měření 

seizmické aktivity, jejího směru a intenzity. Roku 1703 přišel J. de la Haute Feuille s návrhem 

na nový seizmometr. Jeho návrh spočíval v misce naplněné až po okraj rtutí. Při zachycení 

otřesů zemského povrchu se část rtuti vylila na spodní plochu, na které byly prohlubně pro 

zachycení tekutiny. Byly orientovány podle osmi hlavních os na kompasu a podle toho, ve 

které prohlubni se rtuť zachytila, se dalo usuzovat o směru příchodu seizmických vln. Údaje o 

vzdálenosti epicentra a síle zemětřesení se daly určovat z množství rtuti zachycené na spodní 

ploše. Význam toho přístroje není ani tak v samotné konstrukci, ale spíše v tom, že J. de la 

Haute Feuille přišel s teorií, jak jeho pomocí předvídat vznik velkých zemětřesení. Navrhoval 

pomocí svého přístroje sledovat malé otřesy, které podle něj musí předcházet otřesům 

velkým. Každodenně by se pozorovalo množství vylité rtuti. Při velkém výlevu by hrozilo 

bezprostřední nebezpečí vzniku velkého zemětřesení. Při velkém množství takto zjištěných 

pozorování by se mohl vypracovat systém včasného varování před zemětřeseními. V literatuře 

však není žádný důkaz, že by jeho teorie byly realizovány. Větší vliv však měla spíše jeho 

teorie o významu velkého množství pozorování na výzkum zemětřesení, než konstrukce jeho 

seizmometru.  

 

První mechanické zařízení pro zaznamenání seizmické aktivity představil Mikoláš 

Cirillo. Ten studoval pomocí kyvadel sérii zemětřesení v Neapoli v roce 1731. Porovnáním 

amplitudy v místě s největšími otřesy a amplitudy z míst vzdálenějších přišel na to, že 

amplituda klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. Další vývoj směřoval k připojení 

záznamového zařízení ke kyvadlu. Roku 1751 postavil Andreas Bina kyvadlo s hrotem, pod 

kterým byl rozprostřen jemný písek. Konstrukce seizmických přístrojů v 17. století se často 

časově shodovala s projevy lokální seizmické aktivity v Itálii. Největším podnětem bylo 

zemětřesení v Kalábrii v roce 1783. Jednalo se o sérii až šesti velkých zemětřesení, při 

kterých vznikly obrovské škody a ztráty na životech. To donutilo místní úřady k činnosti, a 

tak byla jmenována vůbec první komise pro zemětřesení. Stojí za zmínku, že ve venkovských 

oblastech se již od nepaměti používaly kapalinou naplněné mísy a jemně vyvážené objekty 

jako jednoduché seizmometry. Krátce po prvním zemětřesení v Kalábrii přišel v Neapoli 

hodinář a mechanik D. Domemico Salsano se svým seizmometrem založeným na principu 

kyvadla. Jako záznamové médium použil rychle schnoucí inkoust, který zaznamenával otřesy 

na desku ze slonoviny. Dochované zprávy hovoří o tom, že jeho přístroj zachytil i některá 
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zemětřesení v 200 kilometrů vzdálené Kalábrii. Analýza dochovaných záznamů však 

napovídá, že ne všechny otřesy byly přírodního charakteru. To se dá přičíst umístění zařízení 

na nechráněném místě. Pokud ale dosáhla výchylka na kyvadle určitých hodnot, spustil se 

připojený zvonek. I přes své kvality však nenalezlo při výzkumu zemětřesení v Kalábrii toto 

zařízení velkého uplatnění. To se změnilo až později, kdy byly seizmometry na tomto základě 

použity pro výzkum zemětřesení v Novém Madridu v Americe roku 1811 a 1812.                              

Po událostech v Kalábrii byly seizmometry dále doplněny o možnost přiřadit k zápisu 

seizmických aktivit i jejich časovou posloupnost. První, i když nerealizovanou, teorii v tomto 

směru přinesl A. Cavalli. Jeho přístroj měl být klasický rtuťový seizmometr, ale základnu mu 

měly tvořit dva pohyblivé válce se zářezy. Jeden s 24 a druhý s 60 zářezy. Podle toho, ve 

kterém zářezu rtuť zůstala, dalo se odvodit přesnost události na minuty. Mnohem důležitější 

byl však seizmometr sestrojený společně vynálezci Duca della Torrem a A. Filomarinem, 

kteří ho nazvaly sismografo. Ten fungoval na stejném principu jako Salsanův vynález, jen s 

tím rozdílem, že pro zapisování používal tužku a papír a místo zvonku byl napojen na hodiny, 

které se při dosažení určité intenzity spustily. I když záznamy ze sismografu poskytují málo 

informací, podobně jako první primitivní seizmometry na bázi rtuti, můžeme je označit již za 

první záznamy ze seizmometru.  

 

Zájem o seizmické přístroje však po uklidnění událostí v Kalábrii postupně opadl. 

Další impulz pro vývoj dostal po sérii zemětřesení u Comrie v oblasti Perthshire ve Skotsku. 

Otřesy byly patrné po dobu několika let. Přímým důsledkem bylo zřízení zvláštní komise při 

britské asociaci pro pokročilou vědu (Special Committee of the British Association for the 

Advancement of Science). Cílem výboru bylo získat přístroje a registr otřesů ve Velké 

Británii. Nejdůležitějším přínosem tohoto výboru byl seizmometr, který vynalezl James 

Forbes roku 1844. (Obr. 2) 
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Obr. 2 Seizmoskop J. Forbese 1844 

 

Při jeho konstrukci použil princip tzv. inverzního kyvadla. To se skládalo z vertikální 

ocelové tyče, na které bylo umístěno kulaté závaží (C). Tyč byla umístěna na ocelovém drátě, 

jehož tuhost byla ovlivňována jeho délkou měnitelnou pomocí stavitelného šroubu (S). 

Úpravou tuhosti drátu nebo výšky koule byla ovlivněna doba kmitu kyvadla. Tužkou na 

prodlouženém konci (L) se psal záznam na papír, který byl umístěn na sférické ploše. Šrouby 

(E) sloužily k udržení kyvadla ve vztyčené poloze. Použitím inverzního kyvadla nasazeného 

na drát s proměnlivou tuhostí, dosáhl Forbest stejného účinku, pro jaký by potřeboval 

mnohem delší normální kyvadlo. Vzpřímené inverzní kyvadlo je samo o sobě nestabilní a při 

sebemenším impulzu ztrácí svou stabilitu. Dostatečně tuhý drát ho však vrátí do vzpřímené 

polohy poté, co byla narušena stabilita kyvadla. Forbesův přístroj přinesl první pokus o 

zaznamenávání dlouhodobého vývoje otřesů. Zaznamenávání krátkodobých intenzivních jevů 

je zde rozpoznatelné v podobě osamělé tenké čáry. Forbes také doplnil svůj přístroj 

matematickou teorií. Jednalo se o první ucelenou teorii o chování zemětřesení. Šest těchto 

zařízení bylo umístěno v Comrie. Jejich účinnost nebyla však vysoká. V jednom roce 

zaznamenaly pouze tři ze šedesáti zemětřesení, které byly z oblasti hlášeny. Forbes při 

zkoumání problémů zjistil, že největší problém je ve vzájemném tření tužky a záznamového 

papíru. Tento problém zkoušel řešit pomocí zvětšení hmoty závaží, to však nevedlo 

k předpokládaným výsledkům. Problém tření tedy vážně ovlivňuje přesnost seizmometrů 

s mechanickým zapisováním. Forbest pokračoval v řešení problémů, ale zemětřesení ve 

Comrie postupně ubývalo, až se zklidnila pod neznatelnou mez a proto byl výbor rozpuštěn.  
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Dalším významným posunem v oblasti vývoje seizmometrů se stal přístroj Roberta 

Malleta z roku 1851. (Obr. 3) 

 

Obr. 3 Rtuťový seizmoskop R. Malleta 

 

Mallet se zabýval výzkumem rychlosti šíření seizmických vln v horninovém prostředí. Ke 

svému výzkumu používal vlny generované pomocí trhavin tedy technickou seizmicitu. Pro 

své pokusy si vytvořil přístroj sestávající se z nádobky se rtutí (B). Na její hladinu si promítal 

nitkový záměrný kříž (C) a pozoroval jej pomocí lupy (D). Mírné záchvěvy způsobily 

roztřesení obrazu, u větších obraz zmizel docela. Tímto způsobem změřil Mallet rychlost 

šíření elastických vln. Své výsledky si poté přenesl do horninového prostředí při měření na 

žulové hornině.  

 

Dále pokračoval také výzkum a vývoj seizmometru založeného na kyvadle. Probíhaly 

pokusy jak o jeho zdokonalení, tak o zaznamenání více informací o zemětřesení. Více 

informací bylo možné získat spojením více klasických kyvadlových seizmometrů do jednoho. 

Nejvýznamnějším zástupcem byl "sismografo elettro-magnetico". (Obr. 4), který v roce 1856 

postavil Ital Luigi Palmieri ve vulkanické laboratoři na sopce Vesuv. Tento stroj měřil dobu 

trvání, směr a intenzitu zemětřesení, a to jak ve vodorovném, tak i ve svislém směru. Jednalo 

se vlastně o sbírku seizmografů, kde každý byl určen pro měření jiné veličiny.  
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Obr. 4 Sismografo elettro-magnetico 1856 

 

Výstup z přístroje byl realizován pomocí papírových bubnů, které se otáčely jednou za den. K 

přístroji byla také připojena kádinka se rtutí, do které se při překročení určité intenzity otřesů 

vnořil hrot, spojil tak elektrický obvod a došlo k zastavení hodin. Stroj byl promyšlen do té 

míry, že teplotní změny pružin používaných pro zjišťování vertikálního posunu byly 

vyrovnávány teplotními změnami celého rámu. Přístroj to byl ve své době velmi efektivní. 

Používal se spíše pro předpověď výbuchu Vesuvu i jiných středomořských sopek a 

zemětřesení, než k jejich sledování. Přístroj totiž několikrát zachytil menší otřesy před 

seizmickou činností, ale ne v jejím průběhu. Naštěstí byl podobný přístroj i v blízké Neapoli, 

kde fungoval i během zemětřesení. Přístroje na jeho bázi se dále používaly s úspěchy 

v Japonsku a USA. 

 

Dalším výrazný posun v měření seizmicity přinesl vynález horizontálního kyvadla. 

Jako první jej sestavil Němec Zöllner roku 1869. Jednalo se o horizontální kyvadlo spojené 

s odpružením. (Obr. 5) 

 

Obr. 5 Nákres horizontálního kyvadla 
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Tyč se závažím na jednom konci (R) se otáčela kolem osy AC, která byla o určitý úhel 

pootočena od osy V. Tyč je podporována dráty AB a CD, které jsou připojeny v bodech B a D 

ve stejné vzdálenosti od středu. Pohyb kyvadla byl pozorován na optické stupnici, na kterou 

byl odrážen světelný paprsek pomocí zrcátka umístěného na tyči. Přístroj byl instalován ve 

sklepě univerzity v Lipsku. Tento přístup byl dále zdokonalován a použit u celé řady dalších 

přístrojů.  

 

Další rozvoj seizmometrů v Itálii vedl především Cecchi. Jeho seizmograf z roku 1875 

lze označit za první skutečný seizmograf. Bral v úvahu relativní pohyb kyvadla a Země jako 

funkce času. Pro zaznamenání horizontálních pohybů sloužily dvě kyvadla ve směrech sever-

jih a východ-západ. Pro odečet vertikálního pohybu použil spirálovou pružinu. I přes svou 

účinnost byl tento přístroj zastíněn mnohem efektivnějšími přístroji používanými britskými 

seizmology na japonských ostrovech. 

 

Hlavní postavou britského výzkumu v Japonsku byl John Milne. Byl hlavním 

iniciátorem vzniku Seizmické společnosti v Japonsku v roce 1880. Během dalších dvaceti let 

se díky němu založila síť seizmických pozorovatelen po celém světě. Jeho přínos pro 

seizmologii byl tedy spíše v teoretické oblasti, ale i tak byl obrovský. Dalším důležitým 

členem společnosti byl James Ewing. Ten sice v Japonsku pobyl jen dva roky, ale vymyslel a 

zrealizoval spoustu seizmometru na bázi horizontálního kyvadla. (Obr. 6) 

 

Obr. 6 Seizmograf na bázi horizontálního kyvadla J. Ewing 1880 

 

Jako záznamové médium používal kouřové sklo. Tento princip sehrál později velmi 

důležitou roli v dějinách seizmologie. Velký přínos také sehrály seizmogramy různých 

malých zemětřesení v Japonsku, které zaznamenávali a vyhodnocovali Milne s Erwingem. 
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Zjistili z nich odlišný průběh, než se předpokládalo v dosavadních teoriích. Vyvrátili názor, že 

zemětřesení spočívá zejména v podélných vlnách. Roku 1882 zdokonalil Thomas Gray 

seizmograf s odečítáním horizontální výchylky, a to přidáním nádobky se rtutí na konec 

horizontálního kyvadla, aby snížil tendenci kyvadla k návratu do nulové polohy. Tento 

princip Ewing přijal a dále vylepšil. Prováděl také první pokusy viskózním tlumením. Milne a 

jeho kolegové prováděli výzkum zemětřesení pomocí umělých vln vyvolaných trhavinou. 

Zkoumali také vliv podloží a různých stavebních konstrukcí. 

 

Milne sestrojil i jiné druhy seizmografu, ne jen klasické kyvadlové, ale i tzv. 

strainmetr (Obr. 7), což je přístroj měřící posunutí dvou bodů od sebe v důsledku seizmické 

aktivity.  

 

Obr. 7 Milneho strainmetr 

 

Zjistil, že jeho pomocí mohly být měřeny vlny s velkou amplitudou. Tento princip 

převzal a vylepšil E. Oddone. Postavil strainmetr s odečítáním pomocí hydraulické stupnice 

(C) (Obr. 8). Ta byla připojena na píst (B), kterým pohybovala tyč připojena na druhém bodu 

(A). Jak body měnily polohu, měnila se i výška hladiny v odměrném sloupci. 

 

Obr. 8 Hydraulický strainmetr 
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Miles zůstal v Japonsku do roku 1885, kdy se společnost pro nezájem rozpadla. Poté 

odjel zpátky do Anglie, kde se věnoval systematickému sbírání dat o vzdálených 

zemětřeseních. Rok po svém odjezdu vydal důležitou knihu Seizmologický věstník 

z Japonska. 

 

Práci na japonských ostrovech bedlivě sledovali i jiní vědci po celém světě. Postupně 

přecházeli na nově vynalezené přístroje a dále je zlepšovali. Po dosažení určité hranice 

přesnosti byli schopni zaznamenat i velká zemětřesení z velmi vzdálených oblastí. A zatímco 

do té doby se používaly seizmometry pro měření jen lokálně, počali je od přelomu století 

používat pro výzkum globálních jevů. První takovéto zaznamenané zemětřesení 

zdokumentovali v Postupimi v Německu v roce 1889. Měření bylo dosaženo pomocí 

horizontálního kyvadla Ernsta von Rebeur-Paschwitz. Kromě své citlivosti bylo zajímavé 

ještě tím, že k zaznamenávání používalo fotografie. Tímto byl zcela odstraněn dosavadní 

problém s třením při zaznamenávání. Fotografický papír byl však drahý, a proto se tento 

způsob neuchytil.  

 

Miles po návratu do Anglie naléhal na zřízení celosvětové seizmologické pozorovací 

sítě vybavené jednotnými přístroji. To se mu povedlo v roce 1900 na všech obydlených 

kontinentech a roku 1902 byla vybudována stálá stanice i na Antarktidě. S využitím této 

celosvětové sítě pokračoval ve výzkumu zemětřesení. 

 

Ve dvacátém století vývoj seizmografů vývoj pokračoval jak rozvíjením stávajících 

metod tak hlavně v druhé polovině jejich digitalizací. Hlavní pokrok však byl dosažen 

v zaznamenávacích aparaturách a jejich digitalizaci. Přístroje a aparatury byly opatřeny 

obvody s mikroprocesory a propojeny s výpočetní technikou 

 

 

3. Rozdělení seizmometrů  

 

Přístroje na měření seizmické aktivity můžeme dělit podle více měřítek, nejdůležitější 

jsou však dvě.  První je rozdělení podle kmitočtového pásma zachycených seizmických 

signálů a druhé podle toho, jakým způsobem měří pohyby povrchu. 
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Podle kmitočtového pásma je dělíme na přístroje: 

- krátkoperiodické (konvenční označení SP), 

- širokopásmové (BB), 

- dlouhoperiodické (LP) 

- velmi širokopásmové seizmografy (VBB). 

Podle způsobu měření pohybu povrchu je dělíme na: 

- strainmetry 

- setrvačníkové seizmometry 

 

3.1. Strainmetry 

 

Strainmetry měří relativní posunutí dvou bodů na povrchu. Dosažitelné rozměry 

strainmetrů jsou však vzhledem k jejich umístění v měřičských sklepech a štolách dosti 

omezené, jsou mnohem méně citlivé než setrvačníkové seizmometry. Protože relativní pohyb 

půdy vůči setrvačné referenci je ve většině případů mnohem větší než vzájemný pohyb dvou 

bodů v měřících prostorách. Při zvětšení rozměrů klasických mechanických přístrojů by 

nastaly problémy s hmotností, z toho vyplívající deformací a celkové přesností měření. Tomu 

zabráníme při použití laserových přístrojů tzv. laserových interferometrů, které nám umožní 

dosáhnout požadované přesnosti. Přesnost laserových přístrojů může dosahovat i hodnot 10-2 

až 10-3 nm na vzdálenost až 300 m jak uvádí Ústav pro radio-strojírenství a elektroniku, RAS, 

Fryazino, Rusko.  Ale pořád nám zůstává nutnost vybudovat dostatečně dlouhý prostor 

chráněný před vnějšími vlivy. Moderními přístroji lze provádět měření délky na velmi malé 

vzdálenosti, a proto jsou obvykle umístěny ve vrtech. Na velmi nízkých frekvencích se však 

udržování stabilní setrvačné reference stává velmi obtížné. Pro pozorování velmi 

dlouhoperiodických signálů (např. nižších módů vlastních kmitů zemského tělesa nebo 

slapových pohybů) lze tedy strainmetrem získat kvalitnější záznamy než velmi 

širokopásmovým či ultradlouhoperiodickým setrvačným seizmometrem. Co do principu jsou 

strainmetry jednodušší než setrvačné seizmometry, jejich technická realizace je však mnohem 

obtížnější a nákladnější. Údaje z nich se hodí pro dlouhodobé pozorování chování sopek a 

seizmických zlomů. Proto jsou nainstalovány v okolí vulkánů v Itálií jako jsou Vesuv a 

Stromboli nebo poblíž zlomů v Severní Americe jako jsou San Andreas a Cascadia a kolem 

takzvaného supervulkánu, který leží pod Yellowstonským národním parkem. Nejrozsáhlejší 
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síť strainmetrů má však na svém území nainstalovaná Japonko. Od roku 2003 je realizován 

projekt velké sítě okolo Pacifického oceánu. 

 

3.2. Setrvačníkové seizmometry 

 

Zaznamenávání vlnění je u setrvačníkových seizmometrů realizováno pomocí měření 

relativního pohybu povrchu v daném bodě vůči setrvačné hmotě. Jak napovídá dlouhá historie 

jejich výzkumu, jedná se o hlavní princip měřeni seizmických jevů. V minulosti byla 

setrvačná hmota uložena mechanicky, z toho vyplývaly nevýhody spojené s třením ve spojích 

a s ovlivňováním os v kartézském systému. Tento problém byl vyřešen pomocí setrvačné 

hmoty umístěné v elektrickém poli. Při otřesu se pomocí napětí snímají posuny hmoty, 

reprezentované například kuličkou z vodivého kovu, s ohledem na polohu desek vyvíjejících 

elektrické pole. Tyto desky jsou uloženy kolmo na sebe v poloze os x,y a z. V ose z, která je 

kolmá na povrch země, působí větší síla než ve zbývajících dvou osách x a y, aby překonala 

sílu gravitační.  

 

 

4. Fyzikální pojmy 

 

Kmitání (též oscilace nebo kmitavý děj) je změna nějaké veličiny vykazující 

opakování nebo tendenci k němu. Kmitající systém se často nazývá oscilátor. Dochází-li k 

přenosu kmitání prostorem, hovoří se o vlnění (např. elektromagnetické vlnění). Kmitání se 

vyskytuje v různých oblastech vědy. Pravděpodobně nejznámější je mechanické kmitání (též 

kmitavý pohyb, oscilační pohyb nebo vibrace), což je takový mechanický pohyb hmotného 

bodu (popř. tělesa), při kterém je tento hmotný bod vázán na určitou rovnovážnou polohu. 

Hmotný bod se při svém pohybu vzdaluje od této rovnovážné polohy pouze do určité konečné 

vzdálenosti. Příkladem kmitavého pohybu je pohyb kyvadla, který je označován jako kývání. 

Kmitající veličinou nemusí být pouze poloha tělesa, ale např. hustota látky, tlak (hovoří se o 

pulzaci) nebo jiná mechanická veličina. S kmitáním se lze setkat také v optice nebo kvantové 

fyzice. 
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Základní vlastnosti a terminologie kmitavého děje lze demonstrovat na příkladu 

mechanického kmitavého pohybu. Objekt, který kmitá (osciluje) nebo ve kterém probíhají 

kmitavé pohyby, se nazývá oscilátor. Kmitající hmotný bod (těleso) vykoná jeden kmit, 

pokud projde celou dráhu a vrátí se do své původní polohy. U obecného kmitavého děje lze za 

jeden kmit považovat návrat do původního stavu systému. Např. při vychýlení mechanického 

oscilátoru (např. hmotný bod zavěšený na pružině) a jeho uvolnění dojde k průchodu 

rovnovážnou polohou do určité maximální vzdálenosti na opačné straně a opětovnému 

průchodu rovnovážnou polohou zpět do původní polohy. Tento pohyb tedy představuje jeden 

kmit. Uvedeme-li mechanický oscilátor do pohybu úderem do hmotného bodu v rovnovážné 

poloze, bude se hmotný bod pohybovat z rovnovážné polohy do maximální výchylky, poté 

zpět do rovnovážné polohy (což však není jeden kmit, i když bylo dosaženo původní polohy, 

neboť hmotný bod neprošel celou trajektorii svého pohybu), jíž projde a bude pokračovat do 

maximální výchylky na opačné straně, odkud se vrátí zpět do rovnovážné polohy, čímž uzavře 

jeden kmit. Doba, která je nezbytná k vykonání jednoho kmitu se nazývá perioda kmitu. Počet 

kmitů za časovou jednotku (obvykle jednu sekundu) je označován jako kmitočet (frekvence). 

Okamžitá poloha hmotného bodu nebo tělesa při mechanickém kmitání, kterou zaujímá 

vzhledem k rovnovážné poloze, se označuje jako okamžitá výchylka (též elongace). Právě 

okamžitá výchylka je veličinou, která se s časem periodicky mění. U obecného kmitavého 

děje je okamžitou výchylkou odchylka aktuální hodnoty kmitající veličiny v daném čase od 

rovnovážné polohy této veličiny. Absolutní hodnota okamžité výchylky se nazývá velikost 

okamžité výchylky. Největší velikost okamžité výchylky se nazývá maximální amplituda 

(výkmit, rozkmit). Kmitavé pohyby lze skládat (viz např. skládání pohybů), případně lze užít 

harmonické analýzy k určení jednoduchých kmitavých pohybů, z nichž se výsledný pohyb 

skládá. 

 

4. 1. Rozdělení kmitání 

 

Kmitající systém je obvykle popisován pomocí diferenciální rovnice nebo soustavy 

diferenciálních rovnic.  

Kmitání lze rozdělit na: 

- lineární - kmitání lze popsat lineární diferenciální rovnicí nebo soustavou lineárních 

diferenciálních rovnic (např. harmonické kmitání) 
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- nelineární - kmitání nelze popsat lineární diferenciální rovnicí nebo soustavou 

lineárních diferenciálních rovnic 

Podle počtu stupňů volnosti se kmitající systémy dělí na systémy s jedním, dvěma, třemi nebo 

více stupni volnosti. Počet rovnic popisujících kmitání je roven počtu stupňů volnosti. 

 

Kmitání lze z kinematického hlediska rozdělit následujícím způsobem: 

- periodické - Periodické kmity se opakují po určitém časovém intervalu. Při 

periodickém pohybu se systém po určitém čase navrátí zpět do původního stavu. 

Periodické kmity lze dále rozdělit na  

- harmonické - Harmonický kmit je periodický pohyb, který lze vyjádřit ve tvaru 

� � �. ����	
 � �. 

- anharmonické - Není-li možné vyjádřit periodický pohyb jako harmonický, nazýváme 

jej anharmonickým pohybem. 

- neperiodické (aperiodické) - Pokud se nejedná o periodický pohyb, mluvíme o pohybu 

neperiodickém. Sem lze zařadit např. přímočarý pohyb nebo aperiodické tlumené 

kmity. 

 

Podle tlumení kmitů lze kmitání dělit na: 

- netlumené - při kmitání nedochází ke ztrátě energie (nedochází k tlumení kmitavého 

pohybu) 

- tlumené - při kmitání se část energie kmitů ztrácí (např. v důsledku tření nebo odporu 

prostředí), což ovlivňuje kmitání (nejčastěji postupným zmenšování amplitudy) 

 

Působení vnější síly na kmitající systém se označuje jako buzení (též budící nebo vynucující 

síla). Buzení se rozlišuje na: 

- deterministické - často studovanými případy deterministického buzení je harmonické 

buzení nebo periodické buzení 

- stochastické (náhodné) 

 

Podle vlivu buzení lze kmitání dělit na: 

- volné - Volné kmitání je kmitání soustavy bez působení vnějších sil, tzn. soustava je 

vychýlena z rovnováhy, uvolněna a ponechána v pohybu bez působení buzení. Volné 
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kmitání je popsáno homogenními diferenciálními rovnicemi. U lineárního kmitání 

jsou volné kmity lineární kombinací vlastních kmitů. 

- vlastní - Vlastní kmity jsou kmity soustav, na kterou nepůsobí buzení. Vlastní kmity 

jsou vlastní čísla získaná řešením diferenciální rovnice popisující dané kmitání. 

Frekvence vlastních kmitů se označuje jako vlastní frekvence (kmitočet). 

- nucené (vynucené) - Kmitání je ovlivňováno buzením. 

 

4.2. Skládání kmitů 

 

Pro lineární kmitání platí, že probíhá-li současně několik kmitavých dějů (např. pokud 

hmotný bod koná několik kmitavých pohybů současně), je výsledný kmitavý pohyb určen 

součtem (obecně vektorovým) jednotlivých kmitavých dějů. Tato skutečnost je v souladu s 

principem superpozice. Pro nelineární kmitání nemusí být výsledné kmitání součtem 

jednotlivých kmitání, z nichž je složeno. 

 

4.3. Tlumené kmitání 

 

Tlumené kmitání je takové kmitání, při kterém dochází v důsledku působení vnějších 

sil ke zmenšování amplitudy kmitů. Toto působení se označuje jako tlumení. Při tlumeném 

kmitání se část energie oscilátoru přenáší do okolí. To má za následek postupné zmenšování 

amplitudy. Amplituda se zmenšuje, až dojde k zastavení oscilací a kmitavý pohyb ustane. 

Většina reálných fyzikálních jevů na makroskopické úrovni se vyznačuje tlumením. Např. při 

mechanických pohybech je tlumení obvykle spojeno s odporem prostředí (např. pohyb tělesa 

v plynném nebo kapalném prostředí) nebo třením (a to jak vnější tření na rozhraní 

pohybujících se těles, tak také vnitřní tření materiálu vytvářejícího vazbu, např. pružiny). Při 

studiu elektromagnetismu se lze setkat s elektrickým odporem. 

 

Nejjednodušším fyzikálním modelem setrvačného seizmometru je tlumený 

mechanický kmitavý systém (obr. 9), jehož setrvačná hmota může kmitat jen v jediném 

směru.  
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Obr. 9 Tlumený mechanický oscilátor: princip setrvačného seizmometru 

 

 

5. Popis pokusu 

 

Cílem pokusu je zjistit, zda seizmický senzor odečítá stejné hodnoty při různém 

naklonění. Proto musí být během pokusu realizován jistý druh plošiny, na které bude uložen 

senzor a generátor kmitu. Plošina bude měnit svůj sklon po stupních. Pro přípravu pokusu 

bylo nutno sestrojit dva konstrukční celky. První byla konstrukce nakloněné roviny, tím 

druhým byl generátor kmitů. 

 

5.1. Konstrukce nakloněné roviny 

 

Pří konstrukci nakloněné roviny bylo nutno vyřešit několik problémů. Za prvé se 

muselo přijít na vlastní materiálové složení desky. Deska musela být masivní, aby se v ní 

dobře roznášely vyvolané rozruchy, které by senzory v dostatečném množství registroval. Pro 

vyřešení tohoto problému jsem použil betonový obrubník, který se používá okolo komunikací. 

Obrubník je dostatečně hmotný, aby přenášel dostatečné množství kmitů. Menší problém je 

s manipulací s obrubníkem, ale i ten se dal vyřešit pomocí vhodně zvolené konstrukce 
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zdvihání. Zvažoval jsem i jiné použité materiály jako dřevo nebo ocel. Použití dřevěné desky 

by však přineslo výrazné ztlumení kmitů v desce, kvůli vláknité struktuře dřeva a senzor by 

nemusel registrovat dostatečné množství kmitů. Výsledky by poté nemusely být dostatečně 

reprezentativní. V oceli by se kmity šířily lépe, avšak nebylo snadné sehnat plát oceli, který 

by byl dostatečných rozměrů, aby se na něm dal umístit senzor a generátor kmitů a ještě 

odečítat zdvih v závislosti na úhlech. Betonový obrubník je dostatečně dlouhý, aby zdvih při 

vyšších stupních byl v rozumných mezích. Po vyřešení problému s plochou bylo nutno 

zrealizovat mechanismus určený ke zdvihu. Zvolil jsem zdvihání pomocí šroubovice a na ni 

z jedné strany navařený ocelový profil U. Druhý ocelový profil je upevněn pohyblivě pomocí 

matic šroubů, jedna je pod a druhá je nad profilem, aby držely profil pořád ve stejné rovině. 

Velikost úhlu naklonění se odečítá pomocí změřených délek a následným výpočtem zvednutí. 

Měření probíhá na dvou bodech konstrukce pro ověření správnosti slouží i příložný úhloměr. 

Před každým zdvihem bude kontrolována vodorovná poloha základny, aby se zajistila 

přesnost odečítaných úhlů.  

 

 

5.2. Konstrukce generátoru kmitů 

 

Musí dávat dostatečný impulz, který senzor zaznamená. Vlastní konstrukci jsem zvolil 

jako závaží padající stále ze stejné výšky. Závaží bylo voleno s kulatou dopadovou plochou, 

která zajistí stejnou dopadovou plochu i při výrazné změně úhlu plochy. Kvůli různým 

výsledkům jsem sestrojil dvě závaží každé s jinou hmotností. To zajistí dva různé záznamy, 

které pomohou při interpretaci výsledků. Stále stejnou výšku zajistí nosná konstrukce, která je 

také umístěna na šroubovici, aby se mohla měnit její výška společně se zvedáním dopadové 

plochy.  

 

 

6. Průběh pokusu 

 

Měřící aparatura GAIA2T, od české firmy VISTEC z Prahy se skládala z vlastního 

seizmického senzoru ViGEO2, vyhodnocovací části se záznamovým mediem a segmentu 

s anténou GPS. Prvnímu měření předcházelo důkladné umístění obrubníku do horizontální 
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roviny, aby mohly být změřeny hodnoty při 0°. Po ustavení do vodorovné polohy byl na 

označené místo na obrubníku umístěn senzor. U senzoru bylo nutno sledovat orientaci jeho 

os, aby nedošlo k jejich vzájemné záměně a tím ovlivnění výsledků. Pro kontrolu orientace os 

slouží označení senzoru pomocí šipky a písmene N. Aby nedošlo k záměně vyznačil jsem na 

obrubníku také šipku s písmenem N. Po správné orientaci senzoru jsem zapnul 

vyhodnocovací část. Poté jsem počkal, než zařízení GPS navázalo kontakt s dostatečným 

počtem družic na obloze. Čas kontaktu se lišil podle denní doby. GPS anténa byla připojena 

kvůli zaznamenávání správných časových údajů. Kontakt se satelity byl provázen rozsvícením 

kontrolních led diod. Poté jsem umístil závaží Z1 do generátoru kmitu. Postupným 

spouštěním jsem generoval jednotlivé měřitelné impulzy. Po provedení dvaceti impulzů jsem 

přešel na závaží Z2, se kterým jsem také provedl sérii 20 impulzů. Po ukončení impulzů bylo 

třeba ještě počkat přibližně 10 minut, aby nastavený záznam přešel do další části a měření se 

bez problému zaznamenalo. Tuto čekací dobu jsem zavedl po několika případech, kdy nebyl 

zvolen dostatečně dlouhý interval, a naměřené hodnoty nezobrazovaly celých 20 impulzů z 

jednoho pokusu, nýbrž byly rozděleny do více souborů. Ten poslední však nebyl zaznamenán, 

kvůli krátké době od jeho začátku do ukončení měření. Měření proto muselo být opakováno.  

Po dokončení měření nultého stupně jsem přestavil nakloněnou rovinu o jeden stupeň. 

Přestavení spočívalo ve zvednutí obrubníku a následně i U profilů o hodnotu odpovídající 

jednomu stupni. Tato hodnota byla předem vypočítána pomocí změřených rozměrů a funkce 

tangens. K nastavení hodnoty sloužila pomocná ryska na horním pohyblivém U profilu. Po 

nastavení výšky pomocí spodních šroubů byl profil zajištěn pomocí horní dvojice šroubů, aby 

se předešlo jeho nežádoucím zkroucení vlivem tíhy obrubníků. To bylo zřetelné zvláště při 

vyšších úhlech náklonu. Po nastavení správného úhlu byl znovu opakován výše uvedený 

proces měření. Takto bylo pokračováno až do úhlu 20 stupňů. Byla provedena dvě měření pro 

každý úhel. 

Při provádění prvního měření jsem se dopustil několika chyb, které vedly k naměření 

hodnot velmi složitě interpretovatelných. Největší zdroj chyb byl vytvořen tím, že jsem 

nenechal dostatečně dlouhý časový interval mezi jednotlivými impulzy závaží. To způsobilo 

nedostatečné utlumení jednotlivých vln a jejich následné skládání při příchodu další vlny 

vyvolané novým dopadem závaží. Toto chování ukazují obrázky (Obr. 10 a 11): 
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Obr. 10 Celkový pohled na všechny vlny od závaží Z1 a Z2 při prvním měření. 

 

 

 

Obr. 11 Dvě přiblížené vlny od závaží Z2. Lze zde pozorovat skládání jednotlivých vln. 

 

Skládání jednotlivých vln lze pozorovat nejzřetelněji na ose x, která je na obr. označena jako 

A3Vig(SHN). Osa x byla orientována ve směru rovnoběžném s podélnou osou obrubníku. 

Z toho důvodu se na jejích hodnotách nejvíce projevoval náklon. 

Dalším důvodem nepřesnosti naměřených údajů mohlo být i umístění seizmického 

senzoru v polovině délky obrubníku. (Obr. 12) Zde mohl zachytávat vlny způsobené odrazem 

od zadní strany a vracejících se zpět. Před samotným impulzem způsobeným závažím bylo na 

záznamu zřetelné ještě menší rozkmitání. Nebylo však způsobeno závažím ale kmitáním 

konstrukce nakloněné roviny a generátoru kmitů.  
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Obr. 12 Nakloněná rovina se senzorem ViGEO2 a závažím Z1 při sklonu 0 stupňů 

 

Zjištěné nedostatky jsem se pokusil odstranit v druhém měření. Skládání jednotlivých 

vln jsem zabránil zvětšením časového intervalu mezi jednotlivými údery závaží. Měřením 

jsem zjistil, že doba potřebná k utlumení vlny se pohybuje kolem 6 až 8 sekund. (Obr. 13) 

Zvolil jsem proto interval mezi údery 10 sekund. Dále jsem umístil senzor na konec délky 

obrubníku, abych zabránil skládání odražených vln. Rozkmitání ještě před úderem závaží 

jsem se pokusil eliminovat odstraněním podložení nakloněné roviny a jejím položením na 

pevnou zem. (Obr. 14) I když se mi nepodařilo se jevu úplně zbavit, dosáhl jsem alespoň jeho 

snížení. Jev byl i nadále způsobován uchycením generátoru kmitu do trámku, který sloužil i 

jako pevná podpora betonového obrubníku. Přes tu se nejspíše přenášela část vibrací 

vzniklých při trhnutí pro spouštění závaží. Jevu by se zřejmě dalo zabráním uchycením 

generátoru nezávisle na podpoře nakláněné roviny. Toto by však přineslo další komplikace 

v důsledku udržení stále stejného umístění závaží tak, aby podávalo konstantní energii nárazu. 

Nový jev by tak ve svém důsledku mohl způsobit ještě větší nepřesnost v měření. Z tohoto 

důvodu nebylo toto uložení realizováno.  
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Obr. 13 Tři přiblížené vlny od závaží Z2. Jev skládání jednotlivých vln byl odstraněn zvětšením časového 

intervalu. 

 

 
Obr. 14 Nakloněná rovina se senzorem ViGEO2 a závažím Z1 senzor umístěn až na konci obrubníku 

nakloněná rovina umístěna na zemi. 
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7. Vyhodnocení naměřených hodnot:  

 

K vyhodnocení je použito grafů. Na vodorovné ose jsou nanesena pořadová čísla 

jednotlivých pokusů od 0 do 20. Na svislé ose jsou zaznamenány velikosti amplitud 

v milimetrech za sekundu. Zde bude použité číslo získané z dvaceti hodnot měření pomocí 

funkce MODE v programu Excel. Tato funkce vypíše nejčastěji se vyskytující nebo opakující 

se hodnotu v oblasti dat. Pro celkový graf byly použity absolutní hodnoty z výsledků měření 

kladných i záporných veličin. Hodnoty z 1. měření jsou uvedeny v Tab. 1 a 2. Graficky 

zobrazeny jsou v Grafech 1 a 2. 

Tab. 1 Naměřené výsledky 1. pokusu pro závaží Z1 [mm/s]: 

Úhel osa A3Vig(SHZ) osa Z osa A3Vig(SHZ) osa X osa A3Vig(SHZ) osa Y 

0 6,04 3,69 5,44 

1 5,68 3,33 3,90 

2 5,53 5,18 5,24 

3 5,06 5,03 3,90 

4 5,15 4,25 3,21 

5 5,62 4,43 3,00 

6 5,30 2,72 3,24 

7 5,12 2,98 3,51 

8 4,97 7,26 3,24 

9 4,61 2,56 3,75 

10 4,94 3,90 3,96 

11 5,80 7,82 5,95 

12 3,70 3,30 3,84 

13 2,89 3,51 3,69 

14 4,25 4,67 4,79 

15 4,22 4,55 4,19 

16 3,54 3,36 3,99 

17 3,18 2,63 3,78 

18 2,45 3,87 4,28 

19 2,63 5,06 3,87 

20 2,22 4,58 3,87 
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Graf 1. Grafické znázornění výsledků 1. pokusu pro závaží Z1 

 

 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

osa Z

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

osa X

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

osa Y



24 

 

Tab. 2 Naměřené výsledky 1. pokusu pro závaží Z2 [mm/s]: 

Úhel osa A3Vig(SHZ) osa Z osa A3Vig(SHZ) osa X osa A3Vig(SHZ) osa Y 

0 10,20 4,94 7,05 

1 9,34 4,76 7,08 

2 8,72 10,26 6,72 

3 7,91 9,16 6,28 

4 9,10 8,98 7,71 

5 8,51 4,88 8,95 

6 8,72 2,72 7,08 

7 8,81 4,28 7,38 

8 8,03 11,01 5,38 

9 7,56 4,11 8,54 

10 8,00 5,50 7,68 

11 10,80 11,60 5,86 

12 6,34 4,58 8,03 

13 6,13 3,87 6,96 

14 6,13 5,38 6,25 

15 5,62 4,40 6,52 

16 4,97 3,72 6,43 

17 5,36 4,22 6,46 

18 4,19 4,64 5,71 

19 4,05 6,87 5,56 

20 3,75 6,25 5,12 
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Graf 2. Grafické znázornění výsledků 1. pokusu pro závaží Z2 
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Hodnoty získané v průběhu 2. měření, kdy byly odstraněny některé chyby z původního 

měření, jsou uvedeny v Tab. 3 a 4. Graficky jsou znázorněny v Grafech 3 a 4. 

 

Tab. 3 Naměřené výsledky 2. pokusu pro závaží Z1 [mm/s]: 

Úhel osa A3Vig(SHZ) osa Z osa A3Vig(SHN) osa X osa A3Vig(SHE) osa Y 

0 9,07 7,38 8,87 

1 6,07 6,99 10,83 

2 6,28 7,56 10,95 

3 8,45 8,30 8,87 

4 9,31 7,35 9,67 

5 8,21 7,85 8,81 

6 5,50 4,43 6,57 

7 4,31 5,83 5,68 

8 4,73 5,50 6,22 

9 4,73 6,69 7,74 

10 3,84 7,56 4,61 

11 4,11 8,09 8,78 

12 3,42 10,14 4,55 

13 3,93 6,28 3,63 

14 3,72 6,69 6,90 

15 3,57 8,21 8,57 

16 4,08 7,76 4,25 

17 5,18 4,91 3,60 

18 4,52 5,68 3,93 

19 3,99 7,26 5,21 

20 4,49 5,27 5,71 
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Graf 3. Grafické znázornění výsledků 2. pokusu pro závaží Z1 
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Tab. 4 Naměřené výsledky 2. pokusu pro závaží Z2 [mm/s]: 

Úhel osa A3Vig(SHZ) osa Z osa A3Vig(SHN) osa X osa A3Vig(SHE) osa Y 

0 10,86 7,35 11,63 

1 10,26 7,29 10,44 

2 8,98 7,97 13,71 

3 10,00 8,90 9,82 

4 10,17 8,98 10,74 

5 11,42 6,78 11,28 

6 9,73 5,89 5,98 

7 7,82 8,39 7,08 

8 9,37 8,95 10,09 

9 6,96 11,81 5,44 

10 6,01 11,10 8,24 

11 6,07 11,19 6,31 

12 5,27 12,50 6,37 

13 6,13 11,87 7,97 

14 6,28 11,63 6,40 

15 5,86 10,29 3,93 

16 5,21 13,27 5,62 

17 6,60 12,41 3,60 

18 5,41 10,26 3,81 

19 6,57 10,89 6,81 

20 7,50 9,19 7,14 
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Graf 4. Grafické znázornění výsledků 2. pokusu pro závaží Z2 
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8. Vyhodnocení pokusu: 

 

Z přiložených grafů vyplývá, že nelze zjistit při jakém úhlu se přesnost seizmického 

senzoru zhorší v důsledku náklonu. Při vyhodnocování měření jsem identifikoval tři hlavní 

zdroje chyb, které jsem při konstrukci a vlastním měření nepředpokládal. První zdroj chyb je 

již v konstrukci nakloněné roviny, která je tvořena betonovým obrubníkem. Tento obrubník 

však nemá velké rozměry, a proto je možné, že se uvnitř vlny odrážejí a různým 

nepředpokládaným způsobem skládají. To nepříjemně ovlivňuje výsledky měření. Další 

problém může být také v nehomogenních vlastnostech obrubníku. Nelze bez jeho destrukce 

zjistit jeho přesné složení a přítomnost jiných prvků než betonových jako například ocelovou 

výztuž. Výsledky pokusu také ovlivňuje připojení senzoru k nakloněné rovině. Mnohem 

lepších výsledků by bylo dosaženo pevným spojením senzoru k ploše realizovaný například 

pomocí ocelových pásků. Další vadu měření lze nalézt v generátoru kmitu, který nedodává 

dostatečně stabilní hodnoty maximální výchylky amplitudy. Tento efekt dokážeme při 

grafickém znázornění průběhu hodnot na náhodně vybraném souboru (Tab. 5): 

 

Tab. 5 Naměřené hodnoty náhodně vybraného úhlu [mm/s]: 

Pokus 

osa A3Vig(SHZ) 

osa Z(+) 

osaA3Vig(SHN) 

osa X(+) 

osa A3Vig(SHE) 

osa Y(+) 

osa A3Vig(SHZ) 

osa Z(-) 

osaA3Vig(SHN) 

osa X(-) 

osa A3Vig(SHE) 

osa Y(-) 

1 6,07 7,53 3,39 -6,60 -2,59 -8,72 
2 6,87 7,23 3,39 -6,72 -2,80 -10,06 

3 7,82 9,55 3,97 -6,46 -2,80 -9,76 

4 6,07 6,78 3,09 -7,26 -2,37 -10,50 

5 5,27 5,59 4,58 -7,82 -3,66 -8,87 

6 6,07 5,80 3,99 -7,53 -3,54 -9,31 

7 6,87 8,00 3,54 -7,76 -2,59 -9,58 

8 6,63 8,54 3,00 -8,09 -2,71 -9,58 

9 7,11 6,72 3,18 -7,44 -2,71 -10,83 

10 6,96 7,76 4,08 -7,76 -2,59 -11,72 

11 7,26 6,99 3,90 -7,59 -2,97 -11,19 

12 7,26 8,54 3,90 -7,59 -3,36 -11,54 

13 7,11 6,99 4,08 -7,59 -3,24 -10,83 

14 7,59 8,15 3,18 -8,39 -3,24 -10,12 

15 6,96 7,62 4,25 -6,96 -2,59 -12,61 

16 6,78 6,72 4,43 -7,44 -2,97 -11,90 

17 6,96 6,46 3,54 -7,76 -3,24 -10,65 

18 6,13 6,99 3,54 -7,76 -2,33 -10,83 

19 7,26 6,60 3,54 -7,59 -3,48 -11,36 

20 6,31 6,46 3,72 -8,57 -3,75 -9,76 
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Grafické vyhodnocení sloupce osa A3Vig(SHN) osa X(+). Na vodorovné ose je 

pořadové číslo jednotlivých úderů. Na vertikální ose maximální velikosti amplitudy 

v milimetrech za sekundu (Graf 5.): 

 

Graf 5. Grafické znázornění rozptylu naměřených hodnot náhodně vybraného úhlu 
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9. Závěr: 

 

V rámci bakalářské práce jsem sestavil rešerši seizmických senzorů. V té jsem uvedl 

historii vzniku seizmometrů, jejich rozdělení a fyzikální princip. Hlavní část tvořil pokus 

k zjištění, jaký vliv má ustavení seizmického senzoru na kvalitu odečítaných hodnot. Pro 

provedení tohoto pokusu jsem sestavil nakloněnou rovinu a generátor kmitů. Při vlastním 

měření jsem se seznámil s měřící aparaturou a získat jak praktické zkušenosti s měřením, ale i 

cvik při jeho provádění. Pokus jsem provedl a vyhodnotil dvakrát. Vyhodnocení jsem provedl 

formou grafů. 
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10. Seznam grafických příloh: 

 

10.1. Seznam obrázků: 

 

Obr. 1   Chang Hengův seizmoskop 

Obr. 2   Seizmoskop J. Forbese 1844 

Obr. 3   Rtuťový seizmoskop R. Malleta 

Obr. 4   Sismografo elettro-magnetico 1856 

Obr. 5   Nákres horizontálního kyvadla 

Obr. 6   Seizmograf na bázi horizontálního kyvadla J. Ewing 1880 

Obr. 7   Milneho strainmetr 

Obr. 8   Hydraulický strainmetr 

Obr. 9   Tlumený mechanický oscilátor: princip setrvačného seizmometru 

Obr. 10  Celkový pohled na všechny vln od závaží Z1 a Z2 při prvním měření. 

Obr. 11  dvě přiblížené vlny od závaží Z2. Lze zde pozorovat skládání jednotlivých vln.  

Obr. 12  Nakloněná rovina se senzorem ViGEO2 a závažím z1 při sklonu 0 stupňů 

Obr. 13  Tři přiblížené vlny od závaží Z2. Jev skládání jednotlivých vln byl odstraněn 

zvětšením časového intervalu. 

Obr. 14  Nakloněná rovina se senzorem ViGEO2 a závažím Z1 senzor umístěn až na 

konci obrubníku nakloněná rovina umístěna na zemi. 

 

10.2. Seznam tabulek: 

 

Tab. 1   Naměřené výsledky 1. pokusu pro závaží Z1 [mm/s]: 
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Tab. 3   Naměřené výsledky 2. pokusu pro závaží Z1 [mm/s]: 

Tab. 4   Naměřené výsledky 2. pokusu pro závaží Z2 [mm/s]: 

Tab. 5   Naměřené hodnoty náhodně vybraného úhlu [mm/s]: 
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10.3. Seznam grafů: 

 

Graf 1.  Grafické znázornění výsledků 1. pokusu pro závaží Z1 

Graf 2.  Grafické znázornění výsledků 1. pokusu pro závaží Z2 

Graf 3.  Grafické znázornění výsledků 2. pokusu pro závaží Z1 

Graf 4.  Grafické znázornění výsledků 2. pokusu pro závaží Z2 

Graf 5.  Grafické znázornění rozptylu naměřených hodnot náhodně vybraného úhlu 
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