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Preliminary measurements of rotational components of seismic vibration in the Legnica-Głogów Copper 

Basin region 

Abstract 

A proper description of ground motions generated by seismic and paraseismic events requires gathering data of 

six components of seismic waves. Three of them, the so called translational waves, are well researched and 

identified. Unfortunately, until recently, the remaining three components named as rotational waves were 

generally estimated with the use of indirect methods based on theoretical calculations. This was related mostly 

with the lack of proper instruments for the recording of rotational seismic waves. Thus, rotational waves were 

not fully recognized thus far. Recently, several types of advanced instruments for direct measurements of 

rotation were invented. Based on the measurements of strong ground motions it was indicated that the amplitude 

of the rotational components in close distances from the seismic source can be significantly larger than expected. 

Apart from this, there is still a lack of analyses considering the characteristic of rotational seismic waves 

generated by induced seismic events. In this paper, the results of preliminary measurements of rotational motions 

generated by induced seismic waves were presented. Ground movements related with mining tremors were 

analyzed in terms of amplitude, frequency and duration. 
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Pilotażowe pomiary składowych rotacyjnych drgań sejsmicznych w rejonie LGOM 

Streszczenie 

Metody sejsmiczne są powszechnie stosowane w górnictwie, geofizyce oraz inżynierii lądowej. Aktualnie 

pomiary sejsmiczne prowadzi się głównie w zakresie rejestracji prędkości i przyspieszeń trzech składowych 

translacyjnych drgań. Wiedząc jednak, że pełny opis ruchu fali sejsmicznej, oprócz wspomnianych składowych 

translacyjnych, zawiera również trzy składowe rotacyjne, konieczne było podjęcie działań mających na celu 

pomiar i określenie charakteru tych ostatnich. Jeszcze do niedawna analiza rotacyjnych fal sejsmicznych 

prowadzona była wyłącznie w sferze teoretycznej, gdyż brakowało narzędzi umożliwiających rejestrację 

prędkości obrotowej cząstek gruntu, na poziomie często nieprzekraczającym ułamków μrad/s. Obecnie jednak 

sejsmologia rotacyjna jest zagadnieniem cieszącym się ogromnym zainteresowaniem, co wynika z pojawienia 

się na rynku czujników umożliwiających bezpośredni pomiar składowych obrotowych drgań sejsmicznych. Brak 

jest jednak kompleksowych opracowań w zakresie analizy tychże składowych w przypadku drgań 

indukowanych działalnością górniczą. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki pilotażowych 

pomiarów składowych rotacyjnych drgań. Analizie poddano zapisy wstrząsów górniczych o energii w zakresie 

od 3 × 103 J do 1,5 × 107 J. Zarejestrowane wartości obrotu zostały skorelowane z zapisami drgań translacyjnych 

w celu określenia różnic w ich podstawowych parametrach takich jak czas trwania, częstotliwość i rozkład 

amplitudowy.  
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