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litosférické platne



mapa epicentier zemetrasení

358 214 zemetrasení 1963 - 1998



hlavné typy kontaktu
litosférických dosiek

Litosphere (Hard)









trenie môže zabrániť
relatívnemu pohybu litosférických platní

na ploche ich kontaktu
(t.j. najčastejšie na existujúcom zlome)

trenie však nezabráni tomu,
aby sa celý zbytok obrovských platní

naďalej pohyboval
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ak v určitom mieste
( nazveme ho hypocentrom )

dosiahne toto napätie
medzu pevnosti kontaktu,

ktorá je určená statickým trením medzi platňami,

prekročeniu tejto medze
zabráni vznik trhliny:

dva pôvodne susediace body platní
od seba „odskočia“

trhlina sa potom šíri z hypocentra
po zlomovej ploche
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zlomovzlomováá
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stopa zlomu nastopa zlomu na
vovoľľnom povrchunom povrchu

šírenie trhliny na zlomovej ploche
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Severoamerická platňa



Tichooceánska platňa



zlom
San Andreas





























za zlomovou plochou
zlomová plocha



zlomová plocha
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zlomová plocha

hypocentrum smer počiatočného tangenciálneho napätia
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každý bod šíriacej sa trhliny
prispieva ku generovaniu kmitavého pohybu

v okolí zlomovej plochy

tento kmitavý pohyb sa potom šíri
vnútrom Zeme

-
hovoríme, že sa vnútrom Zeme

šíria seizmické vlny



tesne pred zemetrasením

na zlome

vektor napätia

0( ; , ) ( ; )i iT n x t T n x=

počiatočné napätie je dôsledkom
- tektonických pohybov platní
- zostatkového napätia po predchádzajúcich zt



v každom bode zlomu, do ktorého sa došírila trhlina

spojité napätie

na zlome

napätie

0( ; , ) ( ; ) ( ; , )i i iT n x t T n x T n x tΔ= +
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celkové napätie v bode trhliny je určené zákonom trenia
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nespojitý vektor posunutia ( sklz )
nespojitý vektor rýchlosti posunutia (rýchlosť sklzu)

počas šírenia trhliny
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statické napätie

dynamické napätie

kritická
vzdialenosť

energia spotrebovaná
na vytvorenie trhliny

energia vyžiarená
vo forme seizmických vĺn

energia spotrebovaná
na trenie

sklz

jednoduchý zákon trenia  a  energetická bilancia



Charakteristická
vzdialenosť

Dynamické
napätie

Počiatočné
napätie

Statické
napätie
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( linear slip weakening )

20

30

10

25

15

5
0 0.1 Sklz [m]

napätie
[MPa]

0
0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 km

km

7

6

5

4

3

2

1

0 1.0 1.4 m

20

10

30
MPa

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 s

0

4
6

m/s

2

MPa

20

10

30

1.20.4 0.60.2 0.8



Charakteristická
vzdialenosť

Dynamické
napätie

Počiatočné
napätie

Statické
napätie

Dynamické
napätie

S = 1.82

S = 0.64

zákon trenia
( linear slip weakening )

20

30

10

25

15

5
0 0.1 Sklz [m]

napätie
[MPa]

0
0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 km

km

7

6

5

4

3

2

1

0 1.0 1.4 m

20

10

30
MPa

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 s

0

4
6

m/s

2

MPa

20

10

30

1.20.4 0.60.2 0.8





spontánny vznik a spontánne šírenie trhliny

na zlomovej ploche,

vyžarovanie seizmických vĺn

( každým bodom šíriacej sa trhliny ),

šírenie seizmických vĺn v Zemi

a

vibračný pohyb povrchu Zeme

zhrnutie

tektonické zemetrasenie



pri žiadnom inom procese
vnútri a na povrchu Zeme

sa za tak krátku dobu
neuvoľní toľko energie

ako pri najsilnejších zemetraseniach



s účinkami zemetrasení
to však nie je také jednoduché

rozhodne to nie je len
o množstve uvoľnenej energie
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epicentrum

litosférická doska
Cocos

Severoamerická
litosférická doska

~ 400 km

zemetrasenie 1985  Mexiko

150 cm/s2

18 cm/s2

Campos

Teacalco

Ciudad de México

UNAM SCT

35 cm/s2

170 cm/s2



zemetrasenie 1985  Mexiko



skalné podložie



sedimenty

skalné podložie



skalné podložie

sedimenty



skalné podložie

sedimenty



skalné podložie

sedimenty









povrchové sedimentmi vyplnené bazény a údolia
pôsobia ako

frekvenčne selektívne zosilňovače seizmického pohybu:



povrchové sedimentmi vyplnené bazény a údolia
pôsobia ako

frekvenčne selektívne zosilňovače seizmického pohybu:

v závislosti od miesta na povrchu sedimentov
výrazne menia

časovo-frekvenčné charakteristiky seizmického pohybu



povrchové sedimentmi vyplnené bazény a údolia
pôsobia ako

frekvenčne selektívne zosilňovače seizmického pohybu:

v závislosti od miesta na povrchu sedimentov
výrazne menia

časovo-frekvenčné charakteristiky seizmického pohybu

inými slovami:
laterálne ohraničené povrchové sedimenty

spôsobujú lokálne anomálne zosilnenie
seizmického pohybu,

t.j.,
lokálne efekty zemetrasení
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práve lokálne efekty sú

pri každom zemetrasení,

ktoré zasiahne obývanú/zastavanú oblasť,

zodpovedné za najväčšie škody

zásadný problém je v tom, že

oblasti, ktoré sú najzranitelnejšie

z hľadiska lokálnych efektov

a blízkosti seizmoaktívneho zlomu,

sú zároveň najosídlenejšie



typický príklad: mesto na povrchu ohraničených sedimentov



aj relatívne slabé zemetrasenia
môžu spôsobiť tragédiu

a rekordné škody



Jan. 17, 1994 MS  =  6.7 Northridge,  California

57 mŕtvych, viac ako 9 000  zranených
viac ako 20 000 bez prístrešia
priame škody za 20 mld US$
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Jan. 17, 1994 MS  =  6.7 Northridge,  California

57 mŕtvych, viac ako 9 000  zranených
viac ako 20 000 bez prístrešia
priame škody za 20 mld US$

najdrahšie zemetrasenie v histórii USA

Jan. 17, 1995   MW  =  6.9   Kobe,  Japan

5 502 mŕtvych,  36 896 zranených
310 000 bez prístrešia

180 000 budov poškodených alebo zničených
priame škody za 147 mld US$

najdrahšie zemetrasenie v histórii Japonska

aj relatívne slabé zemetrasenia
môžu spôsobiť tragédiu

a rekordné škody
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to však znamená,
že zemetrasenia takej veľkosti,
akými boli Northridge a Kobe,

nie sú nezvyčajné
a

možno ich očakávať
v seizmicky aktívnych oblastiach,

čo vo väčšine prípadov znamená
v husto osídlených oblastiach

v priemere vznikne vo svete
za jeden rok

120 zemetrasení
v intervale momentových magnitúd

6.0 – 6.9



z toho jasne vyplýva, že
seizmológovia musia predpovedať

seizmický pohyb počas budúcich zemetrasení
a

projektanti musia tieto predpovede
zohľadniť pri projektovaní stavieb



a to bez ohľadu na to,
či bude možné predpovedať
samotný vznik zemetrasenia

( miesto, čas, veľkosť )

z toho jasne vyplýva, že
seizmológovia musia predpovedať

seizmický pohyb počas budúcich zemetrasení
a

projektanti musia tieto predpovede
zohľadniť pri projektovaní stavieb



ďakujem za pozornosť
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