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Szeizmológia fogalma
A szeizmológia (általános földrengéstan)
• a földrengések kiváltó okaival és feltételeivel,
• a keletkező mechanikai hullámok felszín alatti terjedésének
törvényszerűségeivel,
• felszíni beérkezéseik mérésével, feldolgozásával és
kiértékelésével foglalkozó
résztudománya a geofizikának.
Szoros kapcsolatban áll a geológiával.
Az földfelszín mozgását jellemző mennyiségek mérésével, az
adatok gyűjtésével, feldolgozásával és kiértékelésével
nagymértékben hozzájárult, és járul a Föld belső szerkezetét
leíró modellek kidolgozásához, valamint tökéletesítéséhez.

Szeizmológia fogalma
Földrengés:
a föld belsejében, mechanikai feszültség formájában
felhalmozódó energiának egy adott térfogaton belül
bekövetkező hirtelen, részleges felszabadulásakor keletkező
rugalmas hullámok földfelszínt megmozgató hatása.
A mechanikai energia felszabadulása a felszín alatti
kőzettestek folytonosságának hirtelen megszűnésekor (törés),
és/vagy a kőzettestek egymáshoz viszonyított elmozdulásakor
következik be.
Azt a térfogatot, amelyben a töréssel és/vagy elmozdulással
együtt járó visszafordíthatatlan folyamat lejátszódik, a
földrengés fészkének nevezzük.
A felszabadult energia a földrengés fészkéből kiindulva terjed
mechanikai hullámok formájában a felszín alatti tér minden
irányába.

Szeizmológia
Az 1755-ös Lisszaboni földrengés pusztító hatását ábrázoló
rézmetszet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake

Rugalmasságtan
Rugalmasságtani alapok
A rugalmas hullámok szilárd közegbeli terjedésének leírására
szolgáló legegyszerűbb közegmodell, az ún. Hook test, vagy
másnéven tökéletesen rugalmas test.
A tökéletesen rugalmas test esetében azt feltételezzük, hogy
az anyagban felhalmozódó mechanikai feszültségek és az
ennek hatására bekövetkező deformációk között lineáris
kapcsolat van.
Másik fontos tulajdonsága, hogy a belső (mechanikai)
feszültség megszűnése után a test azonnal visszanyeri
eredeti alakját (tökéletes rugalmasság).
A kőzetek nem túl nagy belső feszültségek fellépése esetén
rugalmas viselkedést mutatnak.
A földrengés fészkétől távolabbi tartományokban a kőzetek
első megközelítésben rugalmas testeknek tekinthetők.

Mechanikai feszültség
Amikor egy rugalmas test felületére külső erő(k) hatnak, a testen
belül egy belső erő ébred, amit belső feszültségnek, vagy
mechanikai feszültségnek nevezünk.
A mechanikai feszültség olyan felület mentén megoszló erő, amely
a test térfogatelemeinek határfelületei között hat.

Az ábra egy rugalmas test két
térfogatelemének határfelülete mentén
ható feszültséget szemlélteti.
A felület közepén elhelyezkedő
hosszabb nyíl a felület mentén
megoszló belső erő, azaz a feszültség,
eredőjét jelképezi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(mechanics)

Mechanikai feszültség
Statikus külső terhelés esetében, a rugalmas test belsejében
fennálló feszültség nagysága és iránya az időtől nem, csak a
helytől függ. Példa: rétegsorban érvényesülő litosztatikus
terhelés (geológiai szempontból rövid időtartam alatt).
Dinamikus külső terhelés esetében, a feszültség nagysága és
iránya a helytől és az időtől egyaránt függ.
A feszültségnek egy adott pillanathoz tartozó térbeli eloszlását
nevezzük a test feszültségállapotának.
A feszültség dimenziója megegyezik a nyomáséval, az SI
mértékegysége tehát pascal, jele Pa (N/m2).
Mivel a feszültégek nagyságát tekintve a 1 Pa nagyon kicsi
egység, a gyakorlatban a MPa és a GPa használatosak.

Deformációmennyiség
A rugalmas test belsejében fellépő feszültség a test anyagi
pontjainak elmozdulását, azaz deformációt eredményez.
A deformációt ún. deformációmennyiségekkel jellemezzük, melyek
segítségével leírhatók az anyagi pontoknak az eredeti helyzetükhöz
viszonyított elmozdulása (relatív elmozdulás).
Az elmozdulások a testen belüli egységnyi hosszúságú szakaszok
hosszváltozásával, vagy egymáshoz viszonyított szögelfordulásával
járhatnak együtt.
Általános esetben az
elmozdulások mértéke nem
csak a testen belüli
térfogatelem helyzetétől,
hanem a térbeli irányoktól is
függ (anizotrópia).
Hosszváltozást eredményező
terhelések esetében az ún.
relatív nyúlást alkalmazzák
deformációmennyiségként.
https://www.ndeed.org/EducationResources/CommunityColle
ge/Materials/Mechanical/StressStrain.htm

Deformációmennyiség
Szögelfordulást eredményező terhelések esetében az ún.
szögtorzulást, ill. annak tangensét alkalmazzák a deformáció
mértékének leírására.
A szögtorzulás megadja a test belsejében eredetileg merőleges
anyagi vonalszakaszok közötti szögváltozást, amely a
feszültségállapot megváltozásának eredményeképpen következik
be.
Természetesen a szögtorzulás is függhet a térfogatelem testen
belüli helyzetétől és a térbeli irányoktól.
Általános esetben, egy összetett dinamikus terhelés fellépésekor a
hosszváltozás és szögtorzulás egyaránt bekövetkezik egy anyagi
vonalszakasz esetében.
A deformációmennyiségek nagysága, a feszültséggel szoros
összefüggésben változhat időben és térben a közegen belül.
A deformációmennyiségek egy adott pillanathoz tartozó térbeli
eloszlását nevezzük a test deformációs állapotának.

Terhelések
Terhelésnek nevezzük a külső erőknek a mesterséges
alkalmazását, vagy természetes érvényesülését a vizsgálat tárgyát
képező testre vonatkozóan.
A terhelés típusától függően különböző feszültségi és deformációs
állapotok lépnek fel a testben.
Öt alapvető terhelési típust különböztethetünk meg a külső erők
egymáshoz viszonyított iránya és nagysága alapján:
• húzás,
• nyomás,
• hajlítás,
• nyírás
• és csavarás.
A kőzetekben terjedő rugalmas hullámok szempontjából a
húzásnak, a nyomásnak és a nyírásnak van jelentősége.

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
A rugalmas test bármely belső felületelemére ható feszültség
felbontható két összetevőre.
A normálfeszültség merőleges a felületelemre.
A nyírófeszültség pedig a felületelemre nézve érintő irányú.
A normálfeszültség jele n
vagy ,
húzó-, ill. nyomófeszültségnek is nevezik a
feszültséget létrehozó
terhelés típusától függően
(húzás vagy nyomás).
http://homepage.ufp.pt/biblioteca/WebBasPrinTecto
nics/BasPrincTectonics/Page2.htm

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
Húzó- és nyomófeszültségek fellépése a test felületére
merőlegesen ható erőknek köszönhetők, melyek a test két,
szemközti végén ellentétes irányban hatnak.
A nyomás hatására a test összehúzódik, húzás esetében pedig
megnyúlik a terhelés tengelye mentén.
A nyomás hatására létrejövő nyomófeszültség előjele negatív.
A húzás hatására létrejövő húzófeszültség előjele pozitív
(hossznövekedéssel jár együtt).
A normálfeszültség előjelétől
függetlenül mindig olyan
deformációt eredményez, amely a
test alakját és a térfogatát
egyaránt megváltoztatja.

(http://magnet.fsu.edu/~odom/1000/deformation/def.html)

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
A felületelem érintőirányában ható nyírófeszültség jele általában
vagy .
Nyírófeszültség az ún. nyíró igénybevétel hatására jön létre a
rugalmas test belsejében.
Nyíró igénybevételt a test külső felülete mentén, két szemközti
oldalán ellentétes irányban ható erők hoznak létre.
A nyírófeszültség eredményeképpen jelentkező deformáció csak a
test alakját változtatja meg, a térfogatát nem.

(http://magnet.fsu.edu/~odom/1000/deformation/def.html)

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
A rugalmas testen belül ébredő feszültség és a kialakuló deformáció
közötti kapcsolatot az ún. rugalmassági modulusok teremtik meg.
A rugalmassági modulusok olyan anyagjellemző mennyiségek,
amelyek a különböző típusú terhelésekkel szembeni ellenállóképességét jellemzik az anyagnak.
A rugalmas deformációk feszültségtartományában, a rugalmassági
modulusok skalár konstansoknak tekinthetők homogén és izotróp
közegek esetében.
A feszültség és a deformáció jellege, valamint a modulus mérési
elrendezésének alapján többféle rugalmassági modulust definiáltak.
A rugalmas hullámok terjedése szempontjából lényeges
rugalmassági modulusok:
• a Young modulus,
• a Poisson tényező,
• a nyírási modulus
• és a térfogati rugalmassági modulus.

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
Young modulus: (jele E)
az anyagnak a húzó igénybevétel hatására
alakváltozási képességét jellemzi.
Mértékegysége Pa.
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a test két végpontját terhelő húzóerők,
test keresztmetszete
a test eredeti hossza
húzás hatására bekövetkező hosszváltozás

megnyilvánuló

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata

(http://hydrogen.physik.uni-wuppertal.de/hyperphysics/hyperphysics/hbase/permot3.html)

Az ábra a Young modulus mérési elrendezését mutatja be.
A nagyobb értékű Young modulus azt jelzi, hogy ugyanakkora
mértékű megnyúlás elérése érdekében nagyobb erőhatás
kifejtésére van szükség.
A puha anyagok Young modulusa kicsi, míg a merev anyagoké
nagy.

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
Poisson tényező: (jele )
az ún. Poisson effektus mértékét jellemző mennyiség
A Poisson effektus azt jelenti, hogy egy test, amely egyik tengelye
mentén nyomásra van terhelve, nem csak a tengely irányában
változtatja meg a méretét, hanem az arra merőleges irányokban is.
A Poisson tényező a tengelyre merőleges és a tengelymenti relatív
hosszváltozások negatív arányaként értelmezhető.
Dimenzió nélküli anyagjellemző.
Δ𝐷 Τ𝐷
𝜈=−
Δ𝐿Τ𝐿
L
a test eredeti hossza a terhelés tengelyének irányában,
L
a nyomó igénybevétel hatására bekövetkező hosszváltozás
(negatív érték),
D
a test eredeti szélessége a terhelés tengelyére merőleges
irányban,
D
a test szélességének megváltozása.

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
Az ábra a Poisson tényező
mérési elrendezését ábrázolja.

http://www.pavementinteractive.org/article/pois
sons-ratio/

A legtöbb anyag kiterjed a
terhelés tengelyére merőleges
irányban. Az ilyen anyagok
Poisson tényezője 0 és 0,5
között változik. Az anyagokra
leginkább jellemző tartomány:
0,1 – 0,4.
A tökéletesen összenyomhatatlan anyag Poisson tényezője
0,5 lenne, ha létezne. (A
nyírási igénybevételnek nem
áll ellen, de a térfogati
deformációnak igen.)

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
Kőzetekre jellemző
Poisson tényező
tartományok

Kara Zs., Vásárhelyi B.: Kőzettestek Poisson tényezőjének becslése

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
Nyírási (rugalmassági) modulus: (jele G vagy )
az anyag nyíró igénybevétel hatására megnyilvánuló alakváltozási
képességét jellemzi.
Mértékegysége Pa.
𝐹𝑛𝑦í𝑟ó
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=
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Fnyíró
A

a nyírófeszültség,
a szögtorzulás,
a nyíróerő,
a felület, ami mentén a nyíróerő hat.

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata

https://en.wikipedia.org/wiki/Shear_modulus

A nyírási modulus mérési elrendezését mutatja az ábra.
A nagyobb nyírási modussal bíró anyagok nagyobb ellenállást
mutatnak a nyírás hatására bekövetkező deformációval szemben.
A fluidumok (gázok, folyadékok) nyírási modulusa 0. Nem képesek
ellenállást kifejteni a nyíróigénybevétellel szemben.
Minél merevebb az anyag, annál nagyobb a nyírási modulusa.

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
Térfogati rugalmassági modulus: (jele K)
az anyagi testre minden irányból azonos erővel ható hidrosztatikus
nyomás hatására megnyilvánuló alakváltozási képességét jellemzi a
közegnek.
Mértékegysége Pa.
𝐹𝑛𝑦𝑜𝑚ó Τ𝐴
𝜎𝑉
𝐾=
=
Τ
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a hidrosztatikus nyomás hatására fellépő feszültség,
a test eredeti térfogata,
a test térfogatának megváltozása,
a test külső felületén megoszló nyomóerő nagysága,
a test külső felülete.

A mechanikai feszültség és a
deformációmennyiség kapcsolata
Az ábra a térfogati rugalmassági
modulus mérési elrendezését
mutatja.

Minél kisebb az értéke, annál
inkább összenyomható az
anyag.
A rugalmassági modulus
reciproka a kompresszibilitás
(összenyomhatóság).
(http://magnet.fsu.edu/~odom/1000/deformation/def.html)

Szeizmikus hullámok
A kőzetek rugalmas testeknek tekinthetők a szeizmikus hullámok
terjedése szempontjából (a hullámforrástól távolabbi térrészben).
A felszín alatti közegekben terjedő szeizmikus hullámok eredetük
szerint lehetnek természetesek és mesterségesek.
A természetes eredetű szeizmikus hullámok a földrengések
hatására jönnek létre.
A mesterséges szeizmikus hullámokat leginkább kutatási céllal
hozzák létre meghatározott helyeken és időpontokban.
A szeizmikus hullámterjedés tulajdonképpen a kőzet feszültség és
deformációs állapotában bekövetkező változás idő- és térbeli
tovaterjedését jelenti (mechanikai energia terjedése az anyagban).
A változás a forrástól függően lehet impulzusszerű vagy periodikus.
A feszültség- és a deformációs állapot között szoros kölcsönhatás
áll fenn.
Az egyik megváltozása a másik megváltozását eredményezi és
viszont.

Szeizmikus hullámok
Fontos kiemelni, hogy nem a közeget alkotó anyagi részecskék
terjednek tova a szeizmikus hullámterjedés során az anyagban,
hanem a feszültség- és deformációs állapotban bekövetkező
változások.
Az anyagot alkotó részecskék (ill. térfogatelemek) rezgő mozgást
végeznek az egyensúlyi helyzetük környezetében a hullámterjedés
során.
A szeizmikus hullámoknak két fő csoportjukat különböztetik meg:
• testhullámok
• és felületi hullámok.
A testhullámok a felszín alatti közeg belsejében háromdimenziós
geometria szerint terjednek tova.
A felületi hullámok a földfelszín, ill. két eltérő rugalmassági
tulajdonságú közeg határfelülete mentén, valamint annak közvetlen
közelében terjednek.

Testhullámok
A testhullámok kétféle formában terjedhetnek a kőzetekben. Ennek
megfelelően beszélhetünk P-hullámokról és S-hullámokról.
P-hullám vagy kompressziós hullám:
a hullámterjedés során periodikus sűrűsödések és ritkulások
alakulnak ki a közegben a terjedés irányában.
A közeg részecskéi (térfogatelemei) a hullám terjedési irányával
azonos irányban rezegnek az egyensúlyi helyzetük környezetében.
A P-hullám (primer hullám) a longitudinális hullámok csoportjába
tartozik.
Terjedésekor térfogatváltozás és alakváltozás egyaránt lejátszódik a
közegben.
A deformációhoz kapcsolódó feszültségnek kizárólag normál
komponense van.
Emiatt a P-hullám fluidumokban (gázokban és folyadékokban) és
szilárd közegekben egyaránt képes terjedni.

P-hullám
A P-hullám (angolul: P wave)
terjedésének szemléltetése.

http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/waves.html

S-hullám
Nyírási vagy S-hullám:
terjedése során periodikus változások megy végbe a nyírási
feszültség állapotban és a hozzátartozó szögtorzulási deformációs
állapotban.
A feszültségnek csak nyíró komponense van jelen ebben a
hullámterjedésben.
A közeg részecskéi a terjedés irányára merőleges irányokban
rezegnek.
Tehát az S-hullám a transzverzális hullámok csoportjába tartozik.
Az S-hullám (szekunder hullám) terjedése csak alakváltozást
eredményez a közegben (térfogatváltozást nem).
Az S-hullám nem terjed a fluidumokban, mert azok nem képesek
ellenállni a nyíróigénybevételnek.

S-hullám
Az S-hullám (angolul S wave)
terjedésének szemléltetése.

http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/waves.htm
l

S-hullám
Az S-hullámoknak két speciális változata van:
• vízszintesen (horizontálisan) polarizált S-hullám (SH-hullám),
• függőlegesen (vertikálisan) polarizált S-hullám (SV-hullám).
A polarizált S-hullámok
esetében a közeg részecskéi
nem rezeghetnek a terjedés
irányára merőleges bármilyen
irányokban, hanem csak
egyetlen síkban.
A polarizáció síkjának irányától
függően beszélhetünk
vízszintesen és függőlegesen
polarizált S-hullámokról.
(Edited by Yoram Rubin and Susan S. Hubbard: Hydrogeophysics, Springer 2005)

A testhullámok terjedési sebességei
A testhullámok terjedési sebessége a közeg rugalmassági
állandóitól és a sűrűségétől függ az alábbi képletek szerint:
𝑣𝑃 =

𝐾+4𝜇/3
𝜌

𝑣𝑆 =

𝜇
𝜌

a P-hullám terjedési sebessége,
az S-hullám terjedési sebessége,

a közeg sűrűsége,
K
a térfogati rugalmassági modulus,

a nyírási modulus.
Fluidumok esetében a nyírási modulus értéke 0, amiből arra
következtethetünk, hogy a P-hullám lassabban terjed a
fluidumokban, mint a szilárd, rugalmas közegekben.
Ez azt is jelenti, hogy egy nagy porozitású kőzetben a szeizmikus
hullámok lassabban terjednek, mint a tömör kőzetekben.
Fluidumokra az S-hullám terjedési sebessége 0-nak adódik, ami
egybevág azzal a tapasztalattal, hogy az S-hullám nem terjed a
fluidumokban.
vP
vS

A testhullámok terjedési sebességei
Mivel a térfogati rugalmassági modulus értéke mindig pozitív, a Phullám terjedési sebessége mindig nagyobb, mint az S-hullám
terjedési sebessége ugyanabban a közegben.
Ennek következménye, hogy a felszín egy adott pontjába telepített
szeizmikus hullámmozgást érzékelő eszköz (szeizmométer), mindig
a P-hullám beérkezését észleli először, és csak azután következik
az S-hullám beérkezés.
Az ábra, a különböző típusú szeizmikus hullámok beérkezési
sorrendjét szemlélteti:
• P-hullám beérkezés,
• S-hullám beérkezés,
• felületi hullám beérkezés.

http://depthome.brooklyn.cuny.edu/geology/onlinecore/plates/platequiz.htm

Felületi hullámok
A felületi hullámok két fő típusa:
• a Rayleigh hullám (angolul: Rayleigh wave)
• és a Love hullám (angolul: Love hullám).
A felületi hullámok lassabban terjednek, mint a testhullámok.
A felületi hullámok esetében a
közeg részecskéinek mozgása az
egyensúlyi helyzetük
környezetében sokkal
összetettebb, mint a
testhullámoknál.
A Rayleigh hullám függőleges
síkbeli, elliptikus pályamenti, és a
hullám terjedés irányával ellentétes
irányú részecske mozgással
jellemezhető.
http://depthome.brooklyn.cuny.edu/geology/onlinecore/plates/platequiz.htm

Felületi hullámok
A Love hullám egy olyan
vízszintesen polarizált S-hullám,
amely csak akkor alakul ki, amikor
a felszín közeli földtani szerkezet
legalább két rétegből áll, és a
hullám terjedési sebesség nagyobb
az alsó rétegben, mint a felsőben .
A részecskemozgás a Love
hullámban vízszintes síkhoz kötött,
és a terjedési irányra merőleges. A
részecskemozgás amplitúdója a
mélységgel csökken.

A földrengések okozta károk nagyrészt a
felszíni hullámoknak köszönhetők!
http://depthome.brooklyn.cuny.edu/geology/onlinecore/plates/platequiz.htm

Szeizmikus hullámok frekvenciája
Akár természetes, akár mesterséges szeizmikus hullámforrásról
van szó, a folyamat mindig valamilyen véges hosszúságú
időtartamra korlátozódik.
Az időbeli végesség együtt jár azzal, hogy a szeizmikus hullámok
valójában végtelen különböző frekvenciájú, amplitúdójú és
fázisszögű koszinusz és szinusz hullámból összetevődő
hullámcsomagoknak tekinthetők.
A szeizmikus hullám frekvencia spektruma adja meg, hogy a
különböző frekvenciájú összetevők milyen amplitúdóval és
fázisszöggel vannak jelen a hullámban.
Az ábra egy hullámcsomagot
mutat be, melynek jellemzője,
hogy a hullámzás amplitúdója
először növekszik nulláról egy
maximum értékig, majd csökkenni
kezd, és tart a nulla felé az idő
növekedésével.
http://www.lohninger.com/wavelet.html

Szeizmikus hullámok frekvenciája
A szeizmikus hullámcsomagnak a frekvencia spektruma olyan, hogy
bizonyos frekvencia alatt és felett a periodikus összetevők amplitúdója
már annyira kicsi, hogy a hozzájárulásuk a hullám kialakításában már
elhanyagolható.
Azt a frekvenciatartományt, amely a hullámcsomagot alkotó (el nem
hanyagolható) periodikus összetevőket tartalmazza, a hullámcsomagot
leíró jelalak sávszélességének nevezzük.
A sávszélességen belül kijelölhető egy olyan frekvencia, amelyhez a
legnagyobb amplitúdó tartozik a frekvenciaspektrumban.
Ezt a frekvenciát, ami a legnagyobb súllyal vesz részt a jel kialakításában,
nevezzük a hullámcsomag domináns frekvenciájának.
A domináns frekvenciához tartozó hullámhossz az alábbi összefüggéssel
számítható:
𝑣ℎ𝑢𝑙𝑙á𝑚
𝜆𝑑 =
𝑓𝑑
vhullám a szeizmikus hullámcsomag terjedési sebessége,
fd
a hullámcsomag domináns frekvenciája,
d
a hullámcsomag domináns hullámhossza.

Szeizmikus hullámok frekvenciája
A szeizmikus hullámok frekvenciatartománya széles.
A földrengések által okozott hullámok nagyon alacsony frekvenciájú
összetevőkből állnak. A jellemző sávszélesség 0,01 Hz és 2 Hz
közötti tartományba esik.
A mesterséges forrásokból származó szeizmikus hullámokat
nagyobb frekvenciájú összetevők építik fel. A sávszélesség a forrás
típusától függ, de jellemzően a 10 Hz és néhány 100 Hz közötti
tartományba esik.
Ezek az értéktartományok a felszínt elérő szeizmikus hullámokra
vonatkoznak, amelyek az útjukba eső kőzeteken már áthaladtak.
A hullámforrások közelében nagyobb frekvenciájú összetevők is
léteznek, de ezek viszonylag hamar lecsillapodnak a terjedésük
során, így a felszínt már nem érik el.

Földrengések
A földrengéseket eredetük szerint három csoportba lehet osztani:
• üregek beomlásakor keletkező földrengések,
• vulkáni tevékenységhez kapcsolódó földrengések
• és tektonikus eredetű földrengések.
A tektonikus rengések energiája és előfordulási gyakorisága sokkal
nagyobb a többi rengéshez képest.
Jóllehet a földrengés fészke a valóságban nem egy pont, de a
kőzetlemezek méretéhez képest elhanyagolható kiterjedésű
térfogatokhoz, ill. felületekhez kapcsolódik.
A földrengés fészkét reprezentáló felszín alatti pontot nevezzük
hipocentrumnak.
A hipocentrum felszíni vetülete az epicentrum.
A földrengés a legnagyobb felszíni hatást rendszerint az
epicentrumban fejti ki.

Földrengések intenzitása
A földrengések felszíni hatásának, azaz erősségének, jellemzésére
és számszerűsítésére különböző intenzitásskálákat határoztak meg
különböző országok szakemberei.
A skálák egyes fokozatai a felszínen tapasztalható jelenségek és
károk különböző csoportjaihoz vannak hozzárendelve (pl. tárgyak
elmozdulásának, épületek tönkremenetelének mértéke és aránya).
A nagyobb intenzitás érték nagyobb földmozgást, ill. pusztítást
okozó hatásnak felel meg.
A műszeres mérések elterjedésével a skála fokozatokhoz
talajgyorsulás tartományokat is rendeltek.
Az Európában legismertebb intenzitásskálák a Mercalli-CancaniSieberg (MCS) skála, a módosított Mercalli (MM) skála, valamint a
Medvegyev-Sponhauer-Karnik (MSK) skála.
Ezekre a skálákra alapozva dolgozta ki az Európai Szeizmológiai
Bizottság Munkacsoportja az ún. Európai Makroszeizmikus Skálát
(EMS), amit 1992 óta használnak az európai országokban.

Európai Makroszeizmikus Skála (EMS)
I

Nem érezhető
Nem érezhető, még a legkedvezőbb körülmények között sem.

II

Alig érezhető
A rezgést csak egy-egy, elsősorban fekvő ember érzi, különösen magas
épületek felsőbb emeletein.

III

Gyenge
A rezgés gyenge, néhány ember érzi, főleg épületen belül. A fekvő
emberek lengést vagy gyenge remegést éreznek.

IV

Széles körben érezhető
A rengést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány
ember felébred. A rezgés mértéke nem ijesztő. Ablakok, ajtók, edények
megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak lengenek.

V

Erős
A rengést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan.
Sok alvó ember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész
épület remeg, a felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok,
poharak összekoccannak. A rezgés erős. Felül nehéz tárgyak felborulnak.
Ajtók, ablakok kinyílnak vagy bezáródnak.

Európai Makroszeizmikus Skála (EMS)
VI

Kisebb károkat okozó
Épületen belül szinte mindenki, szabadban sokan érzik. Épületben
tartózkodók közül sokan megijednek, és a szabadba menekülnek. Kisebb
tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban keletkezik kisebb
kár, hajszálrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak.

VII

Károkat okozó
A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok
elmozdulnak, a polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület
szenved mérsékelt sérülést: kisebb repedések keletkeznek a falakban,
kémények ledőlnek.

VIII

Súlyos károkat okozó
Bútorok felborulnak. Sok hagyományos épület megsérül: kémények
ledőlnek, a falakban nagy repedések keletkeznek, néhány épület
részlegesen összedől.

IX

Pusztító
Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdülnek. Sok hagyományos
épület részlegesen, néhány teljesen rombadől.

Európai Makroszeizmikus Skála (EMS)
X

Nagyon pusztító
Sok hagyományos épület összedől.

XI

Elsöprő
A legtöbb épület összedől.

XII

Teljesen elsöprő
Gyakorlatilag minden építmény megsemmisül.

http://www.foldrenges.hu

Izoszeiszta
A térképen az azonos földrengés intenzitással jellemezhető helyeket
összekötő vonalat izoszeiszta vonalnak nevezzük.

Az 1810-es móri földrengésről készített térképen Kitaibel Pál és Tomtsányi Ádám
elsőként alkalmaztak izoszeisztát a legnagyobb károkat szenvedett epicentrális
terület lehatárolására. Nyilakkal adták meg az első „lökés” irányát a különböző
helyeken.

Földrengések magnitúdója
A földrengések erősségének jellemzésére az intenzitás mellett a
magnitúdót is használják.
A földrengés magnitúdója olyan mennyiség, amelynek
meghatározása műszeres mérésen alapul, és a földrengés során
felszabadult energiával áll kapcsolatban.
Charles Francis Richter vezette be 1935-ben a magnitúdó
fogalmát.
A magnitúdó a földrengés epicentrumától 100 km távolságban, egy
Anderson-Wood-féle szeizmográffal regisztrált szeizmogram
mikrométerben mért legnagyobb amplitúdójának 10-es alapú
logaritmusa.
A magnitúdó meghatározását 20 km-es fészekmélységű
földrengésekre dolgozta ki Richter.
A mélyebb fészkű rengések esetében megfelelő korrekciót
alkalmaznak a definíció szerint kapott magnitúdó értékre.

Földrengések magnitúdója
Szintén korrekciót kell alkalmazni, ha másfajta műszerrel történt a
mérés.
A legkisebb érezhető földrengés magnitúdója 1,5.
A 3-nál kisebb magnitúdójú rengéseket mikroföldrengéseknek
nevezzük.
A 4,5-ös magnitúdójú rengések már enyhe károkat okoznak.
A 6-os magnitúdójú rengés már jelentősebb pusztítást okozhat
kisebb területen, ha nem túl nagy a fészekmélység.
A fészekmélység növekedése ugyanolyan magnitúdó mellett egyre
kisebb károkozást eredményez.
A mélyebb fészkű földrengéseknél ugyanis már elmaradnak a
felületi hullámok.
A nagy rengések alsó határa a 7,5-ös magnitúdó.
A magnitúdó skálának felülről nincs határa elméletileg, de az eddig
meghatározott legnagyobb magnitúdók értéke 8,7-8,8 között van.
A magnitúdó skála másik elnevezése Richter-skála.

Szeizmográf
A szeizmográf a talajmozgást méri, és az idő függvényében papírra
rögzíti. A szeizmográf papírra rögzített felvétele a szeizmogram.
Külön mérik a talajmozgás függőleges és vízszintes összetevőjét.
A szeizmográf működése a tömeg tehetetlenségének elvén alapul.
A vertikális szeizmográf esetében egy rugóra függesztett test
helyzetét mérik a talajjal együtt mozgó kerethez képest.
A horizontális szeizmográfnál pedig egy függőleges síkban mozgó
inga helyzetét mérik a kerethez képest.
A rugóra, ill. az inga tengelyre
függesztett testekhez rögzített
író eszköz rajzolta a
talajmozgások nagyságának és
irányának megfelelő kitéréseket
egy óraművel forgatott dobra
tekert papíron.
http://www.foldrenges.hu

Szeizmométer
A szeizmométer olyan szeizmográf, amely a talajmozgást
valamilyen egyéb, könnyebben mérhető fizikai mennyiséggé,
leggyakrabban elektromos feszültséggé, alakítja át.
A mágneses indukció elvén alapuló szeizmométer talajjal együtt
mozgó házában állandó mágnest helyeznek el.
A tehetetlen tömeg egy nem mágnesezhető test, amelyre egy
tekercset rögzítenek.
A keret és a tömeg egymáshoz képesti elmozdulása feszültséget
indukál a tekercsben, melynek nagysága az elmozdulás
sebességével arányos.
A korszerű szeizmométerek három különböző irányban mérik
egyszerre a talajelmozdulásokat, és képesek a talajnak akár
0,00001 mm-es elmozdulását is regisztrálni.
A mért feszültség jeleket erősítik, digitalizálják és számítógépeken
tárolják, ill. monitorokon jelenítik meg.

Szeizmométer

http://www.gfz-potsdam.de/en/section/geophysical-deep-sounding/infrastructure/geophysicalinstrument-pool-potsdam-gipp/instruments/seismic-pool/seismometer-gueralp-cmg-3espcompact/

Szeizmológiai obszervatóriumok
A szeizmográfokat, ill. szeizmométereket földrengés megfigyelő
obszervatóriumokban vagy szeizmológiai állomásokon helyezik el,
ahol időben folyamatosan rögzítik a földmozgásokat.
Ezeket általában a közlekedéstől, gyáraktól távolabb és kemény
kőzetre célszerű telepíteni, a mesterséges eredetű rezgések és a
laza kőzetekre jellemző lassú hullámterjedés kiküszöbölése miatt.
A mérési technika fejlődésével a berendezések egyre kisebbekké
és igénytelenebbekké váltak, ezért szeizmológiai megfigyelő
rendszereket gyakorlatilag bárhol fel lehet állítani.
A szeizmológiai obszervatóriumok telepítése már a 19. században
megkezdődött.
A 19. század végén már annyi obszervatórium létezett, hogy
működésük koordinálására nemzetközi szervezetet hoztak létre
(Nemzetközi Szeizmológiai Társaság).
Első elnöke Kövesligethy Radó magyar csillagász és geofizikus
volt.

Szeizmológiai obszervatóriumok
A földrengések keltette szeizmikus hullámok terjedési
paramétereiben rejlő, a Föld belső szerkezetére vonatkozó
információkat, csak nagyszámú és sok különböző helyre vonatkozó
adat együttes feldolgozása és értelmezése révén lehet kinyerni.
Emiatt jött tulajdonképpen létre az idők folyamán a szeizmológiai
állomások egész Földre kiterjedő hálózata.
A nemzeti szeizmológiai központok feladata az egyes állomások
mérési adatainak összegyűjtése egy országon belül.
Ezek az intézmények továbbítják az adatokat a nemzetközi
adatközpontokba, ahol a nagymennyiségű mérési adat
feldolgozásával a lehető legpontosabban tudják meghatározni a
földrengések adatait (epicentrum, hipocentrum, intenzitás és
magnitúdó) és kinyerni a Föld belső szerkezetére vonatkozó
információkat.
A Magyar Nemzeti Szeizmológiai hálózatnak 15 állomása van. Az
adatközpont Budapesten van (Budapesti Földrengési
Obszervatórium).

A földregések fészekmélysége és időbeli eloszlása
A földrengések fészekmélységük alapján három csoportba
sorolhatók:
• sekélyfészkű rengések (a hipocentrumok mélysége 0-70 km),
• közepes fészkű rengések (a hipocentrumok mélysége 70-300
km),
• és mélyfészkű rengések (a hipocentrumok mélysége 300-700
km).
A földrengések időbeli eloszlása nem egyenletes.
Gyakran megfigyelhető, hogy csoportosulva követik egymást.
Ilyenkor az ún. főrengés során megy végbe az
energiafelszabadulás döntő része.
A főrengést utórengések sora követheti időben csökkenő
erősséggel és gyakorisággal.
Időnként egy vagy több előrengés is megelőzheti a főrengést.
Az előrengés olyan kisebb erősségű rengés, amely a főrengést
rövid idővel előzi csak meg.
http://www.seismology.hu

A földregések térbeli eloszlása
A tektonikus eredetű földrengések epicentrumainak térképi
eloszlását vizsgálva sávszerű zónák összekapcsolódó hálózata
rajzolódik ki a Föld felszínén.
A Föld három szeizmológiai szempontból aktív zónája:
• a Csendes-óceán körüli övezet (Amerika nyugati része, Aleutszigetek, Kamcsatka, Kurili-szigetek, Japán, Mariana-szigetek,
Ryukyu-szigetek, Tajvan, Fülöp-szigetek, Új-Guinea, ÚjHebridák, Tonga-szigetek, Kermadec-szigetek, Új-Zealand),
• az Alp-Himalája övezet (Atlasz-hg, Szicília, Appeninek, Alpok,
Kárpátok, Dinaridák, Görögország, Kréta, Törökország, Irán,
Himalája, Pamír, Bajkál-tó környéke, Dél-Kína, Hátsó-India,
Indonéz-szigetek),
• óceanközépi hátságok vonala.
A tektonikai eredetű földrengések jól követik a tektonikai lemezek
határait.

A földregések térbeli eloszlása
A 2000. év hármasnál nagyobb magnitúdójú földrengéseinek
eloszlása a Földön

http://www.seismology.hu

A földregések térbeli eloszlása
Az óceánközépi hátságokhoz nem kapcsolódnak mélyfészkű
földrengések (épülő v. akkréciós lemezszegélyek).
A mélyfészkű földrengések a Csendes-óceán körüli övezethez és
az Alp-Himalájai övezetnek a Földközi-tenger keleti medencéjétől
kezdődő, kelet felé Iránon keresztül az Indonéz-szigetekig tartó
ágához köthetők (pusztuló lemezszegélyek v. szubdukciós zónák).
A vulkanizmus, és ezen keresztül a vulkáni működés okozta
földrengések legnagyobb része szintén a lemezszegélyekhez
kapcsolódik.
Az ún. aszeizmikus (szeizmológiai értelemben inaktív) területek a
prekambriumban kialakult fedett és fedetlen kontinentális pajzsok.

A Föld belső szerkezete
A Föld belső felépítésére vonatkozó ismeretek legnagyobb része a
földrengések során keletkező szeizmikus hullámok tanulmányozásából
származik.
A nagy erősségű rengések keltette hullámok képesek áthaladni az egész
Földön.
Terjedésük során a különböző rugalmassági tulajdonságokkal és
sűrűséggel bíró közegek határán részben visszaverődnek, részben
megtörnek, és megváltozott irányokban haladnak tovább.
A szeizmikus hullámok sebessége erősen függ a közeg sűrűségétől.
Nagyobb sűrűségű közegben általában gyorsabban terjed.
A szeizmológiai obszervatóriumok és állomások mérési adatai alapján
rekonstruálhatók a hullámok útvonalai a menetidő függvényében
(menetidő görbék).
Ezáltal lehetővé válik a Föld belsejében kialakult különböző rugalmassági
jellemzőkkel és sűrűséggel bíró közegek határfelületeinek nagyléptékű
feltérképezésére.
Az eredményekből arra lehet következtetni, hogy a Föld gömbhéjhoz
hasonló övekből (geoszférákból) épül fel.

A Föld belső szerkezete
Az egyes földöveket határfelületek (diszkontinuitási felületek) választják el
egymástól.
A Föld belső övei: a kéreg, a köpeny és a mag.
A kéreg
A Föld rideg (legkevésbé plasztikus), legkülső öve, melynek vastagsága
változó.
A kontinensek alatt általában 20-40 km vastag, de a hegységek alatt
elérheti a 60-70 km-es értéket is.
A legvékonyabb az óceánok alatt, ahol 7-10 km-re csökken a vastagság.
A kontinentális és óceáni kéreg összetétele jelentősen eltér.
A kontinentális kéreg vastag gránitos jellegű felső részből, és gabbróból,
valamint ultrabázitokból felépülő alsó részből áll (a Conrad-felület választja
el őket).
Az óceáni kéreg bazaltból, gabbróból és ultrabázitokból épül fel.
A kéreg alsó határát, az ún. Mohorovičič-, rövidítve Moho-felületet, jelöli ki,
ami jelentős sebességugrást okoz a szeizmikus hullám terjedésében.

A Föld belső szerkezete
A köpeny
A kéreg alatt helyezkedik el a nagyobb sűrűségű köpeny, amely
átlagosan 2890 km mélységig, a mag külső határáig tart.
Nagy sűrűségű, szilikátos kőzetekből épül fel valószínűleg.
A P- és S-hullámok egyaránt keresztülhaladnak a köpenyen, ami
arra utal, hogy a köpeny szilárd közegként viselkedik.
Számos bizonyíték mutat azonban arra, hogy igen hosszú,
geológiai időskálán mérve a köpeny nagyon viszkózus
„folyadékként” viselkedik. A köpeny anyaga hatalmas konvekciós
cellákban áramlik nagyon lassan. A köpeny további két részre
osztható.
Benne két, szeizmikus sebességugrásokkal jelentkező felület
külömböztethető meg (másodrendű felületek, Byerly ~ 410 km,
Repetti ~ 980 km). A határfelületek mentén a hőmérséklet-nyomás
viszonyok következtében valószínűleg a kőzetek
szerkezetátalakulása megy végbe. Az alsó köpeny a felső köpeny
és a mag között helyezkedik el.

A Föld belső szerkezete
A mag
A köpeny és a mag határa 2890 km-es mélységben helyezkedik el,
amit felfedezőiről Gutenberg-Wiechert-féle határfelületnek
nevezünk.
A mag túlnyomórészt vasból és nikkelből áll.
A magnak is két része van, melyeket az ún. Lehman-öv választ el.
A külső mag néhány százalékban tartalmazhat könnyebb elemeket
(pl. szilícium, kén). Benne az S-hullámok nem képesek terjedni, és
a P-hullám számára is jelentős sebességcsökkenést okoz. Ebből
arra lehet következtetni, hogy a külső mag olvadt állapotban van.
Létezésére abból következtettek, hogy 103° és 143° epicentrális
távolságban a P-hullám számára szeizmikus árnyékzónát
eredményez.
A belső mag szilárd halmazállapotú, és kevesebb könnyű elemet
tartalmaz, mint a külső mag.

A Föld belső szerkezete
A P- és S-hullám árnyékzónák kialakulása a kis sebességű külső
mag hatására.

A Föld belső szerkezete
Rugalmassági tulajdonságok alapján a köpeny és a kéreg három
részre osztható:
litoszféra, asztenoszféra és a mezoszféra.

http://www.seismology.hu

A Föld belső szerkezete
Litoszféra
A Föld szilikátos öve, ami a földkéregből és a földköpeny felső részéből áll.
Kontinentális területeken mintegy 150-200 km, míg az óceáni területeken
csupán 50-100 km vastag.
Asztenoszféra
A földköpenynek a közvetlenül a litoszféra alatt található, kis merevségű,
alacsony szeizmikus sebességű (LVZ), és jó elektromos vezetőképességű
zónája, amit Gutenberg-csatornának is szokás nevezni.
Vastagsága a kontinentális litoszféra alatt a 200-400 km-t is elérheti, az
óceánok alatt 50-100 km-re csökken.
Benne a P- és S- hullámok csökkent sebességgel haladnak.
Az asztenoszférában kis mértékű olvadást (részleges olvadást)
feltételeznek, mely hozzájárul az asztenoszféra plasztikus viselkedéséhez,
és ezen keresztül a litoszféra lemezek mozgási lehetőségének
biztosításához.
Mezoszféra
Az asztenoszféra és a földmag határa közötti szilárd halmazállapotú, a
mélységgel növekedő nyomással és hőmérséklettel jellemezhető zóna.

