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Dynamický model konečného zemětřesného 

zdroje

 Model zdroje: matematická reprezentace zdroje - umožňuje nám chápat, 

jak zdroj funguje, umožňuje provádět výpočty – například vlnové pole 

buzené zdrojem v Zemi. 

 Model konečného zdroje: rozměry zdroje nelze oproti observační škále 

zanedbat, např. jsme blízko u zdroje, nebo nás zdroj zajímá sám o sobě      

(x bodový model – např. double couple) 

 Dynamický model zdroje: liší se od kinematického modelu hraniční 
podmínkou na zlomu:  

 Kinematický model: podmínka na spojitost napětí a explicitně skluz

 Dynamický model: podmínka na spojitost napětí a vztah mezi skluzem a napětím 

(zákon tření). 

 V dynamickém modelu je skluz součástí řešení pohybové rovnice.



Zákon tření na zlomu (linear slip-weakening)

 𝑇 𝐷 = (𝑇𝑢)(1 −
𝐷

𝐷𝑐
) pro 0 < 𝐷 < 𝐷𝐶

𝑇 𝐷 = 0 jinak.

 D – skluz

 T- tření

 Tu - pevnost (upper yield stress)

 T0 - počáteční napětí 

 DC – kritická délka skluzu 

 GC = T0 DC /2 – fracture surface energy



Inverze na parametry zemětřesného 

zdroje

 Hledané parametry: pokles napětí na zlomu a parametry zákona tření (u 

kinematické inverze bychom hledali rovnou skluz)

 Data: seismogramy na povrchu

 Kritérium: co možná nejlepší shoda syntetických a pozorovaných 

seismogramů ve smyslu L2 normy.

 Syntetické seismogramy: ze skluzu pomocí reprezentačního teorému 

(Greenovy funkce, rychlostní model), skluz jako řešení pohybové rovnice, 



Metoda (Twardzik et al., 2014)

 Dynamické modelování: 

 řešení elastodynamické rovnice pomocí konečných diferencí 4. 

řádu v krychlové oblasti, posunuté sítě (Madariaga, Olsen 1998)

 hraniční podmínky: spojitost napětí

 na zlomu může být nespojité posunutí (skluz) –trakce svázaná se        
skluzem dle SW zákona. 

 Na bočních stěnách a dole Claytonovy-Enquistovy absorbující 
podmínky, nahoře volný povrch

 počáteční podmínky: homogenní, jen na zlomu počáteční napětí 

a kruhová oblast s T>Tu

 Parametrizace:



Parametrizace – bariérový model

 8 geometrických parametrů (5 určujících eliptickou oblast, tři určujících 

nukleační zónu)

 2 parametry určující počáteční napětí:

T0 - počáteční napětí uvnitř elipsy, 

α– napětí uvnitř nukleační zóny

 2 parametry určující vlastnosti tření:

Tu – pevnost (upper yield stress) 

DC – charakteristická vzdálenost



Metoda (Twardzik et al., 2014)

 Greenovy funkce:  diskrétní vlnová čísla (Axitra, Cotton 

a Coutant, 1997), předpoklad izotropního prostředí,

1-D vrstevnatý rychlostní model)

 Syntetické seismogramy – konvoluce skluzu s 

Greenovymi funkcemi

 Inverze: Nejbližší soused (Sambridge, 1999)

Ameri, Gallovič, Pacor (2012)



Souhrnně

2) Výpočet pomocí 

konečných diferencí => 

průběhu skluzu na zlomu

 3) Konvoluce skluzu s 
Greenovými funkcemi => 

syntetické seismogramy na 
stanicích 

4) Porovnání syntetických 

seismogramů s 

pozorovanými 

seismogramy=> misfit

5) Na základě hodnoty misfitu 

generování nových modelů

1) Vygenerování 

počátečních modelů 



Aplikace: zemětřesení Amatrice

 městečko Amatrice, střední Itálie (Apeniny)

 24.8. 2016

 299 obětí

 První ze sekvence loňských tří velkých zemětřesení 

Strike Dip Rake

165° 49° -78°

Zdroj: 
USGS Michelle et al., 2016



Data

 19 stanic

 Posunutí, filtrovaná kauzálním Butterworthovým

filtrem čtvrtého řádu ve frekvenčním rozmezí 

0.05 - 0.5 Hz. 

 Trvání záznamu je 102.4 sekund, vzorkování 0.2 s, 

tj. 1024./0.2= 512 vzorků na stanici



Výsledky – optimální model

 Tu = 3.1 MPa, T0 = 2.6 MPa

 DC = 0.22 m

 Průměrný pokles napětí: 2.5 MPa



Vývoj skluzu pro nejlepší nalezený model



 Redukce variance (VR): 0.64

 Magnitudo: 6.1



Porovnání s kinematickou inverzí 

(metoda LinSlipInv, Gallovič et al., 2015): 

rychlost skluzu





Redukce variance (VR): 

Dynamická inverze - 0.64

Kinematická inverze – 0.80



Výsledky – odhad neurčitostí

V

R













Rozptyl seismogramů 

pro nejlepší modely



Děkuji za pozornost



Vyhlídky

 Plně Bayesovská inverze







Přímá a obrácená úloha

 Přímá úloha: z daného modelu a teorie předpovíme pozorování (příklad: 
výpočet posunutí na povrchu z rozložení sil v Zemi) 

 Obrácená (inverzní úloha): Na základě pozorování usuzujeme modelové 
parametry. Pro nelineární teorii je pro vyřešení typicky nutné umět počítat 
přímou úlohu. 

 Problém: nejednoznačnost => nutné používat statistické metody. Typicky buď:

 Hledáme model, jehož předpovědi ve zvolené normě nejlépe odpovídají datům

 Nebo rovnou hledáme hustotu pravděpodobnosti pro modelové parametry –
nekonečně víc informací, ale těžší, navíc nutné přidat předpoklady

 Obrázky: unimodální funkce (data) + složité pdf (Tarantola)



Kinematický vs dynamický model 

zdroje

 Hraniční podmínky na zlomu:

 Kinematický model: podmínka na spojitost napětí a explicitně skluz

 Dynamický model: podmínka na spojitost napětí a vztah mezi skluzem a napětím 

(zákon tření). V dynamickém modelu je skluz součástí řešení pohybové rovnice. 



Data

 19 nejbližších stanic, (displacement) filtr, frekvence

 Odkud (?) 



Nejbližší soused

 Pomocí NA prohledáme modelový prostor, získáme vzorky seřazené podle 

velikosti misfitu.

 Algoritmus: 

1. Vygeneruj 𝑛𝑖 počátečních vzorků v modelovém prostoru, ke každému 

vzorku spočítej misfit. Zapamatuj si množinu 𝑀𝑏 𝑛𝑏 vzorků s nejlepším 

misfitem. 

2. Rozděl modelový prostor na Voroného buňky příslušné každému z 𝑛𝑖 vzorků



Předpokládejme, že máme n různých vzorků označených celočíselným indexem.
i-tá Voroného buňka je množina všech bodů, jejichž vzdálenost k i-tému vzorku je menší, než ke kterémukoliv jinému vzorku. 

 Průnik poloprostorů vytvořených n-1 nadrovinami, které půlí a jsou kolmé ke spojnici i-tého a k-tého vzorku (𝑖 ≠ 𝑘) (a 
které obsahují daný i-tý vzorek).

 => konvexní mnohostěny

 Tvar závisí na definici vzdálenosti

Speciálně: 

 V 1-D jsou to otevřené intervaly, jejichž hraniční body leží 

přesně uprostřed sousedících vzorků.

ve 2-D je to průnik polorovin

definovaných poloosami mezi spojnicí 

i-tého a k-tého vzorku,

Voroného buňky (Voronoi cells)



Nejbližší soused

 Algoritmus: 

1. Vygeneruj 𝑛𝑖 počátečních vzorků v modelovém prostoru, ke každému 

vzorku spočítej misfit. Zapamatuj si množinu 𝑀𝑏 𝑛𝑏 vzorků s nejlepším 

misfitem. 

2. Rozděl modelový prostor na Voroného buňky příslušné každému z 𝑛𝑖 vzorků

3. V buňkách příslušných prvkům z 𝑀𝑏 vygeneruj náhodnou procházkou 𝑛𝑛
nových vzorků.

4. Opakuj krok 1 s nově získanými  ni = 𝑛𝑏 ∙ 𝑛𝑛 vzorky.



Otázky

 Jak dobře lze vystihnout seismogramy pomocí jednoduchého fyzikálního 

modelu zdroje? 

 Jak si dynamická inverze stojí v porovnání s kinematickou? 

 Jaké parametry je možné dobře omezit, jak je to s jejich jednoznačností? 


