
Paks földrengés kockázatának becslése 
a szeizmicitás alapján

Z S Í R O S  T I B O R *

A dolgozat Paks valószínűségi földrengés veszélyességét vizsgálja.
A probabilistic estimate of seismic hazard at Paks is presented in this paper. 

Работа рассматривает вероятностный сейсмический риск окрестности Пакта

Bevezetés
Az utóbbi évtizedekben jelentek meg azok a 

dolgozatok (Cornell, 1968, Algermissen, Perkins, 
1976, McGuire, 1976), melyek megalapozták a 
szeizmikus veszélyeztetettség szeizmicitáson ala
puló vizsgálatát. A tanulmányunkban alkalma
zott módszer egy valószínűségi földrengés vezsélyez- 
tetettséget határoz meg, nevezetesen megadja, 
hogy a veszélyeztetettség jellemzésére kiválasz
tott paraméter (esetünkben a földrengés intenzitás) 
adott értékét meghaladó földmozgás, adott idő- 
intervallumon belül, mekkora valószínűséggel ke
letkezik a vizsgált pontban. A módszer feltételezi, 
hogy a vizsgált adatkészletben a földrengések egy
mástól függetlenek s időbeni eloszlásuk Poisson- 
-folyamatot alkot, valamint azt, hogy a tapasztalt 
földrengés gyakoriság stacionárius. Alkalmazása 
során négy fő feladatot kell megoldani, melyek a 
következők:

1. földrengési forrásterületek kijelölése,
2. rengések gyakoriságának meghatározása az 

egyes forrás területeken,
3. a veszélyeztetettség jellemzésére kiválasztott 

paraméter (földrengés intenzitás) távolság 
szerinti gyengülésének becslése,

4. veszélyeztetettség számítása.
Valamennyi pont az alábbiakban részletes ismer
tetésre kerül s a Paks térségére vonatkozó ered
ményeket külön fejezet foglalja össze.

1. Földrengések forrásterületei
Az alkalmazott földrengés veszélyeztetettségi 

módszer első lépése a rengések forrásterületeinek 
kijelölése. Ez rendszerint vitára ad alkalmat, 
mivel a forrásterületek körülhatárolásának is
mérvei nincsenek definiálva. Ami biztos az az, 
hogy egy földrengési forrásterületnek földrengése
ket tartalmaznia kell. Esetenként a forrásterületek 
kijelölését a tektonikai elméletek jelentősen be
folyásolják.

Téves és a nemzetközi ajánlásoknak nem meg
felelő azonban az a felfogás, mely a földrengés 
kockázat vizsgálata során a tektonikai ismeretek
nek vagy elképzeléseknek túl nagy — a szeizmici- 
tásnál is nagyobb — jelentőséget tulajdonít. 
Belátható, hogy egy törésvonal léte önmagában
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(szeizmicitás ismerete nélkül) nem sokat mond a 
földrengés veszélyről, hiszen — ha a törésvonal 
mentén rengések keletkezéséről nincs tudomá
sunk — hogyan lehetne ott a földrengés gyakori
ságot meghatározni ? A gyakoriság ismeretére 
pedig minden jelenleg ismert szeizmikus veszélyez
tetettségi módszer alapvetően épít.

Magyarán, egy terület tektonikai ismerete nél
kül, — kellő szeizmicitás mellett — az alkalma
zott földrengés kockázati módszerek minden ne
hézség nélkül képesek valószínűségi veszélyez
tetettséget számolni egy tetszőlegesen kiválasz
tott helyre. Ellenben olyan módszer még nem 
született, mely földrengések felhasználása nélkül 
szeizmikus kockázatot becsülne.

A fentiek miatt nyilvánvaló, hogy a földrengési 
forrásterületek kijelölésénél lényegében a tapasztalt 
szeizmicitásra támaszkodtunk. Ezzel nem azt 
állítjuk, hogy nem fontos az egyéb földtudományi 
ismeretek, tektonikai, geológiai, geodéziai, geo
fizikai adatok összegyűjtése, de a veszélyeztetett
ség becslésében viselt szerepüknek megfelelő he
lyen kell, hogy szerepeljenek.

Az általunk ily módon meghatározott forrás
területeket az 1. ábra szemlélteti. Összesen 14 
forrásterület került kijelölésre. Megjegyzendő, hogy 
valójában van egy 15. forrásterület is, melyet a 
vizsgált hely (Paks) 150 km-es környezetében 
keletkezett azon földrengések jellemeznek, melyek 
nem tartoznak a kijelölt 14 forrásterület egyikéhez 
sem. Vagyis az ún. ,,háttér szeizmicitás” (lásd 4. 
fejezet) is figyelembe lett véve a szeizmikus koc
kázat számításakor.

Az egyes forrásterületek nagysága, ill. az általuk 
tartalmazott rengések gyakorisága természetesen 
meghatározó lehet adott vizsgálati pontra, azon
ban a forrásterület megváltoztatása csak akkor 
jelenthet érdemi változást a veszélyeztetettségben, 
ha az együttjár jelentős területi, ill. rengésgyakori
ság változással. (Lényeges e kérdésnél, hogy a vál
toztatott forrásterülettől mekkora távolságban 
helyezkedik el a vizsgált pont.) E hatás tanulmá
nyozására megváltoztattuk a 4. forrásterület alak
ját a 2. ábrán feltüntetett módon. (Szaggatott vonal 
jelöli a módosított 4. forrászónát, mely a vizsgált 
helyhez (Paks) közel helyezkedik el, s nagysága 
jelentősen (több mint 50%-kai) csökkent az eredeti 
területhez képest.) Vizsgálataink szerint azonban 
az ily módon meghatározott rengésgyakoriság
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1. ábra. Földrengési forrásterületek 
Puc. 1. Территории сейсмических источников 
Fig. 1. Earthquake source zones
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2. ábra. Földrengési forrásterületek a 4. forrásterület módosításával 
Puc. 2. Территории сейсмических источников при модифицировании четвёртой территории источника

Fig. 2. Earthquake source zones with the modification of source area 4
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Pakson a legrosszabb esetben is csak 2%- körüli 
értékkel tér el a végeredményként kapott gyakori
ságtól (lásd 5. fejezet), vagyis ennek hatása el
hanyagolható.

2. Földrengések gyakorisága
Az itt tárgyalt statisztikai becslések célja az, 

hogy az egyes forrásterületekre meghatározzuk a
logN=a + bI0 (1)

gyakorisági összefüggést, ahol
N  — az I 0 epicentrális intenzitásnál nagyobb 

földrengések száma,
a,b — állandó értékek, melyek jellemzik a vizs

gált terület szeizmicitását.
Ennek vizsgálatához a Kárpát-medence földren
géseit tartalmazó katalógus (Zsíros et dl., 1988) 
felújított változata szolgált alapul. Mivel a veszé- 
lyeztetettségi módszer a földrengések keletkezését 
Poisson-folyamatként kezeli, a földrengés gyakori
ság meghatározásánál az elő- és utórengéseket
— minthogy azok nem követik a Poisson-eloszlást
— nem vettük figyelembe. Természetesen a vizs
gálatból kimaradtak azok a rengések is, melyek 
keletkezési helye, ill. epicentrális intenzitása na
gyon bizonytalan. (Az ilyen rengések epicentrális 
pontossága E , míg intenzitás pontossága К  jelzés
sel szerepel a katalógusban.) Mindezeken túl a 
földrengés gyakoriság meghatározásának sarka
latos pontja az adatkészlet homogenitása, teljes
sége. A fenti adatbázis vizsgálata alapján úgy 
találtuk, hogy adatkészletünket / 0>5° esetén 
1700-tói, 8°> I0>7° esetén 1800-tói, 7°> I0>6° 
esetén 1850-tői, s 6 ° > /0>5° esetén 1880-tói te
kinthető teljesnek. A fentiek alapján a földren
gések gyakorisága a következő képet mutatja az 
egyes forrásterületeken:

J  elölések:
I 0 — epicentrális intenzitás (MSK),
N  — rengések éves kumulatív száma,
T  — ismétlődési periódus években.

1. forrásterület

logN= l,010(-f-/ — 0,094) -  0,423( + / -  0,013)/o
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10 . forrásterü let

/ 0 5° 6° 7° 8° 9°

N  0,1011 0,0329 0,0043 0,0017
T  10,0 30,4 232,6 580,0_____ —

logN=2,131( + / —0,100) — 0,621( + / — 0,015)/0

11. forrásterület
/ 0 5° 6° 7° 8° 9°

N  1,2306 0,2306 0,0770 0,0138
Т  0,8 4,3 13,0 72,5_____ —

logN=3,632( + /  -  0,370) -  0,733( + / -  0,052)/0

12. forrásterület

/ 0 5° 6° 7° 8° 9°

N  4,9278 2,4233 0,3447 0,0500 0,0121
Т  0,2 0,4 2,9 20,0 82,9

10°
N  0,0034
Т  290,0_________________________________

logN=4,201 (+ / -  0,125) -  0,673( + / -  0,021 ) /0

13. forrásterület

10 5° 6° 7° 8° 9°

N  0,5671 0,3444 0,1444 0,0207 0,0069
Т  1,8 2,9 6,9 48,3 45,0

logN=2,457( + / — 0,152) -  0,505( + / -  0,024)/0

14. forrásterület

/ 0 5° 6° 7° 8° 9°

N  0,5346 0,2073 0,0787 0,0155 0,0034
Т  1,9 4,8 12,7 64,4 290,0

logN=2,596( + / -  0,099) -  0,552( + / -  0,015)/0

Háttér szeizmicitás
(Paks azon 150 km-es környezete, mely kívül esik 
az előző 14 forrászóna területén)

I 0 5° 6° 7° 8° 9°

N  0,1090 0,0347 0,0026 —
T  9,2 28,8 380,0______— —

%iV=3,198( + /-0,148)-0,811( + /-0,025)70

A gyakorisági összefüggés alkalmazásánál vala
mennyi forrásterülethez egy felső / m ax  értéket kell 
rendelni, melynél nagyobb epicentrális erősségű

Az epicentrum néhány kilométeres környezetében 
azonban feltételeztük, hogy a megrázottság azonos 
az epicentrális intenzitással, azaz

I  = I 0 ha R ^ R 0 (3)

ahol Ro = exp- -° -————
C3

A (2) összefüggés állandóinak meghatározásához a 
Pannon-medence legjobb észlelési anyagával ren
delkező földrengéseit használtuk fel. Csak azokra a 
rengésekre támaszkodtunk, ahol az epicentrális 
intenzitás mellett legalább három izoszeizta adatai 
rendelkezésre álltak. Az átlagos intenzitás gyen
gülés meghatározásában felhasznált 30 földrengési, 
adatait az 1. táblázat foglalja össze.
I K—к izoszeizta értéke, R r — I k izoszeizta átlagos 
sugara. A legkisebb négyzetek módszerével végzett 
illesztés alapján a (2) összefüggés konstansainak 
értékei: cx= 2,36, c2—0,90, cz— — l,22. Az R > R Q 
esetén tehát a veszélyeztetettség becslésében fel
használt összefüggés:

1=2,36 + 0,910 -  l,22lnR (4)
míg az intenzitás reziduálok szórása: oi=0,59.
Ennek megfelelően az EQRISK programban (lásd
4. fejezet) alkalmazott intenzitás gyengülését a
3. ábra szemlélteti.
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4. Veszélyeztetettség becslése
A számítások lényegi alapját a ,, telj es valószínű

ség elmélete” adja:

P[A]= f  f  P[A I s és r]fs(s)fR(r)dsdr (5)

ahol P  a valószínűséget jelenti, A az eseményt, 
melynek valószínűségét keressük; az S  és R  pedig 
folytonos, egymástól független véletlenszerű vál
tozók, melyek befolyásolják az A eseményt.
Vagyis annak valószínűségét, hogy az A esemény,
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egymástól függetlenek, a (8) egyenletből adódik, 
hogy valamennyi rengésre a magnitúdó kumulatív 
eloszlása a következő':

юс ” ~ г._, гоо -

3. ábra. Intenzitás gyengülés az epicentrális távolság 
függvényében

Рас. 3. Ослабление интенсивности в функции от 
эпицентрсльного расстояния

Fig. 3. Attenuation curves of intensity vs. epicentral 
distance

fellép megkaj^juk, ha összeszorozzuk adott s és г 
értékekhez tartozó A  esemény feltételes valószínű
ségét az s és r paraméterek egymástól független 
valószínűségi sűrűség függvényeivel, s az összes 
5 és r lehetséges értékein keresztül integráljuk. 
Jelen esetben az A azt az eseményt jelenti, amikor 
földrengés hatására a vizsgált pontban a föld
mozgás egy adott szintet meghalad. A földmozgást 
jellemezheti a földrengési intenzitás, maximális 
gyorsulás, sebesség vagy egyéb paraméter. Az (5) 
egyenletben esetünkben s jelenti a földrengés 
méretét (magnitúdóját vagy epicentrális intenzitá
sát), az r pedig a vizsgált helytó'l való távolságot. 
Egy adott helyen az /  (véletlenszerű) földmozgás 
s és r szerinti feltételes eloszlásának meghatározá
sához a normális eloszlást tételeztük fel. A föld
mozgás (feltételes) eloszlásának átlagát az alábbi 
formula reprezentálja:

mj(s, г)=с1 + с25 + с3/?г(г-Ьг0) (6)
ahol cv c2, c3 és r0 állandók, s a földrengés mérete, 
r pedig az epicentrális, ill. hipocentrális távolság. 
Normális eloszlást feltételezve és a (6) egyenletet 
felhasználva írhatjuk:

P[A I s és r] =P[I > i I s és r] = Ф* X
X^ l-C i-^ -g n In (r  + *o) j (?j

ahol Ф* a normalizált normális eloszlás kumula
tív komplementere, oi pedig s és r paraméterektől 
függetlennek feltételezett szórás.

Tekintsük most a földrengés méretének, a mag
nitúdónak az eloszlását. Feltételezzük, hogy azon 
földrengések száma {nM), melyek magnitúdója 
meghaladja az M  értéket kielégíti az alábbi össze
függést (Richter, 1958)

log пм=а — ЬМ (8)
ahol a és Ъ konstansok jellemzik a vizsgált forrás
területet. Feltételezve, hogy a forrás területen az 
egymást követő földrengések méretei (magnitúdói)

Az / R(r) sűrűségfüggvény a forráshely (epicentrum) 
és a vizsgált hely közötti távolság függvénye. 
Magnitúdó helyett természetesen az epicentrális 
intenzitás is használható. Ekkor a (6) ill. (11) 
egyenletek a következő alakot öltik:

f i 0( h )—ß к exp{ ß(Iо /„)), I q — I  — I i (lő)

ahol к és ß (10) egyenlethez hasonló módon 
fejezhető ki. Az I  földmozgással (intenzitással) 
kapcsolatos veszélyeztetettség meghatározása a 
(13) egyenlet numerikus integrálásával történik.

A földrengés kockázat gyakorlati becslését 
általában számítógépes j>rogramok segítségével 
végzik. Az általunk használt EQRISK-program 
(McGuire, 1976) igen hajlékony, könnyen kezel
hető, s emellett jó hatásfokkal számol. A forrás- 
területek, mint bemeneti adatok, szinte bármilyen 
négyszögletes alakban szerepelhetnek, melyek á t
fedhetik egymást, s egy forrásterületet több al- 
forrásterületre is lehet bontani. Ezáltal a legkülön-
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bözőbb alakzatú forrászónák is kezelhetők. A 
vizsgált pont s egy adott forrásterület között a 
program kiszámítja a legkisebb s a legnagyobb 
távolságot. Ezután — ha a vizsgált pont a forrás
területen kívül található — a két távolság közötti 
részt a forrásterületen adott számú körívekkel 
részterületekre bontja, s a forrásterületre vonatkozó 
teljes rengés gyakoriságot ezen részterületek nagy
ságának arányában szétosztja. Ha a vizsgált hely
hez a forrásterület legközelebbi pontja 100 és 
250 km között van, akkor a forrásterület részterü
letekre való bontása durvábban történik, s ha a 
távolság 250 és 500 km közötti, akkor a forrás
terület teljes szeizmicitását a terület középpont
jához (koordináták átlaga) rendeli. Az a forrás
terület melynek legközelebbi pontja a vizsgált 
helytől több mint 500 km-re található, az a veszé

lyeztetettség vizsgálatában nem vesz részt. Ha a 
vizsgált hely egy adott forr ás terüle ten fekszik, 
akkor a vizsgált helytől a forrásterület legközelebbi 
oldaláig adott számú körgyűrűt határoz meg a 
program, majd a fennmaradó forrásterületi része
ket az előzőekben vázolt módon közelíti.

A kijelölt forrásterületeken kívül tapasztalt 
,,háttér szeizmicitás” is figyelembe vehető. E 
szeizmicitást a vizsgált hely 150 km-es sugarú 
területén azon rengések várható éves gyakorisága 
jellemzi, mely rengések kívül esnek a kijelölt forrás
területeken.

A program valamennyi forrásból kiszámítja a 
vizsgált helyre jutó földrengés intenzitást, s meg
határozza a várható />  Г  intenzitás éves gyakori
ságát, ahol Г  egy tetszőlegesen választott érték. 
A veszélyeztetettség számítása azzal a feltételezés-

2. Táblázat Таблица 2. Table 2;
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sei történik, hogy a földrengések időbeni eloszlása 
Poisson-eloszlást alkot. Ekkor a veszélyeztetettsé
get, vagyis azt a P ( / > / ’,£) valószínűséget, hogy 
adott t időszak alatt, a vizsgált helyen / > / ’ 
intenzitású megrázottság keletkezik, az alábbi 
módon számíthatjuk:

P ( /> P , t) =  1 -e x p (-N t)  (16)
ahol
t — vizsgált időszak (években),
N  — kumulatív gyakoriság

5. Eredmények
Felhasználva a forrásterületek eloszlását (1. 

ábra), a forrásterületekre megállapított rengés 
gyakoriságokat (lásd 2. fejezet), s az intenzitás 
gyengülésre kapott (4) összefüggést, meghatároz
tuk a Pakson ( Ф=46,63, X=18,85) várható éves 
rengésgyakoriságot (V), s az 1000 évre vonatkozó 
veszélyeztetettséget (P(I> F , t —1000)), a 4°< 
<  Г  < 9° intenzitás intervallumban. Az eredménye
ket a 2. táblázatban foglaltuk össze, ahol zárójelben 
feltüntettük azon gyakorisági, ill. veszélyeztetett- 
ségi értékeket is, melyek a rengésgyakorisági 
összefüggések (lásd 2. fejezet) szórásai alapján 
adódtak.

A (16) összefüggés alapján természetesen bár
mely t időszakra számítható a veszélyeztetettség. 
Ha a kockázat mértékét 30%, 10% ill. ú%-nak 
vesszük, és vizsgáljuk a t=100, 500,1000 és 10 000 
éves időszakokat, akkor Pakson az adott időszakok 
alatt, a fenti veszélyeztetettségi szintek mellett 
várható intenzitás értékek — (16) összefüggés és 
2. táblázat felhasználása alapján — az alábbiak.

3. Táblázat Таблица 3. Table 3• 

Időszak (t) Kockázati szint (P)

Vagyis pld. 10 000 éves időszakra azt mondhatjuk, 
hogy 95% valószínűséggel Pakson nem keletkezik 
7,8 intenzitásnál nagyobb földmozgás. Természe
tesen a (16) összefüggés és a 2. táblázat segítségé
vel bármely időszakra és kockázati szintre meg
határozható a Pakson várható földrengés inten
zitás.

A földrengés intenzitáshoz tartozó gyorsulás 
értékekről csak irodalmi adatok (Leeds, 1973) 
alapján tudunk tájékoztatást adni. A két para
métert összehasonlító vizsgálatok száma egyrészt 
kevés, másrészt az adatok jelentősen szórnak. 
A 4. ábra szemlélteti az egyes földrengés intenzitá
sokhoz rendelhető maximális gyorsulás értékek 
eloszlását különböző szilárdságú altalajok esetén.
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