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IZVLEČEK
Danes verjetnostno ocenjevanje potresne nevarnosti pripisuje velik pomen seizmotektonskim
podatkom, ki jih podajamo predvsem v obliki aktivnih prelomov in seizmotektonskih območij.
Aktivni prelomi v Sloveniji so bili v zadnjih letih predmet obsežnih raziskav. Rezultati so
spodbudili podrobnejšo analizo največje opažene magnitude potresov, seizmogene globine in
nivoja aktivnosti na podlagi pretekle seizmičnosti. Uporabil sem zgodovinsko-instrumentalni
(od leta 456 do leta 2013) in instrumentalni (od leta 2004 do leta 2014) katalog potresov, prvega
za določitev največje opažene magnitude in drugega za oceno seizmogene globine. Analizo
sem izvedel z orodji GIS, ki so olajšala analizo danih geoloških in seizmoloških razmer v
Sloveniji. Vzpostavil sem prostorski odnos med tektonskimi podatki in preteklo seizmičnostjo,
kar mi je omogočilo opredelitev največje opažene magnitude, seizmogene globine in nivoja
aktivnosti po tektonskih območjih, seizmotektonskih območjih, celicah in prelomnih območjih.
Slednja sem oblikoval na podlagi tras aktivnih prelomov. Zanesljivost analize seizmogene
globine sem izboljšal z opredelitvijo različnih meril pri izboru potresov iz instrumentalnega
kataloga, s katerimi sem izločil slabo locirana žarišča potresov. Rezultate analiz največje
opažene magnitude in seizmogene globine prikazujem na kartah za tektonska območja,
seizmotektonska območja, celice in prelomna območja. Ugotavljam, da se v splošnem
najmočnejši potresi pojavljajo v zahodni in osrednji Sloveniji, z nekaterimi izstopajočimi
vrednostmi tudi v drugih predelih Slovenije. Globina potresov je v splošnem večja v zahodnem
delu Slovenije. Analizo nivoja aktivnosti sem izvedel na podlagi geoloških in seizmoloških
podatkov za prelome. Geološke podatke sem uporabil za izračun nivoja aktivnosti iz hitrosti
premikanja ob prelomu in seizmološke podatke za štetje potresov znotraj določenega
prelomnega območja. Štetje potresov je temeljilo na popolnem delu (od leta 1875 do leta 2013)
zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov z izločenimi odvisnimi dogodki. Seizmološki
nivo aktivnosti sem izračunal na podlagi treh različnih pristopov, od katerih sta dva moji
različici standardnega postopka. Razlike v izračunanem nivoju aktivnosti med posameznimi
pristopi so za nekatere prelome precej velike. Rezultati analiz največje opažene magnitude,
seizmogene globine in nivoja aktivnosti bodo uporabljeni pri določanju vhodnih parametrov za
verjetnostno oceno potresne nevarnosti v Sloveniji.

Ključne besede: potresna nevarnost, seizmotektonika, GIS, potresni izvor, seizmogena
globina, največja opažena magnituda, nivo potresne aktivnosti
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ABSTRACT
Nowadays a seismotectonic input is very important in a probabilistic seismic hazard analysis.
It is commonly given in the form of active faults or seismotectonic areas. Active faults in
Slovenia have been a subject of extensive investigations in the past few years. The results of
those investigations encouraged the detailed analysis of maximum observed earthquake
magnitude, seismogenic depth and activity rate based on the past seismicity. In this analysis,
use was made of a historical-instrumental (from the year 456 to the year 2013) and an
instrumental earthquake catalogue (from the year 2004 to the year 2014). The former was used
to determine maximum observed earthquake magnitude while the latter to assess seismogenic
depth. The analysis has been carried out using GIS tools. A spatial relationship between tectonic
data and past seismicity has been established in order to analyse maximum observed earthquake
magnitude, seismogenic depth and activity rate for tectonic areas, seismotectonic areas, grid
cells and fault zones. Fault zones are based on the traces of active faults. The reliability of the
seismogenic depth analysis has been improved by defining certain criteria with the purpose of
eliminating imprecisely located earthquakes. The results of maximum observed earthquake
magnitude and seismogenic depth analysis are presented on the maps for tectonic areas,
seismotectonic areas, grid cells and fault zones. In general, the strongest earthquakes occur in
western and central Slovenia, with some appearing also in other parts of Slovenia. Earthquakes
are in general deeper in western Slovenia. The activity rate analysis on faults has been carried
out using geological and seismological data. Geological data has been used to calculate activity
rate from the slip rate of a particular fault and seismological data to count the earthquakes that
fell within a particular fault zone. To count the earthquakes, the complete part (from the year
1875 to the year 2013) of the historical-instrumental earthquake catalogue was used with
dependent events removed. Seismological activity rate has been calculated with three different
approaches, of which two are a modified version of standard procedure. For some faults,
calculated activity rate varies greatly between separate approaches. The results of maximum
observed earthquake magnitude, seismogenic depth and activity rate analysis are going to be
used for the determination of input parameters for the probabilistic seismic hazard analysis in
Slovenia.

Key words: seismic hazard, seismotectonics, GIS, seismic source, seismogenic depth,
maximum observed magnitude, activity rate
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
V okviru magistrskega dela sem izvedel analizo seizmotektonskih podatkov za namen
verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti, zato magistrsko delo začenjam z opisom
teoretičnih osnov ocenjevanja potresne nevarnosti. Najprej podajam definicijo potresne
nevarnosti ter navajam ključne razlike med determinističnim in verjetnostnim pristopom.
Naštejem tudi osnovne sestavne dele verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti. Pri
ocenjevanju potresne nevarnosti, tako determinističnem kot verjetnostnem, je ključnega
pomena opredelitev potresnih izvorov. Različne oblike le-teh podajam v nadaljevanju. Cilj
magistrskega dela je bil opredeliti največjo opaženo magnitudo potresov, seizmogeno globino
in nivo aktivnosti po potresnih izvorih ter največjo opaženo magnitudo potresov in seizmogeno
globino po tektonskih in seizmotektonskih območjih. Velik del teoretičnega dela zato obsega
teoretična podlaga, ki je potrebna za dosego tega cilja. V delu podajam tudi teoretične osnove
za izračun pospeška nihanja tal in izračun potresne nevarnosti. V poglavju predhodnih raziskav
opisujem ključne projekte ocenjevanja potresne nevarnosti, ki so bili izvedeni v globalnem,
kontinentalnem in regionalnem merilu. Poglavje zaključim z opisom ocenjevanja potresne
nevarnosti na slovenskih tleh.
Danes verjetnostno ocenjevanje potresne nevarnosti pripisuje velik pomen seizmotektonskim
podatkom, ki jih podajamo predvsem v obliki aktivnih prelomov in seizmotektonskih območij.
Aktivni prelomi v Sloveniji so bili v zadnjih letih predmet obsežnih raziskav. Rezultati tovrstnih
raziskav so spodbudili podrobnejšo analizo največje opažene magnitude potresov, seizmogene
globine in nivoja aktivnosti na podlagi pretekle seizmičnosti. Uporabil sem zgodovinskoinstrumentalni (od leta 456 do leta 2013) in instrumentalni (od leta 2004 do leta 2014) katalog
potresov, prvega za določitev največje opažene magnitude in drugega za oceno seizmogene
globine. Analizo sem izvedel z orodji GIS, ki so olajšala analizo danih geoloških in
seizmoloških razmer v Sloveniji. Vzpostavil sem prostorski odnos med tektonskimi podatki in
preteklo seizmičnostjo, kar mi je omogočilo opredelitev največje opažene magnitude potresov,
seizmogene globine in nivoja aktivnosti po tektonskih območjih, seizmotektonskih območjih,
celicah in prelomnih območjih. Slednja sem oblikoval na podlagi tras aktivnih prelomov.
Objektivnost analize seizmogene globine sem izboljšal z razdelitvijo obravnavanega območja
na pravokotne celice, ki so omogočile analizo globin potresov, neodvisno od tektonskih
podatkov.
Zanesljivost analize seizmogene globine sem izboljšal z opredelitvijo različnih meril pri izboru
potresov iz instrumentalnega kataloga, s katerimi sem izločil slabo locirana žarišča potresov.
Rezultate analiz največje opažene magnitude in seizmogene globine prikazujem na kartah za
tektonska območja, seizmotektonska območja, celice in prelomna območja.
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Po opravljenih analizah seizmogene globine in največje opažene magnitude sem se posvetil
izračunu nivoja aktivnosti in magnitudno-frekvenčni porazdelitvi po prelomnih območjih.
Analizo nivoja aktivnosti sem izvedel na podlagi geoloških in seizmoloških podatkov.
Geološke podatke sem uporabil za izračun nivoja aktivnosti iz hitrosti premikanja ob prelomu
(geološki nivo aktivnosti) in seizmološke podatke za štetje potresov znotraj določenega
prelomnega območja (seizmološki nivo aktivnosti). Štetje potresov je temeljilo na popolnem
delu (od leta 1875 do leta 2013) zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov z izločenimi
odvisnimi dogodki. Izvedel sem ga po treh različnih pristopih, ki na primeru nekaterih prelomov
dajo povsem različne vrednosti izračuna nivoja aktivnosti.
Zgodovinsko-instrumentalni katalog potresov se je izkazal kot ustrezen za določitev največje
opažene magnitude potresov po tektonskih, seizmotektonskih in prelomnih območjih. Največjo
opaženo magnitudo potresov po prelomnih območjih sem zanesljivo določil šele z dodatno
presojo, na podlagi katere podajam ustreznejšo karto. Z vidika največje opažene magnitude
tektonska območja dobro predstavijo obravnavano ozemlje, vendar so za namen ocenjevanja
potresne nevarnosti primernejša seizmotektonska območja, ki nam omogočajo podrobnejšo
analizo. Iz rezultatov analize največje opažene magnitude potresov je razvidno, da se v
splošnem najmočnejši potresi pojavljajo v zahodni in osrednji Sloveniji, z nekaterimi
izstopajočimi vrednostmi tudi v drugih predelih Slovenije.
Seizmogeno globino po tektonskih območjih, seizmotektonskih območjih, celicah in prelomnih
območjih sem na podlagi instrumentalnega kataloga potresov lahko dobro določil šele z
uporabo različnih meril za izločanje slabše lociranih žarišč potresov. Izmed šestih opredeljenih
meril sem po lastni presoji izbral le eno, za katero trdim, da glede na prostorski obseg potresov
v pripadajočem podkatalogu najzanesljivejše prikaže porazdelitev globine žarišč potresov na
obravnavanem območju. Rezultate analize podajam za 95. percentil globine žarišč potresov, ki
ga opredeljujem kot seizmogeno globino.
Vrednosti 95. percentila globine žarišč potresov sem na podlagi izbranega merila lahko
zanesljivo določil za razmeroma širok pas, ki se iz severozahodnega in zahodnega dela
Slovenije razširja proti njenemu južnemu in osrednjemu delu ter za območja osrednjega in
vzhodnega dela Slovenije. Z bistveno manjšo zanesljivostjo sem seizmogeno globino določil
za severni, severovzhodni in jugozahodni del Slovenije zaradi majhnega števila potresov in
slabše lociranih žarišč potresov. Seizmotektonska območja porazdelitev 95. percentila globine
potresov prikažejo bolje kot tektonska območja. Rezultati analize seizmogene globine po
seizmotektonskih območjih so zato primernejši za ocenjevanje potresne nevarnosti. Iz
rezultatov analize 95. percentila globine žarišč potresov je razvidno, da je globina potresov v
splošnem večja v zahodnem delu Slovenije. Končni rezultat analize 95. percentila globine
potresov za prelomna območja prikazujem na karti, kjer so posebej označeni prelomi, za katere
je bila seizmogena globina določena na podlagi manj kot 10 potresov v pripadajočih prelomnih
območjih.
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Iz rezultatov analize 95. percentila globine po prelomnih območjih sem za vse pripadajoče
prelome izračunal oceno navorne magnitude potresov za pretrg po celotni površini preloma, ki
se dobro ujema z ocenjeno navorno magnitudo potresov za pretrg po celotni dolžini preloma.
Na podlagi popolnega dela zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov, iz katerega sem
predhodno izločil odvisne potresne dogodke, sem s tremi različnimi pristopi izračunal
seizmološki nivo aktivnosti po prelomnih območjih. Na podlagi omenjenih treh pristopov, od
katerih sta drugi in tretji pristop moji različici standardnega postopka, ugotavljam, da je
seizmološki nivo aktivnosti prelomov precej nezanesljiv. Kot izhodišče za ocenjevanje potresne
nevarnosti zato predlagam uporabo izračunanih vrednosti nivoja aktivnosti za prvi pristop, s
katerim ohranjamo nivo potresne aktivnosti, izračunan za potrese znotraj vseh prelomnih
območij. Kjer je smiselno, lahko vrednosti prvega pristopa dopolnimo z rezultati izračuna za
tretji pristop in jih v logičnem drevesu ustrezno utežimo.
Za namen seizmotektonske analize sem v programskem jeziku Python izdelal številne skripte,
ki olajšajo delo z veliko količino podatkov in kot celota predstavljajo namensko orodje za
obdelavo vhodnih podatkov za ocenjevanje potresne nevarnosti. Napisane skripte skupaj s
celotnim postopkom seizmotektonske analize predstavljajo celostno metodo za povezovanje
seizmoloških in tektonskih podatkov, ki jo bo mogoče preveriti na podlagi spremenljivosti
rezultatov pri izračunu karte potresne nevarnosti.
Rezultati analiz največje opažene magnitude, seizmogene globine in nivoja aktivnosti po
tektonskih, seizmotektonskih in prelomnih območjih so sinteza znanj iz različnih strok in bodo
uporabljeni pri določanju seizmoloških vhodnih parametrov za verjetnostno oceno potresne
nevarnosti pri izdelavi nove karte potresne nevarnosti Slovenije.
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1 UVOD
Tektonsko dejavna območja so neprestano izpostavljena potresom, ki imajo lahko velik vpliv
na varnost ljudi in povzročijo ogromno gmotno škodo. O potresni ogroženosti govorimo takrat,
ko potresi s svojimi učinki na površju (npr. tresenjem tal, porušitvijo tal, površinskim pretrgom)
negativno vplivajo na družbo. Izhodišče za izračun potresne ogroženosti je ocenjevanje
potresne nevarnosti, s katerim opredelimo fizikalne učinke potresov na površju, brez vpliva na
družbo. Seizmičnost nekega območja pogojujejo tektonske razmere. Njihovo poznavanje je
ključno za izračun potresne nevarnosti in izvedbo preventivnih ukrepov, s katerimi je mogoče
ublažiti omenjene vplive na družbo in s tem zmanjšati potresno ogroženost. Poleg tektonskih
razmer je pomembno tudi poznavanje pretekle seizmičnosti, znane iz instrumentalnih meritev,
zgodovinskih zapisov o učinkih potresov ali paleoseizmoloških raziskav.
Potresna nevarnost je opredeljena s tresenjem tal, ki so ga na nekem območju zmožni povzročiti
potresi. Ocenimo jo lahko z uporabo deterministične ali verjetnostne metode. Že nekaj časa
prednjači predvsem slednja, ki je bolj dovršena in zahtevnejša za izvedbo (McGuire in Arabasz,
1990). Verjetnostno ocenjevanje v analizo potresne nevarnosti vpelje učinke potresov različnih
magnitud z vseh možnih potresnih izvorov, ki lahko vplivajo na tresenje tal izbrane lokacije ali
območja, zato velik del ocenjevanja potresne nevarnosti predstavljata opredelitev in
parametrizacija aktivnih prelomov in ostalih seizmogenih geoloških struktur. Potresno
nevarnost je zato mogoče učinkovito opredeliti le z interdisciplinarnim pristopom. Torej, z
uporabo znanj iz različnih strok, predvsem geologije in seizmologije (Reiter, 1990; Slejko in
Rebez, 2000; McGuire, 2004).
Za potrebe ocenjevanja potresne nevarnosti se v zadnjem času vedno večji pomen pripisuje
seizmotektonskim podatkom, ki jih podajamo v obliki aktivnih prelomov (npr. Basili et al.,
2008; Atanackov et al., 2014 in 2015) in tektonskih (npr. Placer, 1998) ali seizmotektonskih
območij (npr. Poljak et al., 2000; Mihaljević et al., 2017). Opredelitev površinskih tras
(prelomnic) in parametrizacija aktivnih prelomov je zaradi relativno počasnih premikov ob
prelomih in s tem zmerne potresne dejavnosti lahko zelo zahtevna (McGuire in Arabasz, 1990;
Mohammadioun, 2000). Primer takšnih razmer je prav območje Slovenije, zato se je za
dosedanje ocenjevanje potresne nevarnosti pri nas uporabljalo le glajenje seizmičnosti, ki je
bilo deloma pogojeno s količinskim seizmotektonskim modelom (Lapajne et al., 2001). Takšen
pristop je bil uporabljen zaradi pomanjkanja seizmotektonskih podatkov. Napredek v razvoju
geodetskih metod in paleoseizmologije, v številčnosti geoloških in geofizikalnih raziskav ter
pri posodobitvi mreže potresnih opazovalnic, nam je v času od zadnjega ocenjevanja potresne
nevarnosti v Sloveniji omogočil pridobitev večjega števila podatkov o potresnih izvorih in o
pretekli seizmičnosti tudi na ozemlju Slovenije in bližnje okolice. Predmet obsežnih raziskav
so bili v zadnjih letih predvsem aktivni prelomi (Atanackov et al., 2014 in 2015), ki so
spodbudili podrobnejšo analizo potresnih izvorov na podlagi pretekle seizmičnosti. Tovrstna
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analiza predstavlja pomemben del ocenjevanja potresne nevarnosti, zato je bila njena
objektivna in učinkovita izvedba primarni cilj magistrske naloge. Analizo sem izvedel z
uporabo orodij GIS, ki so bistveno olajšala analizo danih geoloških in seizmoloških razmer v
Sloveniji. Z uporabo skriptnega programskega jezika Python sem dodatno izboljšal
učinkovitost obdelave podatkov. Glavni namen je bila priprava razpoložljivih vhodnih
podatkov za verjetnostno ocenjevanje potresne nevarnosti v Sloveniji z vidika največje opažene
magnitude potresov, seizmogene globine in nivoja aktivnosti po prelomih (potresnih izvorih).
Največje opažene magnitude potresov in seizmogene globine sem pripisal tudi tektonskim
območjem, seizmotektonskim območjem in celicam.
V teoretičnem delu magistrskega dela predstavljam osnove verjetnostnega ocenjevanja potresne
nevarnosti. Najprej podajam definicijo potresne nevarnosti ter navajam ključne razlike med
determinističnim in verjetnostnim pristopom. Naštejem tudi osnovne sestavne dele
verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti. Pri ocenjevanju potresne nevarnosti, tako
determinističnem kot verjetnostnem, je ključnega pomena opredelitev potresnih izvorov.
Različne oblike le-teh podajam v nadaljevanju, kjer se opiram na delitev, opisano v
Reiter (1990). Cilj magistrskega dela je bil opredeliti največjo opaženo magnitudo potresov,
seizmogeno globino in nivo aktivnosti po potresnih izvorih ter največjo opaženo magnitudo
potresov in seizmogeno globino po tektonskih in seizmotektonskih območjih. Velik del
teoretičnega dela zato obsega teoretična podlaga, ki je potrebna za dosego tega cilja. Pred
prehodom na poglavje predhodnih raziskav podam še teoretične osnove za izračun pospeška
nihanja tal in izračun potresne nevarnosti. Na kratko opišem tudi t. i. logična drevesa, ki so
posebnost verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti. V poglavju predhodnih raziskav
opisujem ključne projekte ocenjevanja potresne nevarnosti, ki so bili izvedeni v globalnem,
kontinentalnem in regionalnem merilu. Poglavje zaključim z opisom ocenjevanja potresne
nevarnosti na slovenskih tleh.
V začetku raziskovalnega dela podrobno opišem vse uporabljene vhodne podatke, ki so bili
potrebni za ustrezno izvedbo seizmotektonske analize. Uporabil sem dva kataloga potresov,
prelome, tektonska območja, seizmotektonska območja in mreže celic. V nadaljevanju se
najprej osredotočim na metodologijo, s katero sem prelomom ter navedenim območjem pripisal
največjo opaženo magnitudo potresov in seizmogeno globino. Posameznim celicam sem
pripisal le seizmogeno globino. Pripadajoče rezultate analiz podrobno opišem in jih podam v
obliki kart. Uporabljeno metodologijo za izračun nivoja aktivnosti prelomov opisujem ločeno,
kot tudi rezultate analize tega dela. V rezultatih analize nivoja aktivnosti podajam karti za dva
metodološko različna pristopa določitve seizmološkega nivoja aktivnosti in grafe magnitudnofrekvenčne porazdelitve izbranih prelomov. Raziskovalni del zaključim z diskusijo, v kateri
dobljene rezultate analiz primerjam in vrednotim na podlagi različnih meril in pristopov. Kjer
je bilo mogoče, sem rezultate analiz vrednotil tudi na podlagi literature in podal smernice za
nadaljnje delo. Pomembnejše ugotovitve podajam v zaključkih.
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2 VERJETNOSTNO OCENJEVANJE POTRESNE NEVARNOSTI
Potresi lahko s tresenjem tal povzročijo nevarne učinke. Možnosti za njihov nastanek podaja
potresna nevarnost (ang. seismic hazard), njihov vpliv na družbo pa potresna ogroženost (ang.
seismic risk). Izhodišče za opredelitev potresne ogroženosti je zato ocenjevanje potresne
nevarnosti, s katerim izračunamo primarne učinke potresov v naravi, natančneje nivo tresenja
tal, ki so ga zmožni povzročiti potresi znotraj določenega območja (McGuire in Arabasz, 1990;
Reiter, 1990; Yeats et al., 1997; McGuire, 2004). Na potresno ogroženost bistveno vplivata tudi
gostota naseljenosti in potresna ranljivost (ang. seismic vulnerability) stavb.
Ocenjevanje potresne nevarnosti v splošnem sestoji iz opredelitve potresnih izvorov (ang.
seismic sources) in njihovih učinkov na določeno lokacijo. V osnovi izhajamo iz geoloških in
seizmoloških podatkov, ne izključujemo pa podatkov iz geodezije in potresnega inženirstva.
Ocenjevanje potresne nevarnosti poteka z uporabo determinističnega ali verjetnostnega
pristopa. Pri obeh pristopih moramo izdelati potresne modele in za njih izračunati pričakovano
tresenje tal. Tresenje tal običajno podajamo kot vršni pospešek nihanja tal (ang. peak ground
acceleration) ali kot spektralne pospeške, ki so jih zmožni povzročiti potresi. Za potrebe zaščite
in reševanja je potresna nevarnost ocenjena s stopnjo potresnih učinkov oziroma intenzitete,
uradna karta potresne nevarnosti pa podaja projektni pospešek tal. Verjetnost prekoračitve
izračunanih vrednosti danega parametra izračunamo za izbrano časovno obdobje oziroma
povratno dobo in prikažemo s krivuljami (slika 2.1) ali na kartah. Prvi prikaz je uporaben za
eno, točno določeno lokacijo, medtem ko na kartah prikazujemo potresno nevarnost za številne
lokacije znotraj obravnavanega območja (McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990; Yeats et al.,
1997).
V zadnjem času prevladuje verjetnostno ocenjevanje potresne nevarnosti, s katerim v izračun
vključimo vse možne potrese določenega območja in njihovo porazdelitev v prostoru in času.
S tem pristopom izračunamo verjetnost prekoračitve različnih vrednosti pospeška nihanja tal za
izbrano obdobje. Verjetnostno ocenjevanje potresne nevarnosti se je razvilo iz preprostejših
determinističnih pristopov. Slednji, za razliko od verjetnostnega pristopa, ne upoštevajo
časovne porazdelitve potresov in negotovosti, ki izvirajo iz naravnih nehomogenosti ali
pomanjkanja znanja o lastnostih potresnih izvorov. Z uporabo determinističnega ocenjevanja
potresne nevarnosti upoštevamo le največje vrednosti magnitud najbližje ležečih potresnih
izvorov oziroma tistih, ki imajo največji vpliv na tresenje tal izbrane lokacije. Rezultat takega
pristopa je torej le največji možni pospešek nihanja tal. Tovrstni pristop ne podaja nobenih
verjetnosti za nastanek najmočnejših potresov, ne upošteva povratnih dob in nenazadnje tudi
negotovosti, ki so vedno prisotne v potresnih modelih in izračunu. Deterministično ocenjevanje
potresne nevarnosti je časovno neodvisno (McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990).
Verjetnostno ocenjevanje potresne nevarnosti združuje podatke seizmologije in geologije z
verjetnostno teorijo za napovedi o jakosti in frekvenci tresenja tal. Izdelamo lahko več potresnih
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modelov, ki jih razčlenimo v t. i. logična drevesa in na ta način ocenimo negotovost, povezano
z njihovo opredelitvijo. Vsak model je odraz uporabe različnih vhodnih podatkov in računskih
metod, ki jim v vsakem posameznem koraku pripišemo relativno verjetnost (McGuire in
Arabasz, 1990; Reiter, 1990; McGuire, 2004). S takšnim pristopom lahko ugotavljamo vpliv
posameznih parametrov na izračunano potresno nevarnost in ocenimo spremembe, ki bi nastale
z dostopnostjo novih podatkov ali uporabo drugih računskih metod (Reiter, 1990). Verjetnostno
ocenjevanje potresne nevarnosti mora vsebovati vse osnovne sestavne dele (slika 2.1), ključne
za izvedbo seizmotektonske analize in izračun pospeška nihanja tal na različnih lokacijah. To
so ustrezno opredeljeni potresni izvori, pripadajoče magnitudno-frekvenčne porazdelitve in
enačbe pojemanja pospeška nihanja tal (McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990;
McGuire, 2004).

Slika 2.1: Osnovni sestavni deli ocenjevanja potresne nevarnosti. Potresni izvori,
magnitudno-frekvenčna porazdelitev, pojemanje pospeška nihanja tal z razdaljo in krivulja
verjetnosti prekoračitve različnih vrednosti pospeška nihanja tal (Reiter, 1990)
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2.1

Vhodni podatki

S katalogi potresov v seizmotektonsko analizo vpeljemo potresne dogodke in njihove lastnosti.
Na podlagi potresnih izvorov različnih geometrij nato definiramo območja, znotraj katerih naj
bi nastajali potresi s podobnimi lastnostmi in jim glede na prostorski odnos pripišemo potresne
dogodke iz katalogov. Lokacije potresov je težje povezati s posameznimi prelomi na območjih
znotraj tektonskih plošč, zato je ključnega pomena, da potresne izvore opredelimo kot dovolj
velika območja. Geometrija potresnih izvorov je pomembna za določitev razdalje med
potresnimi izvori in posameznimi lokacijami, za katere ocenjujemo potresno nevarnost.
Izhajamo iz kart prelomov, različnih geoloških struktur ter tektonskih in seizmotektonskih
območij. Potresne izvore v nadaljevanju klasificiram na način, ki ga podaja Reiter (1990).
Uporabimo lahko tudi razdelitve na enote, ki niso v nobenem smislu povezane z geologijo in
seizmičnostjo obravnavanega območja (npr. mreža celic). Med ocenjevanjem potresne
nevarnosti moramo poleg geometrije za vsak potresni izvor opredeliti tudi seizmogeno globino
in največjo možno magnitudo potresa. Ostale parametre potresnih izvorov uporabimo, ko so leti na voljo. Običajno jih potrebujemo za izračun geološkega nivoja aktivnosti potresnih izvorov
in za prikaz magnitudno-frekvenčne porazdelitve potresov. Navedene parametre na začetku
ocenimo iz geoloških raziskav in empiričnih relacij ter jih kasneje dopolnimo s seizmološkimi
vrednostmi iz seizmotektonske analize. Po predpostavki verjetnostnega ocenjevanja potresne
nevarnosti se vsi potresi znotraj določenega potresnega izvora se pojavljajo z isto verjetnostjo
po celotnem prostoru (homogenost potresnih izvorov), sledijo isti magnitudno-frekvenčni
porazdelitvi, imajo eno največjo magnitudo in so med seboj neodvisni (McGuire in Arabasz,
1990; Reiter, 1990; McGuire, 2004).
2.1.1 Katalogi potresov
Podatke o preteklih potresih zapisujemo v kataloge potresov (sliki 2.2 in 3.4). Osnovani so
lahko na zgodovinski ali instrumentalni seizmičnosti in nam omogočajo natančnejšo
opredelitev potresnih izvorov na podlagi prostorskega odnosa z žarišči ali nadžarišči potresov
(McGuire in Arabasz, 1990). Zgodovinski katalogi potresov temeljijo na makroseizmičnih
podatkih iz zgodovinskih zapisov o učinkih potresov in imajo relativno dolg časovni razpon,
od 100 do nekaj 1000 let (Reiter, 1990). Z njimi lahko določimo največjo opaženo
(zgodovinsko) magnitudo potresov v potresnih izvorih. Slabost katalogov potresov te vrste je
nepopolnost in odsotnost podatkov o globini potresov. Instrumentalni katalogi potresov so
časovno bistveno bolj omejeni. Najstarejši vsebujejo podatke o potresih izpred nekaj več kot
100 let (Reiter, 1990), vendar so nepopolni, globina žarišč potresov pa ima lahko veliko napako.
Obe slabosti odpravimo z gostejšo mrežo potresnih opazovalnic in sodobnimi instrumenti
(Reiter, 1990). Dobre podatke o lokacijah žarišč potresov lahko pridobimo največ za nekaj deset
let nazaj. Sodobni instrumentalni katalogi potresov so zaznamovani z velikim številom
šibkejših in odsotnostjo najmočnejših potresov. V verjetnostnem ocenjevanju potresne
nevarnosti so uporabni so predvsem za določitev seizmogene globine potresnih izvorov.
5

Slika 2.2: Primer instrumentalnega kataloga potresov za območje Slovenije, s prikazanimi
potresi z ML ≥ 2, ki so se zgodili v obdobju od leta 1989 do leta 1996 (Poljak et al., 2000a)
2.1.2 Prelomi
Prelom je ploskovna razpoka ali razmeroma ozka razpokana cona v Zemljini skorji, ob kateri
se je zgodil premik (Lapajne, 2008). Prelomi se na površju odražajo na različne načine, zato
njihovo prepoznavanje ni enoznačno. Opazujemo lahko prelomne kamnine in razpoke ter
prelomne ploskve z neposrednimi dokazi za premike, kot so drse in raze. Geološko kartiranje
nam omogoča ugotavljanje prisotnosti prelomov preko zamaknjenih, manjkajočih ali
ponovljenih litoloških enot, plasti in struktur. Pogosti so tudi topografski in geomorfološki
indikatorji za prelamljanje, kot so na primer morfološki skoki (prelomni robovi), trikotne
površine grebenov, nagnjene rečne terase in morske obale ter zamaknjene rečne struge.
Prisotnost termalnih izvirov in njihova poravnanost je primer sekundarnega geološkega
indikatorja, ki nakazuje na prelom. Zanemariti ne gre tudi hitrih sprememb v gladini, kemijski
sestavi in gradientu podzemne vode (Reiter, 1990; Yeats et al., 1997). Prelomi se na površju
kažejo v obliki tras oziroma prelomnic, ki predstavljajo presečišče prelomne ploskve s površjem
(McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990). Dobro jih lahko določimo z različnimi tehnikami
daljinskega zaznavanja (Reiter, 1990; Yeats et al., 1997). Podpovršinske indikatorje
prelamljanja raziskujemo z geofizikalnimi metodami, saj prisotnost preloma lahko povzroči
povečane težnostne ali magnetne gradiente, spremembe v potovanju potresnih valov in zamike
na refleksijskih seizmičnih profilih. Natančne in ponavljajoče ali zvezne geodetske raziskave
nam omogočajo izmero kotov in sprememb v razdalji med fiksnimi točkami v naravi, ki so
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posledica premikov ob prelomih (Reiter, 1990). Z uporabo zgornjih metod ugotavljamo obstoj
prelomov in definiramo njihovo geometrijo. Na sliki 2.3 je prikazan primer tektonske karte s
trasami večjih prelomov, izrisanih na podlagi geoloških kart območja.

Slika 2.3: Tektonska karta s prikazanimi trasami večjih prelomov na območju Slovenije,
izrisanih na podlagi geoloških kart (Poljak et al., 2000a)
Za analizo potresne nevarnosti je bistveno, da opredelimo tudi aktivnost preloma. Potresi po
definiciji nastajajo na aktivnih prelomih, ki se kažejo v poravnanosti in gručah žarišč potresov
(McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990), zato se zdi smiselno, da parametre prelomov
določimo tudi s pomočjo seizmičnosti nekega območja. Podatke o zmožnosti prelomov in
njihovi aktivnosti črpamo iz pretekle seizmičnosti in geoloških indikatorjev – katalogov
potresov in paleoseizmoloških raziskav (Reiter, 1990; Yeats et al., 1997; Fraser, 2001). Težavni
so predvsem pokriti prelomi, brez površinskih indikatorjev prelamljanja, na katerih se
pojavljajo močni potresi, ki lahko bistveno prispevajo k potresni nevarnosti. Analiza aktivnosti
po posameznih prelomih je bistvena, saj lahko prelomi z visokim nivojem aktivnosti
predstavljajo majhno potresno nevarnost in obratno. Z vidika ocenjevanja potresne nevarnosti
so pomembni samo aktivni prelomi, ki jih podrobneje razdelimo na različne tipe aktivnosti
(Yeats et al., 1997). Delitev prelomov izključno na aktivne in neaktivne ni ustrezna. Čeprav je
bilo v preteklosti podanih nekaj smernic za to delitev, enoznačno določene meje med enimi in
drugimi ne poznamo. Aktivnost prelomov zato obravnavamo kot postopno in jih uvrščamo v
različne razrede aktivnosti na podlagi določenih kriterijev (Reiter, 1990; Fraser, 2001). Primer
razredov aktivnosti za prelome je podan v preglednici 2.1.
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Preglednica 2.1: Primer razredov aktivnosti za prelome (po Fraser, 2001)

klasifikacija

holocenski
aktivni
prelom

pogojno
aktivni
prelom

čas od zadnje
dokazane aktivnosti

merila za aktivnost

stratigrafski in geomorfološki
dokazi za holocenske
< 10.000 let (holocen)
deformacije; seizmičnost;
geodetsko izmerjeni premiki

poznopleistocenski

11.000–35.000 let

stratigrafski in geomorfološki
dokazi za poznopleistocenske
deformacije

kvartarni

< 1,6 milijonov let

pogojni znaki za deformacije,
mlajše od 35.000 let

predkvartarni

/

lastnosti preloma sovpadajo z
recentnim tektonskim režimom

> 2,5 milijonov let
(obdobje pred
kvartarjem)

enoznačno dokazana odsotnost
deformacij, mlajših in starejših
od 35.000 let

neaktivni
prelom

Instrumentalni in zgodovinski katalogi potresov so dober indikator aktivnosti v primeru, ko
žarišča potresov lahko enoznačno pripišemo posameznim prelomom. Aktivnost preloma je
mogoče tudi podceniti zaradi dolge povratne dobe potresov, ki bistveno presega časovni razpon
kataloga potresov, zato so nam pri tem v veliko pomoč tudi paleoseizmološke raziskave. Le-te
nam omogočajo vpogled v zgodovino tresenja tal, ki je preko neposrednih in posrednih dokazov
zapisana v sedimentih (Reiter, 1990). Pripisovanje potresov posameznim prelomom je težje na
območjih znotrajploščnega tektonskega režima, zato se pogosteje poslužujemo ploskovnih
potresnih izvorov (ang. areal seismic sources) v obliki območij (McGuire in Arabasz, 1990), ki
so lahko osnovana na prelomih (prelomna območja), lokalnih geoloških strukturah (lokalne
strukture) ter tektonskih značilnostih in/ali seizmičnosti območja (tektonska in seizmotektonska
območja).
2.1.3 Lokalne strukture
Seizmogenih prelomov pogosto ne moremo dovolj dobro identificirati ali podrobno opisati
njihovih lastnosti, zato namesto prelomnih območij uporabljamo tudi drugačne oblike
ploskovnih potresnih izvorov, kot so lokalne strukture. Opredelimo jih na podlagi gruče
prepoznanih in skritih prelomov ali geoloških struktur, za katere predpostavimo, da lahko
povzročijo potrese na nekem omejenem območju, reda velikosti od nekaj deset do več sto
kilometrov. Lokalne strukture so torej območja pogostejših in prostorsko nakopičenih potresov
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ter so genetsko vezane na riftne sisteme, vulkanska območja, gube in vse ostale strukture, ki ob
svojem nastanku ali reaktivaciji povzročajo prelamljanje in s tem potresno dejavnost. Na
nekaterih lokalnih strukturah prihaja do sprostitev regionalnih napetosti, zato se potresi
pojavljajo tudi po njihovem nastanku ali reaktivaciji. Lokalne strukture je mogoče opredeliti le
ob ustrezni identifikaciji geoloških struktur in njihovi korelaciji s seizmičnostjo ali z
napredujočo tektonsko deformacijo. Pri identifikaciji geoloških struktur si pomagamo z
geološkimi kartami oziroma geološkim kartiranjem in geofizikalnimi metodami, kot so
gravimetrija, magnetometrija in refleksijska seizmika (Reiter, 1990). Korelacijski del izvedemo
s pomočjo katalogov potresov in geodetskih podatkov.
Primer kompleksnih geoloških struktur, že uporabljenih v povezavi z lokalnimi strukturami, so
aktivne gube, vezane na aktivne prelome. Zaradi kompresijskih razmer v notranjosti in
ekstenzijskih razmer v temenih gub se potresi pojavljajo tako na reverznih kot na normalnih in
zmičnih prelomih, ki se redko odražajo na površju in jih je s tega vidika težko zaznati (Reiter,
1990). Prispevajo lahko pomemben delež k potresni nevarnosti in jih obravnavamo kot potresni
izvor v obliki obsežnejše lokalne strukture oziroma aktivne gube, znotraj katere se pojavljajo
različne vrste potresov.
2.1.4 Tektonska in seizmotektonska območja
Tektonskih (slika 2.4) in seizmotektonskih (slika 2.6) območij ne povezujemo neposredno z
aktivnimi seizmogenimi strukturami, temveč so osnovana na podlagi skupnih tektonskih in
seizmičnih značilnosti nekega območja (Reiter, 1990). Tektonska in seizmotektonska območja
lahko uporabimo za opredelitev ploskovnih potresnih izvorov, pri čemer izdvojimo geografska
območja z najbolj homogenim potresnim potencialom in skupnimi seizmotektonskimi
značilnostmi (npr. Jiménez, 2000; Jiménez et al., 2003). Pri tem mora biti velikost opredeljenih
območij dovolj majhna v primerjavi z merilom ocenjevanja potresne nevarnosti. Uporabimo jih
lahko tudi za namen verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti po metodi glajenja
nadžarišč potresov, podprtega s seizmotektonskim modelom (npr. Lapajne et al., 2001).
Seizmotektonska območja v tem primeru pogojujejo le smer glajenja nadžarišč potresov in ne
predstavljajo potresnih izvorov, saj upoštevamo le skupne seizmotektonske značilnosti, ne pa
tudi predpostavke o homogenosti pojavljanja potresov znotraj posameznih območij (npr. Poljak
et al., 2000). Oba primera območij lahko opredelimo za vsa tektonska okolja, njihova uporaba
pa je najpogostejša na območjih znotrajploščnega tektonskega režima, kjer nam nizka potresna
dejavnost, pomanjkanje znanja o vzrokih za potresno dejavnost in slaba korelacija seizmičnosti
z geološkimi strukturami preprečuje identifikacijo aktivnih prelomov in ostalih seizmogenih
geoloških struktur. Seizmotektonska in tektonska območja opredelimo po vrsti različnih
kriterijev. Običajno izhajamo iz geoloških, tektonskih, geofizikalnih in seizmoloških podatkov,
iz katerih zgradimo seizmotektonski model, ki ga tvorijo posamezna območja (Reiter, 1990).
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Geološki podatki so podani v obliki kart, na katerih so prikazane geološke enote in njihovi
medsebojni strukturni odnosi na površju. S podrobnejšo analizo teh podatkov dobimo vpogled
v zgodovino tektonskih procesov, ki jih lahko dokaj zanesljivo interpretiramo do nekaj sto
metrov v globino. Potencialna povezanost zgodovinskih tektonskih procesov z današnjo
tektonsko aktivnostjo nam omogoča opredelitev seizmotektonskih območij. Uporaba geoloških
podatkov je zaradi relativno plitvega globinskega dosega omejena predvsem na območja, kjer
potrese spremljajo površinski pretrgi. Strukturni podatki na območju Slovenije sežejo do več
kilometrov globoko ter podajajo razporeditev in značilnosti večjih enot oziroma tektonskih
območij (npr. Placer, 1998; Poljak et al., 2000a), ki so zaradi tektonskih sil nastajala milijone
let. Na nekaterih območjih, predvsem na robovih litosferskih plošč, odražajo tudi današnjo
tektonsko stanje in predstavljajo dobro osnovo za vzpostavitev povezave s seizmičnimi
značilnostmi območja in s tem seizmotektonskih območij (Reiter, 1990).

Slika 2.4: Tektonske enote mejnega ozemlja med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi, s
prikazanimi glavnimi prelomi in smermi krčenja ozemlja (Placer, 1998). V malem
pravokotniku so prikazane glavne tektonske enote: Vzhodne Alpe (31), Južne Alpe (32a),
Zunanji Dinaridi (32b), Prehodno območje med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi (32c),
Jadransko-Apulijsko predgorje (33), Panonski bazen (34)
Omenjene podatke lahko dopolnimo z geofizikalnimi raziskavami in na ta način pridobimo
podrobnejše informacije ali informacije iz bistveno večjih globin. Pomagamo si predvsem pri
identifikaciji struktur, ki na površju niso vidne. Večje strukture odkrivamo z gravimetrijo in
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magnetometrijo ter posamezne prelome in gube z refleksijsko in refrakcijsko seizmiko (Reiter,
1990). Pomemben vir informacij so tudi geodetske raziskave, s katerimi zaznamo površinske
deformacije (Reiter, 1990; Yeats et al., 1997). Teorija prožnostnega odskoka (ang. elastic
rebound theory) opisuje nastanek potresov z vidika napetosti in deformacij, zato je
seizmotektonska območja mogoče osnovati tudi na podatkih napetostnega polja, s katerim
opišemo prostorsko razporeditev napetosti, ki povzročajo potrese. Posamezna seizmotektonska
območja so v tem primeru območja enotnega napetostnega polja. Napetostno polje določimo
na podlagi žariščnih mehanizmov potresov (npr. Poljak et al., 2000a) (slika 2.5), aktivnih
prelomov, in-situ meritev v vrtinah in vulkanske dejavnosti. Pri tem moramo biti pozorni na
negotovosti, ki nastanejo zaradi nehomogenosti v Zemljini skorji in relativno plitvih meritev,
izvedenih nad globino nastajanja potresov. Dobro izhodišče za določitev seizmotektonskih
območij kot potresnih izvorov so katalogi potresov, ki z lokacijami potresov različnih magnitud
in z območji najpogostejšega pojavljanja potresov podajajo nekakšen prostorski vzorec
potresne dejavnosti (Reiter, 1990). Zgodovinska seizmičnost lahko v tem primeru nakazuje na
gruče potresov, ki jih ne moremo postaviti v tektonski kontekst, zato predpostavimo, da se
potresi znotraj posameznega območja pojavljajo naključno po prostoru. Opredelitev
seizmotektonskega območja kot potresnega izvora s tem že v osnovi vključuje nekaj
subjektivnosti, saj ta predpostavka ne opisuje realnega stanja pojavljanja potresov.

Slika 2.5: Karta potresnih območij za Slovenijo in bližnjo okolico, s podanimi smermi
največjih glavnih napetosti, ki so bile določene iz žariščnih mehanizmov potresov
(Poljak et al., 2000a)
Kot so pokazali Poljak et al. (2000), za izdelavo seizmotektonskega modela potrebujemo več
vrst vhodnih podatkov. Seizmotektonska območja so definirali glede na večje geotektonske
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enote in jih nadalje razdelili na podlagi skupnih tektonskih in seizmičnih značilnosti. Tektonske
podatke so pridobili iz geoloških kart in jih uporabili za izdelavo tektonske karte Slovenije, ki
prikazuje orientacijo in značaj glavnih prelomov (slika 2.3). Podatke o seizmičnosti
obravnavanega območja so črpali iz kataloga potresov in izračunanih žariščnih mehanizmov
potresov. V primeru nezanesljivih seizmoloških podatkov je nadaljnja delitev potekala
izključno na podlagi smeri in vrste prelomov ter obratno. Končnim seizmotektonskim
območjem so pripisali še kvantitativne vrednosti (slika 2.6) s statistično analizo tektonskih
struktur, saj sama geometrija seizmotektonskih območij še ni dovolj za ocenjevanje potresne
nevarnosti. S štetjem prelomov so k vsakemu območju pripisali uteži posameznim smerem in
vrstam prelomov. Pri tem so si pomagali tudi z recentno smerjo največje glavne napetosti
območja, ki pogojuje geometrijo in vrsto prelomov. Posamezna območja tega
seizmotektonskega modela ne predstavljajo potresnih izvorov, saj je bil model uporabljen za
verjetnostno ocenjevanje potresne nevarnosti po metodi glajenja nadžarišč potresov (npr.
Frankel, 1995).

Slika 2.6: Seizmotektonska območja z utežmi za posamezne vrste in različne orientacije
prelomov (Poljak et al., 2000)
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2.2

Globina potresnih izvorov

O samem postopku ocenjevanja globine potresnih izvorov je v literaturi za ocenjevanje potresne
nevarnosti napisano bolj malo. V splošnem lahko globino prelomov opredelimo z geološkimi
in geofizikalnimi raziskavami. Pri slednjih se najpogosteje uporabljajo globoke seizmične
raziskave (npr. Finetti in Del Ben, 2005), s katerimi opredelimo globino celotne prelomne
ploskve. Za ocenjevanje potresne nevarnosti je primernejša opredelitev seizmogene globine
(ang. seismogenic depth), saj z njenim poznavanjem lahko izboljšamo zanesljivost končne
ocene potresne nevarnosti (Nazareth in Hauksson, 2004). Opredelimo jo na podlagi globinske
porazdelitve potresov po posameznih potresnih izvorih. Nenazadnje tudi po celicah s primerno
izbrano dolžino stranice.
Seizmogena globina opredeljuje sloj v Zemljini skorji, znotraj katerega se pojavljajo potresi.
Spodnjo mejo seizmogenega sloja predstavlja prehod iz seizmičnega v aseizmično stanje
Zemljine skorje. Slednji je pogojen z globino, na kateri se pojavi prehod iz lomnega v duktilno
stanje, vendar z njim običajno ne sovpada (Williams, 1996). Na globino lomno-duktilnega
prehoda vpliva več faktorjev, kot so na primer toplotni tok, hitrost deformacij, regionalne
napetosti, mineralna sestava, litostatični tlak in porni tlak (Miller in Furlong, 1988; Williams,
1996). Williams (1996) je na primeru številnih popotresnih sunkov dveh večjih potresov (MW
7,2 in 6,2), ki sta se zgodila na območju vzhodne Kalifornije (ZDA) leta 1992, pokazal, da na
globino prehoda iz seizmičnega v aseizmično stanje (seizmogeno globino) v največji meri
vplivajo temperaturne spremembe oziroma spremembe v toplotnem toku vzdolž smeri
prelomov.
Za opredelitev seizmogene globine je najprimernejši instrumentalni katalog potresov z dobro
točnostjo določitve žarišč potresov (Miller in Furlong, 1988). Točnost določanja žarišč potresov
izboljšamo z dovolj velikim število potresnih opazovalnic in z relokacijo na podlagi
trirazsežnostnega hitrostnega modela Zemljine skorje, s katerim upoštevamo heterogeno
sestavo pod površjem (Nazareth in Hauksson, 2004). Za zanesljivejšo določitev seizmogene
globine lahko uporabimo tudi merila za izločanje slabše lociranih žarišč potresov (npr. Miller
in Furlong, 1988). Seizmogena globina se je v nekaterih študijah določevala na podlagi
modeliranja globinske porazdelitve sproščenega potresnega navora (Nazareth in Hauksson,
2004). Za namen ocenjevanja potresne nevarnosti je verjetno dovolj, če uporabimo
enostavnejšo različico določanja seizmogene globine, ki temelji na podlagi globinske
porazdelitve žarišč potresov. Pri tem zaradi negotovosti ne uporabimo največje globine žarišča
potresa, ampak globino, nad katero leži večina žarišč potresov. V študijah spremenljivosti
seizmogenih globin s temperaturo sta Miller in Furlong (1988) uporabila globino, nad katero
leži 90 % vseh potresov iz kataloga, Williams (1996) pa globino, nad katero leži 95 % vseh
potresov iz kataloga. Običajno predpostavimo, da je zgornja meja seizmogenega sloja površje.
Ker seizmogeni sloj ne sega popolnoma do površja, ga lahko opredelimo tudi z razliko med
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največjo in najmanjšo globino žarišč potresov ali razlikami med percentilnimi vrednostmi, na
primer med 95. in 5. percentilom globin žarišč potresov.
Seizmogeno globino lahko torej določimo z izračunom izbranih percentilnih vrednosti globine
žarišč potresov znotraj posameznih potresnih izvorov. Nazareth in Hauksson (2004) sta
seizmogeno globino izračunala na podlagi globinske porazdelitve sproščenega potresnega
navora za celice velikosti 0,1° x 0,1° in podatke preverila na porazdelitvi globine žarišč
potresov vzdolž smeri prelomov. Petersen et al. (1996) so za namen ocenjevanja potresne
nevarnosti seizmogeno globino določili iz žarišč potresov v okolici prelomov. Tak pristop je
smiseln, saj potresov pogosto ne moremo enoznačno pripisati posameznim prelomom zaradi
napak pri lociranju žarišč potresov in negotovosti pri opredeljevanju geometrije prelomov.
2.3

Največja magnituda potresov v potresnih izvorih

Pomemben del tako determinističnega kot verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti je
ocena največje magnitude potresov (tudi zgornje meje magnitude potresov) v potresnih izvorih.
Poznamo vsaj dva postopka za oceno največje magnitude. Največjo možno magnitudo potresa
(ang. maximum possible earthquake magnitude) pogojujejo fizikalni procesi, ki povzročajo
potrese, največjo opaženo oziroma zgodovinsko magnitudo potresa (ang. maximum
observed/historical earthquake magnitude) pa izključno pretekla seizmičnost. Največja opažena
magnituda pogosto opredeljuje spodnjo mejo največje možne magnitude. Izjema so potresno
zelo dejavna območja, kjer je največja zgodovinska magnituda potresa lahko enaka največji
možni magnitudi potresa v nekem potresnem izvoru (Reiter, 1990).
Fizikalna osnova za oceno največje možne magnitude potresa na prelomu je potresni
navor (ang. seismic moment; M0), ki podaja količino sproščene energije ob potresu (Hanks in
Kanamori, 1979). Po Aki (1966) ga zapišemo kot:
,

(2.1)

kjer je µ strižni modul, ki podaja odpornost kamnine na strig oziroma strižno trdnost,
A označuje površino pretrga in
D srednjo vrednost dolžine premika ob prelomu.
Vrednosti strižnega modula v Zemljini skorji se gibljejo med 1,7 x 1011 in 3,4 x 1011 dyn/cm2
(Bonilla et al., 1984; Reiter, 1990). Za namen ocenjevanja potresne nevarnosti relativno plitvih
potresov v Zemljini skorji predpostavimo vrednost 3 x 1011 dyn/cm2, ki jo v svojih delih
navajajo različni avtorji (npr. Youngs in Coppersmith, 1985; Reiter, 1990; Yeats et al., 1997).
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Po Brune (1970, 1971) lahko potresni navor izrazimo tudi s padcem napetosti (ang. stress drop;
Δσ) med potresom:
∆ .

(2.2)

Padec napetosti je povezan s trdnostjo prelomne cone. Kot je razvidno iz enačbe, večji padec
napetosti povzroči večji potresni navor. Sorazmeren je s strižno trdnostjo in dolžino premika
ob prelomu. Površina ploskve pretrga je podana s preprosto krožno ploskvijo s polmerom r.
Potresni navor je povezan neposredno z magnitudo (m) potresa z enačbo (Kanamori, 1977):
(2.3)

,

Vrednosti koeficientov c in d sta bili za navorno magnitudo (MW) določeni na podlagi
empiričnih opazovanj (Hanks in Kanamori, 1979):
1,5

16,05 .

(2.4)

Največja možna magnituda potresa na prelomu je odvisna od strižnega modula, srednje
vrednosti premika, padca napetosti in površine pretrga. Glede na podane enačbe za potresni
navor bi za oceno največje možne magnitude potresa na prelomu morali imeti še podatek o
največjem možnem padcu napetosti ali največjem možnem zmiku ob prelomu. Slednjega lahko
ocenimo na podlagi paleoseizmoloških raziskav.
Bolj smiselna je empirična izpeljava odnosov med različnimi parametri prelomov in magnitudo,
ki jo izvedemo na podlagi seizmoloških podatkov – žariščnih parametrov potresov. Wells in
Coppersmith (1994) sta na podlagi kataloga potresov za ves svet po metodi najmanjših
kvadratov izdelala regresijsko analizo, ki nam omogoča oceno navornih magnitud potresov za
različne parametre prelomov. Iz 244 potresov nad magnitudo 4,5 in z globino žarišč do 40 km
sta vzpostavila odnose med navorno magnitudo in parametri prelomov, kot so dolžina
površinskega pretrga (SRL), dolžina podpovršinskega pretrga (RLD), širina pretrga po vpadu
preloma (RW) in površina pretrga (RA):
log

,

(2.5)

log

,

(2.6)

15

log

,

(2.7)

log

.

(2.8)

Vrednosti koeficientov a in b sta podala skupaj s standardnimi odkloni za različne smisle
premikov ob prelomih oziroma različne vrste prelomov – zmične, reverzne in normalne.
Koeficienti za izračun navorne magnitude iz površine pretrga (ang. rupture surface area) so s
pripadajočimi standardnimi odkloni (s) v enotah navorne magnitude in korelacijskimi
koeficienti (r) podani kot primer v preglednici 2.2. Poleg že omenjenih, avtorja podajata tudi
odnose med navorno magnitudo ter največjim in povprečnim zmikom. Zmik sta korelirala še s
površinskim pretrgom. Z izpeljanimi zvezami izračunamo srednjo vrednost magnitude za
izbrano vrednost parametra preloma zaradi lastnosti regresijske analize.
Preglednica 2.2: Koeficienti za izračun navorne magnitude iz površine pretrga s
pripadajočimi standardnimi odkloni (s) v enotah navorne magnitude in korelacijskimi
koeficienti (r) (po Wells in Coppersmith, 1994)
smisel premika / vrsta preloma

a

b

s (MW)

r

zmični

3,98

1,02

0,23

0,96

reverzni

4,33

0,90

0,25

0,94

normalni

3,93

1,02

0,25

0,92

S podobno obliko regresijskih modelov so se predhodno ukvarjali že Bonilla et al. (1984).
Magnitudo, ocenjeno iz površinskih valov (MS), so korelirali z največjo dolžino površinskega
zmika in dolžino površinskega pretrga. Splošna oblika regresijskega modela za poljubno vrsto
magnitude (M) in izbran parameter preloma (X) je torej:
logX .

(2.9)

Največjo možno magnitudo potresa za izbran prelom ocenimo tako, da za podane regresijske
odnose (npr. Wells in Coppersmith, 1994) upoštevamo največji pretrg, ki ga definira geometrija
celotne prelomne ploskve. Tako izračunana magnituda predstavlja najboljšo oceno oziroma
srednjo vrednost magnitude potresa v primeru največjega pretrga in je lahko nekoliko manjša
ali večja od dejanske največje možne magnitude potresa na prelomu (Reiter, 1990). Opredelimo
jo lahko kot največjo verodostojno magnitudo potresa (ang. maximum credible earthquake
magnitude). Zaradi poenostavitve bom v nadaljevanju za to vrsto magnitude uporabljal izraz
ocenjena največja možna magnituda.
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Za izračun ocene največje možne magnitude iz površine pretrga moramo poznati površino
celotne prelomne ploskve (površino preloma) oziroma dolžino preloma in širino prelomne
ploskve po vpadu (širino preloma) (slika 2.7). Dolžino preloma ali prelomnega segmenta
ocenimo iz geoloških, seizmoloških in geodetskih podatkov, širino preloma pa izračunamo iz
naklona in seizmogene globine preloma, ocenjene na podlagi seizmoloških podatkov. Pri tem
nam lahko pomagajo tudi geofizikalne raziskave. Pred izračunom največjega pretrga je
posamezne prelome smiselno razdeliti na segmente, saj je malo verjetno, da se bo pretrg zgodil
po celotnem prelomu naenkrat (Reiter, 1990). Kriterije za določitev prelomnih segmentov
povzemajo Yeats et al. (1997) ter McCalpin (2009). Zavedati se moramo, da strukturni,
geološki in geometrijski segmenti ter segmenti, opredeljeni na podlagi obnašanja prelomov, le
deloma sovpadajo s potresnimi segmenti oziroma z mejami preteklih koseizmičnih pretrgov.
Največjo možno magnitudo potresa za lokalno strukturo lahko ocenimo s podobnimi metodami
kot za prelome, če glede na velikost strukture privzamemo največjo možno dolžino preloma.
Ta način določitve največje magnitude potresa običajno ni dovolj zanesljiv zaradi slabega
poznavanja lokalnih struktur, zato uporabimo dovolj dolg katalog potresov, s katerim določimo
največjo opaženo magnitudo potresa. Določimo jo glede na prostorski odnos med lokacijami
nadžarišč potresov in geometrijo območja, ki ga pokriva lokalna struktura. Največjo opaženo
magnitudo potresov lahko določimo tudi za tektonska in seizmotektonska območja ter prelome.
Pri slednjih moramo najprej po lastni presoji ali glede na geometrijo preloma opredeliti
območja, na podlagi katerih lahko kasneje vzpostavimo prostorski odnos z nadžarišči potresov.
Opažena magnituda potresa je za isti potresni izvor običajno manjša od največje možne
magnitude, zato ji prištejemo izbrano vrednost, s čimer povečamo konservativnost ocene
potresne nevarnosti (Reiter, 1990). Pred določanjem največje opažene magnitude potresov
moramo pripraviti katalog potresov s čim daljšim časovnim razponom in s poenoteno
magnitudo. Z največjimi magnitudami potresov opredelimo zgornjo mejo magnitudnofrekvenčnih porazdelitev, ki so jedro verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti.

Slika 2.7: Prikaz geometrijskih parametrov preloma (prirejeno po Basili et al., 2008)
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2.4

Magnitudno-frekvenčne porazdelitve potresov in nivo potresne aktivnosti

Magnitudo potresov postavimo v časovni okvir z magnitudno-frekvenčno porazdelitvijo (slika
2.8), ki podaja verjetnost pojavljanja potresov različnih magnitud znotraj posameznih potresnih
izvorov. Določena je z letnim številom potresov nad izbrano spodnjo magnitudo (nivojem
potresne aktivnosti), z največjo magnitudo in z naklonom krivulje. Nivo potresne aktivnosti
(ang. earthquake activity rate) prelomov izračunamo iz hitrosti premikanja ob prelomu (ang.
fault slip rate) ali s štetjem potresov, ki smo jih pripisali določenemu prelomu. Hitrost
premikanja ob prelomu ocenimo iz geoloških, geodetskih in paleoseizmoloških raziskav,
potrese pa preštejemo na podlagi dovolj dolgega zapisa pretekle seizmičnosti oziroma kataloga
potresov.

Slika 2.8: Levo je prikazana magnitudno-frekvenčna porazdelitev potresov (premica) za
obliko enačbe, ki sta jo podala Gutenberg in Richter (Stein in Wysession, 2003) in desno za
dvojno odrezano eksponentno obliko enačbe (prirejeno po Youngs in Coppersmith, 1985)
Magnitudno-frekvenčno porazdelitev potresov izračunamo iz enačbe, ki podaja odnos med
magnitudo in frekvenco pojavljanja potresov. Linearno obliko enačbe sta podala Gutenberg in
Richter (1944):
8

.

(2.10)

Koeficienta a1 in b sta določila po metodi najmanjših kvadratov (Gutenberg in Richter, 1944),
Weichert (1980) pa je kasneje podal ustreznejšo metodo za določitev omenjenih koeficientov.
Slednja v obeh primerih določimo na podlagi kumulativnega števila potresov iz kataloga za
magnitudni interval, enak natančnosti vhodnih podatkov. Število potresov običajno delimo s
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časovnim razponom kataloga potresov, zato N predstavlja letno število potresov, ki so večji ali
enaki magnitudi m. Vrednost koeficienta a1 predstavlja torej logaritem letnega števila potresov
z magnitudo večjo ali enako 8,0, saj:
8

8

8

(2.11)

.

Enačbo lahko poenostavimo v njeno splošnejšo in pogosteje uporabljeno obliko:
(2.12)

.

Koeficient a je mera za nivo potresne aktivnosti, saj nam podaja logaritem letnega števila
potresov z magnitudo večjo ali enako 0,0. Odvisen je od lokalne potresne dejavnosti, zato se
prostorsko lahko zelo spreminja (Berrill in Davis, 1980; Stein in Wysession, 2003). Koeficient
b predstavlja razmerje med velikimi in majhnimi potresi. Prostorsko se malo spreminja in se v
svetovnem merilu približuje vrednosti 1 (Yeats et al., 1997; Stein in Wysession, 2003; Bungum,
2007), kar sta z analizo svetovne seizmičnosti potrdila že Gutenberg in Richter (1944, 1945 in
1949). Ta vrednost koeficienta b nam pove, da je število potresov desetkrat manjše za vsak
celoštevilski prirastek magnitude.
Zgornjo enačbo zapišemo tudi kot:
10

(2.13)

.

Linearna enačba (2.10) ne upošteva spodnje (mmin) in zgornje meje (mmax) magnitude, zato
enačbo logaritmiramo z naravnim logaritmom in jo preoblikujemo v eksponentno obliko:
.

(2.14)

Vpeljali smo koeficient N0, ki je enak letnemu številu potresov z magnitudami večjimi ali
enakimi 0,0 (10a). Koeficient β je enak vrednosti bln10. Eksponentni del enačbe predstavlja
komplementarno porazdelitveno funkcijo (GM), ki na intervalu magnitud [0,0, ∞) podaja
verjetnosti za pojav potresov z magnitudami večjimi ali enakimi m. Uporabimo lahko tudi
spodnjo mejo magnitude različno od 0,0. V tem primeru funkcijo zamaknemo za poljubno
spodnjo mejo magnitude:
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(2.15)
in zapišemo njeno porazdelitveno funkcijo:
1

(2.16)

,

ki v tej obliki podaja verjetnost, da bodo magnitude potresov manjše ali enake m na intervalu
magnitud [mmin, ∞). Funkcijo odvajamo po magnitudi in dobimo funkcijo gostote verjetnosti
magnitude:
(2.17)

.

Le-ta je definirana na istem intervalu in podaja relativno verjetnost, da bo magnituda potresa
enaka m. Glede na zgornjo mejo magnitude vpeljemo še normalizacijsko konstanto k, ki
predstavlja inverzno vrednost integrala funkcije gostote verjetnosti magnitude na intervalu
[mmin, mmax]. Dobimo obliko funkcije, ki sta jo izpeljala Cornell in Vanmarcke (1969):
(2.18)

,
kjer:
1

(2.19)

.

Z njenim integralom izračunamo porazdelitveno funkcijo magnitud potresov. Zanima nas njen
komplement:
1

(2.20)

,

s katerim lahko zapišemo enačbo za dvojno odrezano eksponentno porazdelitev magnitud
potresov (npr. Berrill in Davis, 1980; Youngs in Coppersmith, 1985; Reiter, 1990):
1
.
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(2.21)

Spodnjo mejo magnitude izberemo glede na vrednost, ki lahko še bistveno vpliva na potresno
nevarnost (Reiter, 1990). Zgornjo mejo magnitude omejimo glede na vrednosti največjih
magnitud potresnih izvorov po metodologiji, ki je bila opisana v prejšnjem poglavju. V enačbi
nam preostane še nivo potresne aktivnosti, ki podaja letno število potresov nad določeno
najmanjšo magnitudo (Nmin). Ocenimo ga s štetjem potresov ali izračunamo iz hitrosti
premikanja ob prelomu.
Kadar imamo dokaze za večkrat ponovljen pretrg oziroma za ponovljene močnejše
(karakteristične) potrese na prelomu uporabimo karakteristični model porazdelitve magnitud
potresov (slika 2.9), ki zmanjša frekvenco šibkejših potresov na račun nekoliko večje frekvence
močnejših potresov. Karakteristično potresno dejavnost lahko potrdimo le s
paleoseizmološkimi podatki ali dovolj dolgim zapisom zgodovinske seizmičnosti (Youngs in
Coppersmith, 1985).

Slika 2.9: Karakteristični model porazdelitve potresov, pridobljen s podatki zgodovinske
seizmičnosti (polni krogi) in paleoseizmologije (pravokotnik)
(prirejeno po Youngs in Coppersmith, 1985)
Nivo potresne aktivnosti ocenimo neposredno iz dovolj dolgega zapisa pretekle seizmičnosti,
ki ga je zaradi odvisnih potresnih dogodkov in nepopolnega kataloga potresov treba predhodno
obdelati. Potresne dogodke razdelimo na neodvisne (glavni potresi) in odvisne (predpotresi,
popotresi). Popotresi imajo značilno porazdelitev in se pojavljajo od nekaj tednov do celo nekaj
let po najmočnejšem oziroma glavnem potresu. Prostorsko se pojavljajo na območju, blizu
žarišča glavnega potresa (Stein in Wysession, 2003; Telesca et al., 2015), v nekaterih primerih
lahko do več deset kilometrov stran. Poznamo tudi potresne roje oziroma gruče (ang. swarm)
potresov brez izrazitega glavnega potresa, ki izstopajo iz seizmičnega ozadja (Telesca et al.,
2015). Nekatere že uveljavljene metode (npr. Gardner in Knopoff, 1974; Reasenberg, 1985) za
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prepoznavanje odvisnih dogodkov so med seboj primerjali Telesca et al. (2015). Popolnost
(ang. completeness) kataloga potresov vrednotimo glede na magnitudo in čas. Popolnost
instrumentalnega kataloga potresov je odvisna od spodnje meje detekcije in prostorske
porazdelitve seizmografov, popolnost zgodovinskega kataloga potresov pa od zanesljivosti
zgodovinskih virov makroseizmičnih podatkov (Reiter, 1990). Dokaj preprosto jo analiziramo
z družinami krivulj, s katerimi prikažemo kumulativno število potresov nad izbrano magnitudo
v odvisnosti od časa (slika 2.10). Točka, v kateri se kumulativna krivulja prelomi oziroma
bistveno spremeni naklon, določa čas, po katerem je katalog potresov popoln za magnitude, ki
so večje ali enake najmanjši izbrani magnitudi potresov (npr. Poljak et al., 2000a). Na podlagi
teh informacij in prepoznanih odvisnih dogodkov izdelamo nov katalog potresov (podkatalog
potresov), znotraj katerega preštejemo potrese in to število za časovni razpon podkataloga
popravimo na letno vrednost. S tem dobimo nivo potresne aktivnosti oziroma letno število
potresov nad najmanjšo magnitudo podkataloga, ki ga lahko preko enačbe za dvojno odrezano
eksponentno porazdelitev preračunamo na letno število potresov nad poljubno izbrano
magnitudo.

Slika 2.10: Kumulativno število potresov v odvisnosti od časa. Krivulje so prikazane za
različne intervale magnitude potresov. Analiziran katalog je za potrese ustreznih magnitud
popoln po letu, označenem s puščico (Poljak et al., 2000a)
Iz podatkov zamika geoloških enot in geodetskih meritev imamo velikokrat na voljo
dolgoročno hitrost premikanja (TS), ki podaja dolžino letnega premika ob prelomu (Wallace,
1970; Reiter, 1990). Odšteti ji moramo aseizmično komponento (C), ki pripada duktilnim
deformacijam ali lezenju (ang. creep). Dolgoročno hitrost premikanja ob prelomu brez
aseizmične komponente (S) lahko izračunamo tudi iz srednje vrednosti zmika ob potresnih
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dogodkih (D) in njihove povratne dobe (R) oziroma srednje vrednosti časovnega obdobja med
posameznimi potresnimi dogodki po enačbi (Wallace, 1970):
/ .

(2.22)

Obe omenjeni količini pridobimo iz paleoseizmoloških raziskav. Pri tem predpostavimo, da se
vsa elastična deformacija sprosti ob enem potresu določene magnitude. Lezenje zavira
kopičenje elastičnih deformacij, zato delež aseizmične komponente hitrosti premikanja ob
prelomu upada z naraščajočo magnitudo. Wallace (1970) za različne intervale magnitude
podaja okvirne vrednosti deleža aseizmične komponente (preglednica 2.3). Z njenim
naraščanjem se povečuje povratna doba potresov (slika 2.11).
Preglednica 2.3: Okvirne vrednosti deleža aseizmične komponente hitrosti drsenja ob
prelomu za različne intervale magnitude (po Wallace, 1970)
interval magnitude

delež aseizmične komponente [%]

≤5

> 50

5-6

50 – 30

6-7

30 – 10

≥7

< 10

Glede na dolgoročno (povprečno) hitrost premikanja ob prelomu brez aseizmične komponente
lahko definiramo nivo potresnega navora (ang. seismic moment rate; M0') kot (Brune, 1968):
,

(2.1)

kjer Af predstavlja največjo možno površino pretrga oziroma površino celotne prelomne
ploskve. Slednja je podana z dolžino preloma in širino prelomne ploskve po njegovem vpadu.
Za širino prelomne ploskve lahko v primeru vertikalnih in subvertikalnih prelomov
predpostavimo kar seizmogeno globino.
Stopnja potresnega navora povezuje hitrost premikanja ob prelomu z nivojem aktivnosti (Nmin)
preloma preko enačbe (Youngs in Coppersmith, 1985):
.

(2.1)
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Slika 2.11: Vpliv spremenljivega deleža aseizmične komponente hitrosti premikanja ob
prelomu na povratno dobo potresov. Krivulja C prikazuje krivuljo B z upoštevanim lezenjem
do magnitude 8. Osenčeno območje prikazuje vpliv povečanega deleža lezenja
(prirejeno po Wallace, 1970)
Vstavimo vse člene, izračunamo zgornji integral in za izračun letnega števila potresov z
magnitudo večjo ali enako mmin enačbo preuredimo v:

,

(2.2)

kjer:
.

(2.3)

Poleg hitrosti premikanja ob prelomu moramo za izračun nivoja aktivnosti poznati še največjo
možno magnitudo potresa na prelomu, dolžino preloma in širino preloma po vpadu. Večja, kot
bo hitrost premikanja, večji bo nivo aktivnosti preloma pri konstantnih vrednostih ostalih
parametrov. Obstajajo še druge podobne zveze za oceno nivoja potresne aktivnosti iz hitrosti
premikanja ob prelomu, ki jih povzema Bungum (2007).
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2.5

Izračun pospeška nihanja tal

Velikost pospeška nihanja tal izračunamo z enačbami pojemanja pospeška nihanja tal (tudi
enačbami za napoved nihanja tal; ang. ground motion prediction equations), ki povezujejo
nihanje tal z oddaljenostjo in magnitudo potresa. Izpeljemo jih z empiričnimi ali teoretičnimi
metodami, mogoča pa je tudi kombinacija obeh omenjenih metod (McGuire in Arabasz, 1990;
Reiter, 1990; McGuire, 2004).
V okviru ocenjevanja potresne nevarnosti nihanje tal najpogosteje ponazorimo z družinami
krivulj za različne magnitude na grafu vršnega pospeška v odvisnosti od razdalje (slika 2.12).
V uporabi so tudi odzivni spektri pospeška nihanja tal (McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990;
McGuire, 2004). Z odzivnim spektrom časovni zapis pospeška nihanja tal za določeno
magnitudo potresa prestavimo v frekvenčno domeno. Najprej s Fourierovo analizo za
posamezne frekvence izračunamo časovni zapis vrednosti odmika nihanja tal, ki po definiciji
predstavljajo odmike preprostega nihala z neko lastno frekvenco in dušenjem. Časovni zapis
odmika nihala nato dvakrat odvajamo, da dobimo pospešek. Največje vrednosti pospeškov po
posameznih lastnih frekvencah nihala (spektralni pospeški) sestavljajo odzivni spekter (ang.
response spectra) pospeška nihanja tal pri določeni magnitudi potresa. Odzivni spekter lahko
prikažemo tudi za hitrost nihanja tal (slika 2.13) ali relativne odmike nihanja tal (Reiter, 1990).
Frekvenca, pri kateri se pojavi vršni pospešek nihanja tal (ang. peak ground acceleration) je
pomembna, saj ima ista vrednost pospeška nihanja tal pri različnih frekvencah lahko različen
vpliv na potresno nevarnost in zgradbe (McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990; McGuire,
2004).

Slika 2.12: Krivulje vršnega pospeška nihanja tal v odvisnosti od razdalje za različne
magnitude potresov (prirejeno po Reiter, 1990)
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Empirične metode za izpeljavo enačb pojemanja pospeška nihanja tal uporabimo, ko imamo na
voljo dovolj veliko število podatkov o nihanju tal. Izmerjenim podatkom prilagodimo krivuljo
za izbran model nihanja tal. Model je v osnovi podan s funkcijami, ki povezujejo pospešek
nihanja tal z neodvisnimi spremenljivkami (npr. magnitudo in razdaljo) in ocenjevanimi
parametri. Slednje ocenimo na podlagi podatkov o nihanju tal, katerim lahko pripišemo uteži,
da poudarimo vpliv opazovanj potresov določenih magnitud in oddaljenosti. Pri izpeljavi enačb
iz podatkov o močnem nihanju tal (ang. strong motion) moramo upoštevati lokalne učinke, ki
imajo v nekaterih primerih lahko velik vpliv na pospešek nihanja tal in so povezani z lokalno
sestavo tal in lastnostmi zgradbe, v kateri je postavljen merilni instrument (akcelerometer).
Tovrstni podatki so uporabni tudi za vrednotenje teoretičnih enačb (McGuire in Arabasz, 1990;
Reiter, 1990; McGuire, 2004). Pri izpeljavi modela je smiselno upoštevati vrsto preloma, saj
žariščni mehanizem bistveno vpliva na izračunano nihanje tal in s tem na potresno nevarnost
(McGuire, 2004). Empirične enačbe nihanja tal so običajno že izpeljane za regije s številnimi
instrumentalnimi zapisi potresov in dobro raziskanimi zgodovinskimi potresi. Kljub temu se
stalno spreminjajo, zato je smiselno v analizo potresne nevarnosti vključiti več različnih enačb,
ki jim pripišemo uteži glede na relativno ujemanje z dejanskimi podatki. Uporabiti moramo
enačbe, izpeljane iz podatkov nihanja tal, ki so bili zabeleženi v podobnih geoloških razmerah
in tektonskem okolju, kot je območje, za katero ocenjujemo potresno nevarnost (McGuire in
Arabasz, 1990; Reiter, 1990; McGuire, 2004).

Slika 2.13: Odzivni spekter hitrosti nihanja tal za različne magnitude potresov in vrste tal.
Trdna podlaga je označena z debelo črto, mehkejša tla pa so označena s tanjšo. Prekinjene
črte ponazarjajo ekstrapolacijo podatkov (Reiter, 1990)
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Teoretične metode za izpeljavo enačb pojemanja pospeška nihanja tal temeljijo na teoriji
nastanka in širjenja potresnega valovanja in za razliko od empiričnih metod predstavljajo
neposredno zvezo med fizikalnimi lastnostmi žarišča potresa in posledičnim nihanjem tal. Z
njimi lahko napovemo vršni pospešek nihanja tal in odzivni spekter le-tega. Izhajamo iz
predpostavke, da je nihanje tal funkcija potresnega navora in padca napetosti ob potresu. V
splošnem začnemo z izračunom frekvenčnega spektra v žarišču potresa, ki ga popravimo za
fizikalne učinke na poti širjenja potresnega valovanja in učinke pripovršinskih geoloških plasti.
Prednost teoretičnih metod je predvsem v tem, da lahko nihanje tal napovemo tudi za območja,
kjer nam primanjkuje podatkov o močnem nihanju tal. Pri tovrstnih napovedih moramo biti
previdni, saj gre za ekstrapolacijo teorije oziroma védenja o fizikalnih procesih ob nastanku
potresov. Vedno bolj so v uporabi t. i. polteoretične (splošneje hibridne) metode zaradi večje
količine podatkov o močnem nihanju tal, ki jih uporabimo za potrditev in kalibracijo teoretičnih
modelov. Teoretični del podaja zvezo med magnitudo in nihanjem tal. Ostale lastnosti modela
določimo z inverzijo, v kateri so nekateri parametri fiksni in pridobljeni iz neodvisnih raziskav
(npr. gostota Zemljine skorje). Druge parametre prilagodimo podatkom o močnem nihanju tal,
bodisi ročno bodisi z metodo najmanjših kvadratov (McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990;
McGuire, 2004). Ob odsotnosti podatkov o močnem nihanju tal, kritične parametre modela
ocenimo na podlagi podatkov o šibkem nihanju tal (McGuire, 2004). Del hibridnih metod so
tudi stohastične metode, kjer je nihanje tal vsaj deloma pogojeno s slučajnimi procesi. Izhajamo
iz predpostavke, da lahko močno potresno nihanje tal približno opišemo z belim šumom
oziroma slučajnim procesom s stacionarno kovarianco, ki je sestavljen iz slučajnih nihanj
različnih frekvenc (Reiter, 1990).
Največji vpliv na nihanje tal ima pojemanje amplitude potresnega valovanja z razdaljo, ki ga
delimo na geometrijsko razširjanje (ang. geometrical spreading) in absorpcijo. Odvisno je od
sestave in temperature Zemljine skorje ter morebitnih heterogenosti, ob katerih pride do
razprševanja in s tem padca amplitude potresnega valovanja. Pri izračunu je smiselno upoštevati
tudi ostale dejavnike in lastnosti potresnih izvorov, ki lahko bistveno vplivajo na nihanje tal, na
primer vrsto preloma, smer oziroma azimut preloma, smer napredovanja pretrga ob potresu,
pričakovan padec napetosti ob morebitnem potresu in lokalne učinke. Nekateri dejavniki v
izračun nihanja tal vnašajo določeno stopnjo negotovosti, saj jih zaradi naključnosti ni mogoče
enoznačno opredeliti.
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2.6

Izračun potresne nevarnosti

Rezultat ocenjevanja potresne nevarnosti je krivulja, ki običajno prikazuje letno verjetnost
prekoračitve različnih vrednosti vršnega pospeška nihanja tal na izbrani lokaciji (slika 2.14). V
njenem izračunu upoštevamo vse potrese različnih velikosti in verjetnosti pojavljanja v
določenem času na različnih lokacijah znotraj posameznih potresnih izvorov, kar z nekaj
predpostavkami zapišemo kot (McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990; McGuire, 2004):
∑

| ,

,

(2.4)

kjer je E(g) pričakovano število prekoračenih vrednosti vršnega pospeška nihanja tal g v času
t. Srednja vrednost pojavljanja potresov (αi) je podana za potrese med spodnjo (m0) in zgornjo
mejo (mu) magnitude v i-tem potresnem izvoru. Funkcijo gostote verjetnosti magnitude fi(m)
določimo iz magnitudno-frekvenčne porazdelitve za vsak potresni izvor i. Funkcija fi(r)
predstavlja gostoto verjetnosti nadžariščne razdalje med lokacijo za katero ocenjujemo potresno
nevarnost in različnimi lokacijami znotraj i-tega potresnega izvora. Verjetnost, da bo potres
magnitude m na razdalji r povzročil tresenje tal, ki bo na lokaciji ocenjevanja potresne
nevarnosti preseglo vrednost g je enaka P(G > g | m, r). S krivuljo prikažemo niz izračunanih
verjetnosti za prekoračitev različnih vrednosti vršnega pospeška nihanja tal. Vrednost vršnega
pospeška nihanja tal pri vnaprej izbrani povratni dobi (npr. 475 let) določimo z interpolacijo.

Slika 2.14: Verjetnost za prekoračitev različnih vrednosti vršnega pospeška nihanja tal kot
rezultat verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti. Kot primer so prikazane krivulje za
različne percentilne vrednosti (Reiter, 1990)
28

S karto potresne nevarnosti (npr. slika 3.8) prikažemo rezultate izračuna za izbrano časovno
obdobje oziroma povratno dobo, ki določa verjetnost prekoračitve izračunanih vrednosti
vršnega pospeška nihanja tal na vseh lokacijah znotraj obravnavanega območja (npr. Lapajne
et al., 2001). Za vsako točko na karti upoštevamo vse možne potresne izvore. Pri izdelavi karte
sledimo smernicam, ki jih podaja evropski standard Evrokod 8. Po tem standardu mora biti
karta potresne nevarnosti razdeljena na posamezna območja, znotraj katerih je potresna
nevarnost po predpostavki povsod enaka. Potresna nevarnost mora biti ponazorjena s
projektnim pospeškom tal (ang. design ground acceleration), ki je enak vršnemu pospešku
nihanja tal. Njegove vrednosti se morajo nanašati na trdna tla (ang. rock), v katerih je hitrost
strižnega valovanja v zgornjih 30 metrih (vS,30) vsaj 800 m/s in jih ne prekriva več kot 5 m
površinskega materiala (Lapajne et al., 2001). Priporoča se uporaba vrednosti projektnega
pospeška tal, ki v 50 letih (predvidena življenjska doba navadnih objektov) ne bodo prekoračene
z 90 % verjetnostjo, kar ustreza povratni dobi 475 let (McGuire in Arabasz, 1990; Reiter, 1990;
Lapajne et al., 2001). Pri tem izhajamo iz časovno neodvisne Poissonove porazdelitve.
Verjetnost (P), da se bo zgodilo neko število potresnih dogodkov n s povratno dobo τ v času t
podaja enačba:
, ,

/

/

!

.

(2.5)

Kvocient 1/τ pomeni pričakovano letno število potresnih dogodkov. Verjetnost za pojav vsaj
enega potresnega dogodka izpeljemo iz verjetnosti, da se ne bo zgodil noben potres (Reiter,
1990; Stein in Wysession, 2003):
1, ,

1

0, ,

/

1

,

(2.6)

iz česar lahko izračunamo povratno dobo oziroma povprečen čas med posameznimi dogodki
po
/ln 1

1, ,

.

(2.7)

Za naš primer je povratna doba povprečen čas med potresi, ki povzročijo vsaj ocenjeno vrednost
projektnega pospeška tal na obravnavani lokaciji, zato verjetnost za pojav vsaj enega potresnega
dogodka P(n ≥ 1, t, τ) hkrati podaja tudi verjetnost, da bo prekoračena določena vrednost
projektnega pospeška tal P(G > g, t, τ).
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2.6.1 Logična drevesa
Posebnost verjetnostnega ocenjevanja potresne nevarnosti so logična drevesa (ang. logic trees)
(slika 2.15), s katerimi formaliziramo in sistematiziramo proces odločanja, ko imamo hkrati na
voljo več različnih možnosti oziroma poti, po katerih lahko ocenimo posamezen parameter, ki
nastopa v izračunu potresne nevarnosti ali pa ko želimo upoštevati negotovost ocene
določenega parametra. Vsaki posamezni možnosti pripišemo verjetnost, ki ponazarja pravilnost
odločitve in je osnovana na ekspertnem mnenju. Posamezne možnosti izbire prikažemo z
vejami, ki izvirajo iz skupnega vozlišča logičnega drevesa in pripadajo istemu potresnemu
parametru (npr. največji magnitudi), modelu, računski metodi ali potresnemu izvoru. Vozlišča
tako ločujejo posamezne korake odločanja. Vsota verjetnosti vseh različnih možnosti za
posamezen korak odločanja oziroma verjetnosti posameznih vej za isto vozlišče mora biti enaka
1. Končno verjetnost vsake veje dobimo s produktom vseh izbranih verjetnosti med
posameznimi vozlišči. Vsota vseh končnih verjetnosti mora biti prav tako enaka 1. Izračunamo
lahko tudi verjetnost za določeno vrednost nekega parametra znotraj istega koraka, vendar med
različnimi vzporednimi vozlišči, na primer verjetnost za nastanek potresa izbrane vrednosti
magnitude med različnimi potmi. Zaporedje posameznih korakov ni posebej predpisano, vendar
mora biti smiselno z geološkega in seizmološkega stališča (Reiter, 1990; Yeats et al., 1997;
McGuire, 2004). Neodvisne parametre lahko postavimo kamorkoli (Reiter, 1990), vendar v
praksi najprej nanizamo neodvisne in nato šele odvisne parametre (McGuire, 2004). S pomočjo
logičnih dreves lahko analizo poljubno razčlenimo in na ta način ugotavljamo vpliv posameznih
parametrov na izračunano potresno nevarnost. Takšen pristop nam omogoča oceno morebitnih
sprememb, ki bi nastale z dostopnostjo novih podatkov ali računskih metod (Reiter, 1990).
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Slika 2.15: Primer logičnega drevesa, uporabljenega pri verjetnostnem ocenjevanju potresne
nevarnosti (Reiter, 1990)
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3 PREDHODNE RAZISKAVE
V poglavju predhodnih raziskav bom predstavil nekaj celostnih projektov verjetnostnega
ocenjevanja potresne nevarnosti, ki so pomembno vplivali na metodološki razvoj in obravnavo
vhodnih podatkov. Na začetku bom podal primer globalnega ocenjevanja potresne nevarnosti
ter nato prešel na kontinentalni nivo, ki obsega območje Evrope z neposredno okolico. Tovrstna
ocenjevanja potresne nevarnosti stremijo k poenotenju številnih vhodnih podatkov in so
metodološko lahko zelo izpopolnjena. Zaradi omenjenih lastnosti so primerna za opredelitev
potresne regulative in predstavljajo nekakšen referenčni okvir za ocenjevanje potresne
nevarnosti na multinacionalnem in nacionalnem nivoju. Na podlagi spoznanj večjih projektov
so bile posodobljene ali izdelane tudi številne nacionalne karte potresne nevarnosti. Tipičen
primer je bila izdelava še vedno aktualne karte potresne nevarnosti Slovenije (Lapajne et al.,
2001), ki je sledila smernicam nekaterih regionalnih projektov. Avtorji so postopek ocenjevanja
potresne nevarnosti metodološko nekoliko prilagodili razpoložljivim vhodnim podatkom, ga
dodatno izpopolnili in rezultate ocenjevanja potresne nevarnosti podali na karti v obliki, ki jo
zahteva evropski standard Evrokod 8 (SIST EN 1998-1, 2005). Postopek izdelave karte
potresne nevarnosti Slovenije bo podrobneje opisan na koncu poglavja.
3.1

Ocenjevanje potresne nevarnosti po svetu

Prva globalna karta potresne nevarnosti (slika 3.1) je bila izdelana leta 1999 v okviru sedem let
trajajočega projekta z naslovom "Global Seismic Hazard Assessment Program" ali krajše
GSHAP (Shedlock et al., 2000). Cilj projekta je bil uporabiti poenoten pristop k ocenjevanju
potresne nevarnosti na regionalnem nivoju, zato so avtorji projekta po kontinentih opredelili
posamezne regije, znotraj katerih so delovale različne delovne skupine. V izogib podvajanju in
z namenom izboljšanja končnega rezultata so se povezali z nekaterimi regionalnimi projekti
(npr. SESAME), ki so imeli podobne cilje in so uporabljali primerljive metode ocenjevanja
potresne nevarnosti. V okviru projekta GSHAP so potresno nevarnost najprej izračunali
neodvisno za t. i. testna območja in nato znotraj delovnih skupin za celotne kontinente po
opredeljenih regijah. Nazadnje so vse podatke združili v karto potresne nevarnosti za ves svet.
Osnovo za izdelavo globalne karte potresne nevarnosti so tako predstavljale številne nove
nacionalne in regionalne karte potresne nevarnosti. Nekatere nacionalne karte potresne
nevarnosti so bile le revidirane. Za izdelavo regionalnih kart potresne nevarnosti so mednarodne
delovne skupine izdelale poenotene regionalne kataloge potresov in modele potresnih izvorov.
Izhajali so iz zgodovinskih in instrumentalnih katalogov potresov ter geoloških podatkov,
vezanih na aktivno prelamljanje. Slednji so bili osnovani na podlagi raziskav iz neotektonike,
paleoseizmologije, geomorfologije in geodezije (Giardini, 1999; Shedlock et al., 2000). V
okviru projekta je bilo izdelanih tudi veliko novih enačb pojemanja pospeška nihanja tal.
Verjetnostno ocenjevanje potresne nevarnosti je glede na obliko potresnih izvorov znotraj
projekta GSHAP potekalo na dva načina: z opredelitvijo klasičnih oblik potresnih izvorov (npr.
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seizmotektonskih območij, prelomov) ali z glajenjem nadžarišč potresov po mreži točk
(Shedlock et al., 2000).
Rezultati so na globalni karti potresne nevarnosti podani v obliki vršnega pospeška nihanja tal
za trdna tla in povratno dobo 475 let (projektni pospešek tal). Zelo visoke vrednosti vršnega
pospeška nihanja tal se pojavljajo na območjih najmočnejših potresov, ki sovpadajo s stiki
litosferskih plošč. Izstopajo območja, kot je na primer zahodna obala Južne Amerike, kjer se
litosferska plošča Nazca podriva pod Južnoameriško ploščo. Območje Slovenije se po globalni
karti potresne nevarnosti uvršča v območje srednje potresne nevarnosti z vrednostmi vršnega
pospeška nihanja tal nekje od 0,08 do 0,24 g. Take vrednosti so problematične predvsem na
gosto poseljenih območjih s potresno neodporno infrastrukturo.

Slika 3.1: Globalna karta potresne nevarnosti, ki je bila izdelana v projektu GSHAP in
prikazuje vrednosti vršnega pospeška nihanja tal za trdna tla. Izsek je prikazan za območje
znotraj manjšega pravokotnika (prirejeno po Shedlock et al., 2000)
Projekt izdelave poenotenega seizmotektonskega modela in ocenjevanja potresne nevarnosti za
Sredozemlje ("Seismotectonics and Seismic Hazard Assessment of the Mediterranean Basin" –
SESAME) (Jiménez et al., 2001) je bil izveden vzporedno in v sodelovanju s projektom GSHAP
v letih od 1996 do 2000. Cilj projekta je bil izvesti oceno potresne nevarnosti za celotno
območje Sredozemlja, s poudarkom na izdelavi poenotenega modela potresnih izvorov. Pri
izdelavi modela potresnih izvorov so izhajali iz neenotnih podatkov obstoječih modelov na
obravnavanem območju, ki so bili zbrani v okviru projekta GSHAP. Posamezne regionalne in
nacionalne modele so zato poenotili in združili ter s podatki iz literature zapolnili obstoječe
vrzeli. Na ta način so izdelali model potresnih izvorov s 346 območji oziroma potresnimi izvori.
Novim potresnim izvorom so na podlagi regionalnih katalogov potresov določili seizmične
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parametre – najmanjšo in največjo magnitudo potresov ter nivo potresne aktivnosti. Pospešek
nihanja tal so izračunali z ustreznimi enačbami pojemanja pospeška nihanja tal, ki so bile
izpeljane za štiri vrste tal na podlagi meritev močnega nihanja tal na območju Evrope. Za globlje
potresne izvore in za območja s posebnimi geološkimi lastnostmi so zaradi drugačnih
značilnosti širjenja potresnega valovanja uporabili specifične enačbe pojemanja pospeška
nihanja tal. Izdelanih je bilo več kart potresne nevarnosti širšega območja Sredozemlja, ki za
različne vrste tal in povratne dobe prikazujejo največji pospešek nihanja tal in spektralni
pospešek pri izbranih periodah nihanja tal (Jiménez et al., 2001).
Člani delovne skupine Evropske seizmološke komisije ("European Seismological
Commission" – ESC) za ocenjevanje potresne nevarnosti ("European Seismological
Commission Working Group on Seismic Hazard Assessment" – ESC/WG-SHA) so model
potresnih izvorov Sredozemlja kasneje razširili na preostale dele Evrope. Poenoten model
potresnih izvorov so izdelali na podoben način in opredelili iste seizmične parametre kot v
projektu SESAME. Končni model potresnih izvorov za Evropo in Sredozemlje tako vsebuje
463 potresnih izvorov (slika 3.2).

Slika 3.2: Model potresnih izvorov za Evropo in Sredozemlje ESC-SESAME
(Jiménez et al., 2003)
Prav tako so uporabili enačbe pojemanja pospeška nihanja tal, ki so bile izpeljane iz podatkov
močnega nihanja tal na območju Evrope in izdelali več kart potresne nevarnosti. Na sliki 3.3 je
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prikazana združena karta potresne nevarnosti za območje Evrope in Sredozemlja (ESCSESAME), ki prikazuje vrednosti vršnega pospeška nihanja tal za povratno dobo 475 let in
trdna tla (Jiménez et al., 2003).

Slika 3.3: Karta potresne nevarnosti za Evropo in Sredozemlje ESC-SESAME. Prikazane so
vrednosti vršnega pospeška nihanja tal za povratno dobo 475 in trdna tla
(Jiménez et al., 2003)
Na evropskih tleh se je v letih od 2009 do 2013 odvijal še en večji projekt ocenjevanja potresne
nevarnosti, SHARE ("Seismic Hazard Harmonization in Europe") (Woessner et al., 2015), ki
je temeljil na posodobljenih in poenotenih vhodnih podatkih, pridobljenih z multidisciplinarnim
pristopom oziroma s sodelovanjem vseh vej seizmologije, geologije in sorodnih znanosti. V
okviru projekta so izdelali SHARE evropski katalog potresov (slika 3.4), ki vsebuje več kot
30.000 potresov nad MW 1,7 v obdobju od leta 1000 do leta 2006. Sestavljen je iz dveh različnih
delov. Prvi del temelji na podatkih iz arhiva zgodovinskih potresov in obsega obdobje od leta
1000 do leta 1899. Drugi del je sestavljen iz poenotenih podatkov obstoječih nacionalnih
katalogov potresov in obsega obdobje od leta 1900 do leta 2006 (Woessner et al., 2015).
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Slika 3.4: SHARE evropski katalog potresov za obdobje od leta 1000 do leta 2006
(Woessner et al., 2015)
Za izračun potresne nevarnosti so opredelili tri različne modele potresnih izvorov, iz katerih so
nadalje razvejali logično drevo. Dva modela so razdelili na klasična območja potresnih izvorov.
Prvi je bil osnovan na posameznih nacionalnih modelih potresnih izvorov in modelu potresnih
izvorov iz projekta SESAME ter vsebuje 432 ploskovnih območij, znotraj katerih so potresi
porazdeljeni homogeno po prostoru. Drugi model je bil izdelan na podlagi evropske baze
seizmogenih prelomov (EDSF) in subdukcijskih con (slika 3.5), s katero so opredelili tudi
območja t. i. potresnih izvorov ozadja, ki vsebujejo celotne prelomne sisteme. Pri tem
predpostavljajo, da so potresi z MW ≥ 6,5 porazdeljeni po prostoru glede na geometrijo
prelomnih ploskev, šibkejši potresi z 4,5  MW ≤ 6,4 pa se pojavljajo homogeno znotraj
območja posameznega ploskovnega potresnega izvora ozadja. Ponekod so za ozadje privzeli
ploskovne potresne izvore iz prvega modela, saj evropska baza seizmogenih prelomov ni
pokrivala celotnega območja ocenjevanja potresne nevarnosti. Prostorske porazdelitve potresov
v tretjem modelu niso podali s klasično obliko potresnih izvorov, temveč so jo izračunali za
pravokotne celice glede na gostoto porazdelitve potresov iz kataloga in hitrost premikanja ob
prelomih. Nivo potresne aktivnosti za potresne izvore so izračunali na podlagi štetja potresov
iz neodvisnega dela kataloga (prvi in tretji model, ozadja v drugem modelu) in hitrosti
premikanja ob posameznih prelomih (drugi model). Največje magnitude potresov so določili
na podlagi zgodovinskih potresov in empiričnih zvez. Za različne povratne dobe so podali
različne relativne uteži posameznih modelov potresnih izvorov. Uporabili so uveljavljene in
robustne metode za vrednotenje ekspertnih mnenj in vzpostavitev konsenza ter upoštevali
negotovosti v posameznih sestavnih delih modela potresnih izvorov in rezultatih potresne
nevarnosti (Woessner et al., 2015).
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Slika 3.5: Potresni izvori iz evropske baze seizmogenih prelomov (EDSF) in subdukcijskih
con, s prikazano hitrostjo premikanja ob prelomih in hitrostjo deformiranja Zemljine skorje
(Woessner et al., 2015)
Pri izračunu pospeška nihanja tal so izhajali iz nove generacije enačb pojemanja pospeška
nihanja tal, ki so jih preverili na zapisih močnega nihanja tal v Evropi. Rezultati potresne
nevarnosti na sliki 3.6 so prikazani za vrednosti največjega pospeška nihanja tal s povratno
dobo 475 let in za trdna tla (vS,30 = 800 m/s). Največje vrednosti zasledimo vzdolž
Severnoanatolske prelomne cone z vrednostmi do 0,75 g. Vrednosti največjega pospeška
nihanja tal za Slovenijo so v intervalu od 0,1 do 0,35 g (Woessner et al., 2015).

Slika 3.6: SHARE karta potresne nevarnosti za povrtano dobo 475 let in trdna tla
(vS,30 = 800 m/s) (Woessner et al., 2015)
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3.2

Ocenjevanje potresne nevarnosti v Sloveniji

V Sloveniji je bila vse do leta 2007 uradno v veljavi karta potresne intenzitete, ki je izšla leta
1987 v okviru jugoslovanskih seizmoloških kart (Ribarič et al., 1987). Karta prikazuje vrednosti
potresne intenzitete za povratno dobo 500 let in je bila izdelana na podlagi podatkov o preteklih
potresih, seizmotektonskih značilnostih ozemlja in ekspertnega mnenja. Od leta 1995 dalje se
je skupaj z empirično zvezo za pretvorbo iz intenzitete v projektni pospešek tal ta karta
uporabljala tudi kot karta projektnega pospeška tal (Lapajne et al., 2001; Vidrih, 2003).
Lapajne et al. (2001) so izdelali prvo karto potresne nevarnosti Slovenije, ki prikazuje projektni
pospešek tal. Karta upošteva smernice evropskega standarda Evrokod 8. Zaradi netočnosti
določitve lokacij potresov, slabega poznavanja globinske geološke zgradbe in pokritosti
prelomov je bilo oteženo povezovanje prelomov in drugih geoloških struktur s potresi. Avtorji
so zato karto potresne nevarnosti izdelali po postopku prostorskega glajenja nadžarišč potresov
(Frankel, 1995), ki so jo izpopolnili z dvostopenjskim glajenjem, podprtem s seizmotektonskim
modelom. Uporabili so katalog potresov Slovenije in sosednjih dežel, ki se razteza še okoli 100
km od meja Slovenije in zajema obdobje od leta 567 do leta 1998 (slika 3.7). Predpostavili so
Poissonovo časovno porazdelitev, zato so iz kataloga izločili predpotrese in popotrese ter
analizirali kompletnost kataloga (Lapajne et al., 2000).

Slika 3.7: Katalog potresov Slovenije in sosednjih dežel za obdobje od leta 567 do leta 1998.
Prikazana so nadžarišča potresov z magnitudo večjo ali enako 3,7 (Lapajne et al., 2000)
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Območje Slovenije so razdelili na kvadratne celice s stranico 5 km in upoštevali pet popolnih
podkatalogov potresov, s katerimi so izdelali pet modelov prostorske porazdelitve potresne
dejavnosti z dvostopenjskim glajenjem nadžarišč potresov. Za vsako celico so na podlagi števila
potresov oziroma sproščene energije potresov v celici določili nivo potresne dejavnosti na
podlagi časovno različnih podkatalogov. V prvem koraku glajenja nadžarišč potresov so s
krožnim Gaussovim glajenjem upoštevali napako lokacij nadžarišč potresov in pri tem
predpostavili, da se bodo potresi v prihodnje pojavljali v bližini preteklih lokacij. Drugi korak
glajenja nadžarišč potresov je bil pogojen s seizmotektonskim modelom (slika 2.6). Opredeljen
je bil po postopku, opisanem že na koncu podpoglavja 2.1.4. Za vsako seizmotektonsko
območje so podali uteži posameznim vrstam in smerem prelomov. Smer osi elips je bila v
drugem koraku glajenja tako pogojena s smerjo prelomov, njihova velikost pa je bila
sorazmerna z dolžino podpovršinskih prelomnih pretrgov, ki so jih izračunali iz empiričnih
odnosov po Wells in Coppersmith (1994) (Lapajne et al., 2001).
Letna verjetnost prekoračitve vnaprej izbranih vrednosti projektnega pospeška tal je bila v
mreži celic izračunana po enačbah pojemanja pospeška nihanja tal, ki so jih italijanski avtorji
izpeljali iz italijanskih zapisov o močnem nihanju tal (Lapajne et al., 2001). Vrednosti
projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let so avtorji karte potresne nevarnosti izračunali
z interpolacijo z uporabo lastnega računalniškega programa OHAZ (Zabukovec, 2000) in
pridobili pet različnih kart potresne nevarnosti za pet modelov pričakovane prostorske
porazdelitve potresne dejavnosti. Za končno karto potresne nevarnosti (slika 3.8) so privzeli
povprečje vseh petih kart. Projektni pospešek tal je prikazan za trdna tla in zavzema vrednosti
do 0,25 g, kar je bistveno manj od projektnega pospeška na karti potresne nevarnosti iz projekta
SHARE (Woessner et al., 2015). Potresna nevarnost je največja v pasu, ki se razteza od
severozahoda proti jugovzhodu države in se zmanjšuje z oddaljevanjem proti severovzhodu in
jugozahodu države. Avtorji z vidika večje potresne nevarnosti izpostavljajo Brežice, Ljubljano
z okolico in zgornje Posočje (Lapajne et al., 2001).
Karta projektnega pospeška tal za povratno dobo 475 let se je nekaj časa uporabljala vzporedno
s karto potresne intenzitete (Ribarič, 1987) in je v samostojno veljavo stopila šele leta 2008, ko
je Slovenija uradno sprejela evropski standard za potresno odporno gradnjo Evrokod 8. Izdelani
sta bili tudi karti vršnega pospeška nihanja tal za povratni dobi 1000 in 10.000 let ter karti
spektralnega pospeška. Omenjene karte so le informativnega značaja (Lapajne et al., 2002). Za
projektiranje objektov je treba uporabljati karto projektnega pospeška tal (Lapajne et al., 2001),
za potrebe organov zaščite in reševanja pa se uporablja karta potresne intenzitete iz leta 2011,
ki je izdelana po enakem postopku kot karta projektnega pospeška tal (Šket Motnikar in
Zupančič, 2011).
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Slika 3.8: Karta potresne nevarnosti za Slovenijo s prikazanim projektnim pospeškom tal za
povratno dobo 475 let in trdna tla (Lapajne et al., 2001)
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4 OPIS IN PRIKAZ VHODNIH PODATKOV
V raziskovalnem delu bom najprej podrobno opisal različne vhodne podatke za območje
Slovenije s širšo okolico. Začel bom z opisom dveh katalogov potresov (ARSO, 2014 in 2015),
nadaljeval s tektonskimi (Placer, 1998) in seizmotektonskimi območji (Mihaljević et al., 2017)
in nato še prelomi (Atanackov et al., 2014 in 2015). Vsi našteti vhodni podatki so ključni za
ustrezno izvedbo seizmotektonske analize, ki sem jo razdelil na dva dela. V prvem delu sem na
podlagi katalogov potresov vsakemu tektonskemu območju, seizmotektonskemu območju in
prelomu določil največjo opaženo magnitudo potresa in opredelil seizmogeno globino. Z
rezultati iz prvega dela seizmotektonske analize in geološkimi podatki, sem v drugem delu
analize določil stopnjo aktivnosti za vsak prelom. Seizmogene globine sem določil tudi za dve
mreži kvadratnih celic različnih velikosti. Opis obeh podajam na koncu poglavja. Vse vhodne
podatke sem pred izvedbo analize pretvoril v enoten koordinatni sistem (D48/GK).
4.1

Potresi

Osnova za analizo magnitud in globin žarišč potresov sta dva poenotena kataloga potresov, ki
obsegata območje Slovenije s širšo okolico. Zgodovinsko-instrumentalni katalog potresov
(ARSO, 2014), prikazan na sliki 4.1, obsega obdobje od leta 456 do leta 2013 in vsebuje 2109
zgodovinskih in instrumentalno opredeljenih parametrov potresov. Avtorji kataloga so vse
različne mere za učinke in jakost potresov preračunali v navorno magnitudo (MW). Navorne
magnitude potresov iz zgodovinskega dela kataloga so izračunali iz vrednosti intenzitet,
določenih na podlagi makroseizmičnih podatkov. Za potrese iz instrumentalnega dela kataloga
so bile na voljo intenzitete in različne vrste magnitud, zato so navorne magnitude potresov
izračunali po dveh pristopih. S hierarhičnim pristopom (ang. hierarchical approach) so po
vrstnem redu verodostojnosti določili različne vrste magnitud in končno navorno magnitudo
vsakega posameznega potresa izračunali iz tiste vrednosti, ki je bila med razpoložljivimi
vrstami magnitud uvrščena najvišje. V pristopu utežene srednje vrednosti (ang. weighted mean
approach) so za vsak potres uporabili vse razpoložljive vrste magnitud, iz katerih so po določeni
utežni shemi izračunali navorne magnitude. Za oba pristopa so podane ocene napak izračunanih
magnitud, na podlagi katerih ugotavljam, da je drugi pristop zanesljivejši. V opisu in v
nadaljnjih analizah zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov zato podajam vrednosti
navornih magnitud, izračunanih po pristopu utežene srednje vrednosti. Katalog vsebuje potrese,
ki imajo vsaj eno vrsto magnitude večjo ali enako 3,5, zato je izračunana navorna magnituda
lahko tudi manjša od te vrednosti.
Najmočnejši potres v zgodovinsko-instrumentalnem katalogu ima MW 6,5. Zgodil se je leta
1976 v Furlaniji, njegovo nadžarišče pa je oddaljeno okoli 20 km od meja Slovenije v smeri
proti severozahodu. Drugi najmočnejši potres v katalogu, z MW 6,4, je najmočnejši znan potres
znotraj meja Slovenije, ki se je zgodil marca 1511. Katalog vsebuje zmerne in močne potrese
(MW ≥ 2,7) na območju med 44° in 48° SGŠ in med 12,5° in 18° VGD. Ta katalog sem zaradi
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daljšega časovnega razpona uporabil za določitev največjih opaženih magnitud potresov v
posameznih potresnih izvorih. Za instrumentalni del kataloga so podane tudi globine žarišč
potresov, vendar so njihove vrednosti v tem katalogu premalo zanesljive za natančnejšo analizo.
Na sliki 4.1 zato prikazujem samo nadžarišča potresov in njihove magnitude.

Slika 4.1: Zgodovinsko-instrumentalni katalog potresov (od leta 456 do leta 2013) s
prikazanimi lokacijami nadžarišč in navornimi magnitudami potresov (ARSO, 2014)
Za določitev globin potresnih izvorov sem uporabil instrumentalni katalog potresov (ARSO,
2015), prikazan na sliki 4.2, v katerem so lokacije žarišč potresov določene točneje in z večjo
natančnostjo. Le-ta vsebuje 20.832 potresov in obsega obdobje od leta 2004 do leta 2014.
Najmočnejši potresni dogodek v katalogu ima MW 5,2 in najšibkejši MW –1,1. Najmočnejši
potres se je zgodil julija 2004 v Posočju. Začetek kataloga sovpada s končano izgradnjo nove
državne mreže potresnih opazovalnic, ki je bila predpogoj za točnejše lociranje žarišč potresov
in predvsem določitev njihovih globin. Žarišče najglobljega potresa je na globini 62,8 km.
Njegova globina je zaradi velike oddaljenosti od najbližje potresne opazovalnice zelo verjetno
precenjena, na kar nakazujejo tudi vsa ostala žarišča potresov z globino nad 30 km, ki so izven
meja Slovenije. Tovrstne potrese je iz kataloga mogoče odstraniti z merili, opredeljenimi na
podlagi števila, razporeditve in oddaljenosti potresnih opazovalnic, ki so potres zaznale.
Različna merila za izločanje manj točno določenih globin žarišč potresov podajam v
nadaljevanju (preglednica 5.1). Ocene napak različnih parametrov potresov (npr. magnitude in
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globine) so podane tudi v tem katalogu potresov. Na sliki 4.2 zaradi preglednosti prikazujem
samo nadžarišča potresov in njihove globine.

Slika 4.2: Instrumentalni katalog potresov (od leta 2004 do leta 2014) s prikazanimi
lokacijami nadžarišč in globinami žarišč potresov (ARSO, 2015)
4.2

Tektonska in seizmotektonska območja

Tektonska območja, ki sem jih uporabil v seizmotektonski analizi, podajam na sliki 4.3. Privzel
sem jih na podlagi šestih glavnih tektonskih enot, ki jih je opredelil Placer (1999). Ozemlje med
Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi je razdelil na Vzhodne Alpe, Južne Alpe, Zunanje
Dinaride, Notranje Dinaride in Jadransko-Apulijsko predgorje. Podrobnejša razdelitev je
podana na sliki 2.4, opis posameznih enot pa v Placer (1999). Prvotna območja sem nekoliko
razširil proti severu in jugu ter na ta način zaobjel celotno območje instrumentalnega kataloga
potresov. Nekatera tektonska območja se dokaj dobro ujemajo s seizmotektonskimi območji,
ki so jih na ARSO izdelali v okviru mednarodnega projekta BSHAP (Mihaljević et al., 2017).
Celoten seizmotektonski model je sestavljen iz 65 seizmotektonskih območij (slika 4.4), ki
pokrivajo Balkanski polotok z okolico, Jadransko morje in večji del Apeninskega polotoka.
Večji del Slovenije pripada petim seizmotektonskim območjem, manjši deli pa segajo v dodatna
tri območja. Vsa omenjena območja bodo v ocenjevanju potresne nevarnosti uporabljena
predvsem za pomoč pri določevanju parametrov potresnih izvorov ter pri prepoznavanju
skupnih seizmičnih značilnosti in njihovih regionalnih sprememb na obravnavanem ozemlju.
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Slika 4.3: Razdelitev na tektonska območja (po Placerju, 1998)

Slika 4.4: Seizmotektonski model, izdelan v projektu BSHAP (Mihaljević et al., 2017)
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4.3

Prelomi

Poleg seizmotektonskih območij sem vzporedno uporabil tudi prelome, ki jih je v okviru
projekta "Seizmotektonska parametrizacija aktivnih prelomov Slovenije" parametriziral
Geološki zavod Slovenije (Atanackov et al., 2014 in 2015). Prelomi so geometrijsko podani kot
linijski sloj (slika 4.5) s številnimi parametri in obsegajo trase 89 aktivnih, verjetno aktivnih in
potencialno aktivnih prelomov (v nadaljevanju prelomov), za katere je bilo na podlagi
empiričnih enačb (Wells in Coppersmith, 1994) ugotovljeno, da so zmožni generirati potres z
navorno magnitudo MW > 5,5 (vsi prelomi z dolžino ≥ 5 km). Uporabljena merila za aktivnosti
prelomov so podana v preglednici 4.1. Trase prelomov so bile opredeljene glede na geološke
podatke, literaturo in topografske podatke. Opredeljeni so bili tudi t. i. domnevni prelomi, pri
katerih trase prelomov niso vidne na površju in so domnevno pokrite.
Preglednica 4.1: Razredi aktivnosti prelomov in merila za aktivnosti prelomov po
Atanackov et al. (2014 in 2015)
razred aktivnosti preloma

merila

aktiven

neposredni dokazi za aktivnost v kvartarju

verjetno aktiven

posredni dokazi za aktivnost v kvartarju

potencialno aktiven

strukturna povezava z drugim aktivnim
prelomom, geometrijske značilnosti

Parametrizacija prelomov je bila opravljena na podlagi analize dostopnih geoloških,
geodinamskih in geodetskih podatkov. Poleg lokacije in vrste preloma so za vsakega od njih
podani še:


dolžina preloma,



smer preloma (najmanjša, največja in najboljša ocena),



naklon preloma (najmanjši, največji in najboljša ocena),



največja geološko določena globina preloma,



povprečna oziroma dolgoročna hitrost premikanja ob prelomu (najmanjša, največja in
najboljša ocena) in



ocena navorne magnitude za potres, ki bi se zgodil ob pretrgu po celotni dolžini
preloma, izračunana po Wells in Coppersmith (1994).



aktivnost preloma

Zgoraj naštevam le tiste parametre prelomov, ki sem jih uporabil za izračun geološkega nivoja
aktivnosti prelomov. Našteti parametri so za izbrane prelome podani v preglednici 4.2. Kjer je
bilo možno, sem uporabil vrednosti najboljše ocene za izbran parameter. Najdaljši opredeljen
prelom je Idrijski prelom s skupno dolžino 125 km. Po zvezi za izračun navorne magnitude iz
47

dolžine preloma (Wells in Coppersmith, 1994) mu pripada tudi najmočnejši pričakovan potres
z ocenjeno navorno magnitudo MW 7,5. Najboljša ocena hitrosti premikanja za ta prelom je
1,0 mm/leto. Dobovški prelom (območje Zasavja) je z dolžino 6 km najkrajši opredeljen prelom
z najmanjšo vrednostjo največje možne navorne magnitude potresa MW 6,0. Hitrost premikanja
ob prelomu je bila ocenjena na 0,07 mm/leto. Najmanjša vrednost hitrosti premikanja z
0,01 mm/leto pripada Sočerškemu prelomu (skrajni jugozahod Slovenije), zato zanj lahko
pričakujem tudi najnižji nivo potresne aktivnosti.
Parametre prelomov sem v okviru magistrskega dela dopolnil z največjo opaženo navorno
magnitudo potresov, seizmogeno globino in nivojem aktivnosti prelomov, ki sem jih določil v
okviru analize seizmoloških podatkov na podlagi prelomnih območij (ploskovnih potresnih
izvorov). Iz podatkov seizmogenih globin po prelomnih območjih sem lahko izračunal širino
prelomne ploskve po vpadu in površino celotnega preloma.
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Preglednica 4.2: Najboljše ocene parametrov za izbrane prelome po
Atanackov et al. (2014 in 2015)
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Slika 4.5: Karta aktivnih, verjetno aktivnih in potencialno aktivnih prelomov
(po Atanackov et al., 2014 in 2015) in prelomnih območij
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4.4

Kvadratne celice

Za boljšo preglednost in lažje razločevanje med regionalnimi in lokalnimi prostorskimi
spremembami globin žarišč potresov sem raziskovano območje razdelil na kvadratne celice s
stranico dolžine 5 km (slika 4.6) in 2,5 km, ki so mi omogočile izvedbo analize globin,
neodvisno od tektonskih podatkov. Iz analize celic sem izločil območja, v katerih so potresi
instrumentalnega kataloga potresov redki, v rezultatih analiz pa prikazujem le vrednosti globin,
opredeljenih na podlagi vsaj treh potresov. V nadaljevanju prikazujem samo celice s stranico
dolžine 5 km zaradi dovolj velike natančnosti analize seizmogenih globin.

Slika 4.6: Mreža kvadratnih celic s stranico dolžine 5 km
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5 ANALIZA NAJVEČJE MAGNITUDE IN GLOBINE POTRESOV
V prvem delu seizmotektonske analize sem na podlagi dveh katalogov potresov (ARSO, 2014
in 2015) izvedel prostorsko analizo, v kateri sem določil največjo opaženo magnitudo potresov
in seizmogeno globino (95. percentil globine potresov) po posameznih tektonskih območjih
(Placer, 1998), seizmotektonskih območjih (Mihaljević et al., 2017), celicah različnih velikosti
ter prelomnih območjih. Slednja sem oblikoval na podlagi tras prelomov (Atanackov et al.,
2014 in 2015). Objektivnost analize seizmogene globine sem izboljšal z razdelitvijo
obravnavanega območja na pravokotne celice, ki so omogočile analizo globin potresov,
neodvisno od tektonskih podatkov. Zanesljivost analize seizmogene globine sem izboljšal z
opredelitvijo različnih meril pri izboru potresov iz instrumentalnega kataloga potresov, s
katerimi sem izločil slabo locirana žarišča potresov. Rezultate analiz največje opažene
magnitude in seizmogene globine prikazujem na kartah. Najmočnejši potresi se pojavljajo v
zahodni in osrednji Sloveniji, globina potresov pa je v splošnem večja v zahodnem delu
Slovenije.
5.1

Kratek opis uporabljenih orodij

Za izvedbo seizmotektonske analize sem uporabil programski paket ArcGIS in skriptni
programski jezik Python 2. Na ta način sem lahko v celoti izvedel analizo vseh vhodnih
podatkov. Postopek sem s pomočjo lastnih Python skript (v nadaljevanju skript) tudi deloma
avtomatiziral, kar se je izkazalo kot zelo uporabno pri preizkušanju in primerjavi posameznih
različic vhodnih podatkov. Skripte sem poganjal izven okolja ArcGIS zaradi boljše preglednosti
in neodvisnosti od operacijskega sistema. Kljub temu jih je mogoče dokaj enostavno prepisati
za uporabo v okolju ArcGIS, znotraj katerega jih lahko uporabljamo kot samostojna orodja.
Prostorske odnose med različnimi vhodnimi podatki sem v celoti analiziral v okolju ArcGIS,
računski del analize pa izvedel s pomočjo skript, ki sem jih napisal posebej za namen predmetne
analize in jih poenostavil do te mere, da bi bile z manjšimi prilagoditvami uporabne tudi za
morebitne prihodnje analize. Omeniti velja, da bi s pomočjo razširitev lahko celotno analizo
izvedel v skriptnem programskem jeziku Python, kar bi celoten postopek obdelave podatkov še
olajšalo. Opis uporabljenih orodij bom čim bolj strnil in poudaril le tiste lastnosti, ki so se v
seizmotektonski analizi izkazale kot najuporabnejše.
Programski paket ArcGIS je izdelalo podjetje ESRI in je le eno izmed orodij s področja
geografskih informacijskih sistemov, ki nam omogočajo analizo prostorskih podatkov in
spremljajočih atributnih tabel. Programski paket sestavlja več modulov. V okviru
seizmotektonske analize sem uporabljal skoraj izključno modula ArcCatalog in ArcMap.
Občasno sem uporabil tudi modul ArcScene, s katerim lahko prostorske podatke prikažemo v
treh dimenzijah. Modul ArcCatalog je v prvi vrsti namenjen organiziranju prostorskih datotek
v mape in baze podatkov. Z njim pripravimo obstoječe in izdelamo nove prostorske datoteke
za nadaljnjo uporabo v modulu ArcMap. Prostorskim podatkom lahko s tem modulom
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določimo tudi koordinatni sistem, urejamo strukturo njihovih atributnih tabel ter podamo
splošne podatke. Modul ArcMap je osrednji modul programskega paketa. Uporabljamo ga na
primer za prikaz in urejanje prostorskih podatkov in njihovih atributov. Prostorske podatke
prikazujemo v obliki slojev, na katerih lahko opravimo medsebojne prostorske poizvedbe ali
poizvedbe, ki se nanašajo na njihove atribute. Bistven del tega modula so številna orodja, s
katerimi izvajamo najrazličnejše prostorske, statistične in matematične operacije. Nekatera
orodja so namenjena splošnejši uporabi, druga pa so lahko zelo specifična. Rezultate vseh analiz
lahko izvozimo v tabelaričen zapis za nadaljnjo obdelavo izven programskega paketa in jih nato
obdelane uvozimo nazaj v modul ArcMap za prikaz na kartah z izbranimi simboli.
Python je interpretiran skriptni programski jezik, ki ga je privzeto ali z ustreznimi namestitvami
mogoče poganjati na številnih operacijskih sistemih. Skripte lahko napišemo v urejevalnikih
besedila ali v namenskih razvojnih okoljih. Shranimo jo v obliki datoteke s končnico .py in
običajno poženemo z ukazom python iz ukazne vrstice. Najrazličnejše besedilne datoteke,
zapisane tabelarično, lahko z nekaj vrsticami kode uvozimo v skripto in iz njih preberemo
podatke, ki jih potrebujemo za izračun. Glede na izbran parameter lahko podatke razvrstimo z
zankami v skupine, po katerih skripta izvede poljubne analize podatkov in izpiše rezultate v
tabelarični obliki ali izriše grafe. V procesu pisanja skripte uporabljamo različne privzete
funkcije, definiramo pa lahko tudi svoje. Obstajajo tudi razširitve oziroma moduli, s katerimi v
obstoječo skripto uvozimo številne dodatne funkcije ali že izdelane skripte. Primer je modul
NumPy. Le-ta nam omogoča izvedbo številnih matematičnih operacij z matrikami, za katere bi
morali drugače sami napisati kodo. Uporaben je tudi modul pyshp, s katerim preberemo shape
prostorske datoteke, ki jih izdelamo v programskem paketu ArcGIS. Grafe sem med analizami
izrisoval z modulom Matplotlib.
5.2

Priprava vhodnih podatkov

Opisane vhodne podatke sem moral pred analizo globin in največjih magnitud potresov
ustrezno pripraviti. Vse vhodne podatke pred izvedbo analize pretvoril v enoten koordinatni
sistem (D48/GK) in geografsko omejil nekatere potresne izvore. Instrumentalni katalog
potresov sem še dodatno obdelal, da bi lahko čim zanesljivejše opredelil globine potresnih
izvorov.
V instrumentalnem katalogu sem pred analizo globin izločil slabše locirana žarišča posameznih
potresov z uporabo meril, ki sem jih določil na podlagi najmanjšega števila potresnih
opazovalnic, največje azimutne vrzeli med posameznimi potresnimi opazovalnicami (vrzel ali
ang. gap) ter razmerja med oddaljenostjo potresnih opazovalnic od nadžarišča in globino žarišča
(razmerje D/H). Manjša kot bo vrednost največje azimutne vrzeli in manjša kot bo oddaljenost
potresnih opazovalnic od nadžarišča potresa, točneje bo locirano žarišče potresa. Preizkusil sem
različne kombinacije meril za izbor potresov. V preglednici 5.1 podajam parametre vseh
preizkušenih meril, skupaj s številom preostalih potresov in največjo globino žarišča potresa za
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posamezen podkatalog. V nadaljnjem besedilu podajam globine, ki sem jih potresnim izvorom
opredelil na podlagi dveh izbranih podkatalogov potresov. Filtriral sem ju na podlagi
meril 3 in 5, označenih v preglednici 5.1 s sivim ozadjem. Podkatalog filtriran s strožjim
merilom 3 vsebuje 5134 potresov z najglobljim potresom na 34,1 km in skupno z dvema
žariščema potresov pod globino 30 km. Za merilo 5 sem izbral manj strogo vrednost
razmerja D/H, zato je v podkatalogu preostalo 8174 potresov, z najglobljim potresom na 35,1
km. V tem primeru se je pet žarišč potresov nahajalo globlje od 30 km. Za merilo 5 sem se
odločil na podlagi največjega števila potresov v pripadajočem podkatalogu in še vedno dovolj
strogih parametrov za izločanje slabše lociranih žarišč potresov. Merilo 3 se je izkazalo kot
najustreznejše za primerjavo z merilom 5 zaradi bistveno manjšega števila potresov v
pripadajočem podkatalogu, ki je posledica uporabe manjše vrednosti razmerja D/H. Opažam,
da ravno sprememba tega razmerja najbolj vpliva na število izločenih potresov, zato je v
rezultatih analize globin smiselno prikazati spremembe, ki ob tem nastanejo.
Preglednica 5.1: Merila za izločanje slabše lociranih žarišč potresov v instrumentalnem
katalogu, s podanim številom in največjo globino potresov za posamezen podkatalog

merilo

najmanjše št.
opazovalnic

azimutna
vrzel [°]

razmerje
D/H

št. potresov v
(pod)katalogu

največja globina
žarišča potresa
[km]

brez

/

/

/

20832

62,8

1

/

≤ 180

≤ 1,0

6203

34,1

2

/

≤ 150

≤ 1,0

5130

32,3

3

≥5

≤ 180

≤ 1,0

5134

34,1

4

≥5

≤ 150

≤ 1,0

4684

32,3

5

≥5

≤ 180

≤ 1,5

8174

35,1

6

≥5

≤ 150

≤ 1,5

7390

35,1

Na območju Slovenije je zaradi številnosti prelomov, zmerne seizmičnosti in ne dovolj velike
točnosti določitve žarišč potresov oteženo pripisovanje potresov posameznim prelomom, zato
sem iz tras prelomov izdelal t. i. prelomna območja, na podlagi katerih sem vzpostavil
prostorski odnos z nadžarišči potresov. V programskem okolju GIS sem za vsak prelom
oblikoval prelomno območje, ki je na podlagi testiranj široko 5 km okoli trase preloma, prečno
na smer preloma. Dobljena območja sem zaradi manjšega prekrivanja podaljšal vzdolž trase
preloma za 2 km v obe smeri. S tem sem vsaj delno upošteval napako lokacije nadžarišč in
zaobjel globinsko geometrijo prelomov. Končna oblika prelomnih območij je prikazana na sliki
4.5. Preizkusil sem tudi prelomna območja velikosti 2,5 km in 10 km okoli trase preloma, ki se
niso izkazala kot ustrezna zaradi premajhne pokritosti obravnavanega območja ali prevelikega
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medsebojnega prekrivanja. Prelomna območja v obliki projekcij prelomov na površje bi bilo
smiselno izdelati le v primeru boljše zanesljivosti določitve geometrijskih značilnosti prelomov
ali pri podrobnejših raziskavah po posameznih prelomih. V tem primeru bi potrebovali tudi
katalog potresov z večjo točnostjo določitve žarišč potresov.
5.3

Analiza

5.3.1 Prostorske poizvedbe
Največjo magnitudo in globino žarišč potresov po tektonskih območjih, seizmotektonskih
območjih, celicah in prelomnih območjih sem določil s pomočjo programskega paketa ArcGIS
in skriptnega programskega jezika Python z razširitvami. Prostorske poizvedbe sem v ArcGIS
opravil na obeh katalogih potresov in tako vsakemu potresu pripisal pripadajoče tektonsko in
seizmotektonsko območje, celico in prelomno območje. Seizmotektonska območja sem zaradi
njihove razprostranjenosti lahko pripisal vsem potresom. Nekaterim potresom pa nisem mogel
pripisati nobenega preloma, ker so se nahajali izven vseh prelomnih območij. V primeru
prekrivanja prelomnih območij sem enemu potresu pripisal več prelomov. Nekatera prelomna
območja pa so ostala brez pripadajočih potresov. Za njih sem v analizi stopnje aktivnosti privzel
rezultat analize največje opažene magnitude in seizmogene globine iz bližnjih prelomnih
območij ali seizmotektonskega območja, znotraj katerega se nahajajo. Tektonskim območjem
sem lahko pripisal vse potrese znotraj instrumentalnega kataloga, izločeni pa so bili nekateri
potresi iz zgodovinsko-instrumentalnega kataloga, ki so se nahajali izven opredeljenih območij.
Analize največjih magnitud potresov na celicah nisem opravil zaradi premajhnega števila
potresov znotraj območij posameznih enot.
5.3.2 Izračun parametrov magnitude in globine žarišč potresov
Za izračun parametrov magnitude in globine žarišč potresov sem napisal dve Python skripti
(prilogi 2 in 3), s pomočjo katerih sem v vsakem tektonskem in seizmotektonskem območju,
celici in prelomnem območju poiskal največjo in najmanjšo vrednost opažene magnitude in
globine ter 5., 10., 90. in 95. percentil globine potresov. Prav tako sem izračunal razliko globin
med največjo in najmanjšo vrednostjo, 95. in 5. percentilom, 90. in 10. percentilom ter dodal
tudi podatek o številu potresov. Z uporabo percentilnih vrednosti globine sem se izognil
izstopajočim vrednostim, ki so lahko posledica netočne lokacije žarišč ali izključno globine
potresov. Z razliko med največjimi in najmanjšimi vrednostmi ter razliko med percentilnimi
vrednostmi sem si pomagal pri opredelitvi potresnih izvorov po globini. Napisal sem tudi
proceduro za izpis vseh potresov, ki pripadajo trem največjim vrednostim magnitud znotraj
posameznega potresnega izvora (priloga 2).
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5.4

Rezultati

Na podlagi obeh katalogov potresov in izdelanih instrumentalnih podkatalogov potresov, sem
za tektonska območja, seizmotektonska območja, celice in prelomna območja izdelal okoli 60
kart različnih parametrov magnitude in globine žarišč potresov. Po pregledu različnih kart in
medsebojni primerjavi sem se odločil, da prikažem karte največje opažene magnitude in 95.
percentila globine (seizmogeno globino). Za lažjo odločitev sem na karte dodal tudi število
potresov, na podlagi katerega so bile izračunane vrednosti. Največjo opaženo magnitudo
prikazujem za celoten zgodovinsko-instrumentalni katalog potresov, 95. percentil globine pa le
za izbrana instrumentalna podkataloga potresov, ki sem ju opredelil z merili 3 in 5. Vse rezultate
analiz prikazujem za Slovenijo in neposredno okolico.
V analizo največje magnitude potresov sem vključil vsa seizmotektonska območja BSHAP, ki
so pokrita s potresi prostorsko obsežnejšega zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov,
vendar sem se za prikaz rezultatov seizmotektonske analize omejil le na območje
instrumentalnega kataloga potresov, ki sega na 11 seizmotektonskih območij. Lokacije
potresov, ki pripadajo trem največjim vrednostim magnitude in število potresov zaradi
preglednosti prikazujem le na kartah tektonskih in seizmotektonskih območij. V rezultatih
analiz globin potresov prikazujem le tiste celice, katerih vrednosti so bile opredeljene na podlagi
vsaj treh potresov.
5.4.1 Največja magnituda
Rezultate analize najmočnejših opaženih potresov podajam za navorno magnitudo (MW).
Največja opažena navorna magnituda potresov za tektonska območja je prikazana na sliki 5.1.
Večini tektonskih območij pripadajo potresi z največjo opaženo magnitudo enako MW 6,0 ali
več. Največja opažena magnituda z vrednostjo MW 6,5 pripada območju Zunanjih Dinaridov
(ZD), najmanjša vrednost največje opažene magnitude (MW 4,7) pa območju JadranskoApulijskega predgorja (JAP). Največja opažena navorna magnituda potresov se v splošnem
zmanjšuje z oddaljenostjo od območja Zunanjih Dinaridov. Prikazane so lokacije vseh
potresov, ki pripadajo največji vrednosti navorne magnitude znotraj posameznega tektonskega
območja (slika 5.1), saj je znotraj enega območja lahko več najmočnejših potresov.
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Slika 5.1: Največja opažena navorna magnituda in število potresov za tektonska območja
(slika 4.3), s prikazanimi lokacijami najmočnejših potresov. Vzhodne Alpe (VA), Južne Alpe
(JA), Zunanji Dinaridi (ZD), Prehodno območje (PO), Jadransko-Apulijsko predgorje (JAP),
Panonski bazen (PB)
Na sliki 5.2 je prikazana največja opažena navorna magnituda potresov za seizmotektonska
območja BSHAP. Večji del Slovenije pripada območjema SLO1 in SLOCRO1, za kateri je
največja opažena magnituda nad MW 6,0. Vidno je zmanjševanje največje opažene navorne
magnitude in hkrati tudi števila potresov v smeri proti severovzhodu (Panonskemu bazenu) in
jugozahodu (Jadransko-Apulijskemu predgorju). Največja opažena magnituda potresa na
prikazanem ozemlju (MW 6,5) pripada območju ITA1, najmanjša (MW 4,7) pa območju ADR1.
Sledi območje HUN1 z največjo opaženo magnitudo enako MW 5,1. Za vsako seizmotektonsko
območje so prikazane lokacije najmočnejših potresov (slika 5.2). Najmočnejši potres
seizmotektonskega območja BIHCRO1, ki ni prikazano v celoti, se nahaja izven prikazanega
območja.
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Slika 5.2: Največja opažena navorna magnituda in število potresov za seizmotektonska
območja BSHAP (slika 4.4), s prikazanimi lokacijami najmočnejših potresov
Slika 5.3 prikazuje rezultate analize največje opažene navorne magnitude znotraj prelomnih
območij. Zaradi boljše preglednosti so na karti prikazani le prelomi brez pripadajočih prelomnih
območij, rezultati analize pa so podani tudi v preglednici v prilogi 1. Regionalne spremembe
so pričakovano podobne tistim, ki jih opažam že na karti tektonskih in seizmotektonskih
območij, saj rezultati temeljijo na istem (zgodovinsko-instrumentalnem) katalogu potresov.
Prelomi z največjo opaženo navorno magnitudo potresov so dinarske smeri (SZ–JV) in
dosegajo največje vrednosti magnitude v zahodni in osrednji Sloveniji. Poleg njih se pojavljajo
prelomi z največjimi opaženimi magnitudami enakimi MW 5,6 in MW 5,8 v vzhodnem in
jugozahodnem delu Slovenije. Največja opažena magnituda znotraj prelomnih območij je enaka
MW 6,4. Določena je bila za prelomni območji Čepleškega in Trebijskega preloma (zahodna
Slovenija, med Ravenskim in Vrhniškim prelomom) ter pripada potresu iz leta 1511. Lokacija
za ta potres je določena le iz makroseizmičnih raziskav na podlagi redkih zgodovinskih virov
in je zato manj točna. Najmanjša opažena vrednost največjih magnitud je enaka MW 3,5 in je
večja od najmanjše magnitude zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov (MW 2,7).
Prelomnim območjem je bilo pripisanih 483 potresov iz zgodovinsko-instrumentalnega
kataloga. Znotraj desetih prelomnih območij ni bilo zabeleženih nobenih potresov, zato so
pripadajoči prelomi prikazani brez vrednosti največje opažene magnitude.
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Slika 5.3: Največja opažena navorna magnituda potresov, prikazana po prelomih za
posamezna prelomna območja (slika 4.5). Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
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5.4.2 Globina
Po presoji kart različnih percentilov sem se na podlagi testiranj odločil, da bom za merili 3 in 5
(preglednica 5.1) prikazal 95. percentil globine (seizmogeno globino) v določenem tektonskem
in seizmotektonskem območju, celici in prelomnem območju. Število potresov zaradi
preglednosti prikazujem le na kartah tektonskih in seizmotektonskih območij.
Merilo 3
V podkatalogu potresov, ki sem ga izdelal na podlagi kriterijev merila 3, je ostalo razmeroma
majhno število potresov (5134). Rezultati analize 95. percentila globine za merilo 3 in tektonska
območja so prikazani na sliki 5.4. Znotraj Jadransko-Apulijskega predgorja ni bilo nobenega
potresa v podkatalogu, zato rezultati za to območje niso prikazani na karti. V ostalih območjih
je bilo število potresov za opredeljen podkatalog dokaj veliko in je padlo pod 100 le v primeru
Vzhodnih Alp (VA), kjer je izračunana seizmogena globina 16,5 km.

Slika 5.4: Vrednost 95. percentila globine žarišč potresov za tektonska območja (slika 4.3),
izračunana na podlagi podkataloga potresov za merilo 3, s prikazanim številom potresov
Vrednost seizmogene globine za Panonski bazen (PB) je podobna (16,4 km) in je izračunana
predvsem na podlagi potresov iz skrajnega zahodnega dela tega območja oziroma potresov
vzhodne Slovenije. Globina potresov je največja v Zunanjih Dinaridih, kjer je hkrati prisotnih
tudi največ potresov v podkatalogu. Izračunan 95. percentil globine potresov za to tektonsko
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območje je 17,9 km. Najmanjša vrednost 95. percentila globine je znotraj Prehodnega območja
(PO), kjer večina žarišč potresov iz podkataloga ne preseže globine 12,1 km.
Seizmotektonsko območje ADR1 projekta BSHAP je podobno območju, ki ga pokriva
Jadransko-Apulijsko predgorje, zato tudi zanj ni bilo določene vrednosti 95. percentila globine.
Vrednost 95. percentila globine za ostala seizmotektonska območja BSHAP je prikazana na
sliki 5.5. Znotraj seizmotektonskih območij AUT1, CRO3 in SLOCRO2 je število potresov
razmeroma majhno (t. j. < 100 potresov). Med preostalimi je bila seizmotektonskemu območju
SLOCRO1 pripisana največja vrednost seizmogene globine (17,8 km) in seizmotektonskemu
območju CRO1 najmanjša vrednost seizmogene globine (12,3 km). Na sliki 5.5 je prikazana
tudi porazdelitev 95. percentila globine žarišč potresov za celice velikosti 5 km. V tem primeru
se Slovenija deli na dva dela. Globina potresov je bistveno večja v zahodnem delu z vrednostmi
do okoli 27 km. V vzhodnem delu Slovenije seizmogena globina ne preseže 20 km, potresi pa
se le redko pojavljajo pod globino 16 km. Preostanejo območja brez prikazanih celic, kjer za
obdobje instrumentalnega podkataloga 95. percentila globine nisem mogel določiti zaradi zelo
majhnega števila ali popolne odsotnosti potresov. Prikazujem vse celice, ki vsebujejo najmanj
tri potrese.

Slika 5.5: Vrednost 95. percentila globine žarišč potresov za seizmotektonska območja
BSHAP (slika 4.4) in celice velikosti 5 km, izračunana na podlagi podkataloga za merilo 3, s
prikazanim številom potresov
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Na sliki 5.6 in v prilogi 1 podajam rezultate analize 95. percentila globine po prelomih za
posamezna prelomna območja, ki jim skupno pripada 3770 potresov iz podkataloga za merilo
3. Največji seizmogeni globini sta bili ugotovljeni za dve prelomni območji na skrajnem severu
Slovenije, ki pripadata Košutinemu (23,8 km) in Zeleniškemu prelomu (22,9 km). V
prelomnem območju prvega je bilo samo 7 in v prelomnem območju drugega samo 9 potresov.
Sledi prelomno območje Vrhniškega preloma, s seizmogeno globino 22,7 km, ki je na podlagi
50 potresov določena bistveno zanesljivejše. Skupno je bila seizmogena globina pod 20 km
določena šestim prelomnim območjem. Znotraj tistih treh, ki jih ne omenjam, je bilo vsaj 19
potresov. Večjo seizmogeno globino, vsaj pod 15 km, zasledimo skoraj na vseh dinarsko
usmerjenih prelomih zahodnega dela Slovenije in na prelomih, ki se raztezajo v pasu od
severozahoda v smeri proti vzhodu. Kot je bilo za pričakovati že s karte 95. percentila globine
celic, seizmogena globina, določena za prelomna območja v vzhodnem delu Slovenije le redko
preseže 14 km. Izjema so prelomna območja, ki zaradi večje dolžine pripadajočih prelomov
(npr. Žužemberškega preloma) segajo nekoliko zahodneje in prelomno območje krajšega
Trebanjskega preloma (jugovzhodna Slovenija), za katerega je ocenjena seizmogena globina
16,9 km. Z vidika ocenjevanja potresne nevarnosti najzanimivejše, najmanjše vrednosti 95.
percentila globine zasledimo znotraj prelomnih območij na skrajnem vzhodu (območje Krške
kotline in okolice) in skrajnem jugozahodu Slovenije, z globinami od 7,1 km (ČrnokalskoPalmanovski prelom) do 9,9 km (Artiški prelom). Za prelomna območja Krške kotline in njene
neposredne okolice je seizmogena globina zaradi obsežnih raziskav in natančnega opazovanja
seizmičnosti določena dovolj zanesljivo. Nasprotno velja za prelomni območji na skrajnem
jugozahodu Slovenije. Posamezna prelomna območja s seizmogeno globino do 10 km se
pojavljajo tudi drugod po Sloveniji. Izmed teh je 95. percentil globine potresov zanesljivo
določen le za prelomno območje Kranjskega preloma. Na podlagi 124 potresov je bila izračunan
na 9,3 km. Brez vrednosti seizmogene globine je ostalo 21 prelomnih območij, ki niso
vsebovala nobenega potresa iz podkataloga.
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Slika 5.6: Vrednost 95. percentila globine žarišč potresov, prikazana po prelomih za
posamezna prelomna območja (slika 4.5) in izračunana na podlagi podkataloga za merilo 3.
Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
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Merilo 5
Seizmogena globina, opredeljena na podlagi merila 5, je za večino tektonskih območij (slika
5.7) določena zanesljivo, razen za območje Jadransko-Apulijskega predgorja, kjer je bil opažen
samo en potres z globino 26,6 km in za območje Panonskega bazena, kjer je bistvena razlika
med 90. in 95. percentilom globine. Znotraj ostalih območij je bil 95. percentil globine določen
vsaj na podlagi 100 potresov ali pa je bila razlika med omenjenima percentiloma globin majhna
(≤ 2 km). Najmanjša globina potresov je znotraj Prehodnega območja (PO), kjer je vrednost
seizmogene globine enaka 11,8 km. Razlike med ostalimi območji so manjše od 2 km, z
največjo globino potresov znotraj Zunanjih Dinaridov, kjer je izračunana vrednost 95.
percentila globine potresov enaka 17,6 km.

Slika 5.7: Vrednost 95. percentila globine žarišč potresov za tektonska območja (slika 4.3),
izračunana na podlagi podkataloga za merilo 5, s prikazanim številom potresov
Seizmogena globina za seizmotektonska območja BSHAP je prikazana na sliki 5.8.
Zanesljivost določene seizmogene globine je majhna za območja z manj kot 100 potresi (npr.
ADR1, HUN1, CRO3), zato jih v nadaljevanju ne bom komentiral. Za večji del Slovenije
seizmogena globina narašča približno v smeri od severovzhoda proti jugozahodu, tj. od okoli
14 km za območji SLO1 in CRO1 ter do 21,8 km za območje SLOCRO2. Smer naraščanja je
lahko posledica oblike seizmotektonskih območij. Vrednosti 95. percentila globine potresov po
celicah za merilo 5 (slika 5.8) so podobno porazdeljene kot za merilo 3 (slika 5.5). Pokritost z
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izračunanimi vrednostmi celic je v prvem primeru bistveno boljša zaradi manj stroge vrednosti
razmerja D/H. Tudi v tem primeru se Slovenija deli na dva dela. Seizmogena globina potresov
je bistveno večja v zahodnem delu z vrednostmi do okoli 29 km in ne preseže 20 km v
vzhodnem delu Slovenije, kjer se potresi le redko pojavljajo pod globino 16 km. Za ta primer
prav tako prikazujem le celice, ki vsebujejo najmanj tri potrese.

Slika 5.8: Vrednost 95. percentila globine žarišč potresov za seizmotektonska območja
BSHAP in celice velikosti 5 km (slika 4.4), izračunana na podlagi podkataloga za merilo 5, s
prikazanim številom potresov
Na podlagi prikazanih celic lažje razberem, zakaj so izračunane vrednosti 95. percentila globine
nekaterih tektonskih in seizmotektonskih območij manj zanesljive. Opazim tudi, da oblika
posameznih tektonskih in seizmotektonskih območij skoraj značilno sledi porazdelitvi
seizmogene globine, ki je prikazana s celicami. Globine večjih BSHAP enot, ki pokrivajo
območje Slovenije (JA, PO, ZD in SLO1, CRO1, SLOCRO1) so si zelo podobne in ne
odstopajo za več kot 2,1 km. Za območje znotraj teh enot je 95. percentil globine žarišč potresov
tudi najzanesljivejše določen, saj je na tem območju v podkatalogu ostalo največje število
potresov. Največje razlike med kartami, ki so bile izdelane na podlagi različnih podkatalogov
potresov se pojavijo pri vrednostih globin tistih območij, znotraj katerih so bile globine žarišč
potresov zaradi oddaljenosti od potresnih opazovalnic določene manj točno (npr. SLOCRO2).
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Na sliki 5.9 in v prilogi 1 podajam rezultate analize seizmogene globine po prelomih za
posamezna prelomna območja, ki jim skupno pripada 5928 potresov iz podkataloga za merilo 5.
Seizmogena globina po prelomnih območjih je za to merilo porazdeljena nekoliko drugače, v
splošnem pa je njena vrednost manjša od tiste za merilo 3 (slika 5.6). Bistveno se je spremenila
seizmogena globina tistih prelomnih območij, ki je bila za merilo 3 določena na podlagi
majhnega števila potresov. Primer je prelomno območje Košutinega preloma, za katerega je 95.
percentil globine potresov, sedaj izračunan na podlagi 50 potresov, manjši za 7,1 km. Največje
vrednosti seizmogene globine so na prelomnih območjih v severozahodnem in zahodnem delu
Slovenije. Le-te se nadaljujejo proti njenemu jugozahodnemu in deloma južnemu delu.
Največja globina pripada prelomnemu območju Vrhniškega preloma in znaša 20,5 km.
Povečane vrednosti globine so tudi na skrajnem severozahodu in severu. Večje vrednosti
globine na prelomnih območjih severovzhodne Slovenije so manj zanesljive zaradi večje
oddaljenosti potresnih opazovalnic od žarišč potresov in majhnega števila potresov v
podkatalogu. Razmeroma majhne vrednosti 95. percentila globine, od 8,2 do 9,8 km, še vedno
zasledim na prelomnih območjih v skrajnem vzhodnem delu Slovenije, ki pripada Krški kotlini
in njeni neposredni okolici. Seizmogene globine tokrat ni bilo mogoče določiti le sedmim
prelomnim območjem.
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Slika 5.9: Vrednost 95. percentila globine žarišč potresov, prikazana po prelomih za
posamezna prelomna območja (slika 4.5) in izračunana na podlagi podkataloga za merilo 5.
Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
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6 ANALIZA NIVOJA AKTIVNOSTI POTRESNIH IZVOROV
V drugem delu seizmotektonske analize sem prelomom določil nivo potresne aktivnosti
(v nadaljevanju nivo aktivnosti) na podlagi podatkov iz parametrizacijske tabele prelomov
(Atanackov et al., 2014 in 2015) (izvleček v preglednici 4.2), rezultatov analize največje
opažene magnitude in 95. percentila globine potresov za prelomna območja ter štetja potresov
v prelomnih območjih. S štetjem potresov znotraj posameznih prelomnih območij sem
izračunal seizmološki nivo aktivnosti prelomov, ki odraža dejavnost neodvisnih potresnih
dogodkov za popoln del zgodovinsko-instrumentalnega dela kataloga. Geološki nivo aktivnosti
sem izračunal iz hitrosti premikanja in geometrijskih lastnosti posameznih prelomov. Na
podlagi vseh teh podatkov sem izrisal magnitudno-frekvenčne porazdelitve v obliki dvojno
odrezanih eksponentnih krivulj, ki podajajo letno kumulativno število potresov za različne
vrednosti magnitude. Za seizmološki nivo aktivnosti sem po prelomih izračunal tudi magnitude
potresov s povratno dobo 475 let oziroma magnitude potresov, za katere obstaja 10 %
verjetnost, da bodo prekoračene v 50 letih. Prikazujem jih na kartah na koncu poglavja.
6.1

Vhodni podatki

Na podlagi podatkov iz parametrizacijske tabele prelomov (Atanackov et al., 2014 in 2015),
rezultatov analize največje opažene magnitude in 95. percentila globine potresov za prelomna
območja ter štetja potresov v prelomnih območjih sem izračunal seizmološki in geološki nivo
aktivnosti po prelomih. Iz parametrizacijske tabele (izvleček v preglednici 4.2) sem za izračun
geološkega nivoja aktivnosti uporabil dolžino prelomov, najboljšo oceno naklona prelomov,
najboljšo oceno povprečne hitrosti premikanja ob prelomih in oceno navorne magnitude za
potres, ki bi se zgodil ob pretrgu po celotni dolžini posameznega preloma.
Podatke o globini prelomov sem črpal iz rezultatov analize 95. percentila globine za merilo 5
(slika 5.9 in priloga 1), na podlagi katerega je brez potresov ostalo le malo prelomnih območij.
Prelomom brez določenih vrednosti sem globine opredelil iz podatkov za bližnje prelome.
Izpostaviti moram, da sem za namen izračuna geološkega nivoja aktivnosti bistveno popravil
seizmološko določeno globino Periadriatskega preloma, ki je bila za pripadajoče prelomno
območje v seizmotektonski analizi ocenjena na 16,5 km. Vrednost najverjetneje ni ustrezna, saj
se prelom razteza še daleč izven meja Slovenije, kjer nimam podatkov o globinah žarišč
potresov. Na podlagi geoloških in geofizikalnih raziskav je bilo ugotovljeno, da prelom v
Vzhodnih Alpah sega približno do 40 km v globino, vse do spodnjega dela skorje, kjer se
priključuje na ločilno ploskev (Schmid et al., 2004). Novo globino preloma sem zato določil na
podlagi globine do Mohorovičićeve diskontinuitete (MOHO) za širše območje Slovenije
(Gosar, 2005). Traso Periadriatskega preloma sem razdelil na točke z enakomernimi, 10 m
dolgimi, presledki (slika 6.1), katerim sem glede na lokacijo pripisal globino do
Mohorovičićeve diskontinuitete in nato za vse točke izračunal srednjo vrednost. Na ta način
izračunana globina preloma je 37,7 km. V parametrizacijski tabeli prelomov in pripadajočem
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poročilu je globina Periadriatskega preloma opredeljena na 40 km (Atanackov et al., 2014 in
2015).
Iz dolžin in naklonov ter dopolnjenih in popravljenih podatkov globin sem za vsak prelom
izračunal širino po vpadu in površino. Po enačbi za izračun navorne magnitude iz površine
preloma (enačba 2.8) in z empirično izpeljanimi koeficienti (preglednica 2.2) (Wells in
Coppersmith, 1994), sem za vsak prelom izračunal še oceno navorne magnitude potresa za
pretrg po celotni površini preloma. V analizo nivoja aktivnosti sem tako, skupaj z največjo
opaženo magnitudo, vključil tri različne vrednosti največje magnitude potresa za posamezen
prelom.

Slika 6.1: Trasa Periadriatskega preloma, razdeljena na točke z 10 m presledki. V podlagi je
prikazana globina do Mohorovičićeve diskontinuitete (MOHO) (po Gosar, 2005)
Kot izhodišče za analizo nivoja aktivnosti s štetjem potresov sem zaradi predpostavke o
Poissonovi porazdelitvi uporabil katalog potresov, ki vsebuje le glavne oziroma neodvisne
potresne dogodke. Avtorji zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov (ARSO, 2014) so
neodvisne potresne dogodke (predpotrese in popotrese) prepoznali po metodi, opisani v
Gardner in Knopoff (1974). Po odstranitvi teh dogodkov iz prvotnega kataloga je v katalogu
ostalo še 1256 glavnih potresov. Katalog sem omejil navzdol z MW ≥ 3,5 in tako izločil še
dodatnih 25 potresov. Časovni razpon kataloga je po omenjenih korakih ostal še vedno isti kot
v prvotnem katalogu potresov (od leta 456 do leta 2013). Na sliki 6.2 je kumulativna krivulja
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za glavne potrese z MW ≥ 3,5 od leta 456 do leta 2013. Presledki med leti v katalogu potresov
niso bili enakomerni, zato sem kumulativna števila potresov interpoliral na 10-letni interval.
Takšen katalog potresov za MW ≥ 3,5 ni popoln. Na podlagi prikazane kumulativne krivulje, z
vidika potresne dejavnosti, razberem tri značilno različna obdobja. Prvi dve obdobji, približno
od leta 456 do leta 1570 in od leta 1570 do leta 1875, odražata primanjkljaj opaženih potresov
z MW ≥ 3,5 glede na zadnje obdobje, ki traja približno od leta 1875 do leta 2013. Za zadnje
obdobje tako predpostavljam popolnost kataloga potresov, zato sem spodnjo mejo
zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov omejil na leto 1875 in na ta način izdelal
podkatalog, v katerem je ostalo 1017 glavnih potresov z MW ≥ 3,5.

Slika 6.2: Kumulativno število glavnih potresov v zgodovinsko-instrumentalnem katalogu
(ARSO, 2014) z navorno magnitudo MW ≥ 3,5 od leta 456 do leta 2013. S puščico je
prikazana ocenjena spodnja meja popolnosti kataloga potresov
6.2

Izračun nivoja aktivnosti prelomov

6.2.1 Seizmološki nivo aktivnosti
Potrese iz končnega podkataloga, popolnega nad MW 3,5 in od leta 1875, sem pripisal
prelomnim območjem (slika 4.5) na podlagi prostorskih poizvedb na enak način, kot sem to
storil za analizo največje opažene magnitude in 95. percentila globine potresov. En potres je
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lahko pripadal več prelomnim območjem, ki se medsebojno prekrivajo. Znotraj prelomnih
območij je preostalo 240 edinstvenih potresov. Teh potresov je 385, če večkrat štejemo
dogodke, ki pripadajo medsebojno prekrivajočim se prelomnim območjem. Nivo aktivnosti
podkataloga potresov sem ohranil tako, da sem pred štetjem vsak potres utežil glede na število
prelomnih območij, v katerih se pojavi. Med štetjem je en potres h končnemu številu tako
prispeval delež, obratno sorazmeren s številom prelomnih območij, v katerih se pojavi. V praksi
sem najprej s pomočjo identifikacijske številke potresa preštel število vseh vnosov tega potresa
v podkatalogu in ga nato med štetjem ustrezno utežil. Na ta način moramo z vsoto vseh uteži
potresov dobiti število, ki je enako številu edinstvenih potresov v katalogu potresov.
Med štetjem potresov znotraj prelomnih območij sem naletel še na eno težavo. Čeprav je
najmanjša magnituda potresov v podkatalogu enaka MW 3,5, se lahko zaradi prostorske
porazdelitve potresov v podkatalogu znotraj posameznega prelomnega območja pojavi
najmanjša magnituda, ki je večja od omenjene vrednosti. Postavi se vprašanje, ali v tem primeru
upoštevati najmanjšo vrednost magnitude celotnega podkataloga potresov ali najmanjšo
vrednost magnitude znotraj prelomnega območja? Odločitev bo zagotovo vplivala na izračunan
nivo potresne aktivnosti preko dvojno odrezanega eksponentnega odnosa. V prvem primeru nas
zanima le število potresov z MW ≥ 3,5, ni pa pomembno za koliko, če sploh, najšibkejši potres
znotraj prelomnega območja odstopa od te najmanjše magnitude podkataloga, saj za izračun
nivoja potresne aktivnosti striktno upoštevamo število potresov. Pomembno je le, da so
magnitude vseh preštetih potresov večje ali enake najmanjši magnitudi podkataloga. V primeru
različnih najmanjših magnitud podkataloga in prelomnega območja, se dvojno odrezana
eksponentna krivulja (v nadaljevanju krivulja) ne bo prilegala prvemu dejanskemu podatku
kumulativnega števila potresov. S takim pristopom ohranjamo nivo aktivnosti celotnega
podkataloga potresov, lahko pa se zgodi, da podcenimo nivo aktivnosti kakšnega preloma. V
drugem primeru ne upoštevamo le števila potresov, temveč tudi magnitudo najmanjšega potresa
znotraj prelomnega območja, za katero štejemo potrese z večjimi ali enakimi magnitudami, zato
bo krivulja prečkala vsaj prvi dejanski podatek kumulativnega števila potresov. Nivo aktivnosti
preloma v tem primeru ne bo ocenjen le na podlagi števila potresov, ampak tudi na podlagi
najmanjše magnitude teh potresov znotraj prelomnega območja, kar pomeni, da bo za dva
preloma z istim številom potresov, vendar različno najmanjšo magnitudo, različen tudi
izračunan oziroma ocenjen nivo aktivnosti. Izračune sem s pomočjo lastne Python skripte
(priloga 4) naredil za oba zgornja primera in jih podajam v rezultatih, na podlagi katerih bo
temeljila tudi nadaljnja diskusija. Pomembno je, da izračunane vrednosti primerjamo z
dejanskimi in ocenimo primernost enega in drugega pristopa.
Prešteto število potresov, po enem ali drugem pristopu, sem normaliziral na letno vrednost
(N(m)) in z enačbo za dvojno odrezano eksponentno porazdelitev magnitud potresov
(enačba 2.21) izračunal letno število potresov z MW ≥ 0,0 (mmin), na podlagi katerega sem izrisal
celotno magnitudno-frekvenčno porazdelitev potresov do ocenjene največje magnitude za
prelom (mmax). Za izračun parametra β (bln10) sem privzel vrednost b = 1.
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6.2.2 Geološki nivo aktivnosti
Geološki nivo aktivnosti prelomov sem izračunal iz hitrosti premikanja po enačbi 2.25.
Uporabil sem vrednosti hitrosti premikanja ob prelomih, podane v parametrizacijski tabeli
(Atanackov et al., 2014 in 2015), jih množil glede na predpostavljen delež seizmične
komponente in izračunal letno število potresov z MW ≥ 0,0 (mmin). Temu podatku sem prilagodil
krivuljo po enačbi za dvojno odrezano eksponentno porazdelitev magnitud potresov. Vrednosti
koeficientov oziroma konstant, uporabljenih v izračunu, podajam v preglednici 6.1.
Preglednica 6.1: Vrednosti koeficientov, uporabljenih v izračunu geološkega nivoja aktivnosti
prelomov (npr. Wallace, 1970; Bungum, 2007)
koeficient

vrednost

strižni modul (µ)

3 * 1011 dyn/cm2

c (enačbi 2.3 in 2.26)

1,5

d (enačbi 2.3 in 2.26)

16,05

b (β = bln10)

1 (ln10)

delež seizmične komponente hitrosti
premikanja ob prelomu

0,7

Krivulje sem izrisal za iste magnitude potresov na intervalu [mmin, mmax], kot za seizmološki
nivo aktivnosti, kar mi je omogočilo neposredno primerjavo izračunanih vrednosti. V enačbi
2.25 nastopa tudi površina preloma. Uporabil sem iste vrednosti površine prelomov, ki sem jih
izračunal že za oceno navorne magnitude potresa za pretrg po celotni površini preloma.
6.3

Rezultati

Seizmološki in geološki nivo aktivnosti prelomov sem izračunal za vse tri ocene največje
magnitude (največje opažene in na podlagi odnosa s površino in dolžino preloma), prikazujem
pa le rezultate, kjer sem po prelomih upošteval največjo vrednost od teh treh ocen največje
magnitude. Opazim, da zgornja meja magnitude nima večjega vpliva na letni nivo aktivnosti
posameznega preloma pri seizmološkem izračunu, saj je letna frekvenca pojavljanja potresov
pri večjih magnitudah zelo majhna. Kljub temu, da se seizmološki nivo aktivnosti ne spremeni
bistveno, pa se v takem primeru močno spremeni potresni navor, kar se v razmeroma veliki
meri odraža na geološkem nivoju aktivnosti, izračunanem iz hitrosti premikanja ob prelomu.
Rezultate prikazujem tudi za oba omenjena pristopa določitve najmanjše magnitude preštetih
potresov – za pristop z najmanjšo magnitudo podkataloga (prvi pristop) in za pristop z
najmanjšo magnitudo posameznega prelomnega območja (drugi pristop). V rezultatih
prikazujem karti nivoja aktivnosti prelomov, grafe magnitudno-frekvenčne porazdelitve za
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izbrane prelome in karto magnitude potresov za povratno dobo 475 let (slike od 6.3 do 6.9). Na
obeh kartah je prikazan nivo aktivnosti, ki sem ga izračunal na podlagi seizmoloških podatkov
za oba pristopa določitve najmanjše magnitude preštetih potresov. Prikazane magnitudnofrekvenčne porazdelitve sem izračunal na podlagi seizmoloških in geoloških podatkov.
Magnitudno-frekvenčnih porazdelitev potresov za vseh 89 prelomov zaradi obsežnosti ne
morem prikazati, zato jih posebej prikazujem samo za izbrane prelome. Rezultate izračuna
nivoja aktivnosti podajam na kartah in v prilogi 1. Osredotočil se bom na nivo aktivnosti
prelomov, ki sem ga izračunal na podlagi seizmoloških podatkov oziroma štetja potresov v
podkatalogu. Rezultate izračuna geološkega nivoja aktivnosti podajam, skupaj s seizmološkimi,
predvsem za primerjalne namene. Podrobneje jih ne bom komentiral, če rezultata ne bo vredno
izpostaviti. Nivo aktivnosti podajam kot letno število potresov z MW ≥ 0,0. V izračunih sem
privzel, da je nivo potresne aktivnosti znotraj posameznega prelomnega območja konstanten,
torej se iz leta v leto ne spreminja in da so potresi znotraj tega območja med seboj neodvisni
(Poissonova porazdelitev). Čeprav sem štel potrese znotraj posameznih prelomnih območij,
rezultate prikazujem in komentiram za prelome. Števila potresov zaokrožujem na cela števila.
Glede na prvi pristop določitve najmanjše magnitude za preštete potrese, največje vrednosti
seizmološkega nivoja aktivnosti pripadajo (od največje proti najmanjši vrednosti) Raškemu
prelomu, Žužemberškemu prelomu in Idrijskemu prelomu (slika 6.3 in priloga 1). Najmanjša
magnituda potresov je enaka MW 3,5 za vsako izmed treh prelomnih območij, ki pripadajo
omenjenim prelomom. To je hkrati tudi najmanjša magnituda podkataloga, zato se izračunan
nivo potresne aktivnosti med različnima pristopoma ne razlikuje. Za Raški prelom je ocenjeno
letno število potresov z MW ≥ 0,0 enako 381. Porazdelitvena krivulja (slika 6.4) se vizualno
dobro prilega podatkom iz podkataloga potresov za MW ≤ 4,5, ki sem jih preračunal na letno
vrednost in utežil glede na število prelomnih območij, v katerih se pojavijo (v nadaljevanju
uteženi podatki ali uteženo kumulativno število potresov). Nivo potresne aktivnosti je za večino
teh podatkov nekoliko podcenjen, za približno od 100 do 200 potresov z MW ≥ 0,0 letno.
Verjetno bi za obdobje podkataloga dobili ustreznejšo oceno nivoja potresne aktivnosti s
štetjem potresov z MW ≥ 4,0. Uteženo kumulativno število najmočnejših potresov pri MW 5,2
razmeroma veliko odstopa od prikazane krivulje. Geološki podatki kažejo na nekaj več kot
petkrat večji nivo aktivnosti. Magnitudno-frekvenčna porazdelitev potresov za Idrijski prelom
(slika 6.5) je dober primer boljšega ujemanja z uteženimi podatki. Letno število potresov z
MW ≥ 0,0 sem za ta prelom po seizmoloških podatkih ocenil na 258. Od krivulje bistveno
odstopa uteženo kumulativno število potresov pri MW 5,5, ki je zelo blizu geološki krivulji.
Uteženo kumulativno število potresov z MW ≥ 4,9 bistveno odstopa od modelirane seizmološke
krivulje tudi za Žužemberški prelom. Najmanjši izračunan nivo aktivnosti zasledim na večini
prelomov v severni Sloveniji. To so predvsem prelomi z majhnim številom potresov znotraj
pripadajočih prelomnih območij, katerih spodnja meja magnitude se ne ujema s spodnjo mejo
podkataloga potresov. Posamezni prelomi z majhnim nivojem aktivnosti se pojavljajo tudi v
južni in jugozahodni Sloveniji.
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Slika 6.3: Nivo aktivnosti kot logaritem letnega števila potresov z MW ≥ 0,0, prikazan po
prelomih za prelomna območja (slika 4.5) in izračunan na podlagi seizmoloških podatkov po
prvem pristopu. Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
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Slika 6.4: Magnitudno-frekvenčni porazdelitvi potresov za Raški prelom, izračunani iz
geoloških in seizmoloških podatkov

Slika 6.5: Magnitudno-frekvenčni porazdelitvi potresov za Idrijski prelom, izračunani iz
geoloških in seizmoloških podatkov
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Največja razlika v izračunanem nivoju aktivnosti med različnima pristopoma (sliki 6.3 in 6.7,
priloga 1) se pojavi pri Vipavskem prelomu. Sledita Severnokaravanški prelom in Javorniški
prelom (severna Slovenija). Znotraj pripadajočih prelomnih območij magnituda potresov ni bila
manjša od MW 4,4. Izračunan nivo aktivnosti je za Vipavski prelom precej nezanesljiv, saj je
znotraj pripadajočega prelomnega območja le en potres iz podkataloga z MW 4,9, ki je bil
pripisan samo temu območju. Potres je v bližini dveh prelomnih območij daljših prelomov
(Raškega preloma in Predjamsko-Avškega preloma) in bi zato lahko pripadal enemu izmed
njih. Na sliki 6.6 prikazujem magnitudno-frekvenčni porazdelitvi za oba pristopa za
Periadriatski prelom. Znotraj pripadajočega območja je bilo preštetih devet potresov iz
podkataloga z MW ≥ 3,8, kar pomeni, da se izračunano letno število potresov z MW ≥ 0,0 med
prvim in drugim pristopom razlikuje in sicer za okoli 100 potresov. Izračunano letno število
potresov z MW ≥ 0,0 je tako 100 za prvi pristop in 200 za drugi pristop.

Slika 6.6: Vpliv različnih pristopov na magnitudno-frekvenčni porazdelitvi za Periadriatski
prelom, izračunani iz seizmoloških podatkov
Vrednosti nivoja aktivnosti drugega pristopa so za vse prelome podane na sliki 6.7 in v prilogi 1.
Z neprekinjenimi sivimi črtami so prikazani prelomi, za katere se nivo aktivnosti med
pristopoma ne spremeni. Na ta način so obarvani samo prelomi, pri katerih do te spremembe
pride. Pri drugem pristopu se poveča tako najmanjša kot največja vrednost nivoja aktivnosti na
karti. Na sliki 6.8 za prvi pristop podajam karto magnitude potresov za povratno dobo 475 let
oziroma 10 % verjetnost, da bodo v 50 letih prekoračene prikazane vrednosti magnitude. Ta
karta odraža prostorsko porazdelitev nivoja aktivnosti po prelomih.
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Slika 6.7: Nivo aktivnosti kot logaritem letnega števila potresov z MW ≥ 0,0, prikazan po
prelomih za prelomna območja (slika 4.5) in izračunan na podlagi seizmoloških podatkov po
drugem pristopu. Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
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Slika 6.8: Seizmološko določena navorna magnituda potresov za povratno dobo 475 let,
prikazana po prelomih za prelomna območja (slika 4.5) in izračunana po prvem pristopu.
Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
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Od dejanskih podatkov najbolj odstopa izračunana magnitudno-frekvenčna porazdelitev za
Ravenski prelom (slika 6.9). Seizmološko določena krivulja gre skozi prvo točko, ki ponazarja
kumulativno letno število opaženih potresov z MW ≥ 3,5 in se približa samo še naslednji točki
kumulativnega letnega števila potresov z MW ≥ 3,6. Za pripadajoče prelomno območje je število
močnejših potresov v podkatalogu večje od vrednosti, ki jih predvideva model dvojno odrezane
eksponentne krivulje. Presenetljivo je zelo dobro ujemanje krivulj, izračunanih na podlagi
seizmoloških in geoloških podatkov. Izračunano število potresov z MW ≥ 0,0 se med tema
krivuljama razlikuje samo za približno štiri potrese letno.

Slika 6.9: Magnitudno-frekvenčni porazdelitvi potresov za Ravenski prelom, izračunani iz
geoloških in seizmoloških podatkov
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7 DISKUSIJA
Diskusija je razdeljena na tri dele, saj sem na podlagi različnih parametrov, meril, literature in
pristopov po tektonskih območjih, seizmotektonskih območjih, celicah in prelomnih območjih
vrednotil rezultate analiz največje opažene magnitude, seizmogene globine in nivoja aktivnosti.
Pri prelomih je skoraj vsa literatura, tako slovenska kot tuja, povzeta že v poročilu, ki ga je v
okviru projekta "Seizmotektonska parametrizacija aktivnih prelomov Slovenije" pripravil
Geološki zavod Slovenije (Atanackov et al., 2014 in 2015), zato sem se v diskusiji rezultatov
po prelomnih območjih opiral predvsem na literaturo, ki je podana v omenjenem poročilu.
Rezultate analiz največje opažene magnitude in seizmogene globine po prelomnih območjih
med drugim primerjam tudi z vrednostmi, ki so podane v evropski bazi seizmogenih prelomov
EDSF ("The European Database of Seismogenic Faults") (Basili et al., 2013). Vrednosti
največje magnitude in seizmogene globine po prelomih v tej bazi sovpadajo s tistimi v bazi
potresnih izvorov DISS ("Database of Individual Seismogenic Sources") (DISS delovna
skupina, 2015). Primerjavo bom osnoval na bazi EDSF, saj je v njej za območje Slovenije
opredeljenih več prelomov, ki pokrivajo približno četrtino vseh, vključenih v seizmotektonsko
analizo. Rezultate analize nivoja aktivnosti primerjam z vrednostmi, ki so bile v okviru projekta
SHARE ("Seismic Hazard Harmonization in Europe") opredeljene po prelomih iz baze EDSF
(Giardini et al., 2013). Za obravnavano območje sem presodil še ustreznost nekaterih
uporabljenih metod. Kjer je to mogoče, podajam relativno oceno verodostojnosti rezultatov in
napotke za nadaljnje delo.
7.1

Največja magnituda

7.1.1 Prelomna območja
Največjo opaženo magnitudo tektonskih, seizmotektonskih in prelomnih območij sem določil
na podlagi zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov z razmeroma velikim časovnim
razponom in lokacijami nadžarišč potresov, ki so pogosto zaokrožene samo na desetinko
stopinje natančno. Zanesljivejše so določene tiste največje opažene magnitude potresov po
prelomnih območjih, ki pripadajo instrumentalnemu delu tega kataloga, tj. približno od leta
1900 dalje. Pred tem letom so bile lokacije nadžarišč potresov določene iz makroseizmičnih
raziskav na podlagi zgodovinskih virov in so zato manj zanesljive. Ustreznost vrednosti
največje opažene magnitude po prelomnih območjih, določenih iz starejših potresov, je treba
dodatno presoditi glede na prostorski odnos z ostalimi prelomnimi območji, geometrijske
značilnosti pripadajočih prelomov in zmožnosti posameznih prelomov. Pri tem sem si pomagal
z izpisom najmočnejših potresov po posameznih prelomnih območjih, parametrizacijsko tabelo
prelomov (Atanackov et al., 2014 in 2015) in literaturo.
Na karti največje opažene magnitude po prelomnih območjih (slika 5.3) je najmočnejši potres
pripisan prelomnima območjema Trebijskega preloma in Čepleškega preloma (zahodna
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Slovenija, med Ravenskim in Vrhniškim prelomom). To je t. i. Idrijski potres, ki se je zgodil
marca 1511. Lokacija Idrijskega potresa je bila določena na podlagi razmeroma redkih
zgodovinskih zapisov o njegovih učinkih in zato ni zanesljiva. Fitzko et al. (2005) so z
upoštevanjem aktivne tektonike območja modelirali razpoložljive makroseizmične podatke in
potres pripisali Idrijskemu prelomu. Po drugi strani Bajc et al. (2001) ne izključujejo možnosti,
da se je potres zgodil na Ravenskem prelomu. Odločil sem se, da potres pripišem izključno
Idrijskemu prelomu, h kateremu ga po podatkih paleoseizmoloških raziskav in datacij
prištevajo tudi Bavec et al. (2013). Največja opažena magnituda prelomnega območja
Idrijskega preloma je tako enaka MW 6,4. Naslednja največja vrednost opažene magnitude
potresov znotraj prelomnega območja Čepleškega preloma je enaka MW 4,9 in pripada potresu
iz leta 1903. Tudi Trebijskemu prelomu pripisujem naslednjo največjo vrednost opažene
magnitude znotraj pripadajočega prelomnega območja. Le-ta pripada potresu z MW 4,0 iz leta
1990.
Zalinemu prelomu, v neposredni bližini Idrijskega preloma, je pripisan potres z magnitudo
enako MW 5,6. Ta potres se je zgodil junija 1511 in predstavlja popotresni sunek, ki je povezan
z Idrijskim potresom (ARSO, 2014). Slednji se je zgodil na Idrijskem prelomu, zato tudi
omenjeni popotresni sunek pripisujem izključno Idrijskemu prelomu. Naslednji dve največji
vrednosti opažene magnitude v prelomnem območju Zalinega preloma sta enaki MW 4,9 in
MW 4,5 ter pripadata potresoma iz let 1819 in 1918. Tudi za ta dva potresa obstaja velika
verjetnost, da sta se zgodila na Idrijskem prelomu, saj je Zalin prelom opredeljen kot
potencialno aktiven (Atanackov et al., 2014 in 2015). Zalinemu prelomu na podlagi teh
ugotovitev pripisujem največjo opaženo magnitudo potresa iz leta 1918 z magnitudo enako
MW 4,5.
Potres iz leta 1574 z MW 5,6 pripada prelomnima območjema Sočerškega preloma in
Črnokalsko-Palmanovskega preloma. Potres je glede na makroseizmično določeno lokacijo
nadžarišča bližje slednjemu, ki je opredeljen kot aktiven. Sočerški prelom je opredeljen kot
potencialno aktiven, zato je potres smiselno pripisati izključno prelomnemu območju
Črnokalsko-Palmanovskega preloma. Znotraj prelomnega območja Sočerškega preloma je bil
opažen samo omenjen potres, zato temu prelomnemu območju ne morem pripisati nobene
opažene magnitude potresa.
Znotraj prelomnega območja Vodiškega preloma (osrednja Slovenija) sta opažena dva močna
potresa z MW 5,4 (leto 1691) in z MW 5,1 (leto 1621). Prelom je opredeljen kot aktiven in se na
površju odraža v obliki stopnic v kvartarnih sedimentih (Jamšek Rupnik, 2013), zato je največja
opažena magnituda potresa (MW 5,4) po mojem mnenju za ta prelom primerna. Potresa sta od
prelomnega območja Žužemberškega preloma oddaljena od 2,5 do 3,5 km. Ne izključujem
možnosti, da lahko pripadata tudi temu prelomnemu območju. Po podatkih iz literature je trasa
Žužemberškega preloma v njegovem severnem delu, na območju Ljubljanske kotline,
opredeljena z manjšo zanesljivostjo (Jamšek Rupnik, 2013).
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Potres z MW 5,6 iz leta 1689 pripada tako prelomnemu območju Stiškega preloma (osrednja
Slovenija) kot prelomnemu območju Topliškega preloma. Slednji je daljši in opredeljen kot
aktiven. Stiški prelom je opredeljen kot verjetno aktiven. Makroseizmično določena lokacija
nadžarišča potresa glede na ocenjen vpad prelomov (Atanackov et al., 2014 in 2015) ni
primerna za noben prelom. Ta lokacija je določena dokaj nezanesljivo in bi v primeru premika
nadžarišča le za od 2 do 3 km proti vzhodu bila že primerna glede na geometrijo Topliškega
preloma. Poleg tega se nadžarišče nahaja blizu roba oziroma že skoraj izven prelomnega
območja Stiškega preloma. Na podlagi teh opažanj potres z MW 5,6 pripisujem prelomnemu
območju Topliškega preloma. Druga dva najmočnejša potresa znotraj prelomnega območja
Stiškega preloma imata bistveno ugodnejšo lokacijo nadžarišč potresov glede na geometrijo
pripadajočega preloma. Temu prelomu zato pripisujem največjo opaženo magnitudo enako MW
4,5 na podlagi teh dveh potresov iz let 1836 in 1906.
Podobno je s potresom iz leta 1628 z MW 5,6, ki pripada samo prelomnemu območju Orliškega
preloma (Krško gričevje). Kljub neugodni lokaciji nadžarišča glede na geometrijo preloma,
lahko potres brez zadržkov pripišem temu prelomnemu območju zaradi nezanesljivosti
določene lokacije.
V zgornjem besedilu sem izpostavil najbolj problematično določene največje opažene
magnitude potresov po prelomnih območjih. Zaradi prekrivanja bi bilo podobno analizo treba
narediti še na nekaterih prelomih. Na podlagi zgornjih ugotovitev podajam karto z
interpretiranimi vrednostmi največje magnitude po prelomih za prelomna območja (slika 7.1).
Te vrednosti so po mojem mnenju ustreznejše. Podajam jih tudi v prilogi 1. Glede na omejeno
točnost določevanja nadžarišč potresov iz zgodovinskih virov je največja magnituda potresov
po prelomnih območjih dobro določena. Menim, da je objektiven pristop k analizi razmeroma
nezanesljivih podatkov pomembnejši od napak, ki jih v analizo vnese izbrana oblika prelomnih
območij. Kot sem pokazal, lahko morebitne nezanesljive rezultate kasneje izboljšamo z
ustrezno izvedeno subjektivno presojo in s podatki iz literature.
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Slika 7.1: Največja opažena navorna magnituda potresov, prikazana po prelomih za
posamezna prelomna območja (slika 4.5), s popravljenimi vrednostmi za izbrane prelome.
Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
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7.1.2 Primerjava z vrednostmi iz baze EDSF
V tem podpoglavju končne rezultate analize največje opažene navorne magnitude potresov po
prelomnih območjih (slika 7.1, priloga 1) primerjam z vrednostmi največje navorne magnitude
potresov po prelomih iz baze EDSF ("The European Database of Seismogenic Faults") (Basili
et al., 2013). Skoraj vse vrednosti največje magnitude potresov po prelomih v bazi EDSF so
bile ocenjene na podlagi ekspertnega mnenja, podprtega s podatki o značilnostih prelomov iz
literature. Za nekatere prelome je bila največja magnituda potresov opredeljena le na podlagi
največje magnitude preteklih potresov. Tovrstne vrednosti največje magnitude so primernejše
za primerjavo z rezultati analize največje opažene magnitude potresov in jih zato podajam
najprej. Celotna baza pokriva približno četrtino vseh prelomov, uporabljenih v seizmotektonski
analizi. V primerjavo vključujem prelome, ki jih na podlagi ujemanja površinskih tras lahko
enoznačno povežem s prelomi na sliki 4.5.
Avtorji baze EDSF so Idrijskemu prelomu pripisali potres z MW 6,8. To je Idrijski potres, ki se
je zgodil marca 1511 in na podlagi katerega sem opredelil največjo opaženo magnitudo
prelomnega območja Idrijskega preloma (MW 6,4). Do razhajanja med vrednostima magnitud
prihaja zaradi različnih ocen navorne magnitude potresa iz makroseizmičnih podatkov.
Največja opažena magnituda potresa znotraj prelomnega območja Ravenskega preloma (MW
5,6) je zelo podobna največji magnitudi, ki je temu prelomu pripisana v bazi EDSF (MW 5,8).
V obeh primerih je bila največja magnituda določena na podlagi magnitude potresa iz aprila
1998. Razlika v magnitudi potresov je najverjetneje posledica uporabe različnih pristopov za
preračun iz ostalih vrst magnitude v navorno magnitudo. Topliškemu prelomu je bila v bazi
EDSF največja magnituda pripisana na podlagi potresa z MW 6,0. Prelomnemu območju tega
preloma sem opredelil največjo opaženo magnitudo potresa z MW 5,6. Največja opažena
magnituda potresa znotraj prelomnega območja, ki pripada Labotskemu prelomu je enaka
MW 4,5. Prelom je v bazi EDSF razdeljen na dva dela. Za severni del je seizmološko določena
največja magnituda potresa na tem prelomu enaka MW 5,6. Južnemu delu je bila največja
navorna magnituda potresa (MW 6,0) pripisana na podlagi značilnosti preloma.
Šoštanjskemu prelomu je bila v bazi EDSF pripisana vrednost magnitude najmočnejšega
potresa v regiji z MW 6,8, zato je razhajanje z največjo opaženo magnitudo znotraj prelomnega
območja tega preloma (MW 4,4) veliko. Podobno je s Periadriatskim prelomom in Raškim
prelomom. Prvemu je bila v bazi EDSF pripisana največja magnituda potresa z MW 7,0 in
drugemu največja magnituda potresa z MW 6,5. Obe magnitudi sta bili zaradi pomanjkanja
podatkov privzeti iz regionalnih seizmoloških podatkov. Največja opažena magnituda potresa
znotraj prelomnega območja Periadriatskega preloma je enaka MW 4,5. Za prelomno območje
Raškega preloma je ta vrednost enaka MW 5,2. V preglednici 7.1 primerjam vrednosti po
prelomih, za katere so bile v bazi EDSF največje magnitude potresov ocenjene na podlagi
značilnosti prelomov.
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Preglednica 7.1: Primerjava vrednosti največje opažene navorne magnitude potresov znotraj
prelomnih območij z vrednostmi največje navorne magnitude potresov po prelomih iz baze
EDSF, ocenjenih na podlagi značilnosti prelomov (po Basili et al., 2013)

ime preloma

največja opažena MW potresa znotraj
prelomnega območja

največja ocenjena MW
potresa iz baze EDSF

ČrnokalskoPalmanovski prelom

5,6

6,5

Kranjski prelom

5,1

6,0

Mišjedolski prelom

5,1

6,0

Vipavski prelom

4,9

6,0

Zagorski prelom

4,9

6,0

Zahodnosavski prelom

5,1

6,5

Do manjših razhajanj v primerjavi z bazo EDSF prihaja zaradi negotovosti določitve magnitude
potresov iz makroseizmičnih raziskav ter zaradi uporabe različnih pristopov za pretvorbo iz
intenzitete in ostalih magnitud v navorno magnitudo. Poleg tega so nekatere vrednosti največje
magnitude v bazi EDSF nekoliko povečane na podlagi ekspertnega mnenja. Večja razhajanja
so posledica posploševanja največje magnitude potresov na več prelomov v regiji in ocene
vrednosti največje magnitude potresov iz značilnosti prelomov.
7.1.3 Tektonska in seizmotektonska območja
Rezultate analize največje magnitude po tektonskih (slika 5.1) in seizmotektonskih območjih
(slika 5.2) komentiram na podlagi posameznih najmočnejših opaženih potresov in rezultatov
analize po prelomnih območjih. V razpravo vključujem le tista tektonska območja in
seizmotektonska območja, ki vsaj deloma pokrivajo območje Slovenije. Za njih sem vrednosti
največje opažene magnitude glede na velikost območij in število potresov določil zanesljivo.
Potresna dejavnost Jadransko-Apulijskega predgorja je glede na zgodovinsko-instrumentalni
katalog potresov majhna. Kljub temu ne morem trditi, da je razmeroma majhna vrednost
največje opažene magnitude potresov tega območja (MW 4,7) primerna. Z vidika dolžin dveh
prelomov in njunih največjih magnitud, ocenjenih na podlagi empiričnih relacij, sklepam, da
obdobje kataloga potresov za to območje ni najbolj reprezentativno. Isto velja za
seizmotektonsko območje ADR1, ki je omenjenemu tektonskemu območju po obliki zelo
podobno.
Tektonskemu območju Zunanjih Dinaridov sem določil največjo vrednost največje opažene
magnitude potresov (MW 6,5). To območje vsebuje večino najdaljših prelomov z največjimi
opaženimi magnitudami potresov, zato je določena vrednost magnitude zelo primerna. Zunanji
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Dinaridi so v seizmotektonskem modelu razčlenjeni na tri manjše enote. Seizmotektonsko
območje SLOCRO2 (MW 5,7) od Zunanjih Dinaridov dobro izdvoji prelome z nekoliko
manjšimi vrednostmi magnitude najmočnejših opaženih potresov. V seizmotektonskem
območju SLOCRO1 (MW 6,4), ki zavzema večino Zunanjih Dinaridov, tako ostanejo predvsem
prelomi z največjimi vrednostmi opažene magnitude potresov nad MW 5,0. Po zgoščeni potresni
dejavnosti za obdobje kataloga, se od obeh omenjenih seizmotektonskih območij bistveno
razlikuje seizmotektonsko območje ITA1 (MW 6,5).
Južne Alpe imajo nekoliko manjšo vrednost največje opažene magnitude potresa (MW 6,2).
Glede na največjo opaženo magnitudo po prelomih in če izvzamem območje, ki ga pokriva
seizmotektonsko območje ITA1, bi za Južne Alpe verjetno dobil nekoliko bolj reprezentativno
vrednost največje opažene magnitude z MW med 5,4 in 5,6. Nasprotno, če sklepam po dolžini
najdaljših prelomov tega območja (npr. Savski prelom, Periadriatski prelom), je določena
največja opažena magnituda (MW 6,2) primerna za to območje. Podobno velja za
seizmotektonsko območje SLO1 (MW 6,2), ki je v primerjavi z območjem Južnih Alp na zahodu
nekoliko ožje in širše proti vzhodu, kjer zajame še nekaj prelomov z največjo opaženo
magnitudo enako MW 5,6. Rezultati analize največje opažene magnitude za Prehodno območje
(MW 5,6) so dobri, saj to tektonsko območje zavzema prelome z majhnim razponom vrednosti
največje opažene magnitude in sicer od MW 4,6 do MW 5,4 ter obsega 140 potresov na majhnem
prostoru.
Težje je presoditi ustreznost vrednosti največje opažene magnitude preostalih tektonskih in
seizmotektonskih območij. Največja opažena magnituda potresov tektonskega območja
Vzhodnih Alp (MW 6,0) je dobro ocenjena, ne glede na razmeroma majhno število potresov
(76), saj je največja opažena magnituda podobno razprostranjenega seizmotektonskega
območja AUT1 ista, kljub bistveno večjemu številu potresov (182). Opredeljena največja
opažena magnituda znotraj Panonskega bazena je ustrezna, vendar glede na manjša
seizmotektonska območja preveč posploši prostorsko porazdelitev najmočnejših potresov. To
ozemlje zato bolje karakterizirajo seizmotektonska območja.
Z vidika največje opažene magnitude tektonska območja do določene mere dobro
karakterizirajo obravnavano ozemlje, za pomoč pri ocenjevanju potresne nevarnosti pa bodo
verjetno primernejša namenska seizmotektonska območja. Le-ta upoštevajo tako tektonske kot
seizmološke značilnosti ozemlja. Večja so manj občutljiva na napako lokacije zgodovinskih
potresov in manjše časovno obdobje kataloga potresov. Kljub temu največje opažene
magnitude potresov ne smemo enačiti z največjo možno magnitudo potresov zaradi velike
povratne dobe močnejših potresov na obravnavanem območju. To velja za vse rezultate analize
največje opažene magnitude, vključno z rezultati analize po prelomnih območjih.

87

7.2

Globina

Instrumentalni katalog potresov (ARSO, 2015) se je izkazal kot ustrezen za določitev
seizmogene globine šele po uporabi različnih meril za izločanje nezanesljivo določenih žarišč
potresov. Na ta način sem lahko dovolj dobro določil seizmogeno globino tektonskih območij,
seizmotektonskih območij, celic in prelomnih območij. Rezultate analize seizmogene globine
sem vrednotil glede na število potresov, različne percentilne vrednosti globine potresov,
različna merila za izločanje potresov in glede na prostorsko porazdelitev globin potresov po
celicah s stranico 5 km. Čeprav je merilo 3 strožje, zaključujem, da so rezultati analize
seizmogene globine za merilo 5 dovolj zanesljivi in zaradi večje razprostranjenosti uporabnejši.
Rezultate analize seizmogene globine merila 3 bom uporabil izključno za medsebojno
vrednotenje. Vrednosti seizmogene globine po celicah (slika 5.8) podrobneje ne bom
komentiral, saj neposredno odražajo percentilne vrednosti globin potresov, razporejenih v
pravilno mrežo. Predstavljajo najobjektivnejšo informacijo o porazdelitvi globine potresov v
prostoru, ki lahko dobro služijo za referenčni okvir pri vrednotenju ostalih rezultatov. V zvezi
s celicami se mi zdi vredno omeniti, da se relativna prostorska porazdelitev vrednosti 95.
percentila globine za merilo 5 zelo dobro ujema z vrednostmi 75. percentila globine potresov
po celicah, ki jih podajajo Serpelloni et al. (2016).
7.2.1 Prelomna območja
Na podlagi vrednosti 95. percentila globine po celicah s stranico 5 km in merilo 5 lahko trdim,
da je seizmogena globina zanesljivo določena za tista prelomna območja, ki glede na celice
vsebujejo dovolj potresov. To so predvsem pripadajoči prelomi severozahodnega in zahodnega
dela Slovenije, ki se v dinarski smeri razširjajo proti južnemu in osrednjemu delu Slovenije.
Zanesljivo je določen tudi 95. percentil globine potresov za večino prelomnih območij
osrednjega in vzhodnega dela Slovenije. Razlike med percentilnimi vrednostmi in vrednostmi
med različnimi merili so za te prelome majhne. Prve le v redkih primerih presežejo 1 km.
Največja razlika med 90. in 95. percentilom globine potresov se pojavi pri prelomnem območju
Čepleškega preloma. Vrednost 95. percentila globine za ta prelom je 17,4 km in 90. percentila
15,3 km. Med večjimi je le še omenjena razlika za prelomno območje Vrhniškega preloma, ki
znaša 1,8 km. Da lahko takšen kriterij sploh uporabimo za vrednotenje seizmogene globine,
mora biti znotraj prelomnega območja zadostno število potresov. V mojem primeru sem ga
uporabljal samo za prelomna območja z vsaj 20 potresi, pogojno tudi za tista z 10 potresi.
Velika večina prelomnih območij, ki so znotraj omenjenih zanesljivih območij, pokritih s
celicami, je imela pripisanih vsaj 60 potresov (npr. Goleški prelom), redka okoli 30 (npr. Batski
prelom, Artiški prelom, Želimeljski prelom) in le posamezna manj (Zalin prelom). Globine za
omenjena prelomna območja so kljub temu dobro določene, saj prelomna območja z manjšim
številom potresov pripadajo predvsem krajšim prelomom. Najzanesljivejše določene vrednosti
95. percentila globine imajo glede na vsebujoče število potresov prelomna območja, ki
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pripadajo na primer Idrijskemu prelomu, Predjamsko-Avškemu prelomu, Raškemu prelomu in
Ravenskemu prelomu. To so hkrati tudi najdaljši prelomi, zato je glede na dolžino posameznega
preloma smiselno določiti število potresov na kilometer. Prelomna območja z, v povprečju,
največ potresi na kilometer pripadajo Ravenskemu prelomu, Litijskemu prelomu in
Ponoviškemu prelomu (vsaj 15 potresov na kilometer). To so prelomi z najzanesljivejšimi
vrednostmi seizmogene globine.
Med meriloma 3 (slika 5.6, priloga 1) in 5 (slika 5.9, priloga 1) prihaja do največjih razlik v 95.
percentilu globine potresov na prelomnih območjih z majhnim številom potresov (npr.
Lovrenški prelom) ali z veliko razliko v številu potresov med meriloma (Košutin prelom,
Ravenski prelom). Prelomnemu območju Ravenskega preloma se je v primerjavi z merilom 3
globina zmanjšala za 1,5 km in hkrati povečalo število potresov za 499. Poleg tega se je, v
primerjavi z merilom 3, globina povečala za več kot 1 km sedmim prelomnim območjem in
zmanjšala za več kot 1 km 11 prelomnim območjem. Dodatnih 13 prelomnih območij je ob
uporabi merila 3 ostalo brez potresov v primerjavi z merilom 5.
Za prelomna območja s številom potresov manjšim od 10 so vrednosti 95. percentila globine
nezanesljive. To so predvsem tista prelomna območja, ki so v severnem, severovzhodnem in
jugozahodnem delu Slovenije, kar je lepo razvidno pri primerjavi s celicami (slika 5.8).
Najslabše je seizmogena globina določena za tista prelomna območja, ki so v večini izven
območja celic in v povprečju vsebujejo manj kot 0,5 potresa na kilometer. To so predvsem
prelomna območja z manj kot 10 potresi. Na sliki 7.2 podajam karto 95. percentila globine
žarišč potresov po prelomih za posamezna prelomna območja, kjer so z obarvano prekinjeno
črto prikazani prelomi z manj kot desetimi potresi v pripadajočem prelomnem območju. Teh
prelomov je 19. Na karti je popravljena tudi vrednost za Periadriatski prelom (razlaga v
poglavju 6.1). Razen tega je karta enakovredna tisti na sliki 5.9. Petim prelomom (Bujskemu,
Buzetskemu, Sočerškemu, Kubejskemu, Hrastoveljskemu) v skrajnem jugozahodnem delu
Slovenije, ki so ostali brez določene globine v seizmotektonski analizi, lahko pripišemo
največjo geološko določeno globino, podano v parametrizacijski tabeli in tolmaču (Atanackov
et al., 2014 in 2015). Po teh podatkih vsi omenjeni prelomi segajo do globine 7 km.
Interpretacija temelji na globokem seizmičnem profilu (Finetti in Del Ben, 2005), iz katerega
je razvidno, da Bujski prelom in Buzetski prelom segata do ločilne ploskve, ki je približno na
omenjeni globini.
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Slika 7.2: Vrednost 95. percentila globine žarišč potresov po prelomih za posamezna
prelomna območja (slika 4.5) in merilo 5, s prikazanimi prelomi z manj kot 10 potresi in
popravljeno globino za Periadriatski prelom. Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
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7.2.2 Primerjava z vrednostmi iz baze EDSF
V tem podpoglavju rezultate analize 95. percentila globine potresov po prelomnih območjih
(slika 5.9, priloga 1) primerjam z vrednostmi največje globine po prelomih iz baze EDSF ("The
European Database of Seismogenic Faults") (Basili et al., 2013). Tudi za primerjavo globin
upoštevam le tiste prelome, ki jih lahko na podlagi ujemanja površinskih tras prelomov
povežem s prelomi na sliki 4.5. Primerjavo med 95. percentilom globine potresov po prelomnih
območjih in največjo globino prelomov iz baze EDSF podajam v preglednici 7.2 in na sliki 7.3.
Preglednica 7.2: Primerjava 95. percentila globine potresov znotraj prelomnih območij z
največjo ocenjeno globino prelomov iz baze EDSF (po Basili et al., 2013)

ime preloma

95. percentil globine potresov
znotraj prelomnega območja [km]

največja ocenjena globina
preloma iz baze EDSF [km]

ČrnokalskoPalmanovski prelom

7,1

15

Idrijski prelom

16,0

14

Kranjski prelom

10,6

10

Labotski prelom

14,2

14

Mišjedolski prelom

16,8

10

Periadriatski prelom

16,5

19

Raški prelom

16,9

12

Ravenski prelom

11,6

10

Šoštanjski prelom

14,8

14

Topliški prelom

12,8

10

Vipavski prelom

16,4

12

Zagorski prelom

12,2

10

Zahodnosavski prelom

16,1

14

Najmanjše razlike (do 0,8 km) v primerjavi z bazo EDSF so med globinami Labotskega
preloma, Šoštanjskega preloma in Kranjskega preloma. Do največjih razlik med globinami
prelomov (Črnokalsko-Palmanovski prelom, Mišjedolski prelom, Raški prelom, Vipavski
prelom) prihaja v glavnem zaradi uporabljenih različnih pristopov opredelitve globine
prelomov. Največjo globino prelomov so avtorji baze EDSF opredelili na podlagi seizmoloških,
geoloških in geodinamskih podatkov ter na podlagi regionalne strukturne umestitve. Za večino
prelomov na območju Slovenije je ta globina zelo splošna, njena ocena pa je lahko dokaj
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subjektivna. Znotraj prelomnih območij sem 95. percentil globine potresov opredelil izključno
na podlagi instrumentalnega kataloga potresov za zanesljivo obdobje opazovanj in z uporabo
razmeroma strogih meril za izločanje slabše lociranih žarišč potresov. Menim, da je seizmogena
globina, opredeljena na podlagi 95. percentila globine potresov v prelomnih območjih
zanesljivejša zaradi dejanskih podatkov o globinah potresov. Izjema so lahko posebej označeni
prelomi z manj kot 10 potresi v pripadajočih prelomnih območjih ali prelomi z bistveno manjšo
seizmogeno globino v primerjavi z največjo ocenjeno globino iz baze EDSF. Velika večina
vrednosti največje globine prelomov v bazi EDSF je manjših od vrednosti 95. percentila globine
potresov znotraj prelomnih območij, kar je presenetljivo. Vrednosti največje globine prelomov
v bazi EDSF so za območje Slovenije zato najverjetneje podcenjene, saj je seizmogena globina
lahko kvečjemu enaka največji globini preloma.

Slika 7.3: Primerjava med 95. percentilom globine potresov po prelomnih območjih in
največjo globino prelomov iz baze EDSF. Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
7.2.3 Tektonska in seizmotektonska območja
Tudi za tektonska in seizmotektonska območja komentiram rezultate analize 95. percentila
globine, ki sem ga določil na podlagi merila 5 (sliki 5.7 in 5.8). Za to merilo je, glede na število
potresov in glede na prostorsko porazdelitev potresov, 95. percentil globine zanesljivo določen
za Zunanje Dinaride (4375 potresov), Južne Alpe (2323 potresov) in Prehodno območje (1042
potresov) (slika 5.7). Seizmogeni globini Vzhodnih Alp (113 potresov) in Panonskega bazena
(320 potresov) nista dovolj reprezentativni, da bi ju lahko posplošil na celotna območja, saj sem
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imel glede na velikost pripadajočega ozemlja premalo podatkov o potresih. Čeprav je za prva
tri omenjena tektonska območja 95. percentil globine dovolj zanesljivo določen, dvomim, da
sama oblika tektonskih območij dovolj dobro ponazori dejansko porazdelitev globine žarišč
potresov. Ta trditev izhaja iz rezultatov prostorske porazdelitve 95. percentila globine manjših
enot – celic s stranico 5 km in prelomov.
Seizmotektonski model BSHAP je razdeljen na manjše enote in bi zato moral biti bolj
reprezentativen glede na dejansko prostorsko porazdelitev 95. percentila globine potresov
(slika 5.8). Glede na število in razprostranjenost potresov v podkatalogu za merilo 5, je 95.
percentil globine potresov zanesljivo določen za seizmotektonska območja SLOCRO1 (4580
potresov), SLO1 (2466 potresov), CRO1 (592 potresov) in ITA1 (332 potresov).
Seizmotektonsko območje SLOCRO1 skoraj v celoti zavzame pas pojavljanja globljih
potresov, ki se razširja od severozahoda proti jugozahodu. Seizmotektonski območji SLOCRO1
in CRO1 sta z vidika opredeljene seizmogene globine po prelomnih območjih in celicah
reprezentativni za večino potresov znotraj njiju. Območje SLO1 vsebuje prelome in celice z
bolj heterogenimi globinami, zato takšna posplošitev verjetno ne bi bila smiselna. To je lahko
tudi rezultat pomanjkanja potresov v severnem delu tega seizmotektonskega območja (celice,
slika 5.8). Verjetno bi bilo na podlagi analize seizmogene globine za namen ocenjevanja
potresne nevarnosti smiselno dodati območje, ki bi obsegalo skrajni vzhodni del območja
SLO1. Po mojem mnenju seizmotektonski območji SLO1 in CRO1 dobro ponazarjata
zmanjševanje vrednosti 95. percentila globine potresov proti vzhodu.
7.3

Nivo aktivnosti

Glede na rezultate analize nivoja aktivnosti je razvidno, da je tovrstna analiza kompleksna in
zahteva poglobljeno obravnavo vsakega posameznega preloma. Do neke mere so vprašljivi tudi
uporabljeni modeli magnitudno-frekvenčnih porazdelitev, saj v praksi ne opišejo vedno
realnega stanja pojavljanja potresov. Določeno napako naredimo tudi z uporabo privzetih
vrednosti nekaterih parametrov (npr. preglednica 6.1). S Poissonovim modelom predpostavimo,
da potresi nimajo t. i. spomina, oziroma da verjetnost za pojav naslednjega potresnega dogodka
določene magnitude ni odvisna od pretečenega časa po prejšnjem dogodku katerekoli
magnitude (Reiter, 1990). Potresi se po tej predpostavki pojavljajo naključno in neodvisno od
časa, s čimer ne ugodimo teoriji elastičnega odskoka za pojavljanje potresov in odvisnim
dogodkom v katalogu potresov. Kljub napaki, vpeljani z omenjeno predpostavko, nam
Poissonov model omogoča dovolj dobro oceno ključnih parametrov za ocenjevanje potresne
nevarnosti. Upoštevati moramo tudi, da je ocena popolnosti kataloga potresov le približna. Pri
tem opažam, da imajo lahko že manjša odstopanja v določitvi intervala popolnosti kataloga
potresov (± 10 let) večji vpliv na izračunan nivo aktivnosti prelomov, saj je štetje potresov
znotraj prelomnih območij omejeno na zelo majhno površino v primerjavi s celotno
razsežnostjo kataloga potresov. Vedno razpolagamo le z omejenim vzorcem potresne
dejavnosti, na podlagi katere moramo podati smiselne zaključke, ter se pri tem zavedati vseh
93

predpostavk in približkov, ki jih naredimo na poti do izračuna nivoja aktivnosti prelomov. V
nadaljevanju bom komentiral nivo aktivnosti in magnitudno-frekvenčno porazdelitev za tiste
prelome, ki sem jih izpostavil v rezultatih in na nekaterih primerih pokazal drugačen pristop k
štetju potresov znotraj prelomnih območij.
Modelirane magnitudno-frekvenčne porazdelitve in s tem izračunane vrednosti nivoja
aktivnosti so zagotovo zanesljivejše za prelome, pri katerih se dvojno odrezana eksponentna
krivulja (v nadaljevanju krivulja) vizualno dobro prilega uteženim podatkom iz podkataloga
vsaj za potrese z MW ≤ 5,0 (npr. Idrijski prelom, Periadriatski prelom, Predjamsko-Avški
prelom, Topliški prelom). Poleg tega mora biti krivulja osnovana vsaj na podatkih treh
vrednosti magnitude. Prikazane magnitudno-frekvenčne porazdelitve so osnovane na podatkih
vsaj šestih vrednosti magnitude. Bistvenega pomena je tudi odstopanje med različnima
pristopoma za štetje potresov znotraj prelomnih območij. Pri prelomih z velikimi razlikami v
izračunanem nivoju aktivnosti prvega in drugega pristopa (sliki 6.3 in 6.7, priloga 1) je treba
presoditi, kateri pristop bolje predstavlja aktivnost nekega preloma ali se lotiti podrobnejše
analize posameznega preloma. Vir največjih razlik so prelomi z največjo razliko med najmanjšo
magnitudo potresov podkataloga in najmanjšo magnitudo potresov prelomnega območja.
Največje relativne razlike, izražene z deležem izračunanega letnega števila potresov z MW ≥
0,0 prvega pristopa, se pojavijo na Vipavskem prelomu, Severnokaravanškem prelomu,
Javorniškem prelomu, Savinjskem prelomu, Pokljuškem prelomu, Dražgoškem prelomu in
Ratitovškem prelomu. Za naštete prelome je bilo z drugim pristopom izračunano vsaj petkrat
večje letno število potresov z MW ≥ 0,0, v primerjavi s številom potresov prvega pristopa. Prvi
pristop je primernejši z vidika ohranjanja nivoja potresne aktivnosti kataloga potresov in
ocenjevanja potresne nevarnosti.
Za lažjo odločitev in verjetnejšo oceno nivoja aktivnosti po prelomnih območjih sem na podlagi
rezultatov prvega dela analize zasnoval tretji pristop k določitvi nivoja aktivnosti s štetjem
potresov. Izdelal sem Python proceduro (priloga 5), ki znotraj vsakega posameznega
prelomnega območja določi kumulativno število potresov za vsako vrednost oziroma razred
magnitude iz kataloga potresov in nadalje iz določenih kumulativnih števil potresov izračuna
letna števila potresov z MW ≥ 0,0. Iz teh vrednosti nato izračuna srednjo vrednost letnega števila
potresov z MW ≥ 0,0 in ji priredi krivuljo. Krivulja je na ta način vedno bližje večini razredov
magnitude iz kataloga potresov (slika 7.4). V primeru samo dveh razredov magnitude ali ob
popolnoma enakomerni porazdelitvi le teh pa krivulja predstavlja srednjo vrednost med
najmanjšim in največjim nivojem aktivnosti, izračunanim iz podatkov potresov. Razlika med
skrajnima vrednostima je na sliki 7.5 ponazorjena z osenčenim območjem na primeru Raškega
preloma. Rezultate izračuna nivoja aktivnosti za tretji pristop podajam po prelomih v prilogi 1.
Vpliv tretjega pristopa na izračunano magnitudno-frekvenčno porazdelitev Idrijskega preloma
podajam na sliki 7.4. Letno število potresov z MW ≥ 0,0 se spremeni za okoli 280, saj krivulja
v večji meri upošteva povečano število potresov z MW 5,5. Nivo aktivnosti za prvi pristop je
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lahko nekoliko podcenjen, saj je glede na število močnejših potresov povsem mogoče, da bi se
v nekem drugem obdobju potresni navor sprostil z večjim številom šibkejših potresov.
Nivo aktivnosti Raškega preloma je po prvem pristopu skoraj zagotovo podcenjen, kar je
razvidno iz kumulativnih števil potresov iz podkataloga. Povsem mogoče je, da je to posledica
ocenjene popolnosti kataloga potresov. V tem primeru je bolj smiselno uporabiti tretji pristop
(slika 7.5), ki nivo aktivnosti izračuna glede na večino podatkov in ne samo glede na
kumulativno število potresov večjih ali enakih najmanjši magnitudi kataloga potresov (priloga
5). Z uporabo tretjega pristopa se krivulja vizualno bistveno bolje prilega dejanskim podatkom,
izračunan nivo aktivnosti pa je večji za skoraj 300 potresov. V primeru Periadriatskega preloma
(slika 6.6) se je zelo težko odločiti med prvima pristopoma, zato bi tudi za ta prelom uporabil
izračunan nivo aktivnosti tretjega pristopa. Slednji predvideva 152 potresov z MW ≥ 0,0 letno.

Slika 7.4: Vpliv različnih pristopov izračuna nivoja aktivnosti na magnitudno-frekvenčno
porazdelitev potresov za Idrijski prelom
Na Ravenskem prelomu se je zgodilo bistveno več močnejših potresov, kot jih predvideva
model (slika 6.8). Predvidevam, da se je na tem prelomu, za obdobje podkataloga, večina
potresnega navora sprostila z močnejšimi potresi, zato je tudi število šibkejših potresov v
obdobju podkataloga manjše. Razpon med izračunanima skrajnima vrednostima nivoja
aktivnosti je velik, zato je velika tudi negotovost določitve nivoja aktivnosti tega preloma
(slika 7.6). Že razlika med nivojem aktivnosti prvega in tretjega pristopa je večja od 800
potresov. Podobno velja za Žužemberški prelom.
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Slika 7.5: Magnitudno-frekvenčna porazdelitev potresov za Raški prelom, izračunana na
podlagi tretjega pristopa, s prikazanim osenčenim območjem med skrajnimi vrednostmi

Slika 7.6: Magnitudno-frekvenčna porazdelitev potresov za Ravenski prelom, izračunana na
podlagi tretjega pristopa, s prikazanim osenčenim območjem med skrajnimi vrednostmi
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Z izračunom seizmološkega nivoja aktivnosti prelomov po različnih pristopih sem želel
pokazati, kako negotov je ta del ocenjevanja potresne nevarnosti. Menim, da je na začetku
najbolje izhajati iz izračunov nivoja aktivnosti po prvem pristopu in jih v nadaljevanju, kjer je
smiselno, dopolniti z izračuni nivoja aktivnosti po tretjem pristopu. Pri vsem tem se vprašam,
ali je popoln katalog potresov z razponom 138 let ustrezen za reprezentativno določitev nivoja
aktivnosti po prelomih? Najverjetneje ne, vendar je to najboljše, kar imamo na voljo. Katalog
potresov lahko vsebuje močnejše potrese z bistveno daljšo povratno dobo kot je njegov razpon,
kar lahko bistveno spremeni vizualni učinek prileganja krivulje pri velikih magnitudah. Glede
na povratno dobo takšnih potresov in časovni razpon uporabljenega kataloga bi bilo za namen
izračuna seizmološkega nivoja aktivnosti smiselno presoditi pomembnost prileganja krivulje
pri velikih magnitudah in dodatno prilagoditi tretji pristop, ki bi lahko v celoti nadomestil
prvega.
Izračun geološkega nivoja aktivnosti je preveč nezanesljiv zaradi širokih razkorakov med
najmanjšimi in največjimi vrednostmi hitrosti premikanja ob nekaterih prelomih. Čeprav sem
upošteval najboljšo oceno hitrosti premikanja ob prelomu in aseizmično komponento, je v
večini primerov geološki nivo aktivnosti še vedno bistveno precenjen. Verjetno bi bila bolj
smiselna uporaba srednjih vrednosti hitrosti premikanja ob prelomih, kot jih podajata Kastelic
in Carafa (2012), saj je najboljša ocena hitrosti premikanja v parametrizacijski tabeli
(Atanackov et al., 2014 in 2015) pogosto podana kot srednja vrednost med najmanjšo in
največjo hitrostjo premikanja ob prelomu iz literature. Razkorak med skrajnima vrednostima
hitrosti premikanja ob prelomu je zaradi različnih postopkov določitve lahko zelo velik, zato je
v takem primeru velika tudi negotovost najboljše ocene hitrosti premikanja.
7.3.1 Primerjava z vrednostmi iz projekta SHARE
Nekatere vrednosti nivoja aktivnosti po prelomih lahko primerjam s tistimi, ki so bile v okviru
projekta SHARE ("Seismic Hazard Harmonization in Europe") izračunane po prelomih iz baze
EDSF ("The European Database of Seismogenic Faults") (Giardini et al., 2013). Primerjavo
podajam v preglednici 7.3 in na slikah 7.7 (prvi pristop in SHARE), 7.8 (drugi pristop in
SHARE) in 7.9 (tretji pristop in SHARE) za logaritem nivoja aktivnosti oziroma logaritem
letnega števila potresov z MW ≥ 0,0.
Z vrednostmi nivoja aktivnosti iz projekta SHARE se zelo dobro ujemajo izračunane vrednosti
tega parametra za Idrijski prelom (tretji pristop), Periadriatski prelom (prvi in tretji pristop),
Raški prelom (tretji pristop) in Vipavski prelom (drugi in tretji pristop). Razmeroma malo
odstopata tudi vrednosti prvega in drugega pristopa za Idrijski prelom in Raški prelom.
Negotovost izračunanega nivoja aktivnosti za Vipavski prelom je velika, saj je prelomnemu
območju tega preloma pripadal le en potres z MW 4,9. Ta negotovost se odraža že v zelo različni
vrednosti nivoja aktivnosti za prvi pristop. Najbolje se z vrednostmi nivoja aktivnosti iz projekta
SHARE ujemajo vrednosti nivoja aktivnosti, izračunane po tretjem pristopu (slika 7.9).
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Preglednica 7.3: Primerjava izračunanih vrednosti nivoja aktivnosti za različne pristope z
vrednostmi nivoja aktivnosti iz projekta SHARE (Giardini et al., 2013)
ime preloma

prvi pristop drugi pristop tretji pristop

SHARE

Črnokalsko-Palmanovski prelom

1,06

1,06

1,06

3,13 / 3,08

Idrijski prelom

2,41

2,41

2,73

2,77

Labotski prelom

1,99

1,99

2,21

0,91

Periadriatski prelom

2

2,3

2,18

2,07

Raški prelom

2,58

2,58

2,82

2,79

Šoštanjski prelom

1,99

1,99

2,15

0,97

Vipavski prelom

1,36

2,77

2,77

2,71

Zahodnosavski prelom

2,32

2,32

2,28

1,03

Črnokalsko-Palmanovski prelom je v bazi EDSF razdeljen na dva dela, zato sta bili v projektu
SHARE zanj izračunani dve vrednosti nivoja aktivnosti (3,13 in 3,08), ki se bistveno ne
razlikujeta in sta največji glede na obravnavane prelome v preglednici 7.3. Znotraj prelomnega
območja Črnokalsko-Palmanovskega preloma je bil opažen samo en potres z MW 3,5. Izračunan
nivo aktivnosti (1,06) je zato isti za vse tri pristope in bistveno manjši od tistega iz projekta
SHARE, njegova negotovost pa je najverjetneje velika. Nivo aktivnosti, ki sem ga za
Črnokalsko-Palmanovski prelom izračunal iz geoloških podatkov (2,84) je približno za
polovico manjši od nivoja aktivnosti iz projekta SHARE. Zaradi negotovosti in velikih
razkorakov med primerjanimi vrednostmi nivoja aktivnosti je za ta prelom priporočljiva
podrobnejša analiza.
Bistveno večje vrednosti nivoja aktivnosti po vseh treh pristopih sem v primerjavi s projektom
SHARE izračunal za Labotski prelom, Šoštanjski prelom in Zahodnosavski prelom. Razlog za
nastalo razliko je deloma lahko vrednost koeficienta b, saj so v projektu SHARE za omenjene
prelome uporabili manjšo vrednost koeficienta (0,83), kar zmanjša naklon krivulje in s tem
izračunano letno število potresov z MW ≥ 0,0.
Na koncu omenjam le še model nivoja potresne aktivnosti, ki sta ga za območje Zunanjih
Dinaridov izdelala Carafa in Kastelic (2014). V njem je zajet tudi del zahodne Slovenije, vendar
zaradi drugačnega pristopa in s tem oblike rezultatov primerjava z mojimi izračuni ni mogoča.
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Slika 7.7: Primerjava rezultatov izračuna nivoja aktivnosti za prvi pristop z vrednostmi, ki so
bile izračunane v okviru projekta SHARE. Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1

Slika 7.8: Primerjava rezultatov izračuna nivoja aktivnosti za drugi pristop z vrednostmi, ki
so bile izračunane v okviru projekta SHARE. Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
99

Slika 7.9: Primerjava rezultatov izračuna nivoja aktivnosti za tretji pristop z vrednostmi, ki so
bile izračunane v okviru projekta SHARE. Tolmač kratic prelomov je podan v prilogi 1
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8 ZAKLJUČKI
Seizmotektonsko analizo sem izvedel na podlagi tektonskih območij (Placer, 1998),
seizmotektonskih območij (Mihaljević et al., 2017), celic različnih velikosti, karte aktivnih,
verjetno aktivnih in potencialno aktivnih prelomov (Atanackov et al., 2014 in 2015) ter dveh
katalogov potresov (ARSO, 2014 in 2015). Metodologijo za določitev največjih opaženih
magnitud potresov in seizmogenih globin sem moral za območje Slovenije nekoliko prilagoditi.
Iz tras aktivnih, verjetno aktivnih in potencialno aktivnih prelomov sem na podlagi testiranj
oblikoval prelomna območja ter za namen presoje rezultatov analize seizmogene globine izdelal
mrežo celic različnih velikosti. Pri določevanju največje opažene magnitude sem si pomagal z
izpisom najmočnejših potresov.
Zgodovinsko-instrumentalni katalog potresov se je izkazal kot ustrezen za določitev največje
opažene magnitude potresov po tektonskih, seizmotektonskih in prelomnih območjih. Največjo
opaženo magnitudo potresov po prelomnih območjih sem zanesljivo določil šele z dodatno
presojo, na podlagi katere podajam ustreznejšo karto na sliki 7.1. Z vidika največje opažene
magnitude tektonska območja dobro predstavijo obravnavano ozemlje, vendar so za namen
ocenjevanja potresne nevarnosti primernejša seizmotektonska območja, ki nam omogočajo
podrobnejšo analizo. Iz rezultatov analize največje opažene magnitude potresov je razvidno, da
se v splošnem najmočnejši potresi pojavljajo v zahodni in osrednji Sloveniji, z nekaterimi
izstopajočimi vrednostmi tudi v drugih predelih Slovenije. Glede na frekvenco pojavljanja
močnejših potresov izpostavljam širše območje Krške kotline, kjer se je v obdobju od leta 1853
do leta 1928 pojavilo 12 potresov z MW na intervalu od 4,9 do 5,6.
Seizmogeno globino po tektonskih območjih, seizmotektonskih območjih, celicah in prelomnih
območjih sem na podlagi instrumentalnega kataloga potresov lahko dobro določil le z
opredelitvijo različnih meril za izločanje slabše lociranih žarišč potresov. Izmed šestih
opredeljenih meril sem po lastni presoji izbral le eno (merilo 5), za katero trdim, da glede na
prostorski obseg potresov v pripadajočem podkatalogu najzanesljivejše prikaže porazdelitev
globine žarišč potresov na obravnavanem območju. Vse rezultate analize podajam za 95.
percentil globine žarišč potresov, ki ga opredeljujem kot seizmogeno globino.
Vrednosti 95. percentila globine žarišč potresov za merilo 5 sem lahko zanesljivo določil za
razmeroma širok pas, ki se iz severozahodnega in zahodnega dela Slovenije razširja proti
njenemu južnemu in osrednjemu delu ter za območja osrednjega in vzhodnega dela Slovenije.
Z bistveno manjšo zanesljivostjo sem seizmogeno globino določil za severni, severovzhodni in
jugozahodni del Slovenije zaradi majhnega števila potresov in slabše lociranih žarišč potresov.
Seizmotektonska območja porazdelitev 95. percentila globine potresov prikažejo bolje kot
tektonska območja. Rezultati analize seizmogene globine po seizmotektonskih območjih so
zato primernejši za ocenjevanje potresne nevarnosti. Iz rezultatov analize 95. percentila globine
žarišč potresov je razvidno, da je globina potresov v splošnem večja v zahodnem delu Slovenije.
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Končno karto 95. percentila globine potresov za prelomna območja prikazujem po prelomih na
sliki 7.2, kjer so posebej označeni prelomi, za katere je bila seizmogena globina določena na
podlagi manj kot 10 potresov v pripadajočih prelomnih območjih.
Iz rezultatov analize 95. percentila globine po prelomnih območjih sem za vse pripadajoče
prelome izračunal oceno navorne magnitude potresov za pretrg po celotni površini preloma
(Wells in Coppersmith, 1994), ki se dobro ujema z ocenjeno navorno magnitudo potresov za
pretrg po celotni dolžini preloma.
V analizi nivoja aktivnosti po prelomih sem uporabil standardne postopke za izračun nivoja
aktivnosti s štetjem potresov (npr. Weichert, 1980) in za izračun nivoja aktivnosti iz hitrosti
premikanja ob prelomu (Youngs in Coppersmith, 1985). Pri štetju sem potrese utežil glede na
število prelomnih območij v katerih se pojavijo, uteži seštel in nato uteženo kumulativno število
potresov preračunal na letno vrednost. Magnitudno-frekvenčne porazdelitve potresov sem
izrisal po dvojno odrezani eksponentni krivulji (Cornell in Vanmarcke, 1969). Seizmološki nivo
aktivnosti po prelomnih območjih sem s tremi različnimi pristopi (prilogi 4 in 5) izračunal na
podlagi popolnega dela zgodovinsko-instrumentalnega kataloga potresov, iz katerega sem
izločil odvisne potresne dogodke, ki so bili predhodno že prepoznani (ARSO, 2014). Na podlagi
omenjenih treh pristopov, od katerih sta drugi in tretji pristop moji različici standardnega
postopka, ugotavljam, da je seizmološki nivo aktivnosti prelomov precej nezanesljiv. Kot
izhodišče za ocenjevanje potresne nevarnosti zato predlagam uporabo izračunanih vrednosti
nivoja aktivnosti za prvi pristop, s katerim ohranjamo nivo potresne aktivnosti, izračunan za
potrese znotraj vseh prelomnih območij. Kjer je smiselno, lahko vrednosti izračuna po prvem
pristopu dopolnimo z vrednostmi izračuna po tretjem pristopu in jih v logičnem drevesu
ustrezno utežimo. Z dodatnimi prilagoditvami in testiranjem bi lahko tretji pristop v celoti
nadomestil prvega. Podajam tudi karto magnitud potresov po prelomih za povratno dobo 475
let, ki temelji na izračunanem seizmološkem nivoju aktivnosti po prvem pristopu.
Za namen seizmotektonske analize sem v programskem jeziku Python izdelal skripte
(priloge od 2 do 5), ki olajšajo delo z veliko količino podatkov in kot celota predstavljajo
namensko orodje za obdelavo vhodnih podatkov za ocenjevanje potresne nevarnosti. Napisane
skripte skupaj s celotnim postopkom seizmotektonske analize predstavljajo celostno metodo za
povezovanje seizmoloških in tektonskih podatkov, ki jo bo mogoče preveriti na podlagi
spremenljivosti rezultatov pri izračunu karte potresne nevarnosti.
Rezultati seizmotektonske analize bodo uporabljeni za določanje seizmoloških vhodnih
parametrov za verjetnostno oceno potresne nevarnosti pri izdelavi nove karte potresne
nevarnosti Slovenije.
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Priloga 2: Python skripta za analizo magnitude potresov. Zaradi obsega so izpuščeni
rutinski deli skripte
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rutinski deli skripte
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Priloga 1: Tabela prelomov s kraticami in rezultati analiz

ime preloma

kratica

naj.
opaž. interpret.
mag.
mag.
potresa

seizmogena
globina

logaritem letnega štev.
potresov z Mw ≥ 0.0

M3

M5

P1

P2

P3

Artiški prelom

ART

4,9

4,9

9,9

9,8

1,96

1,96

2,04

Banjški prelom

BAN

3,8

3,8

18,2

18,2

1,45

1,45

1,57

Batski prelom

BAT

3,5

3,5

16,9

16,9

0,76

0,76

0,76

Borovniški prelom

BOR

3,9

3,9

19,3

18,6

1,53

1,83

1,64

Brestoviški prelom

BRE

3,8

3,8

15,0

15,0

1,06

1,36

1,36

Bujski prelom

BUJ

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Buzetski nariv

BUZ

3,8

3,8

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Celjski prelom

CEL

4,8

4,8

15,1

14,3

2,18

2,18

2,50

Cerkeljski prelom

CERK

4,5

4,5

16,6

17,4

1,48

1,78

1,84

Cerovški prelom

CERO

3,8

3,8

16,4

15,6

1,12

1,12

1,15

Čepleški prelom

ČEP

6,4

4,9

17,9

17,4

1,83

2,03

2,15

ČrnokalskoPalmanovski prelom

Č-P

5,6

5,6

7,1

7,1

1,06

1,06

1,06

Divaški prelom

DIV

3,8

3,8

17,3

16,9

1,53

1,83

1,83

Dobovški prelom

DOBO

4,9

4,9

12,1

11,8

1,76

2,06

1,79

Dobrepoljski prelom

DOBP

4,9

4,9

10,7

11,1

2,10

2,10

2,13

Donački prelom

DON

4,9

4,9

ni pod.

14,7

1,81

1,81

1,94

Dravinjski prelom

DRAV

3,8

3,8

16,8

15,6

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Dražgoški prelom

DRAŽ

4,9

4,9

20,0

19,9

1,28

2,08

2,31

GOL

3,5

3,5

18,4

18,4

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Gornjegrajski prelom GGRA

4,9

4,9

16,5

15,8

1,83

2,14

2,82

Hrastniški prelom

HRAŠ

4,9

4,9

11,4

11,2

2,39

2,49

2,63

Hrastoveljski prelom

HRAS

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Idrijski prelom

IDR

5,6

6,4

16,7

16,0

2,41

2,41

2,73

Jalovški prelom

JAL

3,9

3,9

11,7

12,3

1,36

1,66

1,57

Javorniški prelom

JAV

4,5

4,5

11,7

11,6

1,23

2,14

2,11

Jesenovški prelom

JES

4,5

4,5

17,6

17,6

1,90

2,20

2,17

Južnohaloški prelom

JHAL

3,8

3,8

ni pod.

17,6

1,53

1,53

1,60

Kobjeglavski prelom

KOBG

ni pod.

ni pod.

17,8

15,2

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Goleški prelom

Košutin prelom

KOŠ

4,6

4,6

23,8

16,7

1,73

2,03

1,94

Kranjski prelom

KRA

5,1

5,1

9,3

10,6

1,88

2,18

2,41

Krmin prelom

KRM

4,1

4,1

10,6

10,6

1,06

1,66

1,66

Kubedski prelom

KUB

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Kungoški prelom

KUN

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Labotski prelom

LAB

4,5

4,5

17,3

14,2

1,99

1,99

2,21

Litijski prelom

LIT

4,9

4,9

12,2

11,9

1,94

1,94

2,43

Ljutomerski prelom

LJUT

4,1

4,1

ni pod.

ni pod.

1,83

2,13

2,06

Logarski prelom

LOG

3,8

3,8

ni pod.

11,5

0,58

0,88

0,88

Lovrenški prelom

LOV

5,1

5,1

7,0

11,9

1,36

1,66

1,66

Matkov prelom

MAT

3,8

3,8

8,9

11,2

0,58

0,88

0,88

Meninski prelom

MEN

3,9

3,9

16,1

16,6

1,53

1,53

1,56

Mišjedolski prelom

MIŠD

5,1

5,1

17,4

16,8

1,76

1,96

2,45

Mliniški prelom

MLI

ni pod.

ni pod.

ni pod.

14,7

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Mojstrovški prelom

MOJ

3,9

3,9

11,3

12,4

1,66

1,96

1,78

Možiški prelom

MOŽ

5,4

5,4

20,1

19,6

1,53

1,93

2,13

Olševski prelom

OLŠ

4,5

4,5

11,7

11,9

1,86

2,16

2,12

Orliški prelom

ORL

5,6

5,6

9,3

9,2

2,20

2,20

2,45

Ortneški prelom

ORT

5,1

5,1

16,0

14,3

2,01

2,01

2,53

PADR

4,5

4,5

16,3

16,5

2,00

2,30

2,18

Petrinjski prelom

PET

3,8

3,8

8,3

8,3

1,06

1,06

1,06

Podolševski prelom

POD

3,8

3,8

ni pod.

12,4

0,58

0,88

0,88

Podplaninski prelom

PPLA

3,5

3,5

14,0

14,7

0,88

0,88

0,88

Podpreskin prelom

PPRE

3,5

3,5

13,7

15,4

0,88

0,88

0,88

Pokljuški prelom

POK

4,3

4,3

ni pod.

4,2

0,88

1,69

1,69

Ponoviški prelom

PON

4,9

4,9

12,9

12,2

2,08

2,08

2,46

Poštenovaški prelom

POŠV

4,6

4,6

8,4

8,2

1,96

2,16

2,13

Predjamsko-Avški
prelom

P-A

5,2

5,2

17,8

17,5

2,41

2,41

2,56

Rakitniški prelom

RAK

5,1

5,1

21,0

19,3

1,90

2,20

2,34

Raški prelom

RAŠ

5,2

5,2

17,4

16,9

2,58

2,58

2,83

Ratitovški prelom

RAT

4,9

4,9

19,9

19,9

1,28

2,08

2,31

Ravenski prelom

RAV

5,6

5,6

13,1

11,6

2,14

2,14

2,99

Periadriatski prelom

Savinjski prelom

SAV

4,4

4,4

11,1

13,2

0,76

1,66

1,66

Severnohaloški
prelom

SHAL

3,8

3,8

ni pod.

17,4

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Severnokaravanški
prelom

SKAR

4,5

4,5

11,5

12,1

1,06

2,06

2,06

Skadanski prelom

SKA

5,6

5,6

14,9

13,8

2,06

2,26

2,26

Socerbški prelom

SOC

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Sočerški prelom

SOČ

5,6

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Soriški prelom

SOR

5,4

5,4

19,8

19,2

1,06

1,46

1,46

Srednjevrški prelom

SRVŠ

4,9

4,9

ni pod.

19,5

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Stiški prelom

STI

5,6

4,5

11,0

11,1

2,10

2,30

2,21

Stolov prelom

STO

ni pod.

ni pod.

ni pod.

18,0

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Strelovški prelom

STR

3,8

3,8

ni pod.

12,0

0,58

0,88

0,88

Šoštanjski prelom

ŠOŠ

4,4

4,4

14,5

14,8

1,99

1,99

2,15

Tomačevski prelom

TOM

ni pod.

ni pod.

15,3

14,6

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Topliški prelom

TOP

5,6

5,6

13,2

12,8

2,12

2,12

2,26

Trebanjski prelom

TRBN

5,1

5,1

16,9

16,4

2,06

2,16

2,00

Trebijski prelom

TRBI

6,4

4,0

17,9

17,7

1,36

1,66

1,61

Velenjski prelom

VEL

3,5

3,5

13,5

13,8

1,06

1,06

1,06

Vipavski prelom

VIP

4,9

4,9

17,3

16,4

1,36

2,77

2,77

Vodiški prelom

VOD

5,4

5,4

19,0

17,7

2,10

2,20

2,38

Vranski prelom

VRAN

3,6

3,6

ni pod.

13,7

1,28

1,38

1,38

Vratski prelom

VRAT

4,1

4,1

ni pod.

15,4

1,06

1,66

1,66

Vrhniški prelom

VRH

5,1

5,1

22,7

20,5

2,10

2,30

2,49

Vzhodnosavski
prelom

VSAV

5,4

5,4

17,2

16,5

2,20

2,20

2,64

Zagorski prelom

ZAG

4,9

4,9

12,9

12,2

1,99

2,19

2,26

Zahodnosavski
prelom

ZSAV

5,1

5,1

15,7

16,1

2,32

2,32

2,28

Zalin prelom

ZAL

5,6

4,5

17,3

16,8

1,36

1,96

2,01

Zasipski prelom

ZAS

ni pod.

ni pod.

ni pod.

6,9

ni pod.

ni pod.

ni pod.

Zeleniški prelom

ZEL

4,6

4,6

22,9

17,1

1,66

1,96

1,92

Želimeljski prelom

ŽEL

4,5

4,5

9,6

10,8

1,18

1,18

1,66

Žužemberški prelom

ŽUŽ

5,8

5,8

16,4

15,9

2,53

2,53

3,06

Priloga 2: Python skripta za analizo magnitude potresov. Zaradi obsega so izpuščeni rutinski
deli skripte
#-*- coding: utf-8 -*#**********************************************************************
# Ime skripte: analiza_magnitude.py
# Opis: Izvlecek iz Python skripte, ki je namenjena analizi magnitude
#
potresov po potresnih izvorih ali izbranih enotah. V vhodni
#
datoteki mora biti podan stolpec z identifikatorji, s pomocjo
#
katerih po enotah razvrstimo vrednosti magnitude potresov,
#
podane v nekem drugem stolpcu. Skripta za vsako enoto v vhodni
#
datoteki izracuna naslednje statisticne parametre: stevilo
#
potresov, najmanjso magnitudo, najvecjo magnitudo, srednjo
#
vrednost magnitude in standardni odklon magnitude. Prvi del
#
skripte izpise dve tekstovni datoteki z rezultati analize
#
magnitude potresov. V prvi datoteki so vrednosti podane opisno,
#
v drugi pa tabelaricno. Drugi del skripte po enotah izpise vse
#
potrese, ki pripadajo trem najvecjim vrednostim magnitude.
#
Izpis vsebuje vse podatke o potresih, ki so prisotni v vhodni
#
datoteki. Uporabnik v krmilni zagonski datoteki (ang.
#
batchfile) poda ime skripte, pot do vhodne datoteke, locilo med
#
stolpci vhodne datoteke, prisotnost naslovne vrstice v vhodni
#
datoteki, zaporedno stevilko stolpca z identifikatorji enot in
#
zaporedno stevilko stolpca z magnitudami potresov. Zaradi
#
obsega so izpusceni rutinski deli skripte
#
# Avtor: Gregor Rajh
# Leto: 2017
# e-naslov: rajhgregor@gmail.com
#**********************************************************************
# Uvoz modula numpy.
import numpy as np
np.set_printoptions(suppress=True)
# --------------------------------------------------------------------# UVOZ PODATKOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# IZDELAVA MAP ZA ZAPIS REZULTATOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# UREJANJE MAGNITUD POTRESOV PO ENOTAH
#--------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.

# ---------------------------------------------------------------------------# ANALIZA MAGNITUDE POTRESOV PO ENOTAH
# ---------------------------------------------------------------------------print ----------------------------------------------------------------print "ANALIZA MAGNITUDE POTRESOV PO ENOTAH"
print ----------------------------------------------------------------rezultati_mag = {}
for enota in vse_enote:
print "\t Izracun rezultatov za %s ..." % enota
print ""
magnitude_v_enoti = np.array(magnitude_po_enotah[enota])
stevilo_potresov = np.size(magnitude_v_enoti, axis=0)
mag_min = float(min(magnitude_v_enoti))
mag_maks = float(max(magnitude_v_enoti))
mag_srvrednost = round(float(np.mean(magnitude_v_enoti, axis=0)), 1)
mag_stdodklon = round(float(np.std(magnitude_v_enoti, axis=0)), 1)
rezultati_mag[enota] = \
stevilo_potresov, mag_min, mag_maks, mag_srvrednost, \
mag_stdodklon, mag_90percentil, mag_95percentil
# ---------------------------------------------------------------------------# ISKANJE NAJMOCNEJSIH POTRESOV PO ENOTAH
# ---------------------------------------------------------------------------print ----------------------------------------------------------------print "ISKANJE NAJMOCNEJSIH POTRESOV PO ENOTAH"
print ----------------------------------------------------------------najmocnejsi_potresi = {}
for enota in vse_enote:
sortirani_potresi = sorted(potresi_po_enotah[enota],
key = lambda x: float(x[stolpec_mag]), reverse=True)
stevilo_potresov = len(potresi_po_enotah[enota])
if stevilo_potresov != 0:
najmocnejsi_potresi[enota] = []
for potres in sotrirani_potresi:
if potres[stolpec_mag] == sortirani_potresi[0][stolpec_mag]:
najmocnejsi_potresi[enota].append(potres)
else:
pass
stevilo_najmocnejsih = len(najmocnejsi_potresi[enota])
if stevilo_najmocnejsih != stevilo_potresov:
for potres in sortirani_potresi[stevilo_najmocnejsih:]:
if potres[stolpec_mag] == \
sortirani_potresi[stevilo_najmocnejsih][stolpec_mag]:
najmocnejsi_potresi[enota].append(potres)
else:
pass
else:
pass
stevilo_najmocnejsih = len(najmocnejsi_potresi[enota])
if stevilo_najmocnejsih != stevilo_potresov:
for potres in sortirani_potresi[stevilo_najmocnejsih:]:

if potres[stolpec_mag] == \
sortirani_potresi[stevilo_najmocnejsih][stolpec_mag]:
najmocnejsi_potresi[enota].append(potres)
else:
pass

else:
pass
else:
continue

# ---------------------------------------------------------------------------# ZAPIS REZULTATOV V DATOTEKE
# ---------------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.

Priloga 3: Python skripta za analizo globine potresov. Zaradi obsega so izpuščeni rutinski
deli skripte
#-*- coding: utf-8 -*#**********************************************************************
# Ime skripte: analiza_globine.py
# Opis: Izvlecek iz Python skripte, ki je namenjena analizi globine
#
potresov po potresnih izvorih ali izbranih enotah. V vhodni
#
datoteki mora biti podan stolpec z identifikatorji, s pomocjo
#
katerih po enotah razvrstimo vrednosti globine potresov, podane
#
v nekem drugem stolpcu. Skripta za vsako enoto v vhodni
#
datoteki izracuna naslednje statisticne parametre: stevilo
#
potresov, najmanjso globino, najvecjo globino, srednjo vrednost
#
globine, standardni odklon globine, percentilne vrednosti
#
globine (5., 10., 90., 95. percentil), razliko med najvecjo in
#
najmanjso vrednostjo globine ter razlicnimi percentilnimi
#
vrednostmi globine (med 95. in 5. ter 90. in 10. percentilom).
#
Skripta izpise dve tekstovni datoteki z rezultati. V prvi
#
datoteki so vrednosti podane opisno, v drugi pa tabelaricno.
#
Uporabnik v krmilni zagonski datoteki (ang. batchfile) poda ime
#
skripte, pot do vhodne datoteke, locilo med stolpci vhodne
#
datoteke, prisotnost naslovne vrstice v vhodni datoteki,
#
zaporedno stevilko stolpca z identifikatorji enot in zaporedno
#
stevilko stolpca z globinami potresov. Zaradi obsega so
#
izpusceni rutinski deli skripte.
#
# Avtor: Gregor Rajh
# Leto: 2017
# e-naslov: rajhgregor@gmail.com
#**********************************************************************
# Uvoz modula numpy.
import numpy as np
np.set_printoptions(suppress=True)
# --------------------------------------------------------------------# UVOZ PODATKOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# UREJANJE GLOBIN POTRESOV PO ENOTAH
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# IZDELAVA MAPE ZA ZAPIS REZULTATOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.

# --------------------------------------------------------------------# ANALIZA GLOBINE POTRESOV PO ENOTAH
# --------------------------------------------------------------------print ----------------------------------------------------------------print "ANALIZA GLOBINE POTRESOV PO ENOTAH"
print ----------------------------------------------------------------# Izracun parametrov globine potresov po posameznih enotah.
rezultati_globine = {}
for enota in vse_enote:
print "\t Izracun rezultatov za %s ..." % enota
print ""
globine_v_enoti = np.array(globine_po_enotah[enota])
stevilo_potresov = np.size(globine_v_enoti, axis=0)
globina_min = float(min(globine_v_enoti))
globina_maks = float(max(globine_v_enoti))
globina_srvrednost = round(float(np.mean(globine_v_enoti, axis=0)), 1)
globina_stdodklon = round(float(np.std(globine_v_enoti, axis=0)), 1)
globina_5percentil = round(float(np.percentile(globine_v_enoti, 5)), 1)
globina_10percentil = round(float(np.percentile(globine_v_enoti, 10)), 1)
globina_90precentil = round(float(np.percentile(globine_v_enoti, 90)), 1)
globina_95percentil = round(float(np.percentile(globine_v_enoti, 95)), 1)
razlika_maks_min = globina_maks - globina_min
razlika_95_5 = globina_95percentil - globina_5percentil
razlika_90_10 = globina_90percentil - globina_10percentil
rezultati_globine[enota] = \
stevilo_potresov, globina_min, globina_maks, globina_srvrednost, \
globina_stdodklon, globina_5percentil, globina_10percentil, \
globina_90precentil, globina_95percentil, razlika_maks_min, \
razlika_95_5, razlika_90_10
# --------------------------------------------------------------------# ZAPIS REZULTATOV V DATOTEKE
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.

Priloga 4: Python skripta za analizo seizmološkega nivoja aktivnosti po prvem ali drugem
pristopu. Zaradi obsega so izpuščeni rutinski deli skripte
#-*- coding: utf-8 -*#**********************************************************************
# Ime skripte: nivo_aktivnosti_prvi_drugi_pristop.py
# Opis: Izvlecek iz Python skripte, ki je namenjena analizi
#
seizmoloskega nivoja aktivnosti po prelomih. Skripta nivo
#
aktivnosti izracuna na podlagi prvega ali drugega pristopa, po
#
izbiri uporabnika. Prvi pristop izracuna nivo aktivnosti glede
#
na najmanjso magnitudo potresov v katalogu, drugi pristop pa
#
glede na najmanjso magnitudo potresov znotraj posameznega
#
prelomnega obmocja. Skripta po prelomih glede na seizmoloske
#
podatke izracuna tudi pricakovane magnitude potresov za izbrano
#
povratno dobo. Rezultati po prelomih se izpisejo v tekstovni in
#
graficni obliki. Uporabnik v krmilni zagonski datoteki (ang.
#
batchfile) poda ime skripte, pot do datoteke kataloga potresov,
#
locilo med stolpci datoteke kataloga potresov, prisotnost
#
naslovne vrstice v datoteki kataloga potresov, zaporedno
#
stevilko stolpca z identifikatorji potresov v katalogu,
#
zaporedno stevilko stolpca z identifikatorji enot v katalogu
#
potresov, zaporedno stevilko stolpca z magnitudo potresov v
#
katalogu, zaporedno stevilko stolpca z letom potresov v
#
katalogu, pot do datoteke s parametri prelomov, locilo med
#
stolpci datoteke s parametri prelomov, zaporedno stevilko
#
stolpca z identifikatorji enot v datoteki s parametri prelomov,
#
izbrano povratno dobo in pristop. Skripta v datoteki s
#
parametri prelomov samodejno prepozna imena ostalih stolpcev,
#
ki morajo ustrezati privzetim imenom. Zaradi obsega so
#
izpusceni rutinski deli skripte.
#
# Avtor: Gregor Rajh
# Leto: 2017
# e-naslov: rajhgregor@gmail.com
#**********************************************************************
from collections import Counter
import numpy as np
import math
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
np.set_printoptions(suppress=True)
matplotlib.rc('font', family='Arial')
# --------------------------------------------------------------------# UVOZ PODATKOV - KATALOG POTRESOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# UVOZ PODATKOV - PARAMETRI PRELOMOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.

# --------------------------------------------------------------------# UREJANJE PODATKOV PO SKUPINAH - KATALOG POTRESOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# UREJANJE PODATKOV PO SKUPINAH - PARAMETRI PRELOMOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# UREJANJE IDENTIFIKATORJEV
# --------------------------------------------------------------------# Seznam imen vseh prelomov.
vsi_prelomi = list(set(ID_parametri))
# Seznam imen prelomov s potresi.
prelomi_s_potresi = list(set(ID_katalog))
# Seznam imen prelomov brez potresov.
prelomi_brez_potresov = list(set(vsi_prelomi).difference(prelomi_s_potresi))
# --------------------------------------------------------------------# IZDELAVA MAP ZA ZAPIS REZULTATOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# ---------------------------------------------------------------------------# ANALIZA STETJA POTRESOV
# ---------------------------------------------------------------------------print ----------------------------------------------------------------print "ANALIZA STETJA POTRESOV"
print ----------------------------------------------------------------# Stetje ponovitve istih potresov v katalogu.
pojavljanje_potresov = Counter(ID_potresov)
rezultati_stetja = {}
zacetek_kataloga = int(min(vsa_leta))
konec_kataloga = int(max(vsa_leta)) + 1
interval_kataloga = konec_kataloga - zacetek_kataloga
# Pripis letnega utezenega stevila potresov posameznem prelomu.
for prelom in sorted(prelomi_s_potresi):
print "\t Stetje potresov za %s . . ." % prelom
print ""
seznam_utezi = []
for potres in eIDGROUP[prelom]:
utez_potresa = 1 / float(pojavljanje_potresov[potres])
seznam_utezi.append(utez_potresa)

# Utezeno stevilo potresov v prelomnem obmocju.
utez_st_potresov = sum(seznam_utezi)
# Letno utezeno stevilo potresov v prelomnem obmocju.
let_u_st_potresov = utez_st_potresov / float(interval_kataloga)
rezultati_stetja[prelom] = utez_st_potresov, let_u_st_potresov
# ---------------------------------------------------------------------------# ANALIZA KUMULATIVNEGA STEVILA POTRESOV
# ---------------------------------------------------------------------------print ----------------------------------------------------------------print "ANALIZA LETNEGA UTEZENEGA KUMULATIVNEGA STEVILA POTRESOV"
print ----------------------------------------------------------------edinstvene_mag = {}
mag_utez = {}
let_uk_stevilo = {}
# Analiza letnega utezenega kumulativnega stevila potresov po prelomih.
for prelom in sorted(prelomi_s_potresi):
print "\t Stetje potresov po magnitudah za %s . . ." % prelom
print ""
par_mag_utez = []
vse_mag = []
mag_let_uk_stevilo = []
# Pripis parov utezi in magnitud posameznim prelomom.
for ID_potresa in mag_potresov_eID[prelom]:
utez_potresa = 1 / float(pojavljanje_potresov[ID_potresa])
mag_potresa = mag_potresov_eID[prelom][ID_potresa]
par_mag_utez.append([mag_potresa, utez_potresa])
vse_mag.append(mag_potresa)
edinstvene_mag[prelom] = sorted(set(vse_mag))
mag_utez[prelom] = par_mag_utez
# Utezeno kumulativno stevilo potresov po magnitudah za posamezne prelome.
for magnituda in edinstvene_mag[prelom]:
seznam_utezi = []
for par in mag_utez[prelom]:
if par[0] >= magnituda:
seznam_utezi.append(par[1])
else:
continue
# Utezeno kumulativno stevilo potresov pri trenutni magnitudi.
utez_kum_st_potresov = sum(seznam_utezi)
# Letno utezeno kumulativno stevilo potresov pri trenutni magnitudi.
letno_uk_st_potresov = utez_kum_st_potresov / float(interval_kataloga)
mag_let_uk_stevilo.append([magnituda, letno_uk_st_potresov])
let_uk_stevilo[prelom] = mag_let_uk_stevilo
# --------------------------------------------------------------------# SEIZMOLOSKI NIVO AKTIVNOSTI
# ---------------------------------------------------------------------

print
print
print
print

----------------------------------------------------------------"SEIZMOLOSKI NIVO AKTIVNOSTI"
"\t prvi ali drugi pristop"
-----------------------------------------------------------------

seiz_nivo_akt = {}
for prelom in sorted(prelomi_s_potresi):
# Vrednosti iz parametrizacijske tabele.
globina_min = float(parametri_prelomov[prelom]['globina_min'])
globina_maks = float(parametri_prelomov[prelom]['globina_maks'])
mag_min = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_min'])
mag_maks = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_maks'])
naklon = float(parametri_prelomov[prelom]['naklon'])
dolzina = float(parametri_prelomov[prelom]['dolzina'])
drsna_hitrost = float(parametri_prelomov[prelom]['drsna_hitrost'])
b = float(parametri_prelomov[prelom]['b'])
# Izbira pristopa s strani uporabnika.
if pristop == "1":
m = float(min(vse_mag_kataloga)) # prvi pristop
elif pristop == "2":
m = float(min(mag_po_prelomih[prelom])) # drugi pristop
else:
print "\n\t NAPAKA! Izbran ni bil noben ustrezen pristop."
print "\t Nadaljujem po prvem pristopu?"
print "\t Pritisnite \"Enter\" za nadaljevanje ali \"Ctrl-C\" \
za prekinitev."
raw_input('\t\t> ')
m = float(min(vse_mag_kataloga))
Nm = rezultati_stetja[prelom][1]
# Izracun nivoja aktivnosti.
# Enacba za dvojno odrezano eksponentno porazdelitev magnitud potresov.
# Po Cornell and Vanmarcke (1969).
beta = b * math.log(10)
stevec = (1 - math.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min))))
imenovalec_p = math.exp(-(beta * (m - mag_min)))
imenovalec_d = math.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min)))
N0 = ((Nm * stevec) / (imenovalec_p - imenovalec_d))
log_N0 = math.log10(N0) + (b * mag_min)
# Pricakovane magnitude potresov za izbrano povratno dobo.
pric_st_potresov = 1.0 / povratna_doba
mag_za_pov_dobo = ((math.log(((pric_st_potresov * stevec)
/ Nm0) + imenovalec_d) - (beta * mag_min)) / (-(beta)))
seiz_nivo_akt[prelom] = N0, log_N0, mag_za_pov_dobo
# --------------------------------------------------------------------# GEOLOSKI NIVO AKTIVNOSTI
# --------------------------------------------------------------------print
print
print
print

----------------------------------------------------------------"GEOLOSKI NIVO AKTIVNOSTI"
"\t po Youngs in Coppersmith (1985)"
-----------------------------------------------------------------

geol_nivo_akt = {}

# Konstante.
c = 16.05
d = 1.5
MIU = 3 * 10**11
# Izpeljane vrednosti.
seiz_navor_0 = 10**c
for prelom in vsi_prelomi:
# Vrednosti iz parametrizacijske tabele.
globina_min = float(parametri_prelomov[prelom]['globina_min'])
globina_maks = float(parametri_prelomov[prelom]['globina_maks'])
mag_min = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_min'])
mag_maks = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_maks'])
naklon = float(parametri_prelomov[prelom]['naklon'])
dolzina = float(parametri_prelomov[prelom]['dolzina'])
drsna_hitrost = float(parametri_prelomov[prelom]['drsna_hitrost'])
b = float(parametri_prelomov[prelom]['b'])
# Izracun nivoja aktivnosti iz drsne hitrosti.
# Po Youngs & Coppersmith (1985).
beta = b * math.log(10)
sirina = (globina_maks - globina_min) / math.sin(math.radians(naklon))
povrsina = sirina * dolzina
seiz_navor = seiz_navor_0 * 10**(d * mag_maks)
stevec = (1 - math.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min))))
imenovalec = (b * seiz_navor * math.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min))))
N0 = ((MIU * povrsina * 10**10 * drsna_hitrost * 0.1 * stevec * (d - b))
/ (imenovalec))
N0_seiz_komp = N0 * 0.7 # seizmicna komponenta
log_N0_seiz_komp = math.log10(N0_seiz_komp) + (b * mag_min)
geol_nivo_akt[prelom] = N0_seiz_komp, round(log_N0_seiz_komp, 4)
# ---------------------------------------------------------------------------# IZRIS GRAFOV
# ---------------------------------------------------------------------------print ----------------------------------------------------------------print "IZRIS GRAFOV"
print ----------------------------------------------------------------for prelom in sorted(prelomi_s_potresi):
# Izpis parametrov prelomov in rezultatov iz analize nivoja aktivnosti.
ime = parametri_prelomov[prelom]['ime']
ime = ime.decode('windows-1250')
b = float(parametri_prelomov[prelom]['b'])
beta = b * math.log(10)
mag_min = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_min'])
mag_maks = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_maks'])
N0_seiz = seiz_nivo_akt[prelom][1]
N0_geol = geol_nivo_akt[prelom][1]
imenovalec = (1 - np.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min))))
stevec_d = np.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min)))
# Skrajne vrednosti izracunanega nivoja aktivnosti.
N0_max = max(N0_seiz, N0_geol)
N0_min = min(N0_seiz, N0_geol)
# Meje grafa.

x_sp_meja = mag_min
x_zg_meja = mag_maks
y_sp_meja = ((N0_min * (np.exp(-(beta * ((mag_maks - 0.09)
- mag_min))) - stevec_d)) / imenovalec)
y_zg_meja = (((N0_maks * (1 - stevec_d)) / imenovalec) + 100)
# Vzorci za izris krivulj med spodnjo in zgornjo mejo magnitude.
vzorci = np.linspace(x_sp_meja, x_zg_meja, num=10000, endpoint=False)
# Letno utezeno kumulativno stevilo potresov iz kataloga (podatki).
podatki = np.array(let_uk_stevilo[prelom])
podatki_x = podatki[:,0]
podatki_y = podatki[:,1]
stevec_v = np.exp(-(beta * (vzorci - mag_min)))
# Imena gradnikov grafa.
pot_grafa = pot_shranjevanja + "Graf_" + prelom + "_eks_kriv.png"
naslov_grafa = u"Dvojno odrezana eksponentna krivulja za %s\
\n$M_{min}$ = %s, $M_{max}$ = %s" % (ime, mag_min, round(mag_maks, 1))
naslov_podatki = ur"uteženo kumulativno število potresov (podatki)"
naslov_seiz_krivulja = u"seizmološki podatki N($M_{min}$) = %s" \
% round(N0_seiz, 2)
naslov_geol_krivulja = u"geološki podatki N($M_{min}$) = %s" \
% round(N0_geol, 2)
# Izris grafa in gradnikov.
print "\t Izris grafa za %s . . ." % prelom
print ""
plt.xlim(x_sp_meja, x_zg_meja + 0.5)
plt.ylim(y_sp_meja, y_zg_meja)
plt.minorticks_on()
# Izris utezenega kumulativnega stevila potresov (podatki).
plt.semilogy(podatki_x, podatki_y, ls='None', marker='o',
ms='4', c='0.6', label=ur"naslov_podatki")
# Izris krivulje za seizmoloski nivo aktivnosti.
plt.semilogy(vzorci, (N0_seiz * (stevec_v - stevec_d)) / imenovalec,
'#bd1e24', label=naslov_seiz_krivulja)
# Izris krivulje za geoloski nivo aktivnosti.
plt.semilogy(vzorci, (N0_geol * (stevec_v - stevec_d)) / imenovalec,
'#0067a7', label=naslov_geol_krivulja)
plt.suptitle(naslov_grafa, fontsize=12, horizontalalignment='center')
plt.xlabel(ur'magnituda $(m)$')
plt.ylabel(ur'letno število potresov $\geqslant$ m; $N(m)$')
plt.legend().get_frame().set_linewidth(0.5)
legend = plt.legend(
title='Legenda', fontsize='x-small', frameon=True,
borderpad=1.0, labelspacing=0.6, borderaxespad=1.5
)
legend.get_title().set_fontsize('small')
plt.savefig(
pot_grafa, dpi=300, facecolor='w', edgecolor='w',
orientation='portrait', papertype=None, format=None,
transparent=False, bbox_inches=None, pad_inches=0.1, frameon=None
)
plt.clf()
for prelom in sorted(prelomi_brez_potresov):
# Izpis parametrov prelomov in rezultatov iz analize nivoja aktivnosti.
ime = parametri_prelomov[prelom]['ime']
ime = ime.decode('windows-1250')
b = float(parametri_prelomov[prelom]['b'])
beta = b * math.log(10)

mag_min = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_min'])
mag_maks = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_maks'])
N0_geol = geol_nivo_akt[prelom][1]
imenovalec = (1 - np.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min))))
stevec_d = np.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min)))
# Meje grafa.
x_sp_meja = mag_min
x_zg_meja = mag_maks
y_zg_meja = (((N0_geol * (1 - stevec_d)) / imenovalec) + 100)
y_sp_meja = ((N0_geol * (np.exp(-(beta * ((mag_maks - 0.09)
- mag_min)))- stevec_d)) / imenovalec)
# Vzorci za izris krivulj med spodnjo in zgornjo mejo magnitude.
vzorci = np.linspace(x_sp_meja, x_zg_meja, num=10000, endpoint=False)
stevec_v = np.exp(-(beta * (vzorci - mag_min)))
# Imena gradnikov grafa.
pot_grafa = pot_shranjevanja + "Graf_" + prelom + "_eks_kriv.png"
naslov_grafa = u"Dvojno odrezana eksponentna krivulja za %s\
\n$M_{min}$ = %s, $M_{maks}$ = %s" % (ime, mag_min, mag_maks)
naslov_geol_krivulja = u"geološki podatki N($m_{min}$) = %s" \
% round(N0_geol, 2)
# Izris grafa in gradnikov.
print "\t Izris grafa za %s . . ." % prelom
print ""
plt.xlim(x_sp_meja, x_zg_meja + 0.5)
plt.ylim(y_sp_meja, y_zg_meja)
plt.minorticks_on()
# Izris krivulje za geoloski nivo aktivnosti.
plt.semilogy(vzorci, (N0_geol * (stevec_v - stevec_d)) / imenovalec,
'#0067a7', label=naslov_geol_krivulja)
plt.suptitle(naslov_grafa, fontsize=12, horizontalalignment='center')
plt.xlabel(ur'magnituda $(m)$')
plt.ylabel(ur'letno število potresov $\geqslant$ m; $N(m)$')
plt.legend().get_frame().set_linewidth(0.5)
legend = plt.legend(
title='Legenda', fontsize='x-small', frameon=True,
borderpad=1.0, labelspacing=0.6, borderaxespad=1.5
)
legend.get_title().set_fontsize('small')
plt.savefig(
pot_grafa, dpi=300, facecolor='w', edgecolor='w',
orientation='portrait', papertype=None, format=None,
transparent=False, bbox_inches=None, pad_inches=0.1, frameon=None
)
plt.clf()
# ---------------------------------------------------------------------------# ZAPIS REZULTATOV V DATOTEKE
# ---------------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.

Priloga 5: Python skripta za analizo seizmološkega nivoja aktivnosti po tretjem pristopu.
Zaradi obsega so izpuščeni rutinski deli skripte
#-*- coding: utf-8 -*#**********************************************************************
# Ime skripte: nivo_aktivnosti_tretji_pristop.py
# Opis: Izvlecek iz Python skripte, ki je namenjena analizi
#
seizmoloskega nivoja aktivnosti po prelomih. Skripta nivo
#
aktivnosti izracuna na podlagi tretjega pristopa. Rezultat
#
le-tega je srednja vrednost nivoja aktivnosti glede na potrese
#
iz kataloga potresov za pripadajoce prelomno obmocje.
#
Skripta glede na seizmoloske podatke izracuna tudi skrajni
#
vrednosti nivoja aktivnosti in med pripadajocima krivuljama
#
prikaze osenceno obmocje. Rezultati po prelomih se izpisejo
#
v tekstovni in graficni obliki. Uporabnik v krmilni zagonski
#
datoteki (ang. batchfile) poda ime skripte, pot do datoteke
#
kataloga potresov, locilo med stolpci datoteke kataloga
#
potresov, prisotnost naslovne vrstice v datoteki kataloga
#
potresov, zaporedno stevilko stolpca z identifikatorji potresov
#
v katalogu, zaporedno stevilko stolpca z identifikatorji enot
#
v katalogu potresov, zaporedno stevilko stolpca z magnitudo
#
potresov v katalogu, zaporedno stevilko stolpca z letom
#
potresov v katalogu, pot do datoteke s parametri prelomov,
#
locilo med stolpci datoteke s parametri prelomov in zaporedno
#
stevilko stolpca z identifikatorji enot v datoteki s parametri
#
prelomov. Skripta v datoteki s parametri prelomov samodejno
#
prepozna imena ostalih stolpcev, ki morajo ustrezati privzetim
#
imenom. Zaradi obsega so izpusceni rutinski deli skripte.
#
# Avtor: Gregor Rajh
# Leto: 2017
# e-naslov: rajhgregor@gmail.com
#**********************************************************************
# Uvoz modulov.
from collections import Counter
import numpy as np
import math
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
np.set_printoptions(suppress=True)
matplotlib.rc('font', family='Arial')
# --------------------------------------------------------------------# UVOZ PODATKOV - KATALOG POTRESOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# UVOZ PODATKOV - PARAMETRI PRELOMOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.

# --------------------------------------------------------------------# UREJANJE PODATKOV PO SKUPINAH - KATALOG POTRESOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# UREJANJE PODATKOV PO SKUPINAH - PARAMETRI PRELOMOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# UREJANJE IDENTIFIKATORJEV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# IZDELAVA MAP ZA ZAPIS REZULTATOV
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.
# --------------------------------------------------------------------# ANALIZA KUMULATIVNEGA STEVILA POTRESOV
# --------------------------------------------------------------------print ----------------------------------------------------------------print "ANALIZA LETNEGA UTEZENEGA KUMULATIVNEGA STEVILA POTRESOV"
print ----------------------------------------------------------------edinstvene_mag = {}
mag_utez = {}
let_uk_stevilo = {}
# Stetje ponovitve istih potresov v katalogu.
pojavljanje_potresov = Counter(ID_potresov)
# Casovni razpon kataloga potresov.
zacetek_kataloga = int(min(vsa_leta))
konec_kataloga = int(max(vsa_leta)) + 1
interval_kataloga = konec_kataloga - zacetek_kataloga
# Analiza letnega utezenega kumulativnega stevila potresov po prelomih.
for prelom in sorted(prelomi_s_potresi):
print "\t Stetje potresov po magnitudah za %s . . ." % prelom
print ""
par_mag_utez = []
vse_mag = []
mag_let_uk_stevilo = []
# Pripis parov utezi in magnitud posameznim prelomom.
for ID_potresa in mag_potresov_eID[prelom]:
utez_potresa = 1 / float(pojavljanje_potresov[ID_potresa])
mag_potresa = mag_potresov_eID[prelom][ID_potresa]
par_mag_utez.append([mag_potresa, utez_potresa])

vse_mag.append(mag_potresa)
edinstvene_mag[prelom] = sorted(set(vse_mag))
mag_utez[prelom] = par_mag_utez
# Utezeno kumulativno stevilo potresov po magnitudah za posamezne prelome.
for magnituda in edinstvene_mag[prelom]:
seznam_utezi = []
for par in mag_utez[prelom]:
if par[0] >= magnituda:
seznam_utezi.append(par[1])
else:
continue
# Utezeno kumulativno stevilo potresov pri trenutni magnitudi.
utez_kum_st_potresov = sum(seznam_utezi)
# Letno utezeno kumulativno stevilo potresov pri trenutni magnitudi.
letno_uk_st_potresov = utez_kum_st_potresov / float(interval_kataloga)
mag_let_uk_stevilo.append([magnituda, letno_uk_st_potresov])
let_uk_stevilo[prelom] = mag_let_uk_stevilo
# --------------------------------------------------------------------# SEIZMOLOSKI NIVO AKTIVNOSTI
# --------------------------------------------------------------------print
print
print
print

----------------------------------------------------------------"SEIZMOLOSKI NIVO AKTIVNOSTI"
"\t tretji pristop"
-----------------------------------------------------------------

seiz_nivo_akt = {}
for prelom in sorted(prelomi_s_potresi):
# Vrednosti iz datoteke s parametri prelomov.
globina_min = float(parametri_prelomov[prelom]['globina_min'])
globina_maks = float(parametri_prelomov[prelom]['globina_maks'])
mag_min = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_min'])
mag_maks = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_maks'])
naklon = float(parametri_prelomov[prelom]['naklon'])
dolzina = float(parametri_prelomov[prelom]['dolzina'])
drsna_hitrost = float(parametri_prelomov[prelom]['drsna_hitrost'])
b = float(parametri_prelomov[prelom]['b'])
# Enacba za dvojno odrezano eksponentno porazdelitev magnitud potresov.
# Po Cornell and Vanmarcke (1969).
beta = b * math.log(10)
stevec = (1 - math.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min))))
imenovalec_d = math.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min)))
pari_mag_n_akt = []
vsi_mag_razredi = []
vsi_nivo_akt = []
# Tretji pristop.
# Izracun nivoja aktivnosti za vsak magnitudni razred.
for mag, Nmag in let_uk_stevilo[prelom]:
imenovalec_p = math.exp(-(beta * (float(mag) - mag_min)))
N0_mag = ((Nmag * stevec) / (imenovalec_p - imenovalec_d))
pari_mag_n_akt.append([float(mag), N0_mag])

pari_mag_n_akt = sorted(pari_mag_n_akt, prelom = lambda x: x[1])
# Najvecja in najmanjsa vrednost nivoja aktivnosti glede na podatke.
N0_maks = pari_mag_n_akt[-1]
N0_min = pari_mag_n_akt[0]
for par in pari_mag_n_akt:
vsi_mag_razredi.append(par[0])
vsi_nivo_akt.append(par[1])
# Srednja vrednost magnitude in nivoja aktivnosti glede na podatke.
N0_sr = (sum(vsi_mag_razredi)/len(vsi_mag_razredi),
sum(vsi_nivo_akt)/len(vsi_nivo_akt))
# Logaritem srednje vrednosti nivoja aktivnosti.
log_N0_sr = math.log10(N0_sr) + (b * mag_min)
seiz_nivo_akt[prelom] = \
N0_maks[0], N0_maks[1], N0_min[0], \
N0_min[1], N0_sr[0], N0_sr[1], log_N0_sr
# --------------------------------------------------------------------# IZRIS GRAFOV
# --------------------------------------------------------------------print ----------------------------------------------------------------print "IZRIS GRAFOV"
print ----------------------------------------------------------------for prelom in sorted(prelomi_s_potresi):
# Izpis parametrov prelomov in rezultatov iz analize nivoja aktivnosti.
ime = parametri_prelomov[prelom]['ime']
ime = ime.decode('windows-1250')
b = float(parametri_prelomov[prelom]['b'])
beta = b * math.log(10)
mag_min = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_min'])
mag_maks = float(parametri_prelomov[prelom]['mag_maks'])
mag_sr = seiz_nivo_akt[prelom][4]
N0_min = seiz_nivo_akt[prelom][3]
N0_sr = seiz_nivo_akt[prelom][5]
N0_maks = seiz_nivo_akt[prelom][1]
imenovalec = (1 - np.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min))))
stevec_d = np.exp(-(beta * (mag_maks - mag_min)))
# Meje grafa.
x_sp_meja = mag_min
x_zg_meja = mag_maks
y_sp_meja = ((N0_min * (np.exp(-(beta * ((mag_maks - 0.09)
- mag_min))) - stevec_d)) / imenovalec)
y_zg_meja = (((N0_maks * (1 - stevec_d)) / imenovalec) + 100)
# Vzorci za izris krivulj med spodnjo in zgornjo mejo magnitude.
vzorci = np.linspace(x_sp_meja, x_zg_meja, num=10000, endpoint=False)
# Letno utezeno kumulativno stevilo potresov iz kataloga (podatki).
podatki = np.array(let_uk_stevilo[prelom])
podatki_x = podatki[:,0]
podatki_y = podatki[:,1]
stevec_v = np.exp(-(beta * (vzorci - mag_min)))
obmocje_sp = ((N0_min * (stevec_v - stevec_d)) / imenovalec)
obmocje_zg = ((N0_maks * (stevec_v - stevec_d)) / imenovalec)

# Imena gradnikov grafa.
pot_grafa = pot_shranjevanja + "Graf_" + prelom + "_eks_kriv.png"
naslov_grafa = u"Dvojno odrezana eksponentna krivulja za tretji pristop \
s prikazanim odstopanjem\nglede na podatke iz kataloga potresov (%s)" % ime
naslov_podatki = ur"uteženo kumulativno število potresov (podatki)"
naslov_krivulja_sr = u"tretji pristop N($M_{min}$) = %s" % round(N0_sr, 2)
naslov_obmocje = u"N($M_{min}$)$_{min}$ = %s, \
N($M_{min}$)$_{maks}$ = %s" % (round(N0_min, 2), round(N0_maks, 2))
# Izris grafa in gradnikov.
print "\t Izris grafa za %s . . ." % prelom
print ""
plt.xlim(x_sp_meja, x_zg_meja + 0.5)
plt.ylim(y_sp_meja, y_zg_meja)
plt.minorticks_on()
# Izris utezenega kumulativnega stevila potresov (podatki).
plt.semilogy(podatki_x, podatki_y, ls='None', marker='o',
ms='4', c='0.4', label=naslov_podatki)
# Krivulja za srednjo vrednost nivoja aktivnosti.
plt.semilogy(vzorci, (N0_sr * (stevec_v - stevec_d)) / imenovalec,
'#0067a7', label=naslov_krivulja_sr)
# Izris osencenega obmocja.
plt.fill_between(vzorci, obmocje_sp, obmocje_zg, facecolor='0.7',
alpha=0.7, label=naslov_obmocje)
plt.suptitle(naslov_grafa, fontsize=11, horizontalalignment='center')
plt.xlabel(ur'magnituda $(m)$')
plt.ylabel(ur'letno število potresov $\geqslant$ m; $N(m)$')
plt.legend().get_frame().set_linewidth(0.5)
legenda = plt.legend(
title='Legenda', fontsize='x-small', frameon=True,
borderpad=1.0, labelspacing=0.6, borderaxespad=1.5
)
legenda.get_title().set_fontsize('small')
plt.savefig(
pot_grafa, dpi=300, facecolor='w', edgecolor='w',
orientation='portrait', papertype=None, format=None,
transparent=False, bbox_inches=None, pad_inches=0.1, frameon=None
)
plt.clf()
# --------------------------------------------------------------------# ZAPIS REZULTATOV V DATOTEKE
# --------------------------------------------------------------------# Ta del skripte je namenoma izpuscen.

