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Abstrakt
Tématem této diplomové práce je kompletnost seismických katalogů východní a centrální
části USA.V posledních několika letech se v této poměrně klidné oblasti objevilo mnoho
seismických jevů, které vzbudily otázky ohledně jejich původu. Ellsworth ( 2013) se domnívá,
že tento trend je způsobený indukovanými jevy. V rámci této práce jsem se snažila ozřejmit
jejich původ pomocí výpočtu magnituda kompletnosti seismického katalogu. K výpočtu byly
použity dva seismické katalogy, ANSS katalog a Kombinovaný katalog poskytnutý dr.
Ellswortem. Samotný výpočet magnituda kompletnosti byl proveden pomocí tří statistických
metod : metodou MAXC, metodou GFT, metodou BSTAB. K doplnění výsledků byl ještě
použit kontinuální výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT pro oba katalogy. Výpočty
bylo dokázáno, že magnitudo kompletnosti obou seismických katalogů nedosahovalo hodnoty
Mc=3 nebo větší od rok 1970 jak bylo předestřeno, ale k poklesu došlo až v pozdějších letech.
Seismické sítě tedy nebyly tak citlivé pro zachycení seismických jevů o magnitudu M=3 nebo
větších ve všech případech. Kontinuálním výpočtem pak bylo prokázáno, že magnitudo
kompletnosti klesne pod hranici Mc=3 až v takovém výběru dat, který obsahuje jevy
zaznamenané po spuštění hustější přenosné sítě stanic USArray. Z výsledků je tak jasně
zřetelné, že zvýšený počet seismických jevů ve východní a centrální části USA může být také
způsoben i zahušťováním monitorovací sítě seismických stanic.
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Abstract
The subject of this thesis is the completeness of the seismic catalogs in eastern and central
parts of the USA. In the last couple of years, there were some new seismic events that raised
questions about their origin. Ellsworth (2013) believes that this trend is due to induced
phenomena. In this work I have tried to elucidate their origin by calculating the magnitude of
completeness of the seismic catalog. For the calculation, I used two seismic catalogs, ANSS
catalog and Combined catalog provided by Dr. Ellsworth. The calculation was performed
using three statistical methods: MAXC, GFT and BSTAB. To complement the results,
continual calculation of the magnitude of completeness by GFT has been employed for both
catalogs. Calculations have proved that the magnitude of completeness of both catalogs hasn't
reached the value Mc = 3 or greater since 1970, but the drop came in later years. Seismic
networks were not sensitive enough to capture seismic magnitude of M = 3 or larger in all
cases. Continual calculation has demonstrated that the magnitude of completeness falls below
Mc = 3 in such data selection, which includes the seismic events observed after introducing a
denser network of portable stations USArray. The results make it evident that the increased
number of seismic events in the eastern and central parts of the US may also have been caused
by thickening of the monitoring seismic stations network.
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Úvod
Předmětem této práce je nekonvenční těžba uhlovodíků v souvislost s kompletností
seismických katalogů. Pod termínem nekonvenční rozumíme např. těžbu uhlovodíků pomocí
hydraulického štěpení (frakování) nebo těžbu zemského tepla prostřednictvím geotermálních
elektráren. Tyto typy získávání energie sebou ale nesou jistá rizika. Jedním z těchto rizik
může být zvýšená seismicita v těžené oblasti, která je předmětem této práce.
Většina postupů těchto metod zahrnuje injektáž kapalin pod vysokým tlakem do podložních
hornin. Za jisté kombinace geologických podmínek podloží a zvýšení pórového tlaku hornin
vlivem injektáže kapalin může dojít k pohybu na zlomu. Zlom, který mohl být milióny let
neaktivní při překročení určité míry střižné odolnosti uvolní své nashromážděné střižné napětí
a sklouzne. Pokud je skluz dostatečně rychlý dojde k uvolnění seismické energie a
následnému vyzáření této energie v podobě seismických vln. Dochází ke vzniku tzv.
indukovaného, nebo-li vyvolaného zemětřesení.
Vyvolané zemětřesení jako jev spojený či odvozený od lidské činnosti je znám už
přinejmenším z dvacátých let minulého století. Je spojený nejen se získávání obnovitelných a
neobnovitelných zdrojů energie, ale může být spouštěn i jinými lidskými činnostmi jako jsou
podzemní výbuchy atomových náloží, stavby přehrad či řízené odpaly v důlních oblastech
(Shemeta a kol., 2012). V této práci se ale budu zabývat pouze jevy spojenými s
energetickými technologiemi.
Způsobená nebo pravděpodobně způsobená zemětřesení spojené s extrakcí ropy se podle
McGarr (1991) vyskytla v Kalifornii v letech 1983, 1985 a 1987 a dosahovala magnituda až
6,5. Seismické jevy vyvolané zřejmě sekundární těžbou ropy na ploše Spojených států se
objevily v Coloradu (Raleigh a kol., 1972), jižní Nebrasce (Rothe a Lui, 1983) a v západním
Texasu (Davis, 1985). V Kanadě byly podobné jevy zaznamenány v západní Albertě (Milne,
1970) a v jihozápadním Ontariu (Mereu a kol., 1986). Zemětřesení v blízkosti těžby plynu se
vyskytla v Uzbekistánu (Simpson a Leith, 1985). Injektáž odpadních vod v oblasti Rocky
Mountain Arsenal (Healy a kol., 1968) je možnou příčinou tamějších zemětřeseních.
Seismické jevy spojované s chodem geotermálních elektráren jsou známy z oblasti Nového
Mexika (Pearson,1981), z oblasti Geysers v Kalifornii (Beall a kol, 1999) a z Basel ve
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Švýcarsku (Deichmann a Giardini, 2009). Dohromady se ve světě vyskytlo mnoho
zemětřesení, která byla přímo způsobeny nebo jsou pravděpodobně způsobeny právě
energetickými technologiemi. V této práci nás ovšem budou zajímat seismické jevy pouze v
oblasti východních Spojených států a to z toho důvodu, že u většího počtu jevů těchto
zemětřesení není zcela jasný původ vzniku. Tím vyvstává možnost, že jsou to jevy vyvolané
lidskou činností ve spojení s energetickými technologiemi. Pro přehled uvádím několik
zemětřesení z východní části USA u nichž se předpokládá, že jsou vyvolané lidskou činností.
Například v průběhu let 2011 a 2012 se objevilo kolem stovky zemětřesení s nejvyšším
dosaženým magnitudem 3,9 poblíž Youngstonu v Ohiu. Do této doby zde nebyl známý žádný
výskyt seismických projevů. První jev se objevil 13 dní po spuštění injektážního vrtu na
odpadní vodu Northstar 1 a po ukončení činnosti vrtu se počty a magnituda jevů snížili. V
závislosti na těchto faktorech se předpokládá, že jevy jsou vyvolané právě injektáží (Kim,
2013).
Ve státě Texas, které je známé především pro ropná bohatství, se objevilo hned několik jevů
spojených s těžbou. V roce 2011 se objevily v blízkosti Fashing a Snyder seismické jevy
dosahující magnituda 4,8, které lze spojit s industriální činností (Ellsworth, 2013). Během
roku 2008 se v blízkosti oblasti Dallas-Fort Worth objevil seismický roj s největším
zaznamenaným magnitudem 3,3. Vzhledem k tomu, že se jevy objevily v blízkosti
injektážního vrtu a zároveň seismická aktivita započala méně než sedm týdnů po zahájení
injektáže, je i zde pravděpodobnost, že jevy jsou vyvolané (Frohlich a kol., 2010; 2011),
přestože i v této oblasti je možné uvažovat o přirozených jevech (Eisner a Jánská, 2012).
Oblast státu Oklahoma byla až do roku 2009 poměrně klidná s výskytem jevů s magnitudy
většími než 3, jednou až dvakrát do roka. Od roku 2009 dochází k nárůstu počtu těchto jevů,
který pokračuje dodnes. Právě v průběhu tohoto období se v roce 2011, východně od
Oklahoma City, objevil jev o magnitudu 5,6, který je považován za jeden z největších v tomto
státě za poslední století. Zároveň u tohoto zemětřesení vyvstaly určité pochybnosti o jeho
příčině v souvislosti s aktivitou injektážních vrtů prováděných v jeho blízkosti (Keranen a
kol., 2013)
V Arkansasu se v minulosti vyskytovaly seismické roje přirozeného původu. V září roku 2010
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se zde vyskytl zemětřesný roj s největším jevem o magnitudu M=4,7. Tento roj ses nacházel v
blízkosti injektážních vrtů na odpadní vodu z těžby břidlicového plynu. Jevy se shlukovaly
podél zlomu Guy-Greenbrier, který byl do té doby neznámý. Tyto informace napovídají, že
jevy mohly být vyvolané injektáží v uplynulých 20 letech (Horton, 2012). Tento roj
nesplňoval některá kritéria navržená Davisem a Frohlichem (1993). Historie zemětřesných
rojů v oblasti nabízí možnost, že jev má přirozené příčiny.
Podle Ellsworth (2013) jsou všechny tyto jevy součástí trendu zvýšené seismicity v centrální
a východní části Spojených státu amerických. Většina z nich se objevila v oblastech s malou
nebo žádnou předchozí seismickou aktivitou a je možné, že jsou to jevy vyvolané lidskou
činností, zejména pak ve spojení s injektáží odpadních vod. V této práci se tedy budu snažit
objasnit zda tyto jevy výrazně ovlivňují katalogy zemětřesení ve východní části USA.
Podle Ellsworth (2013) bylo ve východní části USA mezi roky 2010 a 2013 zaznamenáno na
450 zemětřesení o magnitudu 3 a větším. Ellsworth a kolektiv (2012) tvrdí že nárůst jevů se
začal pozvolna projevovat už v roce 2001, hlavně vlivem seismicity v Raton Basin na hranici
Kolorada a Nového Mexika. Seismicita v Raton Basin se změnila velmi významně. V
časovém rozpětí od roku 2001 do roku 2013 se objevilo šestnáct jevů s magnitudem 3,8 nebo
větším. V předcházejících 30 letech t.j mezi lety 1971 a 2001 bylo takové zemětřesení
zaznamenáno pouze jedno. Zároveň se současná seismicita Raton Basin vyskytuje v jiné
oblasti než v předchozím období a je pravděpodobné, že je vyvolaná činností injektážních
vrtů (Rubinstein a kol., 2014). Ellsworth a kol. (2012) poukazuje na to, že nárůst jevů ve
východní části USA je vysvětlitelný novou technologií používanou pro těžbu ropy a plynu.
Od roku 2001 do roku 2008 došlo k postupnému nárůstu z původních 29 zemětřesení o
magnitudu 3 a větším na 50, 87 a 188 takovýchto jevů v letech 2009, 2010 a 2011 (Ellsworth
a kol., 2012; Ellsworht, 2013).
V období před začátkem zvýšené aktivity Ellsworth a kolektiv (2012) uvádí, že katalog
východních části USA je kompletní pro zemětřesení s magnitudy většími nebo rovny 3 od
roku 1970. Zároveň je ale zřejmé, že od 70. let minulého století se seismická síť na východě
USA podstatně změnila a zahušťovala novými seismickými stanicemi. Hustější síť je schopná
detekovat slabší jevy a má nižší magnitudo kompletnosti.
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Nezávisle na výše zmíněných jevech, byl v roce 2008 spuštěn projekt husté sítě přenosných
seismografů (USArray), která zlepšila detekci jevů o malých magnitudech. Tato síť se
přesouvala ze západních do východních Spojených států a okolo roku 2008 dorazila do
prvních oblastí východní části s hojnou těžbou a nekompletní monitorovací sítí (např.
Kolorado a Texas). V oblastech kde byla tato síť instalována je velmi nepravděpodobné, že
jev o magnitudu M=3 a větším by byl nezaznamenán. Je však otázkou, zda v předcházejících
letech byly detekovány všechny jevy s magnitudem větším než M=3.
Z následujících informací vyvstává několik klíčových otázek, které budou předmětem této
diplomové práce. Je možné, že zvýšení počtu zemětřesení o magnitudech větších nebo
rovným 3 je způsobeno zahuštěním monitorovací sítě ve východní části Spojených států
amerických?Je opravdu katalog Východní části USA kompletní pro zemětřesení s magnitudy
většími nebo rovnými 3 od roku 1970?
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1 Výběr oblastí
Pro uskutečnění výše stanovených cílů je nejprve nutné přesně vymezit oblasti a data se
kterými budeme pracovat. Pro základní analýzu použiji celou oblast východních a centrálních
Spojených států amerických nebo-li VCUSA (dále jen VCUSA) definovanou souřadnicemi
určenými ve článcích Ellsworth a kolektiv (2012), Ellsworth (2013) (viz tab. 1).Oblastí zájmu
bude také seismická zóna New Madrid, která se vyznačuje výrazně vyšší seismickou aktivitou
než ve zbylé oblasti VCUSA proto je vhodné ji analyzovat odděleně.
VCUSA

New Madrid

Západní délka

25°

35°

Západní délka

50°

39°

Severní šířka

85°

88°

Severní šířka

106°

92°

Tabulka 1: Souřadnice vybraných oblastí

Obr. 1 Mapa zobrazující výběr studovaných oblastí. Červený rámeček značí celou oblast
VCUSA. Modrý rámeček značí zónu New Madrid podle souřadnic z tab.1.
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1.1 VCUSA
Výše zmíněna oblast centrální a východní části USA (VCUSA) se nachází uvnitř
Severoamerické desky. Kenozoická deformace kůry je zde minimální, přesto jsou zde
historická i instrumentálně zaznamenaná zemětřesení poměrně hojná (Li a kol., 2007). V
oblasti VCUSA, která je pro moji práci definovaná jako obdélník vymezený od 25° stupně
severní šířky do 50° severní šířky a od 85° západní délky do 108° západní délky, se vyskytuje
několik seismických zón s přirozenou seismicitou.
1. Seismická zóna New Madrid je místem velkého zemětřesení z roku 1811 až 1812.
Magnituda tří největších zemětřesení v těchto letech dosáhla až k Mw= 7 -7,5 (Hough a kol.,
1999). Paleoseismické výzkumy naznačují, že podobně velká zemětřesení se v této oblasti
vyskytla i v letech 900 a 1400 našeho letopočtu (Kelson a kol., 1996).
2. Seismická zóna východního Tenesse nebo-li Southern Valley and Ridge zóna se nachází
blízko západního cípu Apalačského pohoří. Největší zemětřesení v této zóně se vyskytlo v
roce 1897 o magnitudu M= 5,8 poblíž Giles Country ve Virginii (Nuttli a kol., 1979).
3. Seismická zóna Severní Karolína je známá především pro ničivé zemětřesení o magnitudu
M=6,5 až 7, které se objevilo 31 srpna 1886 v blízkosti města Charleston (Nuttli a kol., 1979).
Paleoseismické studie udávají nejméně dvě prehistorická zemětřesení v této oblasti v
posledních 3000 letech (Obermeier a kol., 1985; Talwani a Cox, 1985).
Pro zájmy této práce je důležitá především seismická zóna New Madrid, která se vyskytuje v
centrální části vybrané oblasti. Tato zóna je velmi aktivní a vyskytuje se tu každoročně mnoho
jevů, proto bude blíže studována.
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1.5 New Madrid
New Madrid seismic zone (dále jen NMSZ) se táhne od severovýchodní části Arkansasu k
jižní části Illinois, přičemž prochází skrz Missouri a východní části Kentucky a Tennese (viz
obr 2). NMSZ je součástí oblasti VCUSA a jak bylo zmíněno výše, vyskytla se zde v
minulosti zemětřesení s velkými magnitudy. V této oblasti je stálá seismická aktivita s malými
a středním magnitudy a s výskytem kolem 200 jevů ročně. Seismická aktivita v této oblasti v
některých časových obdobích naprosto dominovala celkové seismicitě oblasti VCUSA.
Určování magnituda kompletnosti je založeno na statistických metodách, bude tedy nutné tuto
oblast oddělit od zbytku VCUSA, protože by zkreslovala studii tohoto území (USGS Fact
sheet, 2009). Pro potřeby této práce je NMSZ definována jako oblast od 35°až 39° severní
šířky a 88° až 92 západní délky.

Obr. 2 Mapa New Madrid seismic zone (NMSZ) a Wabash valley seismic zone (WVSC).
Červené tečky znázorňují zemětřesení o magnitudu vetším než 2,5 v časovém období od
roku 1974 až do roku 2000. Zelené tečky znázorňují zemětřesení před rokem 1974
(Převzato z NMSZ expert panel report. Nepec, 2011)
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2 Výběr časového období
Přestože některé katalogy z výše uvedených oblastí obsahují údaje o jevech i několik set let
starých, v této práci se zabývám kompletností katalogů teprve od začátku instrumentální
seismologie. Jako začátek časového období byla vybrána 70.léta minulého století specificky
dle prací Dr. Ellsworta rok 1967 v návaznosti na digitalizaci seismické sítě na východě USA v
tomto roce. V minulosti sítě nebyly dostatečně husté na to, aby zaznamenaly i menší jevy, je
proto nutné zjistit, jak se kompletnost katalogu měnila v různých časových obdobích.
Potřebuji tedy dostatečně dlouhá časová období, abych měla statisticky významný soubor
jevů i v těchto oblastech. S ohledem na tento fakt jsem určila úsek dlouhý přibližně 20 let. To
je dostatečně dlouhé rozpětí k nashromáždění dostatečného množství jevů pro výpočet
magnituda kompletnosti. Zvolené úseky jsou stejně dlouhé (1960-1980, 1981-2000, 20012014), kromě posledního období, kde úsek trvá pouze 14 let. Poslední kratší období (20002014) by nemělo být ovlivněno výběrem časového rozpětí, protože se v tomto období
vyskytovalo mnohem více zemětřesení a monitorovací síť byla historicky nejhustější

3 Seismické sítě
První kontinuálně fungující stanice v severní Americe byla spuštěna v září roku 1897 v
Torontu. Na začátku 20.století pak bylo spuštěno šest stanic v severovýchodní části USA pro
lokalizování zemětřesení v Kanadě. Pro tuto práci jsou ale zajímavější stanice, které
fungovaly od roku 1960 (Stevens, 1980). V roce 1977 vznikl souhrnný soubor informací o
seismických stanicích, kterému předcházely nekompletní souhrny čítající až 1500 stanic. V
tomto katalogu seismických stanic jsou údaje o době fungování a jejich poloze. Díky tomu
můžeme alespoň přibližně vidět jaké byly rozestupy mezi stanicemi v časovém období od
roku 1960 do roku 1977. Další informace o stanicích jsou ke shlédnutí na Iris a na stránkách
Mezinárodního instrumentálního bulletinu. Některé údaje na sebe navazují, tedy je vidět, že
některé stanice fungovaly i velmi dlouhou dobu. Je zřejmé, že se síť stanic postupně
zahušťovala. Hustota seismických sítí v letech 1960 až 1980 je ilustrována na obrázku č.3.
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Obr. 3 Poloha seismických stanic fungujících v letech 1960 až 1980. Žlutě zobrazené jsou
stanice, které fungovaly déle než tři roky. Oranžově zobrazené jsou stanice, které fungovaly
kratší dobu než tři roky.

Žluté body na obr. 3 zobrazují seismické stanice, které v průběhu let 1960 až 1980 fungovaly
na vybrané ploše státu USA. Každá z těchto 256 stanic byla v provozu alespoň tři roky nebo
déle. Vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi byla průměrně více jak 150 km. Oranžové body
znázorňují krátkodobě fungující stanice, které fungovaly různě krátké období od několik dnů
po první roky. Z obrázku je patrné, že hustota seismických sítí zřejmě neumožňovala
dostatečnou citlivost pro zachycení seismických jevů s menšími magnitudy. Další postup
zahušťování monitorovacích sítí je ilustrován na obrázku č. 4.
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Obr. 4 Poloha seismických stanic fungujících v letech 1981 až 2000. Červeně zobrazené jsou
stanice, které fungovaly déle než tři roky. Růžově zobrazené jsou stanice, které fungovaly
kratší dobu než tři roky.

Červené body na obr. 4 popisují seismické stanice fungující v letech 1981 až 2000.
Dohromady fungovalo v tomto období 378 seismických stanic, které byly v činnosti více jak
tři roky. Zároveň v tomto období bylo spuštěno množství stanic, které byly spuštěny pouze na
kratší úseky. Na obrázku je jasně patrný rozdíl v hustotě sítí. V oblasti seismické zóny New
Madrid bylo pokrytí sítí mnohem hustší než v okolních oblastech. V dalším časovém období,
které je zobrazené na obr.5 je pak již vidět puštěně hustější monitorovací sítě USArray.
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Obr. 5 Poloha seismických stanic fungujících v letech 2001 až 2014. Modře zobrazené jsou
stanice, které fungovaly déle než tři roky. Fialově zobrazené jsou stanice, které fungovaly
kratší dobu než tři roky.

Poslední časové období 2001 až 2014 (viz.obr. 5) zobrazuje zhuštění monitorovací sítě.
Modře vyobrazeno je 291 seismických stanic, které byly v provozu víc jak tři roky. Ve
srovnání s předchozím obrázkem je jasně vidět, že dlouhodobé stanice jsou uspořádány více
rovnoměrně než v předchozích letech. Fialově jsou vyobrazené stanice, které byly součástí
USArray a fungovaly kratší dobu.
Při srovnání všech třech grafů je zřejmé, že spuštění takového množství seismických stanic
prostřednictvím USArray muselo zákonitě ovlivnit kompletnost seismických katalogů. V
následující kapitole bude projekt USArray probrán detailněji.
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3.1 USArray
V březnu roku 1999 byl navrhnut ambiciózní plán pro lepší pochopení geologie hluboko
uložených struktur na území Spojených států amerických (Meltzer a kol., 1999). USArray jak
se tento plán jmenuje, je v podstatě seismická observatoř vytvořená pro studování
zemětřesení ve spojení s možností prozkoumání kontinentální litosféry a hlubších partií země
v širokém měřítku. Součástí USArray je referenční síť, přenosná síť, flexibilní síť a
magnetotelurická síť (viz obr. 6)

3.1.1 Referenční síť (Reference Network)
Referenční síť stanic vznikla ve spolupráci USGS, ANSS a Iris a je vytvořena jako
permanentní síť, která je podkladem pro aktivity probíhající v rámci flexibilní a přenosné sítě.
Referenční síť se skládá z více jak stovky seismometrů, vzdálenost mezi jednotlivými
stanicemi je 300 km. Oblast referenční sítě zahrnuje USA i Aljašku (Busby a kol., 2009).

3.1.2 Flexibilní síť (Flexible Network)
Je experimentální síť zahrnující až 2000 přístrojů i s aktivními zdroji seismického signálu.
Tato síť je přenosná a používá se pro různé studie např. rozšiřování zlomů, zjišťování
velikosti magmatických krbů apod .

3.1.3 Magnetotelurická síť (Magnetotelluric network)
Tato síť měří elektrické a magnetické pole Země. Její součásti je 7 permanentních
magnetotelurických stanic a 20 přenosných magnetotelurických stanic, které jsou zapojovány
v měsíčních periodách na zájmových území ve vzdálenostech kolem 70 km od sebe (Buhler a
Sheare, 2014).

3.1.4 Přenosná síť (Transportable network)
Přenosná síť se skládá z více než 400 seismických stanic, které se jsou v dvouletém intervalu
postupně přemisťovány od západu k východu Spojených státu amerických (viz obr 7). Síť
započala svou činnost již v roce 2004 a během roku 2008 se dostala do mnou zkoumané
oblasti. Vzdálenost mezi stanicemi v této síti je pouze 75 km. Z tohoto důvodu můžeme v
oblasti, ve které se přenosná síť právě nachází zaznamenat mnohem větší množství jevů.
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Zároveň může dojít k poklesu hodnoty magnituda kompletnosti, jak již bylo zmíněno v
úvodní části. V návaznosti na zlepšení detekce jevů dojde ke změnám i v seismickém
katalogu. Přenosná síť je ještě spojena s programem adopce stanic. Po skončení dvouletého
období je možné některou z dočasně vybudovaných stanic koupit jak jednotlivci tak
institucemi a nadále jí spravovat a zveřejňovat výsledky. Tím dochází k dalšímu zahušťování
referenční sítě (Busby a kol., 2009).

Obr. 6 Mapa seismických stanic USArray datováno k srpnu 2013. Černé velké trojúhelníky
označují referenční síť. Červené trojúhelníky označují přenosnou síť. Modré trojúhelníky
označují flexibilní síť. Oranžové kosočtverce jsou referenční magnetotelurické stanice. Bílé
trojúhelníky jsou polohy již vypnutých stanic v rámci přenosné sítě. Převzato z EarthScope.
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Obr. 7 Mapa znázorňující posun přenosné sítě USArray od západní části Severní Ameriky
k východní části v průběhu let. Převzato z (EarthScope).
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4 Metodika výpočtu
4.1 Katalog zemětřesení
Katalog jevů je jeden z nejdůležitějších produktů seismologických výzkumů a
poskytuje data pro celou řadu studií (Mignan a Woessner, 2012). Z tohoto důvodu musí být
veličiny, které katalog obsahuje, určeny s co největší přesností (Leptokaropoulos a kol.,
2013). Katalog seismických jevů je komplexní soubor dat, který je výsledkem záznamů
časově i prostorově proměnných sítí seismometrů. Záznamy ze seismických sítí jsou
zpracovány vědeckými pracovníky a vyhodnoceny v podobě katalogů. Z tohoto důvodů jsou
katalogy značně heterogenní (Woessner a Wiemer, 2005). Veškeré nepřesnosti vedou k
chybám ve výsledných analýzách. To se projeví především u míst s malým pokrytím sítí.
Katalogy obsahují některé zcela zásadní informace o datu, času a velikosti magnituda
zachyceného zemětřesení. V katalogu jsou i údaje o zeměpisné šířce, délce a o hloubce
zdroje zemětřesení. Dále katalogy zahrnují informace např. o počtu stanic, na kterých byl jev
zaznamenán, či vzdálenosti epicentra k nejbližší stanici. Důležitá je vhodná volba katalogu.
Pro tuto práci byly vybrány dva katalogy. První je ANSS (Advanced National Seismic
System) kombinovaný katalog s celosvětovým rozšířením. Je spojen z katalogů z několika
institucí s různými sítěmi stanic a s důsledným odstraňováním záznamů stejných zemětřesení
z více sítí. Tento katalog obsahuje informace o zemětřesení ve východní části Spojených
států, která jsou předmětem této práce. Za účelem zpracování dat byly stáhnuty katalogy v
průběhu let 2013 až 2014. Protože ve článcích Dr. Ellswortha nebyl přímý odkaz na použitý
katalog, zvolila jsem takový, který se mu dle poskytnutých informací nejvíce blížil a byl
veřejně přístupný. Zároveň jsme se obrátili přímo na Dr. Ellswortha a druhý katalog byl
poskytnut právě jím. Dr. Ellsworth poskytl odkaz (https://github.com/usgs/nshmp-hazcatalogs), kde byla možnost stáhnout několik seismických katalogů s různými parametry,
které jsme následně zpracovali.
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4.2 Magnitudo kompletnosti
Výběr vhodného katalogu je pouze prvním bodem většiny seismologických analýz.
Důležitější části je správně zpracovat informace, které katalogy obsahují. Jednou z informací,
kterou je možno z katalogu vypočítat, je kompletnost katalogu. Ta je definována jako
magnitudo, dále jen Mc, které je v určitém objemu dat a časovém rozsahu 100% detekováno
(Rydelek a Sack, 1989). Tato veličina neurčuje nejmenší jev, který jsme schopni zachytit, ale
určuje velikost magnituda od které jsou všechna zemětřesení obsažena v daném katalogu.
Katalogy jsou v podstatě determinovány hodnotou magnituda kompletnosti, které je přímým
výsledkem faktu, že vždy existují v oblasti slabé jevy, které nebyly zachyceny. Důvody proč
jevy o malých magnitudech nejsou zaznamenány mohou být :(1) jev může být tak malý, že
není zaznamenán na dostatečném množství stanic, (2) jev je malý a nelze jej odlišit od šumu v
záznamu,(3) jev je pod určitou limitní hranicí a bylo rozhodnuto jej z katalogu vynechat
(Mignan a Woessner, 2012; Woessner a Wiemer,2005). Zároveň musí být bráno v potaz při
vypočtu Mc časové a prostorové změny v oblasti. Zajisté bude vycházet jiná kompletnost
např. pro rok 1960, kdy byla málo hustá síť s malou citlivostí než pro rok 2010, kdy byla síť
poměrně hustá s moderními seismografy. Proto je nutné k výpočtu Mc připojit komentář o
časovém období a zeměpisných údajích oblasti.
Pro výpočet magnituda kompletnosti (Mc) se používají dva druhy metod:(1) metody založené
přímo na magnitudech jevů v katalogu nebo-li statistické metody a (2) metody založené na
údajích ze seismických sítí. Druhý typ metod zahrnuje například sledování úrovně šumu na
stanicích a jeho následné porovnání s výsledky použitých detekčních metod v oblasti. Tento
typ metod je pro tuto práci nevhodný, protože nemáme údaje o hodnotách šumu a metodách
detekcí v požadovaném časovém období, které jsou pro tuto metodu nutné.(Mignan a
Woessner, 2012). Z tohoto důvodu budou v této práci použity pouze metody statistické
založené na velikostech magnitud detekovaných jevů. Použité metody budou popsány v
následujícím odstavci.
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4.3 Metody výpočtu magnituda kompletnosti (Mc) statistickými metodami
Statistické metody výpočtu Mc jsou založeny na empirickém přírodním zákonu, že pro danou
oblast a časové období lze vztah mezi dvěma veličinami, v tomto případě mezi magnitudem a
frekvencí

výskytu

zemětřesení

v

katalogu,

popsat

charakteristickým

frekvenčně-

magnitudovým rozdělením (frequency-magnitude distribution), dále jen FMR. FMR můžeme
zobrazit pomocí histogramu. Histogram rozděluje data do intervalů podle určité, ale stejné
šířky intervalů (bin width), která určuje počet intervalů (binů) (Denby a Mallows, 2007).
Počtem tříd a jejich šířkou můžeme ovlivnit výsledný vzhled histogramu. V této práci jsem
použila takovou šířku intervalu, která se používá v literatuře a empiricky nastavuji šířku
intervalu tak abych dosáhla kvalitního rozlišení Mc. Šířka intervalu magnitudových
histogramů není primárně stanovena na konstantní hodnotu. Pro každý použitý úsek dat se
může vzhledem k počtu jevů hodit jiná šířka intervalu. Například pro období 1960-1980 bude
použita větší hodnotu šířky intervalu než pro období pozdější. Z důvodu proměnné hodnoty
šířky intervalu bude v komentáři vždy uvedeno jaká hodnota byla použita.
Histogramy v podobě FMR jsou často zobrazovány ve dvou ekvivalentních zobrazeních jako
kumulativní a nekumulativní histogram (viz obr 9 A, B). Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že
nekumulovaný histogram zobrazuje intervaly ve kterých není žádný záznam. Nekumulovaný
histogram je také velmi citlivý na velikost katalogu. Kromě jedné metody výpočtu Mc budou
vždy použity kumulované histogramy a to z tohoto důvodu, že pro kumulované FMR je dobře
definováno Gutenberg-Richterovo rozdělení (Naylor a kol., 2010).
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Obr. 8 Různé možnosti zobrazení FMR. A) FMR v podobě nekumulativního histogramu,
B)FMR v podobě kumulativního histogramu, C) syntetický FMR vypočítány pomocí
Gutenberg-Richterova zákona

FMR lze analyticky popsat pomocí Gutenberg-Richterova zákona (Ishimota a Iida, 1938;
Gutenberg a Richter, 1944). Tento zákon je založen na empirických pozorováních FMR v
katalozích detekovaných jevů. Pravděpodobně odráží rozložení a velikosti zlomů v zemské
kůře (tzv fraktální dimenzi). Zákon nám předpovídá jak by FMR vypadalo v ideálním případě
(viz Obr. 8. C). Matematicky zákon vyjadřuje závislost počtu zemětřesení větších než
magnitudo M na magnitudu M:
log 10 N (M )=a−b (M ) ,

(1)

kde N(M) je počet zemětřesení s magnitudem větším nebo rovném hodnotě M, a je
produktivita zemětřesení a b popisuje poměr počtu jevů s velkými a malými magnitudy
(Mignan a Woessner, 2012). Aki (1965) odvodil jednoduchou metodu určení hodnoty b
pomocí maximální pravděpodobnosti (Aki, 1965),
b=

log 10 (e)
[(M )−( Mc)]
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(2)

Veličina Mc označuje magnitudo kompletnosti. M definuje průměrné magnitudo. Na základě
těchto vzorců lze následně odvodit metody pro výpočet Mc (Woessner a Wiemer, 2005). Pro
tuto práci byly vybrány tři metody výpočtu Mc. Výsledky všech tří metod nejsou zcela
identické, ale jsou si podobné.

4.3.1 Metoda výpočtu Mc z maximálního zakřivení
První metoda výpočtu kompletnosti se jmenuje se Metoda maximálního zakřivení (Maximum
of curvature), dále jen MAXC. Principem metody je najít bod největšího zakřivení křivky v
nekumulativním grafu FMR. To provedeme buď výpočtem první derivace křivky nebo
jednodušeji najdeme takovou hodnotu magnituda, která má v histogramu největší zastoupení
dat, tedy největší četnost (Woessner a Wiemer, 2005). Takováto hodnota je magnitudem
kompletnosti Mc, protože předpokládáme, že jevy s magnitudem menším než Mc již nejsou
ve statisticky významném počtu detekovány. Gutenberg-Richterův zákon předpovídá narůst
četnosti jevů se zmenšujícím se magnitudem, a proto by četnost jevů o určitém magnitudu
měla kulminovat v a nebo pod Mc. Tato metoda tedy určuje spodní hranici Mc. V této práci
použijeme k výpočtu nekumulativní histogramy ze stažených seismických katalogů. Tato
metoda je rychlá a jednoduchá, přesto může v případě velkého objemu dat dojít k
podhodnocení výsledného Mc (Mignan a Woessner, 2012).
K podhodnocení může dojít pokud katalog obsahuje jevy s magnitudem menším než je
hodnota Mc ve statistickém množství. V případě, že se v histogramu FMR vyskytne nejasnost
v podobě více dominantních četností magnitud musíme se podívat na časoprostorové
informace oblasti. Pokud se podle zadaných informací hodnota magnituda s největším
zastoupením dat zásadně neshoduje s předpokladem, je nutné přistupovat k této metodě jiným
způsobem. Příkladem řešení tohoto problému je vidět na obr. 9. Podle dané definice této
metody by hodnota Mc měla být representována magnitudem s největším zastoupení dat.
Hodnota podle obr.9 je tedy vyznačena jako Mc 1 =1,5. V údajích o oblasti je ale zřejmé, že
tato hodnota je příliš nízká a neodpovídá předpokladům. Na obr. 9 je dále vidět druhá oblast
Mc2=4,5, která je vzhledem ke známým údajům dané oblasti správnějším výsledkem. V
takovémto případě tedy nebudeme za správnou hodnotu Mc považovat magnitudo s největším
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zastoupením dat. Správná hodnota Mc bude taková, která se ukazuje jako první maximum
pokud se podíváme obráceným směrem od velkých magnitud k malým, po které následně
přichází propad v četnosti jak je také patrné na obr. 9. Takto určenou hodnotu Mc budeme
nazývat jako druhý odhad Mc. S touto nejasností se setkáme dále v této práci a budeme v
takovém případě postupovat výše navrženým postupem k určení správného Mc.

Obr. 9 Příklad metody maximálního zakřivení s neurčitostí výsledného Mc.
Hodnota Mc1=1.5 určuje hodnotu Mc podle striktní definice metody. Hodnota
Mc2=4.5 určuje hodnotu Mc podle námi zvoleného kritéria
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4.3.2 Metoda nejlepšího přiblížení
Toto je hlavní metoda určení Mc této studie. Metoda nejlepšího přiblížení (Goodness of fit),
dále jen GFT vypočítává absolutní rozdíl mezi reálným, zaznamenaným FMR a syntetickým
FMR. Syntetické FMR lze vypočítat tím, že nejdřív vypočítáme z pozorovaného katalogu dat
pomocí vzorce (2) hodnotu a a b. Místo Mc do vzorce (2) dosadíme odhad magnituda
kompletnosti Mco. Hodnota Mco musí být menší nebo rovna hodnotě Mc. Pokud je odhad
magnituda kompletnosti Mco nesprávný zejména je-li větší než reálné Mc katalogu,
syntetický FMR je příliš rozdílný od reálného FMR a nelze následně vypočítat Mc. Po
vypočítání veličiny a a b při námi vybrané hodnotě Mco, dosadíme hodnoty a a b do vzorce
(1) a vypočítáme pomocí Gutenberg-Richterova zákona syntetické FMR. Takto můžeme
zobrazit reálné FMR a syntetické FMR pro různá Mco a snažíme se, aby si křivky byly co
nejvíce podobné, jak lze vidět na obr.10 A, B, C. Podobnost obou křivek lze vyjádřit vzorcem
(3), kde vypočítáme absolutní rozdíl mezi reálným a syntetickým FMR (Wossner a Wimer,
2005).

Mmax

( ∑Mco Bi−S i )
R(a , b , M co )=100−
∗100
∑ i Bi

(3)

Bi je kumulovaný počet jevů pro daný bin v reálných datech a Si je kumulovaný počet jevů
pro daný bin v syntetických datech (Mignan a Woessner, 2012). Tento vzorec vyjadřuje shodu
mezi reálným a syntetickým katalogem. Čím víc se hodnota Mco blíží k hodnotě Mc hodnota
R-rozdílu dat klesá a shoda dat roste (Wiemer a Wyss, 2002). Výsledek zobrazíme jako
závislost hodnoty R v procentech na hodnotách Mco (viz obr. 11. D). Hodnota Mc se definuje
jako první hodnota při které R klesne pod hodnotu 95% shody. Tato hodnota říká, že mezi
pozorovaným FMR a syntetickým FMR je pouze 5% rozdíl. Může se stát, že hodnotu R=95
% nelze dosáhnout. V tomto případě se používá hranice pro R =90 % shody nebo-li 10%
rozdílu. U této metody může docházet k podhodnocení výsledků vzhledem k tomu, že ne
vždy lze dosáhnout alespoň 95% shody mezi syntetickými a reálnými katalogy (Mignan a
Woessner, 2012).
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Obr. 10 Ilustrace metody maximálního přiblížení a výpočet Mc metodou GFT .Horní
grafy (A, B, C) ukazují jak se syntetické a reálné FMR přibližují při různém výběru Mco.
Dolní graf (D) ukazuje hodnotu R v závislosti na Mco. (C)Hvězdičky označují výslednou
hodnotu Mc při 90% shodě dat zaokrouhleno na Mc=2,5 a i při 95% shodě dat
zaokrouhleno na Mc= 2,6 .
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4.3.3 Metoda stability hodnoty b
Poslední použitá metoda této práce je založená na změnách hodnoty veličiny b jako funkce
vybraného Mco. Zjednodušeně je tato metoda založena na předpokladu, že hodnota veličiny b
roste pokud je odhad magnituda Mco menší než magnitudo kompletnosti Mc (t.j, Mco <Mc).
Veličina b zůstává dále konstantní pokud Mco ≥Mc a znovu narůstá a je velmi nestabilní
pokud Mco>>Mc (Woessner a Wiemer, 2005) (viz obr. 11). Na obrázku lze vidět, že dokud je
hodnota Mco menší než Mc veličina b roste. Kolem hodnoty Mco=2 je zřejmé, že hodnota je
již větší nebo rovna hodnotě reálného Mc následkem čehož se hodnota veličiny b stabilizuje.
Od hodnoty Mco= 2,5 je hodnota Mco, zřejmě již o dost větší než reálné Mc proto dochází
opět k nárůstu a fluktuaci.

Obr. 11 Zobrazení závislosti hodnoty b na vybraném Mco.
Podle autorů této metody (Cao a Gao, 2002) lze Mc definovat jako hodnotu magnituda Mco,
kde změna mezi dvěma sousedními odhady Mco je menší než 0,03. Tato definice se, ale
ukázala nestabilní pokud je frekvence jevů v jednotlivých binech za určitých podmínek
nestabilní a byla modifikována numerickou stabilizací užitím Shi a Bolt (1982) kritéria
založeného na výpočtu variance hodnoty b:
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δ b=2.3b2

√

N

∑ ( M i−(M ))2

(4)

i=1

N ( N−1)
Veličinu b vypočítáme podle vzorce (2) a dosadíme do vzorce (4). Hodnota N označuje počet
jevů. M je průměrné magnitudo a Mi

jsou magnituda jevů ve vybraném katalogu. Po

vypočítání hodnot kriterionu, které jsou závislé na vybraných hodnotách Mco. Dosadíme do
vzorce (5) (Woessner a Wiemer, 2005)

Δ b=∣b ave−b∣

(5)

Hodnota bave je průměrné magnitudo vypočítané jako aritmetický průměr z pěti po sobě
jdoucích hodnotách b. Tímto způsobem vypočítáme pomocí 5-bodové klouzavého okna
odpovídající počet hodnot bave. Dosadíme do vzorce (5) a vypočítáme hodnotu Δb, kterou
vyneseme do grafu oproti hodnotě δb vypočítané pomocí vzorce (4). Výsledné Mc je potom
definován jako první hodnota magnituda pro které platí, že δb je větší nebo rovno hodnotě Δb
(viz obr. 12)

Obr. 12 Příklad metody stability b hodnoty.
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5. Praktická část
V praktické části budu aplikovat výše zmíněné metody výpočtu kompletnosti na různé
katalogy v odlišných časových rozmezích. V první podkapitole bude proveden výpočet na
katalogu ANSS pro celou oblast VCUSA ve všech po sobě jdoucích časových obdobích.
Budou uvedeny výsledky a jejich následná interpretace a omezení, které zahrnují i část o
seismické oblasti New Madrid, která je podstatná pro správné pochopení výsledků. V druhé
podkapitole bude opět proveden výpočet magnituda kompletnosti třemi metodami ve třech
časových rozmezích tentokrát v oblasti VCUSA bez příspěvků seismických jevů ze zóny New
Madrid, která byla pro tento případ z dat vyjmuta. Třetí podkapitola se zabývá výpočtem
magnituda kompletnosti u kombinovaného katalogu poskytnutého dr. Ellsworthem. Ve čtvrté
podkapitole bude ukázán kontinuální výpočet magnituda kompletnosti oblasti VCUSA pro
lepší pochopení změn kompletnosti v průběhu let.

5.1 Výpočet magnituda kompletnosti Mc oblasti VCUSA
V této kapitole se budu zabývat výpočtem magnituda kompletnosti z údajů o seismických
jevech z ANSS katalogu. Plošně je katalog omezen souřadnicemi podle tab.1, vymezená
oblast je nazývaná jako celá VCUSA (viz obr. 13, 14, 15).

Obr. 13 Zobrazení seismických jevů z katalogu ANSS v letech 1960 až 1980.
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Obr. 14 Zobrazení seismických jevů z katalogu ANSS v letech 1981 až 2000.

Obr. 15 Zobrazení seismických jevů z katalogu ANSS v letech 2001 až 2015.
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K výpočtu použiji tři výše zmíněné metody: metodu maximálního zakřivení (MAXC),
metodu nejlepšího přiblížení (GFT) a metodu stability hodnoty b (BSTAB). Používaná data v
katalogu jsou pro výpočet kompletnosti rozděleny na tři časové úseky, 1960-1980, 19812000, 2001-2015. Na obrázcích č. 13, 14, 15 jsou jasně patrné rozdíly ve výskytu zemětřesení
v časových rozpětích. V prvním časovém období 1960 až 1980 (obr. 13) je patrný výskyt jevů
převážně v seismické zóně New Madrid. V okolní části oblasti VCUSA se také objevují
seismické jevy, ale mnohem méně častěji. V letech 1981 až 2000 (obr. 14) došlo jednoznačně
ke zvýšení počtu jevů oproti předchozím rokům. Projevily se i jiné seismické zóny. Zcela
jasná je aktivita v oblasti nazvané jako seismická zóna východního Tennessee. Zvýšený počet
jevů se vyskytl v do té doby poměrně klidné oblasti státu Oklahoma. V posledním časovém
období 2001 až 2015 (obr. 15) nejsou vidět patrné změny v místech výskytu seismický jevů.
Je vidět pouze nárůst jevů ve všech již známých seismických oblastech, zvláště v oblasti
Oklahomy.
Takto omezené časové úseky by se měly projevovat odlišnými hodnotami magnituda
kompletnosti. S postupem času se předpokládá, že se hodnoty kompletnosti budou snižovat.
Tuto informaci ovšem obr. 13, 14, 15 neposkytují. Z tohoto důvodu je vhodné uvést před
samotným výpočtem kompletnosti zjednodušené histogramy zobrazující magnitudové
rozdělení v daných časových rozpětích ( obr. 16).

Obr. 16 Nekumulované FMR grafy zobrazující27
magnitudové rozdělení celé oblasti VCUSA ve
třech po sobě jdoucích časových rozpětích. A)1960-1980. B) 1981-2000. C) 2001-2015

Grafy FMR zobrazené na obr. 16 ukazují v jakém rozmezí hodnot by se magnitudo
kompletnosti mohlo pohybovat. První graf 16. A (pro roky 1960-1980) není jednoznačný. Na
grafu jsou patrné dva píky. První pík je dosti zřetelný okolo hodnoty M = 1,5 až 2. Druhý
méně patrný pík se vyskytuje okolo hodnoty M = 4 až 4,5. Graf 16. B (pro roky 1981-2000)
naproti tomu poskytuje jediné možné řešení s maximem kolem hodnoty M = 1,5 až 2.
Poslední Graf 16. C (pro roky 2001-2015) opět obsahuje dva píky. První pík pokrývá hodnoty
M = 1,5 až 2, druhý pík zasahuje hodnoty M = 2,5 až 3. Výsledky z obr.16 nezobrazují
předpoklad o snižování magnitud s největším zastoupení dat s přibývajícím časem. Grafy A,
B, C jsou ovšem pouze orientační. Hodnoty magnituda s největšími zastoupeními dat na
zmíněných grafech jsou tak pouze berličkou před započetím samotného výpočtu magnituda
kompletnosti skutečnými metodami.

5.1.1 Výpočet magnituda kompletnosti

1960 - 1980
První časové rozmezí, které bude studováno jsou roky 1960 až 1980. Za použití tří
výpočetních metod (MAXC, GFT, BSTAB) byly spočteny magnituda kompletnosti z dat
uvedených v katalogu ANSS pro celou oblast VCUSA, která jsou zobrazena na obr. 13.
Výsledné magnituda kompletnosti jsou ilustrována na obrázku č. 17 .
První použitý výpočet Mc je spočítán metodou maximálního zakřivení (MAXC). Tato metoda
je velmi rychlá a lze s ní snadno určit obor hodnot ve kterém budeme Mc očekávat. To je
vhodné při odhadu hodnoty magnituda kompletnosti pro dvě zbývající metody. Výsledek
metody MAXC není zcela jednoznačný, jak je patrné na obr. 17. A
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Obr. 17Obrázek zobrazuje výpočet Mc třemi metodami pro roky 1960-1980. A) metoda
MAXC s dvěma výslednými hodnotami Mc1=1,5 a Mc2=4,5 B) metoda BSTAB s výslednou
hodnotou Mc=2,1 C) metoda GFT D) reziduál metody GFT s výslednou hodnotou
Mc95%=1,3

Na nekumulativním FMR jsou jasně patrné dva možné výsledky a to Mc 1 = 1,5 a Mc2 = 4,5.
Tato možnost dvojího výsledku již byla zmíněna v kapitole o metodách výpočtu Mc. Podobný
výsledek je patrný i na předchozím histogramu 16 A. Hodnotu Mc1 budu označovat jako první
odhad magnituda kompletnosti. Hodnotu Mc 2 budu označovat jako druhý odhad magnituda
kompletnosti. Vzhledem k časovému rozpětí 1960 až 1980 se výsledek Mc 1 = 1,5 nejeví jako
správný díky nízké hustotě seismických sítí. Jako realističtější hodnotu budu uvažovat
výsledek Mc2= 4,5, tedy druhý odhad magnituda kompletnosti. Metoda MAXC je také
ovlivnitelná výběrem šířky binu, ten byl v tomto případě vybrán jako 0,3.
Metodou nejlepšího přiblížení GFT (viz obr. 17. C, D) jsem dostala výsledné magnitudo Mc =
1,3 pro 95% shodu dat. Na obrázku 17.C lze vidět, že syntetický a reálný FMR se příliš
neshodují.
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Křivky nelze plnohodnotně proložit, proto nelze výsledné Mc považovat za správné.
Kumulované FMR je komplikované se dvěma píky. Výskyt dvou či více píků v grafech FMR
je pravděpodobně způsobený spojením dvou různých seismických oblasti v jednom katalogu.
Na obrázku 17. C je na křivce reálných hodnot FMR vidět změna sklonu křivky kolem
hodnoty magnituda M=4, kde by se mohl nacházet druhý odhad magnituda kompletnosti. V
případě této metody nelze současně zobrazit jak Mc1 tak i Mc2 jak to bylo u metody MAXC.
K zobrazení obou hodnot by bylo nutné proložit pozorované FMR zvlášť pro každý pík. Šířka
binu je 0,1.
Poslední použitá metoda stability b veličiny (BSTAB) je ilustrována na obrázku 17. B.
Magnitudo kompletnosti vypočítané touto metodou je Mc= 2,1. Výsledná hodnota je mnohem
nižší než byl předpoklad pro toto rozpětí. Výsledek je podobný hodnotám Mc 1 vypočteným u
metody MAXC. Tato metoda by vždy měla nadhodnocovat výslednou hodnotu magnituda
kompletnosti. Výsledek této metody je nižší než bych očekávala pro toto časové rozpětí,
přesto je ve srovnání s ostatními výsledky (Mc 1) tohoto časového rozpětí nadhodnocený.
Šířka binu je u metody BSTAB nastavena na hodnotu 0,1.
Časové období 1960 až 1980 je charakteristické výskytem dvou výsledků magnituda
kompletnosti při použití metody MAXC a velmi nízkými výsledky Mc z výpočtu metodou
GFT a BSTAB. Metoda MAXC poskytla hodnoty Mc 1 = 1,5 a Mc2 = 4,5. Vzhledem k
nereálnosti prvního odhadu Mc1 budeme za správný výsledek uvažovat druhý odhad Mc2.
Příčinou zdvojení výsledků je pravděpodobně spojení dvou oblastí s různou seismicitou s
různými hodnotami Mc. Tyto dvě oblasti jsou pravděpodobně oblast seismické zóny New
Madrid, jakožto oblast s vysokou seismickou aktivitou a obecně oblast VCUSA jako oblast s
nižší seismickou aktivitou. Toto tvrzení podporuje i obrázek 13 na kterém je jasně vidět jak
velký je příspěvek jevů ze zóny New Madrid do celkového počtu jevů ve srovnání s okolím .
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1981-2000
V druhém časovém období budeme postupovat stejně jako v předchozím případě s ohledem
na možný výskyt nekonzistentnosti v datech. Na obr. 14 je možné vidět reálnou podobu
studovaného katalogu a následně odvodit jak zóna New Madrid ovlivní výsledky.

Obr. 18 Obrázek zobrazuje výpočet Mc třemi metodami pro roky 1981-2000. A) metoda
MAXC s dvěma výslednými hodnotami Mc1=1,6 a Mc2=3,6 B) metoda BSTAB s výslednou
hodnotou Mc=3,4 C) metoda GFT D) reziduál metody GFT s výslednými hodnotami
Mc90%=1,6 a Mc95%=1,8

Výsledné hodnoty zobrazené na obrázku 18 ukazují časové období 1981 až 2000 jako
snadněji interpretovatelné než v předchozím rozpětí.
Metoda maximálního zakřivení na obr. 18. A poskytuje dva možné výsledky. První odhad
magnituda kompletnosti udává hodnotu Mc1 =1,6. Tento výsledek je příliš nízký. Svojí
hodnotou odpovídá jíž výše zmíněnému předpokladu o lokální oblasti s vyšší seismicitou.
Druhý odhad magnituda kompletnosti udává hodnotu Mc2= 3,6. Tuto hodnotu budu
považovat za správnou. Šířka binu byla pro větší přehlednost upravena na hodnotu 0,4.
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V případě metody GFT jsou reálné a syntetické FMR konzistentní a dávají relativně dobrou
shodu dat. Přesto lze na obrázku 18. C vidět změnu sklonu křivky pro magnituda vetší než
M=3,5. Odhad druhé hodnoty Mc2 tedy nelze z grafu správně odvodit, ale lze předpokládat,
že hodnota Mc2 by byla větší než 3,5. Metoda poskytuje výsledky s dvojí přesností zobrazené
na grafu 18. D. Pro 90% shodu dat je hodnota kompletnosti rovna Mc90=1,6. Pro 95% shodu
dat je hodnota kompletnosti rovna Mc95=1,8. Vliv seismické zóny New Madrid se u této
metody neprojevil na samotném průběhu křivek FMR. Poměrně nízký výsledek, ale dokazuje,
že většina seismických jevů v katalogu pochází ze zóny New Madrid. Šířka jednoho binu je
0,2.
Metoda BSTAB dává odhad magnituda kompletnosti Mc= 3,4. Při srovnání s metodou
MAXC je zřejmé, že tento výsledek je podobný jako hodnota Mc 2, ale je o něco nižší. Metoda
BSTAB by měla poskytovat vždy nejvyšší hodnotu Mc, proto je tento výsledek zřejmě
nesprávný. U takto složitého katalogu je těžké určit, do jaké míry došlo k ovlivnění výsledku
právě nejednoznačností daného katalogu. Do jisté míry také záleží na výběru velikosti binu u
metody MAXC. Při použití užšího binu metody MAXC by byl výsledek Mc 2 nižší a poučka
o nadhodnocení by tak byla platná. Je tedy nutné brát pravidlo o nadhodnocení výsledků
metody BSTAB s určitou rezervou. Výsledek je tedy zřejmě odrazem oblasti bez New
Madrid. Šířka binu je 0,1.
Výsledky v tomto časovém období jsou více konzistentní než v předchozím případě. Dva
rozdílné výsledky poskytuje pouze metoda MAXC. První odhad magnituda kompletnosti
Mc1=1,6 a druhý odhad magnituda kompletnosti Mc2=3,6. Hodnota prvního odhadu Mc1 je
stejná jako v předchozích letech. Hodnota druhého odhadu Mc 2 klesla oproti předchozím
obdobím. Metoda GFT poskytuje pouze jednu hodnotu magnituda kompletnosti Mc=1,8.
Tento výsledek se svou hodnotou blíží spíše odhadům prvního magnituda kompletnosti u
metody MAXC. Metoda BSTAB poskytuje také jednu výslednou hodnotu Mc=3,4. Výsledek
je podobný, ale nižší než druhý odhad magnituda kompletnosti u metody MAXC. Výsledky
označené jako druhé odhady kompletnosti (Mc2) se snížily. Je to způsobeno především
zhuštěním seismické sítě. Naopak první odhady kompletnosti (Mc1) jsou téměř stejné.
Neměnnost těchto výsledků je zřejmě dána jejich zdrojem v podobě seismické zóny New
Madrid. Magnitudo kompletnosti seismické zóny New Madrid se vzhledem k velké hustotě
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sítí v místě zóny v průběhu času téměř neměnní.
2001-2015
Situace zobrazená na obr. 15 zobrazuje relativně rovnoměrné rozšíření seismických jevů v
oblasti CEUS pro časové období 2001-2015. Lze tedy předpokládat opětovné snížení jevů
oproti předchozímu období.

Obr. 19 Obrázek zobrazuje výpočet Mc třemi metodami pro roky 2001-2015. A) metoda
MAXC s dvěma výslednými hodnotami Mc1=1,6 a Mc2=2,5 B) metoda BSTAB s výslednými
Mc=3,1 C) metoda GFT D) reziduál metody GFT s výslednou hodnotou Mc95%=2,8
Metoda maximálního zakřivení zobrazená na obrázku 19. A poskytuje dvě výsledné hodnoty
Mc. První odhad magnituda kompletnosti je Mc1= 1,6. Druhý odhad magnituda kompletnosti
je Mc2=2,5. Ve srovnaní z předchozími lety je patrný rozdíl v počtu zastoupených jevů, což je
vidět na Mc2, který má v těchto letech větší četnost než Mc 1. Tento jev naznačuje, že zřejmě
došlo k vyrovnání příspěvků obou seismických oblastí do celkového součtu oblasti VCUSA.
Šířka binu je zvolena na hodnotu na 0,1.
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Metoda GFT se v tomto časovém období projevuje dobrou shodou dat. Na grafu FMR není
vidět zastoupení různých seismických zón jako v případě metody MAXC. Proložení grafu
FMR je snadné a jednoznačné viz obr. 19. C. Výsledný graf 19 .D poskytuje 95% shodu dat s
kompletností Mc= 2,8. V případě této metody nedošlo k ovlivnění dat příspěvkem zóny New
Madrid.
Pro metodu BSTAB je charakteristické nadhodnocení výsledků. Pří malém počtu jevů se tento
efekt neprojeví. V případě tohoto časového období s dostatečným množství dat k
nadhodnocení dochází. Výsledná hodnota Mc= 3,1 uvedená na grafu 19. B je tedy zcela
správná. Příspěvek zóny New Madrid se u této metody neprojevil.
Toto časové období je charakteristické převahou okolní seismické zóny VCUSA vůči zóně
New Madrid. To je patrné zejména na výsledcích metody MAXC, kde obě zobrazená maxima
dosahují podobných četností. Příspěvek zóny New Madrid je tak pouze patrný u této metody
jako Mc1=1,6. Druhý odhad magnituda, který považuji za správný je hodnota Mc2= 2,5. V
případě dalších metod se tato zóna již vůbec neprojevuje. Metoda GFT poskytuje výsledek
Mc=2,8. Metoda BSTAB poskytuje výsledek Mc=3,0. Výsledky se jeví zcela správně.
Metoda BSTAB poskytuje nejvyšší hodnotu, což je u metody charakteristické nadhodnocením
správné. Výsledné hodnoty jsou zároveň o něco nižší než v období 1981-2000, což potvrzuje
předpoklad o snižování magnitud v čase, který je patrný ve všech obdobích.
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5.1.2 Shrnutí použitých metod pro oblast VCUSA
Z vybrané oblasti VCUSA katalogu ANSS byly třemi různými početními metodami spočítány
hodnoty magnituda kompletnosti Mc. V některých časových úsecích metody neposkytly jeden
výsledek, ale dva možné výsledky magnituda kompletnosti tzv. prvé a druhé odhady Mc (viz
tab.2)
Výpočet magnituda kompletnosti Mc vybrané oblasti

Metoda MAXC

Metoda GFT

1960-1980

1981-2000

2001-2015

Mc1=1,5

Mc1=1,6

Mc1=1,6

Mc2=4,5

Mc2=3,6

Mc2=2,5

Mc95%=1,3

Mc90%=1,6

Mc95%=2,8

Mc95%=1,8
Metoda BSTAB

Mc=2,1

Mc=3,4

Mc=3,1

Tabulka č.2 Výsledky výpočtu hodnoty Mc pro celý katalog z oblasti VCUSA. Mc1 jsou první
odhady Mc. Druhé odhady jsou označeny jako Mc2.

Výsledky vypočtené metodou MAXC ve všech třech časových rozpětích poskytly dva možné
výsledky. Právě na výsledcích této metody je zcela jasný příspěvek zóny New Madrid do
celkové seismicity oblasti VCUSA.
První odhady magnituda kompletnosti Mc1 se u této metody téměř vůbec neměnní. Stále se
pohybují kolem hodnoty Mc= 1,6, která je pro takto velkou oblast příliš nízká. To naznačuje,
že množina seismických jevů vytvářející magnitudo kompletnosti, se vyskytuje v nějaké
oblasti s konstantní seismicitou s častým výskytem jevů. Zároveň takováto oblast musí být
protkána hustou sítí seismometrů. Běžná regionální seismická síť, s velkou vzdáleností mezi
dvěma stanicemi, by tak malé zemětřesní nezachytila. Tyto všechna kritéria splňuje seismická
zóna New Madrid.
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Druhé odhady magnituda kompletnosti Mc2 jsou vyšší než první odhady a s odkazem na
hustotu seismických sítí se zdají být správné. Zároveň dochází k snižování hodnot Mc s
postupem času. Snižování hodnot Mc odpovídá zahušťování seismických sítí v oblasti
VCUSA. Kompletnost v letech 1960-1980 dosahovalo hodnoty Mc 2= 4,5. V následujícím
rozpětí (1981 až 2000) kompletnost klesla na hodnotu Mc2=3,6. V letech 2001-2015 dosáhlo
magnitudo kompletnosti hodnoty Mc2=2,5. To vše napovídá tomu, že zdrojem pro výsledky
druhých odhad magnitud nebyla lokální seismická zóna, ale celá oblast VCUSA.
Shrnutím se dá říci, že metoda MAXC poskytuje šest výsledných hodnot. Pro každé časové
období udává dva výsledky. Tzv. první a druhé odhady magnituda kompletnosti. Z výsledků
je patrné, že první odhady magnituda kompletnosti mají zdroj v podobě seismické zóny New
Madrid. Druhé odhady magnituda kompletnosti mají zdroj v podobě celé oblasti VCUSA.
Metoda GFT poskytla ve všech časových rozmezí pouze jeden výsledek. Přestože odečítáme
na reziduálním grafu jak hodnoty Mc95 i Mc90 jako výslednou hodnotu budeme vždy brát
pouze hodnotu Mc95. Hodnotu s nižší shodou dat Mc90 budeme uvažovat pouze pokud
nedosáhneme u výsledky 95% shody dat. V případě prvního a druhého časového rozmezí
byly křivky reálného FMR složitější a bylo těžší k nim přiblížit křivky syntetického FMR.
Složitost křivek byla často způsobena změnou sklonu křivky vlivem příspěvku jiné seismické
oblasti. To je patrné například na obrázku 17. C. Změna sklonu křivku nastala až za prvním
maximem označující magnitudo kompletnosti, většinou kolem hodnoty M= 3 a výše. Podle
poznatků z metody MAXC bych změnu křivky označila jako místo druhého odhadu
magnituda kompletnosti. Zdroj této anomálie má pravděpodobně původ v oblasti s málo
hustým pokrytím seismických sítí, mimo oblast New Madrid. Vlivem malé hustoty sítí je
citlivost pro zachycení seismických jevů snížena a jsou zachyceny jen jevy s většími
magnitudy. Ke skutečnému odhadu by tak bylo třeba křivku reálného FMR proložit více
křivkami syntetického FMR. To se mi nezdálo nezbytné, protože i tak má metoda výpovědní
hodnotu. Výsledky prvního a druhého časové rozmezí (1960-1980, 1981-2000) tedy odráží
vždy magnitudo kompletnosti z prvního převažujícího maxima.
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Magnitudo kompletnosti časového rozmezí 1960-1980 jsem určila jako Mc=1,3. Pro časové
rozmezí 1981 až 2000 byla vypočítána hodnota Mc=1,8. Oba výsledky jsou s odkazem na
hustoty seismický sítí v této oblasti příliš nízké. Zcela určitě nepostihují výsledek celé oblasti,
ale pouze nějakého lokálního celku s převažujícím výskytem jevů jako je např. seismická
zóna New Madrid.
Poslední časové období 2001-2015 se na rozdíl od předchozích rozpětí nevykazuje změnou
sklonu křivky reálného FMR. Z grafu reálného FMR je patrné, že se zde neprojevují
jednotlivé seismické zóny, ale že se jedná o celek, který je patrně součtem obou oblastí s
převahou oblasti VCUSA mimo New Madrid. Výsledná hodnota kompletnosti je Mc=2,8.
Tento výsledek by odpovídal očekáváním a s přihlédnutím k výsledkům Mc (viz tabulka č. 2 )
ze stejného časového rozpětí, je zřejmé, že výsledek je správný.
Shrnutím této metody lze tedy říci, že první dva výsledky Mc mezi lety 1960 až 1980 a 1981
až 2000 jsou nízké a nevyjadřují kompletnost celé oblasti VCUSA, ale spíše lokální seismické
zóny New Madrid. S přirovnáním k metodě MAXC odpovídají tzv. prvním odhadům
magnituda kompletnosti. Naproti tomu výsledek Mc v letech 2001 až 2015 je správný a
zobrazuje kompletnost celé oblasti VCUSA.
Poslední metoda BSTAB poskytla ve všech časových rozpětí jeden výsledek stejně jako
metoda GFT. V prvním časovým rozpětí byla hodnota Mc= 2,1. Výsledná hodnota je nižší
než bych předpokládala pro toto časové rozpětí, přestože je výsledek vyšší než u ostatních
metod, je zřejmé, že toto období bylo také ovlivněno zónou New Madrid. U metody BSTAB
dochází často k nadhodnocování výsledků. Z tohoto důvodu se domnívám, že výsledná
hodnota Mc odpovídá prvnímu odhadu magnituda kompletnosti Mc1 pro časové období 19601980, ale je trochu vyšší právě vlivem nadhodnocení. Druhé časové období 1981-2000
poskytuje již mnohem vyšší výsledek Mc=3,4. Výsledek je podobný druhému odhadu
magnituda kompletnosti z metody MAXC ze stejného časového rozpětí. To dokazuje, že se v
tomto výsledku vliv zóny New Madrid zřejmě projevil v menší míře. Zároveň však výsledek
není nadhodnocený oproti metodě MAXC. Poslední časové rozpětí mezi lety 2001 až 2015
poskytuje hodnotu magnituda kompletnosti Mc= 3,1. S ohledem na výsledek metody GFT a
druhý odhad metody Mc2 metody MAXC je výsledek správný a je nadhodnocený.
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Shrnutím metody BSTAB je zřejmé, že výpočet tímto způsobem byl nejméně ovlivněn
seismickými jevy ze zóny New Madrid, ale zároveň je tato metoda citlivá na počet jevů a
konzistentnost katalogu. V prvním časovém rozpětí 1960-1980 poskytovala metoda příliš
nízký odhad magnituda kompletnosti V druhém časovém období 1980-2001 se výsledek
pohyboval v předpokládaném rozmezí hodnot, ale nepřevyšoval hodnotu Mc 2 pro metodu
MAXC. V letech 2001 až 2015 bylo výsledné Mc správné a vypovídalo o kompletnosti celé
oblasti VCUSA.
K ověření správnosti výsledků je nutné ověřit výše zmíněné teorie tím, že vynecháme oblast
zóny New Madrid z katalogu a určíme magnituda kompletnosti ve stejných časových
obdobích v oblasti VCUSA bez zóny New Madrid. Před tímto krokem je ale nutné prověřit
zónu New Madrid a zjistit v jaké míře tato oblast ovlivňuje výsledky.

5.1.3 Seismická zóna New Madrid
New Madrid je nejaktivnější seismickou zónou s přirozenou seismicitou v centrální a
východní části USA. Existují důkazy, že zóna byla aktivní již stovky let před významným
zemětřesením v roce 1811. Z důvodu nezvyklé intradeskové aktivity a schopnosti zóny
vyvolat zemětřesení s velkými magnitudy, byla již od roku 1973 zóna kontinuálně
monitorována a studována (Rogers a Karadeniz, 2010). Velký zájem vědců způsobil, že zde
bylo vždy mnohem hustší pokrytí sítí než v celé zbylé oblasti VCUSA. Rozdíl v hustotě
seismických stanic zóny New Madrid vůči zbytku oblasti VCUSA, způsobil v letech 1960 až
2000 téměř naprostou dominanci jevů z New Madrid v používaných seismických katalozích.
V této kapitole se budu snažit tuto teorii potvrdit výpočtem kompletnosti samotné zóny New
Madrid. Výsledky analýzy by měly dokázat, že seismické jevy z New Madrid zásadně
ovlivňují výpočet kompletnosti katalogu oblasti VCUSA.
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Obr. 20Nekumulovaný graf FMR :1960-1980 (horní řádek), 1981-2000 (střední řádek),
2001-2015(spodní řádek). Grafy v levém sloupci (A,C,E) ukazují oblast VCUSA bez jevů z
oblasti New Madrid. Grafy v pravém sloupci (B,D,F) ukazují pouze jevy z oblasti New
Madrid.
Před samotným výpočtem jednotlivých kompletností v daných časových rozpětí je třeba uvést
rozdíly v četnostech jevů v závislosti na magnitudech v zóně New Madrid a v oblasti VCUSA
bez zóny New Madrid. Obrázek č. 20 ilustruje počty jevů v oblasti VCUSA bez zóny New
Madrid (levý sloupec) a počty jevů v samotné zóně New Madrid (pravý sloupec).
Pro první časové období (1960-1980) zobrazené na grafech 20. A, B jsou rozdíly mezi
oblastmi velmi zřetelné. Oblast VCUSA bez zóny New Madrid (graf 20. A) má největší
zastoupení jevů kolem hodnoty magnituda M=4-4,5. Tato hodnota by souhlasila s druhým
odhadem magnituda kompletnosti Mc2 pro stejné časové období, která byla vypočítaná v
předchozí kapitole (viz tabulka č. 2). Zóna New Madrid (graf 20. B) má na proti tomu zcela
odlišné rozdělení magnitud v grafu FMR. Hodnota s největším zastoupením jevů se pohybuje
kolem magnituda M= 1,5-2.Tato hodnota odpovídá prvnímu odhadu magnituda kompletnosti
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Mc1 pro stejné časové období, která byla vypočtena v předchozí kapitole (viz tabulka č. 2). Z
těchto údajů je tak zcela zřetelné, že odhad prvního magnituda kompletnosti Mc1 je platný
výsledek pro zónu New Madrid a druhý odhad magnituda Mc 2 je platný výsledek pro oblast
VCUSA bez zóny New Madrid. Výrazný rozdíl mezi oblastmi spočívá i v počtech jevů. V
zóně New Madrid bylo zaznamenáno v tomto období přes tisíc jevů. Naproti tomu ve zbylé
oblasti VCUSA bylo zaznamenáno jevů pouze přes dvě stě.
V druhém časovém období (1981-2000) zobrazeném na grafech 20. C, D, byly křivky
nekumulovaného FMR méně jasné. Na grafu 20. C je vidět nekumulované FMR s
netypickým rozdělením dat. Od hodnoty magnituda 1,5 až po hodnotu 3,5 vytváří graf FMR
plató s velmi podobnou četností dat u daných magnitud. Hodnotu magnituda s největší
zastoupení dat lze v grafu FMR těžko rozeznat, ale pohybuje se v rozmezí magnitud M=2-2,5.
Tato hodnota pravděpodobně neodpovídá skutečnosti vzhledem k tvaru grafu FMR. Zároveň
se tato hodnota neblíží druhému odhadu kompletnosti Mc 2 ani prvnímu odhadu kompletnosti
Mc1.V tomto případě odstranění vlivu zóny New Madrid příliš nepomohlo objasnit skutečné
hodnoty kompletnosti pro celou oblast VCUSA, spíše naopak. Obrázek 20 je ovšem pouze
orientační, je tedy možné, že v případně výpočtů kompletnosti problém nenastane. Graf 20. D
na druhou stranu popisuje zónu New Madrid docela věrně. Graf má podobné rozdělení jako v
předchozím časovém rozpětí. Největší zastoupení dat odpovídá magnitudu M=1,5-2. To
odpovídá předpokládaným hodnotám pro zónu New Madrid. Rozdíl počtu jevů mezi oblasti
VCUSA bez New Madrid a samotné zóny New Madrid se snížil. Zóna New Madrid v tomto
časovém rozpětí obsahuje už ''jen'' třikrát více jevů než v oblasti VCUSA.
Poslední časové období od roku 2001 do roku 2015 (viz obr. 20. E, F) je poměrně
jednoznačné. Nekumulativní graf FMR zobrazující jevy z oblasti VCUSA bez New Madrid je
na obrázku 20. E. Graf vypadá podstatně jinak než v předchozím rozpětí, je zřetelně vidět
rozsah magnituda s největším zastoupením dat. Tato hodnota je dána magnitudem M=2-2,5.
Graf FMR pro oblast New Madrid je zobrazen na grafu 20. F. Tvar grafu je téměř stejný ve
všech časových období. Stejná je i hodnota magnituda s největším zastoupení dat, M= 1,5-2.
Výsledek lze tedy jako v letech 1960 až 1980 rozdělit na dvě dílčí hodnoty. Výsledek na grafu
20. F odpovídá prvnímu odhadu magnituda kompletnosti Mc1 pro stejné časové období
(2001-2015), která byla vypočtena v předchozí kapitole (viz tabulka č. 2).Výsledek na grafu
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20. E odpovídá druhému odhadu magnituda kompletnosti Mc 2 pro stejné časové období, která
byla vypočtena v předchozí kapitole (viz tabulka č.2). Z těchto údajů je tak zcela zřetelné, že
odhad prvního magnituda kompletnosti Mc1 je platný výsledek pro zónu New Madrid a druhý
odhad magnituda Mc2 je platný výsledek pro oblast VCUSA bez zóny New Madrid. Zásadní
rozdíl v letech 2001 až 2015 je celkový počet zaznamenaných jevů. V oblasti VCUSA bylo
zaznamenáno třikrát více jevů než pro samotnou oblast New Madrid. Velký počet jevů v
souvislosti s magnitudem s největším zastoupením dat (graf. 20. E), které odpovídá
výsledkům magnituda kompletnosti z tohoto období (tabulka č. 2) dokazuje, že v letech 20012015 je dominantnější oblast VCUSA než zóna New Madrid.
Celý graf č. 20 zřetelně ukazuje převahu seismických jevů ze zóny New Madrid ve dvou
prvních časových rozpětí. Poslední časové rozpětí se vyznačuje naopak převahou jevů z
oblastí mimo New Madrid. Graf č. 20 je ovšem pouze orientační, nepočítá magnitudo
kompletnosti jako takové, pouze zobrazuje magnituda s největším zastoupením dat. K
podpoření teorie je třeba provést detailnější výpočet magnituda kompletnosti Mc pro zónu
New Madrid ve třech časových obdobích. Pokud budou výsledky Mc nízké a jejich hodnoty
budou odpovídající, jak výsledkům grafu č. 20 pro zónu New Madrid, tak prvním odhadům
magnituda kompletnosti Mc1 vypočteným pro celou VCUSA (tabulka č. 2), bude nutné
odstranit vliv zóny New Madrid a určit Mc pro oblast VCUSA bez jevů z této zóny.
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Obr. 21) Výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT pro oblast New Madrid. Grafy
v levém sloupci ukazují proložení syntetického a reálného FMR pro časová období
1960-1980,1981-2000 a 2001 až 2015. Grafy v pravém sloupci zobrazují výsledné Mc
stanovené touto metodou .
Na obrázku 21 je vidět, že zóna New Madrid se vyznačuje téměř stejným magnitudem
kompletnosti kolem Mc=1,4. Srovnáme-li výsledky prvních odhadů Mc1 v celé oblasti
VCUSA (viz tab. 2) s Mc ze zóny New Madrid (viz Obr. 21) je zřejmé, že v obdobích 1960 až
1980 a 1981 až 2000 jsou magnituda kompletnosti v celé oblasti VCUSA stejná jako Mc v
zóně New Madrid.
Shrnutím lze říci, že první časové rozpětí (1960-1980) je zcela určitě ovlivněno zónou New
Madrid. Je tedy třeba tento efekt odstranit. V druhém časovém rozpětí (1981-2000) není
příspěvek zóny New Madrid zcela zřetelný, graf vytváří plató (obr. 21. C). Výsledek prvního
odhadu magnituda kompletnosti Mc1 v těchto letech, ale odpovídá Mc zóny New Madrid.
Seismické jevy ze zóny New Madrid jsou navíc v početní převaze nad jevy ze zbylé oblasti
VCUSA. Z tohoto důvodu je i v tomto časovém rozpětí nutno jevy ze zóny New Madrid
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odstranit. Poslední časové rozpětí mezi lety 2001 až 2014 se vyznačuje početní převahou jevů
z oblastí mimo New Madrid. Z grafu 21. E, F je patrné, že zóna New Madrid výsledky v
těchto letech neovlivňuje. V tomto období tedy není nutné vliv zóny New Madrid odstranit.
Přesto i v tomto časovém období vliv zóny New Madrid odstraním, přestože by nemělo dojít
k žádné změně. Zejména proto aby ve všech časových rozpětí byly na datech provedeny
stejné opravy.

5.2 Výpočet magnituda kompletnosti v oblasti VCUSA bez vlivu zóny New
Madrid
Předchozí kapitola jasně ukázala nutnost odstranění jevů ze zóny New Madrid z používaného
ANSS katalogu. Podle souřadnic zadaných v tab. 1 pro zónu New Madrid odstraním data z
katalogu. Po odstranění nežádoucích dat opět provedu výpočet třemi metodami (MAXC,GFT,
BSTAB) ve třech časových rozpětích (1960-1980, 1981-2000, 2001-2015). Výsledné hodnoty
Mc by měly lépe odpovídat předpokládaným hodnotám v souvislosti s hustotou seismických
sítí. Výsledné hodnoty by měli být podobné výsledkům, které byly v kapitole 5.1 označeny
jako druhé odhady magnituda kompletnosti Mc2. První výpočet bude proveden na časovém
období 1960 až 1980.
1960-1980
Obrázek č. 22 zobrazuje katalog oblasti VCUSA bez zóny New Madrid od roku 1960 do roku
1980. Vynechání seismických jevů z oblasti zóny New Madrid způsobí velký úbytek dat z
katalogu. Množství dat vhodných k výpočtu se tak sníží až 6 krát, přesto lze dosáhnout
reálných výsledků magnituda kompletnosti. Výsledné hodnoty magnituda kompletnosti by se
měly pohybovat kolem magnituda M=4 a výše. Grafy reálného a syntetické FMR by měly být
snadno proložitelné s jedním maximem bez nekonzistentností.
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Obr. 22 Obrázek zobrazuje výpočet Mc třemi metodami pro roky 1960-1980 v oblasti VCUSA
bez zóny New Madrid. A) metoda MAXC s výslednou hodnotou Mc=4,5 B) metoda BSTAB s
výsledným Mc=4,3 C) metoda GFT D) reziduál metody GFT s výslednou hodnotou
Mc95%=4,4
První použitá metoda MAXC je poměrně citlivá na množství použitých dat. S ohledem na
malý počet jevů v katalogu je nutné použít takovou šířku binu, aby bylo učení magnituda
kompletnosti jednoznačné. Výsledné magnitudo kompletnosti určené touto metodou při
použité šířce binu 0,3 odpovídá hodnotě Mc= 4,5.Výsledek je patrný na obr. 22 A
Metoda GFT poskytuje bez přispění oblasti New Madrid v katalogu jednoznačný výsledek.
Grafy reálného a syntetického FMR lze lehce přiblížit bez nekonzistentností. Výsledná
hodnota magnituda kompletnosti je při 95% shodě dat rovná Mc= 4,4. (viz obr. 22. C a 22.
D). Šířka použitého binu je 0,1.
Poslední použitá metoda BSTAB dává jednoznačný výsledek Mc= 4,3 (viz obr. 22. B).Tato
metoda by měla poskytovat vždy největší hodnotu magnituda kompletnosti. Při malém
množství dat, jako v tomto případě k tomu často nedochází. Šířka použitého binu je 0,1.
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Výsledky období 1960 až 1980 v oblasti VCUSA bez jevů zóny New Madrid se jeví jako
správné. Ve srovnání s výsledky druhých odhadů Mc2 uvedených v tabulce č. 2 je jasné, že
vynechání jevů ze zóny New Madrid je správným postupem. Takto vypočítané magnituda
kompletnosti jsou konzistentní s hustotou sítě stanic v VCUSA v tomto časovém období.
1981-2000
V druhém časovém období 1981 až 2000 se efekt vynechání oblasti New Madrid projevil
pouze částečně (obr. 23).

Obr. 23 Obrázek zobrazuje výpočet Mc třemi metodami pro roky 1981-2000 v oblasti VCUSA
bez zóny New Madrid. A) metoda MAXC s výslednou hodnotou Mc=3 B) metoda BSTAB s
výslednou hodnotou Mc=3,3 C) metoda GFT D) reziduál metody GFT s výslednými
hodnotami Mc95%=3,1 a Mc90%=3.
Období 1981 až 2000 je zřejmě klíčové co se týče vyrovnávání počtu jevů mezi oblastmi New
Madrid a zbytkem oblasti VCUSA. Po odstranění zóny New Madrid zůstává v katalogu stále
velký počet jevů kolem magnituda M=2, jak je patrné na obr. 23. A. Tyto jevy, které v
předchozím období nebyly zaznamenány v tak hojném počtu, jsou zaznamenané zřejmě v
důsledku zlepšení seismické sítě v celé oblasti VCUSA.
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Metoda maximálního zakřivení je vyobrazená na obrázku 23. A. Odhad magnituda
kompletnosti v tomto případě nebyl snadný. Odebráním jevů ze zóny New Madrid vzniklo
plató mezi hodnotami M=2 až M=3 stejně jako v případě grafu č. 20. C v předchozí kapitole.
Hodnotu magnituda kompletnosti jsem určila jako nejzazší místo v grafu, kde dochází k
přechodu mezi logaritmickou a lineární část grafu. Magnitudo kompletnosti je rovno hodnotě
Mc=3 při šířce binu 0,3.
Metoda GFT je zobrazená na obrázku obr.23 C, D. Křivka pozorovaného kumulovaného
FMR nemá jasně rozdělenou logaritmickou a lineární část. Z tohoto důvodu není přiblížení
syntetického a reálného FMR tak jednoznačné. Přestože se na histogramu neprojevovala
žádná nekonzistentnost, mohlo dojít k podhodnocení výsledku. Výsledné hodnoty magnituda
kompletnosti jsou při 90% shodě dat Mc90=3 a při 95% shodě dat Mc95=3,1. Šířka binu byla
nastavena na hodnotu 0,1.
Metoda stability b-veličiny BSTAB ukázala výsledek Mc=3,3 při šířce použitého binu 0,1.
(viz obr 23 D).Výsledek touto metodou je o něco vyšší než u ostatních metod. Výsledek se s
ohledem na předchozí výpočet z celé oblasti VCUSA jeví výsledek jako zcela správný.
Všechny tři výsledky jsou si velmi podobné a považujeme je za správné. Celkově jsou
magnituda kompletnosti v letech 1981 až 2000 nižší oproti období 1960 až 1980, což je
konzistentní se zahušťováním monitorovacích sítí. Hodnoty je možné porovnat s výpočty ve
stejném časovém období pro celou oblast VCUSA uvedené jako druhé odhady Mc2 v tabulce
č. 2.
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2001-2015
Poslední časové období 2001 až 2015 poskytuje podle předpokladu výsledky, které nejsou
ovlivněny zónou New Madrid (viz obrázek č. 24).

Obr. 24 Obrázek zobrazuje výpočet Mc třemi metodami pro roky 2001-2015. A)metoda
MAXC s výslednou hodnotou Mc=2,5 B) metoda BSTAB s výsledným Mc=3,1. C)metoda
GFT D) reziduál metody GFT s výslednými hodnotami Mc90=2,7 a Mc95=2.8.

Na obrázku 24. A je zobrazený výpočet magnituda kompletnosti metodou MAXC. Na grafu je
vidět skok v četnostech jevů, který jasně určuje magnitudo kompletnosti jako hodnotu
Mc=2,5. Kromě toho je na grafu ještě vidět drobné zvýšení četnosti okolo hodnoty magnituda
1,5, které může být pozůstatkem odstraněné zóny New Madrid. Použitá šířka jednoho binu
byla hodnota 0,1.
Výsledek kompletnosti metodou GFT je zobrazen na obrázku 24. C, D. Proložení
syntetického a reálného FMR bylo snadné a jednoznačné. Výsledná hodnota magnituda
kompletnosti s 90% shodou dat je Mc90=2,7. Výsledná hodnota s 95 % shodou dat je
Mc95=2,8. Použitá šířka jednoho binu byla hodnota 0,1.
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Poslední použitá metoda BSTAB je zobrazená na obrázku 24. B. Metoda určuje magnitudo
kompletnosti jako Mc=3,1. Šířka binu je stejná jako u předchozích metod. Výsledek je
správně vyšší než výsledek metody MAXC a GFT.
Časové období 2001 až 2005 bylo lehce interpretovatelné .Výsledky ze všech tří metod jsou
si vzájemné podobné. Pří detailním srovnání grafů pro roky 2001-2015 v případě oblasti
VCUSA s New Madrid a bez New Madrid je patrné, že grafy se příliš nezměnily. Jak již bylo
zmíněno v tomto období byla jasná převaha jevů z okolní oblasti VCUSA a nebyl tedy
předpoklad, že se výsledky příliš změní. Došlo také k očekávanému snížení hodnot
kompletností vůči předchozímu časovému rozpětí. Při srovnání výsledků s kompletnostmi z
tabulky je zřejmé, že výsledky jsou správné.

5.2.1 Shrnutí použitých metod pro oblast VCUSA bez seismické zóny New Madrid
Celkově se odebrání oblasti New Madrid z katalogu dat osvědčilo. Výsledné hodnoty Mc ve
třech časových období vypočtené třemi metodami odpovídají, jsou takové jaké bychom
předpokládali v této oblasti (viz tab. 3). Hodnoty přímo navazují na již několikrát zmíněné
hodnoty druhých odhadů Mc v tabulce č. 2 z toho důvodu se kroky použité k získání reálných
konzistentních výsledků jeví jako odůvodněné.
Výpočet magnituda kompletnosti Mc vybrané oblasti

Metoda MAXC
Metoda GFT

Metoda BSTAB

1960-1980

1981-2000

2001-2015

Mc=4,5

Mc=3

Mc=2,5

Mc95%=4,4

Mc90%=3

Mc90%=2,7

Mc95%=3,1

Mc95%=2,8

Mc=3,3

Mc=3,1

Mc=4,3

Tabulka 3: Výsledky výpočtu hodnoty Mc pro oblast VCUSA bez New Madrid
Všechny použité metody po úpravě odebráním zóny New Madrid poskytují tři výsledné
hodnoty magnituda kompletnosti. Tyto tři výsledky Mc klesající v jednotlivých po sobě
jdoucích časových úsecích jsou zcela správné a odpovídající pro danou oblast a dané časové
rozpětí.
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Metodou MAXC byly vždy vypočítány nejnižší odhady magnituda kompletnosti, což
odpovídá charakteristice této metody. Výjimkou je první rozpětí 1960 až 1980, kdy naopak
metoda poskytla nejvyšší hodnotu Mc a to zřejmě v důsledku malého počtu jevů v katalogu
Metodou GFT byly vypočítány kompletnosti, které svou hodnotou vždy zapadají mezi
hodnoty metody MAXC a BSTAB. Jsou tedy vždy vyšší než hodnoty metody MAXC a
zároveň vždy nižší než výsledky metody BSTAB. V letech 1980 až 2000 a 2001 až 2015
metoda poskytovala výsledky s 90% i 95% shodou dat. Přesto budeme jako správný výsledek
vždy uvažovat magnitudo kompletnosti s 95% shodou dat. Nižší procento shody dat budeme
používat pouze pokud 95% shoda nebude dostupná.
Metodou BSTAB byly vypočítány výsledné hodnoty, které vždy poskytují nejvyšší odhad
magnituda kompletnosti. Výjimkou je první rozpětí 1960-1980, kdy metoda poskytuje
nejnižší odhad magnituda pro dané rozpětí. To je zřejmě způsobeno malým počtem jevů v
katalogu.
Prvotním impulzem pro počítání kompletnosti v oblasti VCUSA ve třech po sobě jdoucích
časových obdobích bylo možnost zjištění změn v kompletnosti vlivem zvýšeného výskytu
indukovaných jevů. Zároveň bylo nutné potvrdit nebo vyvrátit jednu z klíčových otázek této
práce, která byla položena hned v úvodní části. Otázka se týkala kompletnosti v oblasti
VCUSA od roku 1970. Elsworth (2012) uvádí, že východní část USA, kterou mám
definovanou jako oblast VCUSA se stejnými souřadnicemi jako v článcích dr. Elswortha, je
kompletní pro hodnotu Mc=3 nebo větší od roku 1970. To lze chápat tak, že od roku 1970
jsou seismické sítě natolik citlivé, že dokáží zachytit jevy o magnitudu M=3 nebo větší se
100% pravděpodobností.
Z mých výsledků magnituda kompletnosti, které jsou uvedené v tabulce 3 nelze na tuto
otázku kladně odpovědět. Magnitudo kompletnosti, které by se rovnalo hodnotě Mc=3 lze z
mých výsledků vyčíst až pro časové období 1980-2000 a to pouze u metody MAXC. V
posledním časovém období 2001-2015 se kompletnost u metody MAXC a GFT pohybuje pod
hranicí Mc=3, ale metoda BSTAB stále poskytuje výsledek Mc=3,1. Z těchto údajů je patrné,
že dosáhnutí oné hranice Mc=3 nastalo právě někde mezí těmito dvěma obdobími. Vzhledem
k tomu, že k výpočtu magnituda byly vybrány dlouhé časové úseky nelze zcela určit v jakém
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roce nebo alespoň desetiletí došlo k snížení magnituda kompletnosti na Mc=3.
K potvrzení mých výsledků je nutné uvést další výpočty, které podpoří jejich pravdivost. Pro
potvrzení samotných výsledků magnituda kompletnosti bude v další kapitole uveden výpočet
kompletnosti na katalogu, který nám zaslal dr. Ellsworth. Použití stejného katalogu odstraní
vliv rozdílnosti katalogu na výpočet a zajistí stejné startovní podmínky. V následující kapitole
pak bude uveden kontinuální výpočet magnituda kompletnosti provedený na metodě GFT.
Tento výpočet nám ukáže, v jakém rozmezí let došlo ke změnám magnituda kompletnosti.

5.3 Výpočet magnituda kompletnosti na jiných katalozích
Kromě výše použitého ANSS katalogu bude magnitudo kompletnosti spočítáno i na
katalozích, jež byly poskytnuty dr. Ellsworthem odkazem (https://github.com/usgs/nshmphaz-catalogs). Pod tímto odkazem se schovává několik katalogů, které nám dr. Ellsworth
poskytl po optání jaké katalogy zemětřesení, použil ve svých studiích. Vzhledem k tomu, že
při bližším prozkoumání katalogů nebylo zcela jasné jaký dataset použít pro výpočet, zeptali
jsme se znovu přímo dr. Ellswortha. Následkem čehož nám dr. Ellsworth zaslal další dva
katalogy emb_cat2 a PDE katalog, které bylo ještě nutné zkombinovat. Pro dosažení
výsledného tzv. Kombinovaného katalogu bylo nutné vyfiltrovat z prvního emb_cat2
katalogu data od 1.11.1960 do 31.12.1979 a z druhého PDE katalogu bylo nutné vyfiltrovat
data o 1.1.1980 do 31.12.2012. Vzniklý soubor dat je nutné ještě vymezit souřadnicemi pro
danou oblast VCUSA viz. tabulka č. 1. Na nově vzniklém souboru dat nazvaném jako
Kombinovaný katalog provedu výpočet magnituda kompletnosti třemi metodami (MAXC,
GFT, BSTAB) ve třech časových obdobích (1960 až 1980, 1981 až 2000, 2001 až 2015).
Před samotným výpočtem nejdřív uvedu jak katalog vypadá v jednotlivých časových rozpětí
(obrázek č. 25, 26, 27)

50

Obr. 25 Zobrazení seismických jevů z kombinovaného katalogu pro roky 1960 až 1980.

Obr. 26 Zobrazení seismických jevů z kombinovaného katalogu pro roky 1981 až 2000.
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Obr. 27 Zobrazení seismický jevů z kombinovaného katalogu pro roky 2001 až 2012.
Kombinovaný katalog se zaznamenanými jevy pro roky 1960 až 1980 je ilustrován obrázkem
č. 25. Při srovnání s ANSS katalogem na obrázku č. 13 jsou si katalogy vzájemně relativně
podobné. Drobné rozdíly jsou vidět v počtech jevů i v jejich poloze. V Kombinovaném
katalogu chybí několik desítek jevů v oblasti zóny New Madrid. Seismické jevy ze zóny New
Madrid mají často velmi malá magnituda, je tedy možné, že tyto jevy byly odstraněny při
tvorbě katalogu, protože nedosahovaly nějaké limitní hranice. Naopak Kombinovaný katalog
obsahuje jevy v oblasti státu Oklahoma, které katalog ANSS v těchto letech neobsahuje.
Kombinovaný katalog zaznamenaný mezi lety 1981 až 2000 zobrazený na obrázku č. 26 se
příliš neliší od předchozího období. Rozdíl je patrný při srovnání s ANSS katalogem, kde je
zřetelný rozdíl v počtech jevů. Katalog pro poslední časové období 2001 až 2012, který je
ilustrovaný na obrázku č. 27 vykazuje oproti ostatním obdobím alespoň drobnou změnu. V
tomto katalogu je vidět jasný nárůst seismických jevů v oblasti státu Oklahoma. Tento efekt je
ve větší míře patrný i na ANSS katalogu (viz obr. 15).
Kombinovaný katalog se v celém svém časovém období odlišuje od ANSS katalogu v
počtech jevů. Takováto odlišnost může znesnadnit výpočet magnituda kompletnosti. Z
kombinovaného katalogu nebudou odstraněny jevy ze zóny New Madrid. Při pohledu na
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zobrazený katalog na obr. 25, 26, 27 je totiž zřejmé, že seismické jevy z této zóny byly již
částečně odstraněny. Neměly-by tedy výrazně ovlivnit výsledná magnituda kompletnosti
tohoto katalogu. Vzhledem k tomu, že výsledky magnituda kompletnosti mohou být odlišné
než již známé hodnoty je nutné uvést zjednodušené histogramy, které ukazují magnitudové
rozdělení v daných časových rozpětích ( obr. 28).

Obr. 28 Nekumulované FMR histogramy zobrazující magnitudové rozdělení Kombinovaného
katalogu v oblasti VCUSA ve třech po sobě jdoucích časových rozpětích. A)1960-1980. B)
1981-2000. C) 2001-2015
Obrázek 28. A zobrazuje nekumulativní graf FMR pro roky 1960 až 1980. Hodnota
magnituda s největším zastoupením dat v katalogu se pohybuje v rozmezí M=2,5-3. Zároveň
je na grafu vidět rozsah magnitud, z něhož vyplývá, že seismické jevy s menšími magnitudy
než je hodnota M=2,5 nejsou v katalogu zahrnuty. Tento fakt potvrzuje výše zmíněnou
domněnku o spodní hranici kombinovaného katalogu v těchto letech. Další časové rozpětí
1981 až 2000 je zobrazené na obrázku 28. B. Také v tomto rozpětí je katalog omezen spodní
hranicí, katalog zahrnuje pouze seismické jevy rovné nebo větší M=1. Hodnota magnituda s
největším zastoupením dat, která nelze snadno rozeznat, je v rozmezí M = 3-3,5. Poslední
časové rozpětí je zobrazené na obr. 28. C. Hodnota s největším zastoupením dat je zřetelná a
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odpovídá rozmezí magnitud M =2,5-3. Katalog v tomto období obsahuje pouze seismické
jevy, s magnitudy většími nebo rovnými hodnotě M=1.
Celkově se grafy na obr. 28 příliš neshodují s již známým rozdělením pro katalog ANSS.
Zároveň se v grafech neprojevuje snižování magnitud s největší četností v průběhu let. Grafy
jsou ovšem pouze orientační,větší přínos přinesou přímo výpočty magnituda kompletnosti.
5.3.1 Výpočet magnituda kompletnosti
1960-1980
První časové rozmezí, které bude studováno jsou roky 1960 až 1980. Použitím tří výpočetních
metod (MAXC, GFT, BSTAB) byly spočítány magnituda kompletnosti v Kombinovaném
katalogu pro celou oblast VCUSA, který je uveden na obr. 25. Kombinovaný katalog v tomto
období je relativně podobný katalogu ANSS. Na obrázku 28. A je ale vidět rozložení
magnitud, které je odlišné od katalogu ANSS. Výsledné magnituda kompletnosti jsou
zobrazená na obrázku č. 29.

Obr. 29 Obrázek zobrazuje výpočet Mc třemi metodami pro roky 1960-1980. A) metoda
MAXC s dvěma výslednými hodnotami Mc1=3 a Mc2= 4,5 B) metoda BSTAB s výsledným
Mc=4,3. C) metoda GFT D) reziduál metody GFT s výslednými hodnotami Mc90=4,4 a
Mc95=4,5.
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Magnitudo kompletnosti vypočtené metodou MAXC je zobrazené na obrázku č. 29. A.
Metoda poskytuje dvě výsledné hodnoty. První odhad magnituda kompletnosti je rovný Mc 1=
3. Druhý odhad magnituda kompletnosti je rovný Mc 2=4,5. Katalog je v tomto časovém
období omezen pouze na některé hodnoty magnituda. Do katalogu nejsou zahrnuty jevy
menší než je hodnota magnituda M= 2,5. První odhad magnituda je pro toto časové období
poměrně nízký. Takovýto výsledek nelze korelovat s výsledky ze stejného rozpětí pro katalog
ANSS. Z tohoto důvodu se domnívám, že výsledek prvního odhadu Mc 1 je v grafu způsoben
odstraněním jevů menších než hodnota 2,5. Nezobrazuje tedy reálný odhad magnituda
kompletnosti. Naproti tomu druhý odhad magnituda kompletnosti Mc 2=4,5 je reálnější
výsledek. Vzhledem k tomu, že je tato hodnota stejná jako ve stejném časovém rozpětí pro
katalog ANSS budu Mc2 považovat za správný výsledek. Šířka jednoho binu byla stanovena
na hodnotu 0,3.
Druhý způsob výpočtu Mc metodou GFT je zobrazen na obrázku 29. C, D. Přiblížení
syntetického a reálného FMR bylo snadné bez nejasností. Metoda poskytuje výsledek s 90%
shodou dat Mc90= 4,4 i výsledek s 95% shodou dat Mc95=4,5.Výsledné hodnoty odpovídají
výsledkům ze stejného období pro data z ANSS katalogu. Použitá šířka jednoho binu byla 0,1.
Výsledek metody BSTAB je ilustrován na obrázku 29. B. Magnitudo kompletnosti je určeno
jako hodnota Mc= 4,3. Metoda BSTAB by měla nadhodnocovat výsledky. Tohoto efektu
nelze vždy dosáhnout s ohledem na počty jevů a složitost katalogu. Šířka jednoho binu je 0,1.
Porovnáním výsledků časového rozpětí 1960-1980 pro Kombinovaný katalog a ANSS
katalog se zjistilo, že výsledky jsou si velmi podobné.
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1981-2000
Katalog ze kterého vycházím pro toto období je zobrazen na obrázku 26. O proti
předchozímu rozpětí bylo zaznamenáno více jevů v souvislosti s hustotou seismických sítí
lze předpokládat, že dojde ke snížení magnituda kompletnosti s stejně jako u ANSS katalogu.
Podle histogramu 28. B by se hodnota měla pohybovat v rozsahu magnituda M=3-3,5.
Výsledné kompletnosti jsou zobrazené na obrázku 30.

Obr. 30 Obrázek zobrazuje výpočet Mc třemi metodami pro roky 1981-2000. A)metoda
MAXC s výslednou hodnotami Mc=3 B) metoda BSTAB s výsledným Mc=3,4 C)metoda GFT
D) reziduál metody GFT s výslednými hodnotami Mc90=3 a Mc95=3.2.
První použitá metoda MAXC zobrazená na obrátku 30. A se jeví zcela jednoznačně. Hodnota
magnituda kompletnosti je při použité šířce jednoho binu 0.3 rovna Mc=3. V grafu nejsou
vidět žádné patrné výkyvy, které by naznačovaly možnosti jiného výsledku. Výsledek je
stejný jako ve výpočtu z ANSS katalogu bez zóny New Madrid pro stejné časové rozpětí.
Metoda GFT je také snadno interpretovatelná. Přiblížení syntetické a pozorovaného FMR je
snadné jak je patrné na grafu 30. C. Není přítomná nekonzistentnost, která by znemožňovala
výpočet. Metoda poskytuje dvě výsledné hodnoty, které jsou zobrazené na obrázku 30. D.
Magnitudo kompletnosti s 90% shodou dat je rovné Mc90=3. Magnitudo kompletnosti s 95%
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shodou dat je rovné Mc95=3.2. Použitá šířka jednoho binu je 0,2.
Metoda BSTAB poskytuje správně nadhodnocený výsledek magnituda kompletnosti. Pří šířce
jednoho binu 0,1 vychází magnitudo kompletnosti jako hodnota Mc=3,4. Výsledek je
ilustrován na obrázku 30. B
Magnituda kompletnosti tohoto časové rozpětí jsou opět velmi podobná výsledkům
kompletnosti z katalogu VCUSA bez příspěvků zóny New Madrid pro dané rozpětí.
2001-2012
Katalog posledního časového rozpětí je zobrazen na obr. 27. Oproti předchozím rozpětí se
tento katalog vyznačuje nárůstem jevů v oblasti Oklahomy, který je pravděpodobně způsobný
indukovanými jevy. Na obrázku 17, který zobrazuje ANSS katalog pro stejné období se také
projevuje oblast Oklahomy velkým počtem jevů, nelze tedy předpokládat, že by došlo k
nějaké markantní změně magnituda kompletnosti vůči ANSS katalogu. Vypočtené hodnoty
Mc jsou zobrazené na obr. 31.
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Obr. 31 Obrázek zobrazuje výpočet Mc třemi metodami pro roky 2001-2012. A)metoda
MAXC s výslednou hodnotami Mc=2,5 B) metoda BSTAB s výsledným Mc=2,9 C)metoda
GFT D) reziduál metody GFT s výslednými hodnotami Mc90=2,6 a Mc95=2,7.

První použitá metoda maximálního zakřivení MAXC je zobrazená na obr. 31. A. Průběh
nekumulovaného histogramu je jednoznačný, v místě hodnoty magnituda kompletnosti
dochází dokonce ke skokové změně hodnot. Při použité šířce binu 0,1 metoda poskytuje
výslednou hodnotu Mc=2,5.
Následující metoda GFT je zobrazena na obrázcích 31 C a D. Jednoznačné nekomplikované
přiblížení syntetického a pozorovaného FMR je zobrazeno na grafu 31. C. Výsledné hodnoty
magnituda kompletnosti v podobě procentuálního rozdílu křivek FMR jsou zobrazeny na
obrázku 31. D. Metoda poskytuje dva výsledky s rozdílnou přesností. Magnitudo
kompletnosti s 90% shodou dat je rovné M90= 2,6. Magnitudo kompletnosti s 95% shodou
dat je rovné Mc96= 2,7. Výsledky jsou správně vyšší než výsledky u metody MAXC .Šířka
jednoho binu je hodnota 0,1.
Výsledné hodnoty vypočtené metodou BSTAB jsou ilustrovány na obr. 31. B. Metoda v
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tomto případě nadhodnocuje výsledek a správně udává nejvyšší kompletnost Mc= 2,9. Šířka
jednoho binu je u této metody téměř neměnná na hodnotě 0,1.
Výsledky tohoto období jsou přesně takové jaké bychom očekávali. Pokud porovnáme
výsledný obrázek 31 pro časové rozpětí 2001-2012 s obrázkem 24 pro stejné období katalogu
ANSS, dojdeme k závěru, že výsledky jsou téměř totožné. To se projevilo i u dvou
předchozích obdobích.
5.3.2 Shrnutí použitých metod pro kombinovaný katalog
Pro vybranou oblast VCUSA byla třemi metodami ve třech časových úsecích spočítána
magnituda kompletnosti. Výpočet byl proveden na Kombinovaném katalogu, který byl použit
zejména pro podpoření správnosti výsledků a eliminaci chyb, které mohly vzniknout použitím
rozdílných katalogů. Výsledné hodnoty zobrazené v tabulce č. 4 se jeví velmi podobně jako
výsledky vypočtené na ANSS katalogu.
Výpočet magnituda kompletnosti Mc vybrané oblasti

Metoda MAXC

1960-1980

1981-2000

2001-2012

Mc1=3

Mc=3

Mc=2,5

Mc90%=4,4

Mc90%=3

Mc90%=2,6

Mc95%=4.5

Mc95%=3.2

Mc95%=2,7

Mc=4,3

Mc=3,4

Mc=2,9

M2=4,5
Metoda GFT

Metoda BSTAB

Tabulka 4: Výsledky výpočtu hodnoty Mc pro oblast VCUSA z Kombinovaného katalogu
Metoda MAXC poskytla kromě rozpětí 1960-1980 vždy jeden výsledek Mc, který byl
odpovídající hustotě seismických sítí. V prvním rozpětí (1960-1980) poskytla metoda dva
výsledky. První odhad magnituda kompletnosti byl roven hodnotě Mc1=3. Druhý odhad
magnituda byl roven Mc2=4,5. První odhad Mc1 je pro toto období příliš nízký a s odkazem
na výsledky z katalogu ANSS a hustotu sítí se domnívám, že je tento výsledek nesprávný.
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Jako správný výsledek bude tedy v tomto případě uvažována hodnota Mc 2=4,5.Tato metoda
poskytla vždy nejnižší odhad magnituda kompletnosti, kromě let 1960-1980, kdy tomu bylo
právě naopak. Tento jev může být způsobený malým množstvím jevů. Stejný problém se
projevil i v případě katalogu ANSS,což potvrzuje podobnost katalogů a správnost použitých
metod. Všechny výsledky vypočtené touto metodou se snižovaly v čase a jsou identické s
výsledky z katalogu ANSS.
Metoda GFT poskytla ve všech třech rozpětí vždy výsledky jak s 90% shodou dat tak i s 95%
shodou dat. Hodnoceny budou, ale pouze výsledky s 95% shodou dat. Vypočítané hodnoty
magnituda kompletnosti svou hodnotou vždy zapadají mezi hodnoty metody MAXC a
BSTAB. Jsou tedy vždy větší než hodnoty metody MAXC a zároveň vždy menší než
výsledky metody BSTAB. To neplatí pro roky 1960-1980, kdy hodnota Mc byla stejně velká
jako hodnota vypočtená metodou MAXC a zároveň vyšší než výsledek vypočtené metodou
BSTAB.
Metodou BSTAB byly vypočteny ve třech obdobích vždy tři postupně se snižující výsledné
hodnoty Mc. Tato metoda by měla podávat magnituda kompletnosti vždy s nejvyšší hodnotou.
Kromě let 1960-1980, kdy byla hodnota Mc nejnižší, pravděpodobně kvůli malému počtu
jevů, byly výsledky vypočtené metodou BSTAB vždy nadhodnocené.
Použití Kombinovaného katalogu k výpočtu magnituda kompletnosti mělo zásadní význam
pro potvrzení výsledků vypočtených v předchozí kapitole z katalogu ANSS. Výsledky
vypočtené z katalogu ANSS totiž odporovaly tezím dr. Ellswotha ve článcích z roku 2012.
Elsworth (2012) uvádí, že východní část USA, kterou mám definovanou jako oblast VCUSA
se stejnými souřadnicemi jako v článcích dr. Elswortha, je kompletní pro hodnotu Mc=3 nebo
větší od roku 1970. Při prozkoumání výsledků Mc, jak z katalogu ANSS (tabulka č. 3) tak i z
Kombinovaného katalogu (tabulka č. 4), je zřetelné, že kompletnost nedosahuje hranice Mc=3
od roku 1970. V časovém rozpětí, které zahrnuje rok 1970 je kompletnost určena jako Mc=
4,5.V dalším úseku 1981-2000 se dostáváme v obou katalozích na hranici Mc=3 pouze u
metody MAXC, která poskytuje nejnižší odhad kompletnosti. Definitivně se pod hranici
Mc=3 dostáváme až v posledním časové rozpětí. Z výsledků z obou katalogů lze tak říci, že
od roku 1970 nebyla seismická síť v oblasti VCUSA natolik citlivá, aby zachytila všechny
jevy o magnitudu Mc=3. Podle vypočtených hodnot magnituda kompletnosti v tab. 3 a 4 je
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zřejmé, že hranice Mc=3 se pohybuje někdy mezi obdobími 1980-2000 a 2001 až 2015.
Vzhledem k výběru dlouhého časového období ze kterého je těžké určit, kdy došlo ke
konkrétní změně magnituda kompletnosti, je nutné provést detailnější časově omezený
výpočet kompletnosti.

5.4 Kontinuální výpočet magnituda kompletnosti
V předchozích kapitolách byly vypočteny magnituda kompletnosti třemi různými metodami
na dvou seismických katalozích ve třech časových obdobích. Rozdělení výpočtů na časová
období byla nutná vzhledem k různému pokrytí seismických sítí a také pro lepší zpracování
velkého objemu dat. Vybrání právě těchto tří časových rozmezí 1960-1980, 1981-2000, 20012014 se při pohledu na výsledky zdá být vhodné, protože výsledné Mc se vždy změnilo, tedy
pokleslo vůči předchozímu rozmezí. Takováto rozdělení ale neumožňují určit, kdy ke změně
magnituda kompletnosti došlo. Tato informace by byla pro tuto práci velmi přínosná, protože
by tento údaj posléze mohl být porovnán s pokrytí seismických sítí dané oblasti v daném čase
a tím alespoň přibližně určit proč došlo ke změně kompletnosti. Z tohoto důvodu bude v této
kapitole spočítán kontinuální výpočet magnituda kompletnosti od roku 1960 do roku 2015.
Pro kontinuální výpočet bude použita metoda GFT. Použití metody GFT pro kontinuální
výpočet je odůvodněno tím, že téměř vždy poskytuje prostřední hodnotu magnituda
kompletnosti. Výsledky spočítané touto metodou vycházejí vždy o něco větší než výsledky
vypočtené metodou MAXC a zároveň vždy o něco menší než výsledky vypočtené metodou
BSTAB. Tímto se vyhneme extrémům těchto dvou metod. Kontinuálnost výsledků bude
vyřešena použitím klouzavých časových oken z dat v katalogu. Každé okno bude dlouhé
sedm let, tedy v každém okně budou hodnoty magnitud např. Od 1.1 .2000 do 31.12.2007.
Délka sedm let pro jedno okno byla prověřena testováním jako nejvhodnější. Použitím takto
dlouhého okna se i v časových rozpětích s malým počtem dat (1960-1980) nashromáždilo
dostatečné množství dat k výpočtu magnituda kompletnosti. Sedmiletá délka okna navíc
snadno umožňuje výsledné magnitudo kompletnosti z daného rozsahu stáhnout k
prostřednímu roku. První použitý výběr bude stahován k roku 1966. Výpočet magnituda
kompletnosti tedy bude proveden z dat od roku 1963 do 1969. Okna se budou následně po
jednotlivých letech posouvat až se dostanou do posledního výběru od roku 2009 do roku
2015. Tento výběr bude poslední sedmileté časové okno a bude staženo k roku 2012.
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Kontinuální výpočet bude proveden jak na katalogu ANSS bez New Madrid tak také na
Kombinovaném katalogu.

5.4.1Výpočet magnituda kompletnosti v kontinuálním okně katalogu ANSS
První kontinuální výpočet magnituda kompletnosti bude proveden na katalogu ANSS bez
zóny New Madrid. První zaznamenaný jev v katalogu je až z roku 1963. K výpočtu tedy
budou použita data od začátku roku 1963 do konce roku 2015. Jestliže použijeme k výpočtu
sedmileté okno a každý výpočet v daném okně stáhneme k prostřednímu roku daného okna,
vznikne tak 47 oken vhodných k výpočtů magnituda kompletnosti. Použitím takového počtu
oken pokryjeme časový rozsah od roku 1966 do roku 2012. Z předchozích kapitol je patrné,
že ANSS katalog je v některých časových rozpětích komplikovaný. Přestože z předchozích
výpočtů je známe jaké jsou magnituda kompletnosti v jednotlivých časových rozpětích, není
zřejmé jak se kompletnosti mění v rámci jednotlivých úseků. Z tohoto důvodu by bylo
vhodné před samotným výpočtem Mc metodou GFT ukázat nekumulované histogramy
jednotlivých oken. Ty by měly ukázat, v jakém časovém rozpětí dojde ke změně
kompletnosti. Histogramy nelze zobrazit všechny najednou kvůli nepřehlednosti. Údaje jsou
tedy rozděleny za sebou do jednotlivých grafů podle podobnosti, případně kvůli zobrazené
změně magnituda kompletnosti. První histogramy pro roky 1966 až 1983 jsou zobrazené na
obrázcích 32. A a 32. B. Šířka jednoho binu byla u všech histogramů nastavena standardně na
hodnotu 0,3.
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Obr. 32 Nekumulované histogramy katalogu ANSS. A)histogramy pro roky 1966 až 1977
B)histogramy pro roky 1978 až 1983.

Graf 32. A zobrazuje nekumulované histogramy pro roky 1966-1977. Červeně jsou označeny
roky 1966 až 1969, které mají poměrně jasný průběh s největší četností jevů kolem magnituda
M=4. Následující roky 1970-1971 jsou označeny černě a vyznačují se postupnou změnou
tvaru histogramu. Pík s největší četností kolem hodnoty magnituda M=4 se zužuje a vznikají
další dva píky. Modře jsou vykreslené roky 1972 až 1977. Histogramy se v těchto letech
vyznačují postupným zvyšováním četnosti jevů kolem hodnoty magnituda M=3 a zároveň
poklesu v četnosti jevů okolo magnituda M=4. V letech 1976 a 1977 dochází k převaze
četnosti jevů u M=3.
Graf 32. B zobrazuje nekumulované histogramy pro roky 1978 až 1983. Červeně jsou
ilustrovány roky 1978 až 1981. Histogramy se vyznačují postupnou změnou četnosti jevů.
Postupně mizí pík kolem hodnoty magnituda M=4, pík kolem magnituda M=3 zůstává
víceméně neměnný a naopak dominantnější se s přibývajícími roky stává pík kolem
magnituda M=2. Modře označené roky 1982-1983 se již vyznačují převahou četnosti
magnituda kolem hodnoty M=2.
Celkově se časový úsek 1966 až 1983 vyznačuje několika změnami četnosti magnitud jevů v
nekumulativních histogramech. Zásadní a překvapivá je změna četnosti jevů s magnitudy
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kolem hodnoty M=2, jejíž nástup je patrný již od roku 1972 a která kulminuje v roce 1982.
Takovou velkou četnost u tak malých magnitud bych v těchto letech neočekávala. Tento jev
může být způsoben, buď nějakým lokálním zhuštěním seismické sítě, nebo nedostatečným
odstranění jevů ze zóny New Madrid. Množství jevů, ale není určujícím faktorem, co se týče
magnituda kompletnosti, proto výsledný výpočet kompletnosti může být odlišný. Další
časový rozsah je ilustrován pro 1984 až 2003 na obrázku 33 A a B.

Obr. 33 Nekumulované histogramy katalogu ANSS. A)histogramy pro roky 1984 až 1997
B)histogramy pro roky 1998 až 2003.

Roky 1984 až 1997 jsou zobrazeny na grafu 33. A. Červenou barvou jsou zobrazeny roky
1984 až 1989, kde je zřetelný trend pokračující z obrázku 32, zobrazující maximální četnost
jevů kolem magnituda M=2. Dále jsou patrné menší píky kolem magnituda M=3 a M=4.
Černě jsou vykresleny roky 1990 a 1991, které jsou popsány jako přechodové. V těchto letech
je jasně vidět změna trendu, kdy dochází k poklesu četnosti jevů kolem magnituda M=2 a
naopak dochází k vzestupu četností kolem magnitud M=3 a M=4. Roky 1992 až 1997 jsou
znázorněny modře a potvrzují změnu trendu v četnostech. V tomto období došlo definitivně
k poklesu četnosti jevů s magnitudy kolem M=2 a k opětovné dominanci četností jevů kolem
magnituda M=3 a M=4.
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Graf 33. B zobrazuje roky 1998 až 2003. Červeně jsou ilustrovány roky 1998 až 2000, které
zobrazují zvyšování četnosti jevů pro magnituda M=3. Pík kolem magnituda M=4, který byl
na předchozím grafu ještě vidět, zanikl. Četnosti kolem magnituda M=2 se zřejmě ustálily na
nějaké konstantní hodnotě a dále se již nezvyšují. Modře jsou zobrazeny roky 2001 až 2003,
na kterých je zřetelně vidět prudký vzestup četností kolem magnituda M=3.
Celkově je období od roku 1984 do roku 2003 charakteristické změnou trendu v četnostech
jevů kolem magnituda M=3. Zároveň dochází k zaniknutí píku kolem magnituda M=4.
Takovéto četnosti jevů u daných magnitud by se daly v tomto období očekávat.
Poslední časové období 2004 až 2012 je ilustrováno na obrázku 34.

Obr. 34 Nekumulované histogramy katalogu ANSS roky 2004 až 2012.
Červeně jsou vyznačeny roky 2004 až 2006, na kterých je patrná největší četnost jevů kolem
magnituda M=3. Roky 2007 až 2009 jsou označeny černou barvou jako roky přechodové. V
těchto letech dochází k vzestupu četností jevů kolem magnituda M=2. Modře jsou vyznačeny
roky 2010 až 2012, které zobrazují dominanci četností jevů kolem magnituda M=2.
V tomto posledním obdobím 2004 až 2012 je opět vidět změna trendu v četnostech jevů. Od
roku 2006 dochází k vzestupu jevů s magnitudem kolem M=2, což je v tomto období
očekávané.
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Na výše zobrazených grafech 32, 33 a 34 jsou ilustrované nekumulované histogramy pro
jednotlivé roky získané kontinuálním výběrem z katalogu ANSS. Výsledné histogramy
ukázaly v některých rozpětích změny v četnostech jevů, které mohou poukazovat na možnou
změnu v magnitudu kompletnosti. Tyto údaje nejsou ukazatelem hodnoty magnituda
kompletnosti, ale usnadňují jeho výpočet, který bude proveden v následující kapitole.

5.4.2 Kontinuální výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT v ANSS
katalogu
V této kapitole bude proveden výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT z dat
uvedených v ANNS katalogu. Přesněji budou použity údaje o magnitudech jevů od roku 1963
do konce roku 2015. Tyto údaje budou rozděleny do sedmiletých klouzavých oken a výsledný
výpočet bude vždy stažený k prostřednímu roku časového rozpětí. Např :.Údaje od roku 1963
do roku 1969 budou staženy k roku 1966. Z takovéhoto balíku let bude následně vypočítané
magnitudo kompletnosti metodou GFT. Vzhledem k tomu, že použitím klouzavých oken
vznikne 47 jednotlivých souborů dat, ze kterých bude proveden výpočet, nebude ve všech
případech ukázán výsledek v podobě grafu. Pouze v těch letech, kdy dochází k nějaké zásadní
změně v magnitudu kompletnosti, bude uveden celý výsledný graf. Výpočet Mc metodou
GFT bude probíhat stejně jako v předchozích kapitolách. Šířka jednoho binu je stále
nastavena na hodnotu 0,1. Výsledná hodnota je vždy brána jako 95% shoda dat ne menší.
Výsledky budou hromadně uvedené v grafu na obrázku 35.
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Obr. 35 Obrázek zobrazuje kontinuální výpočet Mc metodou GFT z dat uvedených v katalogu
ANSS. Každý jednotlivý rok je vypočtený z údajů o magnitudu během sedmiletého období.
Kontinuální výpočet magnituda kompletnosti Mc metodou GFT zahrnuje 47 výsledných
hodnot, které byly vypočtené se sedmiletých kontinuálních oken. V průběhu času se vyskytlo
několik změn v magnitudu kompletnosti. Některé lze rozdělit na dílčí úseky a porovnat s již
známými výsledky Mc z předchozích kapitol o výpočtu kompletnosti v dvacetiletých úsecích.
První úsek výsledků, který lze vymezit a dát do souvislosti jsou Mc pro roky 1966 až 1979.
Na grafu č. 35 lze zřetelně pozorovat, že výsledné Mc pro tyto roky jsou si velmi podobné a
přestože se kompletnosti pohybují od hodnoty Mc= 4,2 až po hodnotu Mc=4,7 nedochází v
tomto úseku k poklesu pod hodnotu Mc=4. Takovéto hodnoty souhlasí i s nekumulovanými
histogramy, které jsou zobrazené na obrázku č. 32. A. Z těchto údajů vyplývá, že v těchto
letech byla kompletnost více méně neměnná s nízkou hustotou seismických sítí. Při srovnání s
výpočtem v tabulce č. 3, která uvádí kompletnosti katalogu ANSS bez oblasti New Madrid je
patrné, že pro časové rozpětí 1960 až 1980 vychází podobné hodnoty Mc. Na základě toho lze
určit, že kontinuální výpočet byl proveden správně. Vzhledem k tomu, že odhad magnituda
kompletnosti byl v těchto letech snadný a také výsledky odpovídaly tabulce č. 3, není nutné
uvádět detailní histogramy metody GFT.
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Další časový úsek lze vymezit od roku 1980 do roku 1989, kdy došlo k poklesu hodnoty
magnituda kompletnosti až na hodnotu Mc= 2,4. Podobné hodnoty je možné vidět v podobě
píků s největší četností dat u nekumulovaných histogramů na obrázcích 32. B a 33. A. Změna
kompletnosti v těchto letech byla neočekávána a výsledky z tabulky č. 3 těmto hodnotám
neodpovídají. Zároveň je nutné uvést, že v předchozích výpočtech byl použit delší úsek dat
(1980 až 2000) je tedy možné, že výsledky z pozdějších let tyto nízké hodnoty překryly. V
tomto případě je vhodné uvést celý histogram výpočtu Mc metodou GFT pro jednotlivý rok
jako příklad, který je zobrazen na obrázku č. 36. Náhodně byl vybrán rok 1984, na kterém je
patrný výsledek Mc=2,8.

Obr. 36 Výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT pro rok 1984. A)přiblížení
syntetického a reálného katalogu B) reziduál metody GFT s výslednými hodnotami
Mc95=2,8
Takto nízké výsledky lze těžko vysvětlit, ale vzhledem k tomu, že v dalším časovém úseku
došlo naopak k vzrůstu magnituda kompletnosti, domnívám se, že tento téměř desetiletý
pokles kompletnosti je způsobený nějakou časově omezenou hustější sítí seismických stanic.
K přesnému určení poklesu kompletnosti by bylo nutné zjistit kolik seismických stanic, jak
dlouhodobých, tak krátkodobých bylo funkčních v daných letech oproti letům předchozím.
Procházení takto velkého balíku dat by bylo časově náročné a především to není náplní této
práce. Z tohoto důvodu musí postačit graf č. 4 z kapitoly o seismických sítí popisující počet
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stanic v letech 1980 až 2000. V tomto rozpětí bylo dlouhodobě zapojeno na 378 seismických
stanic. To je o 120 stanic více než v období předcházejícím. Není možné tedy přesně říci, čím
byl způsobený tento pokles kompletnosti, ale lze předpokládat, že jedním z vlivů byla právě
hustota seismických sítí.
Další časové období lze z grafu č. 35 vyčíst jako úsek navazující poklesu kompletnosti tedy
roky 1990 až 2004. V tomto úseku dochází naopak k vzestupu magnituda kompletnosti nad
hodnotu Mc= 3. Výsledné kompletnosti nabývají hodnot od Mc=3,2 až po Mc= 3,8. Při
srovnání výsledků kontinuálního výpočtu s tabulkou č. 3, která obsahuje výsledky pro
dvacetiletý úsek 1980 až 2000 je zřejmé, že výsledky jsou si mnohem více podobné. Na
nekumulovaných histogramech zobrazených na obr. 35. B se projevila změna v četnostech
také směrem k M=3. V případě tohoto časového úseku uvádím histogram výpočtu metodou
GFT pro rok 2004, aby byl patrný rozdíl mezi oběma úseky. V tomto roce zároveň dochází ke
změně magnituda kompletnosti, proto je vhodné uvést celý výsledek (viz. Obr. 37),.

Obr. 37 7ýpočet magnituda kompletnosti metodou GFT pro rok 2004. A)přiblížení
syntetického a reálného katalogu B) reziduál metody GFT s výslednými hodnotami
Mc95=3.
Kontinuálním výpočtem Mc v sedmiletých oknech jsme tak zjistili, že časové období 1980 až
2000 pro které jsme vypočetli kompletnost v předchozí kapitole kolem Mc=3, se rozděluje na
dva podobně dlouhé úseky. První úsek od roku 1980 do roku 1989, který se vyznačuje
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kompletnostmi pod hodnotou Mc=3 a druhý úsek od roku 1990 do roku 2004, který se
vyznačuje kompletnostmi nad hodnotou Mc=3.
Poslední časový úsek, který lze rozpoznat v grafu jsou roky 2005 až 2012. Úsek začíná rokem
2005, kdy dochází k prvnímu poklesu magnituda kompletnosti pod hranici Mc=3. Od tohoto
roku se pak hodnota magnituda kompletnosti vyskytuje pod nebo na hranici Mc= 3 kromě
odchylky v roce 2009, kdy spočtené magnitudu kompletnosti nabývalo hodnoty Mc=3,2.
Takto spočtené hodnoty odpovídají, jak výsledkům pro roky 2000-2015 v tabulce č.3 tak i
předpokladům v nekumulovaných histogram na obrázku č. 34.
Kontinuální výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT ukázal, že změna magnituda
kompletnosti byla o něco složitější než byl původní předpoklad. Překvapením byl zejména
časový úsek 1980 až 1989, který měl podle předchozích výpočtů poskytovat magnitudo
kompletnosti nad hranici Mc =3 jakožto součást výpočtu Mc pro časový rozsah 1980 až 2000.
Reálný výsledek kontinuálního výpočtu magnituda kompletnosti, ale vychází v těchto letech
pod hranicí Mc=3 jak je patrné na obrázku č. 35. Tento krátkodobý pokles, který se při použití
širšího časového rozsahu 20 let neprojevil, je pravděpodobně způsobený větší hustotou
seismických sítí v daných let, případně nedostatečným odstranění zóny New Madrid. Další
pokles magnituda kompletnosti je na kontinuálním grafu vidět až pro rok 2005. Tento pokles
byl očekávaný podle předchozích výpočtů uvedených v tabulce č. 3. V roce 2004 byla
spuštěna přenosná síť USAarrray, která se v průběhu roku 2008 dostala do zkoumané oblasti.
Kontinuálně vypočítávané magnitudo kompletnosti používá sedmiletý objem dat k výpočtu,
jevy z roku 2008 se tak dostaly do výpočtu pro rok 2005. Vzhledem k tomu, že k poklesu
magnituda kompletnosti došlo až u toho výběru dat, který obsahoval jevy zaznamenané po
spuštění hustější sítě stanic USArray, domnívám se, že tento pokles může být způsobený
právě hustější sítí seismografů. Tato síť přenosných seismických stanic byla mimo jiné
navržena tak, aby zlepšila detekci jevů s magnitudy M=3 a většími. Není tedy v podstatě
překvapením , že po spuštění této sítě spadla kompletnost právě pod hranici Mc=3.
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Celkově tedy kontinuální výpočet prokázal domněnky utvořené v kapitole o výpočtu Mc z
ANSS a Kombinovaného katalogu v dvacetiletých úsecích. Jediným neočekávaným jevem
byl pokles jevů v letech 1980 až 1989. Tento jev může být také kromě hustější sítě seismické
sítě způsoben nedostatečným odstraněním vlivu zóny New Madrid. Řešením je provést další
kontinuální výpočet magnituda kompletnosti tentokrát na Kombinovaném katalogu.

5.4.3 Výpočet magnituda kompletnosti v kontinuálním okně Kombinovaného
katalogu
Kombinovaný katalog má trochu jiný časový rozsah než ANSS katalog. Především
neposkytuje data do roku 2015, ale pouze do roku 2012. Naopak katalog obsahuje data
hlouběji do historie, je tedy možné vypočítat s jevy již od roku 1960. Celkový rozsah dat,
který bude použit pro výpočet v kontinuálních oknech tak pokrývá roky 1960 až 2012.
Zároveň má určenou spodní hranici magnitud, kdy pro roky 1960 až 1980 katalog neobsahuje
jevy menší než M=2,5. Tímto způsobem je efektivně odstraněn vliv zóny New Madrid, není
tedy potřebné zvlášť odstraňovat vliv této zóny. Výsledkem bude 47 hodnot magnituda
kompletnosti stažené k letům 1963 až 2009. Při kontinuálním výpočtu Mc v předchozí
kapitole se ukázaly neočekávané poklesy a přestože předpokládám, že výsledky budou u obou
katalogů podobné je i v tomto případě vhodné uvést nekumulované histogramy, které
zobrazují četnosti jevů. Pro přehlednost budou histogramy zobrazené v jednotlivých úsecích,
které jsou vybrány stejně jako v případě ANSS katalogu. První nekumulovaný histogram
ilustruje roky 1963 až 1983 je zobrazený na obr. 38. Šířka jednoho binu byla u všech
histogramů nastavena standardně na hodnotu 0,3.
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Obr. 38 Nekumulované histogramy Kombinovaného katalogu. A)histogramy pro roky 1966
až 1977 B)histogramy pro roky 1978 až 1983.
Obrázek č.38. A zobrazuje nekumulované histogramy pro roky 1963 až 1977. Červeně jsou
znázorněny jevy od roku 1963 do roku 1969 v podobě histogramů, na kterých jsou zřetelně
vidět zvýšené četnosti jevů u tří magnitud. Nejmenší pík se vyskytuje okolo magnituda M=4.
Další dva píky, které jsou podobně velké se nachází okolo magnituda M=3 a M=4. Nelze tedy
s určitostí říci, jaká magnituda jsou v těchto letech u jevů dominantní. Černě jsou ilustrovány
přechodové roky 1970-1971, kdy dochází ke změně četností. V těchto letech postupně mizí
pík kolem magnituda M=3,5 a naopak dominantnější se stává pík kolem M=3. Modře jsou
zobrazeny roky 1972 – 1977. V průběhu těchto let definitivně zmizel pík kolem M=3,5.
Četnost jevů kolem magnitud M=4 se snížila na minimum a vznikl jeden pík s největší
četností jevů kolem magnituda M=3.
Graf 38.B ilustruje nekumulované histogramy pro roky 1978 až 1983. Histogramy
vyobrazené modrou barvou ukazují pokračující trend dominance četností jevů kolem
magnituda M=3 z grafu 38. A. V těchto letech histogramy neukazují žádné jiné změny v
četnostech jako v případě ANSS katalogu.
Nekumulované histogramy ilustrují na obr.38 jevy obsažené v Kombinovaném katalogu pro
roky 1963 až 1983. Při srovnání s grafem 32, který zobrazuje stejné časové rozpětí pro ANSS
katalog je zřejmé, že histogramy nejsou stejné. Červeně ilustrované histogramy pro roky 1966
až 1969 se na rozdíl od histogramů katalogu ANSS neprojevují jednou převažující četností
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jevů, ale v grafu se vyskytují hned tři ostře ohraničené píky s relativně podobnou četností.
Modře označené histogramy zobrazují roky 1972 až 1977 na kterých je jasně vidět rozdíl
mezi Kombinovaným a ANSS katalogem .V případě Kombinovaného katalogu se v
histogramech projevuje dominantní četnost kolem magnituda M=3, která pokračuje i v
dalších letech 1978 až 1983 na grafu 38. B. Zatímco graf 32. A katalogu ANSS ukazuje v
letech 1972 až 1977 dvě dominantní četnosti kolem M=3 a M=4. V následujících letech 1978
až 1983 nedochází k pokračování trendu, ale k změně četnosti magnitud. Na grafu 32.B je tak
zcela zřetelná změna dominantní četnosti směrem k magnitudu M=2, která v histogramech
pro Kombinovaný katalog viditelná není. Na základě těchto faktorů je tedy možné, že
neočekávaný pokles magnituda kompletnosti v grafu 35 se v případě Kombinovaného
katalogu možná neprojeví. Další časový úsek Kombinovaného katalogu na obr. 39 poskytne
další informace o průběhu histogramů.

Obr. 39 Nekumulované histogramy Kombinovaného katalogu A)histogramy pro roky 1984 až
1997 B) histogramy pro roky 1998 až 2003.
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Obr. 39. A zobrazuje histogramy Kombinovaného katalogu pro roky 1984 až 1987. Červeně
ilustrované roky 1984 až 1989 zobrazují dominantní četnost kolem magnituda M=3, je také
vidět zvýšená četnost jevů kolem magnituda M=2 a M=3,5. Roky 1990 a 1991, které jsou
histogramu vykreslené černě popisují přechodové roky, kdy mizí zvýšená četnost jevů kolem
magnituda M=2. Modře zobrazené roky 1992 až 1997 zřetelně zobrazují dominanci četností
jevů kolem magnituda M=3.Drobné zvýšení četnosti jevů je také patrné kolem magnituda
M=3,5.
Graf 39. B popisuje roky 1988 až 2003. Modře zobrazené histogramy jsou zcela jednoznačné
s dominantní četností kolem magnituda M=3. V histogramech není patrná žádná změna
četnostech pouze pokračující trend četností kolem M=3.
Zobrazené období 1984 až 2003 zobrazené na obr.39 se na rozdíl od předchozího katalogu
ANSS projevuje zcela jednoznačně. Není patrný žádný překvapivý pokles četností magnitud,
jako tomu bylo v katalogu ANSS na obr.33 ve stejném časovém rozpětí. Dominantní četnost
magnitud se u Kombinovaného katalogu drží hodnoty M=3.Do roku 2003 není patrné, že by
došlo v histogramech k nějaké změně. Následující obrázek 40 zobrazuje roky 2004 až 2009
ve kterých již předpokládáme pokles četností magnitud pod hranici M=3.
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Obr.40 Nekumulované histogramy Kombinovaného katalogu pro roky 2004 až 2009.

Graf 40 zobrazuje histogramy pro roky 2004 až 2009.Červeně zobrazený histogram pro rok
2004 ukazuje největší četnost jevů kolem magnituda M=3. Černě ilustrovaný je rok 2005 jako
přechodový rok, kdy dochází ke změně četnosti magnituda jevů. Roky 2006 až 2009
zobrazené modře ukazují histogramy seismických jevů na kterých je vidět postupná
dominance četnosti jevů kolem magnituda M=2,5. V těchto letech je tak na rozdíl od
předchozího grafu 41 vidět změna trendu četností stejně jako v případě ANSS katalogu.
Nekumulované histogramy zobrazené na obrázcích 38, 39 a 40 zobrazují průběh
Kombinovaného katalogu rozděleného na sedmileté okna v letech 1963 až 2009. V některých
časových úsecích byly zaznamenány změny v četnostech jevů. Ve srovnání s katalogem
ANSS se v histogramech neprojevil žádný pokles četností. Dominantní četnosti zobrazené na
histogramech, ale nemusí nutně určovat správné magnitudo kompletnosti. Z tohoto důvodu
bude v následující kapitole proveden výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT na
celém Kombinovaném katalogu.
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5.4.4 Kontinuální výpočet magnituda Kompletnosti metodou GFT v
Kombinovaném katalogu
V této kapitole bude proveden kontinuální výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT v
Kombinovaném katalogu. Tento katalog se od původního ANSS katalogu částečně liší.
Časově je katalog omezen od roku 1960 do 2012. S použitím takového časového rozsahu dat
vznikne pro kontinuální výpočet 47 souborů dat, které budou staženy k rokům 1963 až 2009.
Katalog je také v daných obdobích omezen jen na některé hodnoty magnitud. V období 1960
až 1980 nejsou v katalogu zahrnuty jevy menší než M=2,5. V období 1981 až 2000 a 2001 až
2012 nejsou zahrnuty jevy menší než M=1. Tyto informace můžou ovlivnit výsledné hodnoty
a je nutné mít je na zřeteli při hodnocení výsledků. Samotný výpočet magnituda kompletnosti
bude proveden stejně jako v případě výpočtu z ANSS katalogu. Šířka jednoho binu je
nastavena na hodnotu 0,1. Výsledná hodnota je vždy brána jako 95% shoda dat. Výsledky
budou hromadně uvedené v grafu na obrázku 41.

Obr.41 Obrázek zobrazuje kontinuální výpočet Mc metodou GFT z dat uvedených v
Kombinovaném katalogu. Každý jednotlivý rok je vypočtený z údajů o magnitudu během
sedmiletého období.
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Kontinuální výpočet magnituda kompletnosti uvedený na obrázku č.41 uvádí 47 výsledných
hodnot vypočtených z dat uvedených v Kombinovaném katalogu. Z výsledného grafu lze
vymezit několik úseků a ty porovnat jak s výsledky předchozích analýz v dvacetiletých
úsecích tak i s kontinuálním výpočtem katalogu ANSS. První úsek, který lze vymezit jsou
roky 1963 až 1974. V těchto letech nabývá magnitudo kompletnosti kontinuálním výpočtem
hodnot Mc= 4,2 až Mc= 4,4. Takovéto hodnoty odpovídají, jak kontinuálnímu výpočtu ANSS
katalogu, tak jsou konzistentní i s výpočty v dvacetiletých úsecích v předchozích kapitolách.
Vysoké hodnoty kompletnosti odrážejí malou hustotu seismických sítí v těchto letech.
Vzhledem k tomu, že výsledky v tomto úseku jsou dostatečně zřejmé není třeba uvádět
detailní graf výpočtu metodou GFT.
Následují úsek je z grafu č. 41 vymezen jak úsek pro roky 1976 až 2004. Na tomto grafu je
vidět zásadní rozdíl mezi kontinuálním výpočtem provedeným na ANSS katalogu a na
Kombinovaném katalogu. V letech 1980 až 1989 byl na grafu č. 35 kontinuálního výpočtu
ANSS katalogu zaznamenaný pokles v magnitudu kompletnosti. Tento jev byl neočekávány a
na výpočtech kompletnosti v dvacetiletých úsecích nebyl zřetelný. Domnívala jsem se, že
původ tohoto poklesu mohl být, buď v lokální hustější monitorovací sítí nebo v
nedostatečném odstranění jevů ze seismické zóny New Madrid. Vzhledem k tomu, že v
Kombinovaném katalogu k poklesu nedošlo a kompletnost nabývá od Mc=3,1 až po Mc=3,7,
je zřejmé že pokles v ANSS katalog byl zřejmě způsobený nedostatečným odstraněním jevů
ze zóny New Madrid. Pokud by se totiž jednalo o jev způsobený hustější monitorovací sítí
projevil by se tento efekt v obou katalozích. Detailní ukázka tohoto období je ukázána na obr.
42, kde byl náhodně vybrán rok 1985.Výsledek jasně ukazuje, že v těchto letech nedošlo k
poklesu magnituda kompletnosti.
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Obr. 42 Výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT pro rok 1985. A)přiblížení
syntetického a reálného katalogu B) reziduál metody GFT s výslednými hodnotami
Mc95=3,2.

Poslední úsek, který lze v obr.43 jasně vyznačit jsou roky 2005 až 2009. Tento časový úsek
je definován rokem 2005, kdy dochází stejně jako v případě ANSS katalogu k poklesu
magnituda pod hranici Mc=3.Tento pokles je očekávaný a koreluje se spuštěním hustější
monitorovací sítě USArray. Kontinuálním výpočtem magnituda kompletnosti lze prokázat, že
zvýšený počet seismických jevů pozorovaných v posledních letech může být také způsoben
právě hustější monitorovací sítí seismických stanic.

78

6 Diskuze
Středobodem celé této diplomové práce byl samotný výpočet magnituda kompletnosti.
Výpočet kromě výběru katalogu ovlivňovaly dva faktory: časová období, které byly
jednotlivě vybírány a metody, které byly k výpočtu použity. Pro prvotní výpočet jsem vybrala
úseky dat dlouhé 20 let. Takto dlouhý úsek byl použit, protože v některých letech se
nevyskytovalo tolik seismických jevů vlivem nedostatečně husté monitorovací sítě stanic.
Vybrat správně dlouhý úsek bylo důležité právě kvůli zahušťování seismické sítě. Druhým
faktorem ovlivňující výsledky byly samotné metody. V případě metody MAXC bylo vždy
nutné zvolit vhodnou šířku binu tak, aby výsledek byl dostatečně přehledný a srozumitelný.
Zároveň bylo vždy nutné uvést u daného výsledku jaká šířka binu byla použita, protože jiná
šířka binu poskytoval jiný výsledek. V případě metody GFT bylo důležité nastavení hodnoty
Mco tak, aby do výpočtu nevstupovaly hodnoty menší než tato hodnota. Hodnota Mco totiž
přímo určuje sklon syntetického katalogu. V případě složitějších katalogů s nekonzistentností
bylo velmi složité přiblížit grafy FMR, pokud nebylo tohoto dodrženo. Poslední metoda
BSTAB byla velmi citlivá na počet jevů a konzistentnost katalogu. Pokud katalog obsahoval,
více dominantní četností poskytovala tato metoda vždy podhodnocené výsledky.
V druhé části této diplomové práce byl uveden kontinuální výpočet magnituda kompletnosti.
Kontinuální výpočet byl specifický právě výběrem klouzavého sedmiletého časového okna.
Úsek sedmi let byl vybrán testováním jako nejvhodnější. Při použití pětiletého okna nebylo
neshromážděno dostatečné množství dat a při použití širšího okna už nebylo možné stáhnout
výsledek k prostřednímu roku. Kontinuální výpočet magnituda kompletnosti se tak stal
vhodným řešením daného problému. Vzhledem k rozdílnému počtu jevů v různých časových
úsecích by bylo možné použít i různě široká kontinuální okna pro výpočet kompletnosti.
V raných letech ( 1960-1980) by byly použity širší okna a v pozdních letech (2000-2015) by
mohlo být vhodné použít okna užší.
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7 Závěr
Cílem této práce bylo odpovědět na dvě klíčové otázky ohledně kompletnosti seismických
katalogů v centrální a východní části USA. První otázka se týkala kompletnosti od roku 1970
v celé centrální a východní části USA definované podle souřadnic dr. Ellswortha. Otázka byla
zodpovězena výpočtem magnituda kompletnosti třemi metodami ve třech časových rozpětích
po odstranění vlivu zóny New Madrid. Z výsledků je j patrné, že tato oblast nemá
kompletnost Mc=3 od roku 1970. Kompletnost v období 1960-1980 dosahovala ve všech
metodách přibližně hodnoty Mc=4,5. V dalším období 1981-2000 již kompletnost dosahovalo
hodnoty Mc=3, ale stále neklesla pod tuto hranici. Až v posledním období (2001-2015)
kompletnost katalogu klesla pod Mc=3 i ve východní a centrální části USA.
Druhou otázkou bylo jaký vliv má spuštění hustější sítě stanic USArray na magnitudo
kompletnosti. V návaznosti na první otázku bylo ze stejných dat vypočteno magnitudo
kompletnosti metodou GFT pomocí kontinuálního výpočtu za použití sedmiletých oken.
Z výsledného grafu hodnot pak bylo zřejmé, že magnitudo kompletnosti je pod hodnotu
Mc=3 až v roce 2005 tj. z dat obsahující údaje z let 2002 až 2008. V roce 2008 dospěl
USArray do centrální části USA a změnil tak magnitudu kompletnosti. V návaznosti na tento
faktor je zcela zřejmé, že kompletnost před spuštěním USArray nedosahovalo hranice Mc=3.
Velký výskyt jevů o magnitudu M=3 může být také částečně
seismické monitorovací sítě ve východní a centrální části USA.

80

způsobený zahuštěním

Použitá literatura:
Aki, K. (1965). Maximum likelihood estimate of b in the formula log (N) = a − bM and its
confidence limits, Bull. Earthq. Res. Inst. Tokyo Univ., 43, 237-239.
Beall, J.J., Stark, M.A., Smith, J.L.B., a Kirkpatrick, A. (1999). Microearthquakes in the SE
Geysers before and after SEGEP injection. Geothermal Resources Council, Transactions, Vol.23,
pp.253-257
Buehler, J.S., and P.M. Shearer (2014). 'USArray Regional Phase Analysis', AGU Fall Meeting
2014, abstract #S23C-4504, 23, p. 4504
Busby, R. W., Woodward, R., Simpson, D. W., & Hafner, K. (2009, December). Delivering the
EarthScope Transportable Array as a Community Asset. In AGU Fall Meeting Abstracts (Vol. 1, p.
0024).
Cao, A. M., a S. S. Gao (2002). Temporal variation of seismic b-values beneath northeastern Japan
island arc, Geophys. Res. Lett. 29, no. 9,doi 10.1029/2001GL013775.
Davis, S. D. (1985). Investigations of Natural and Induced Seismicity in the Texas Panhandle, M.S.
Thesis, University of Texas, Austin, Texas, 230 pp.
Davis, S. D., C. Frohlich (1993). Did (or will) fluid injection cause earthquakes: Criteria for a
rational assessment. Seismol. Res. Lett., 64, 207-224,.
Deichmann, N., Giardini, D. (2009). Earthquakes induced by the stimulation of an enhanced
geothermal system below Basel (Switzerland). Seismological Research Letters, 80, 784-798
Denby, L., Mallows, C. Variations on the Histogram.Journal of Computational and Graphical
Statistics [online]. 2009,18(1), 21-31 [cit. 2016-08-07]. DOI: 10.1198/jcgs.2009.0002. ISSN 10618600.
Eisner, L., Jánská, E. (2012). Ongoing seismicity in the Dallas-Fort Worth area, The Leading Edge,
31 (12), 1462–1468.
Ellsworth, W. L. (2013). Injection-induced earthquakes. Science, 341(6142), 1225942.
Ellsworth, W. L., Hickman, S. H., Llenos, A. L., McGarr, A., Michael, A. J., & Rubinstein, J. L.
(2012). Are seismicity rate changes in the midcontinent natural or manmade?. presentation at the
Seismological Society of America,12.
Frohlich, C., Hayward, C., Stump, B., & Potter, E. (2011). The Dallas–Fort Worth earthquake
sequence: October 2008 through May 2009. Bulletin of the Seismological Society of
America, 101(1), 327-340.
Frohlich, C., Potter, E., Hayward, C., & Stump, B. (2010). Dallas-Fort Worth earthquakes
coincident with activity associated with natural gas production.The Leading Edge, 29(3), 270-275.
Gutenberg, B., C. F. Richter (1944). Frequency of earthquakes in california, Bull. Seismol. Soc.
Am., 34,184188.

Healy, J. H., Rubey, W. W., Griggs, D. T., Raleigh, C. B. (1968). The Denver Earthquakes, Science
161, 1301-1310.
Hough, S. E., Armbruster, J. G., Seeber, L., & Hough, J. F. (1999). On the modified Mercalli
intensities and magnitudes of the 1811/1812 New Madrid, central United States, earthquakes (No.
99-565). US Geological Survey,.
Horton.S (2012). Disposal of hydrofracking waste fluid by injection into subsurface aquifers
triggers earthquake swarm in central Arkansas with potential for damaging
earthquake.Seismological Research Letters [online]. 2012, 83(2), 250-260
Ishimoto, M., K. Iida (1939). Observations of earthquakes registered with the microseismograph
constructed recently, Bull. Earthq. Res. Inst.,
Kelson, K. I., G. D. Simpson, R. B. Van Arsdale, J. B. Harris, C. C. Haradan, and W. R. Lettis
(1996). Multiple Holocene earthquakes along the Reelfoot fault, central New Madrid seismic zone,
J. Geophys. Res. 101, 6151–6170.
Keranen, K. M., Savage, H. M., Abers, G. A., & Cochran, E. S. (2013). Potentially induced
earthquakes in Oklahoma, USA: Links between wastewater injection and the 2011 Mw 5.7
earthquake sequence. Geology, 41(6), 699-702.
Kim, W. Y. (2013). Induced seismicity associated with fluid injection into a deep well in
Youngstown, Ohio. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,118(7), 3506-3518.
Li, Q., Liu, M., Zhang, Q., & Sandvol, E. (2007). Stress evolution and seismicity in the centraleastern United States: Insights from geodynamic modeling. Geological Society of America Special
Papers, 425, 149-166.
Leptokaropoulos, K. M., Karakostas, V. G., Papadimitriou, E. E., Adamaki, A. K., Tan, O., & İnan,
S. (2013). A homogeneous earthquake catalog for western Turkey and magnitude of completeness
determination. Bulletin of the Seismological Society of America, 103(5), 2739-2751.
Mereu, R. F., Btunet, J., Morrisey, K., Price, B., and Yapp, A. (1986). A Study of the
Microearthquakes of the Gobles Oilfield Area of Southwestern Ontario, Bull. Seismol. Soc. Am. 76,
1215-1223.
Mcgarr, A. (199l). On a Possible Connection between three Major Earthquakes in California and Oil
Production, Bull Seismol. Soc. Am. 8l, 948-970.
Mignan, A., & Woessner, J. (2012). Estimating the magnitude of completeness for earthquake
catalogs. Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis, 1-45.
Milne, W. G., and Berry, M. J. (1976). Induced Seismic, in Canada, Eng. Geol. 10, 219-226.
Nuttli, O. W. (1979). Seismicity of the central United States. Reviews in Engineering Geology, 4,
65-94.
Naylor, M., Orfanogiannaki, K., & Harte, D. (2010). Exploratory data analysis: Magnitude, space,
and time. Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis, 10.

Obermeier, S. F., Gohn, G. S., Weems, R. E., Gelinas, R. L., & Rubin, M. (1985). Geologic
evidence for recurrent moderate to large earthquakes near Charleston, South
Carolina. Science, 227(4685), 408-411.
Pearson, C. (1981). The Relationship between Microseismicity and High Pore Pressures during
Hydraulic' Stimulation Experiments in Low Permeability Granitic Rocks, J. Geophys. Res. 86,
7855-7864.
Raleigh, C. B., Heal C, J. H., and Bredehoeft, J. D. (1972). Faulting and crustal stress at Rangely,
Colorado. In Flow and Fracture of Rocks (AGU Geophys. Monogr. Series 16) pp. 275 284.
Rogers, J. D., & Karadeniz, D. (2010). Overview of the seismic threat in the Central United States.
Rothe, G. H., and Lui, C.-Y. (1983). Possibility of Induced Seismicity in the Vicinity of the Sleepy
Hollow Oil Field, Southwestern Nebraska, Bull. Seismol. Soc. Am. 73, 1357-1367.
Rubinstein, J. L., Ellsworth, W. L., McGarr, A., & Benz, H. M. (2014). The 2001–present induced
earthquake sequence in the Raton Basin of northern New Mexico and southern Colorado. Bulletin
of the Seismological Society of America.
Rydelek, P. A., and I. S. Sacks (1989), Testing the completeness of earthquake catalogs and the
hypothesis ofself-similarity, Nature, 337
Shemeta, J. E., Eide, E. A., Hitzman, M. W., Clarke, D. D., Detournay, E., Dieterich, J. H., ... &
Mitchell, J. K. (2012). The potential for induced seismicity in energy technologies. The Leading
Edge, 31(12), 1438-1444
.Shi, Y., and B. A. Bolt (1982), The standard error of the magnitude- frequency b-value, Bull.
Seismol. Soc. Am.,72, 1677
Simpson, D. W., and Leith, W. (1985). The 1976and 1984 Gazli, U.S.S.R. Earthquakes--Were they
Induced? Bull. Seismol. Soc. Am. 75, 1465-1468
Stevens, A. E. (1980). History of some Canadian and adjacent American seismograph
stations. Bulletin of the Seismological Society of America, 70(4), 1381-1393.
Talwani, P., & Cox, J. (1985). Paleoseismic evidence for recurrence of earthquakes near Charleston,
South Carolina. Science, 229(4711), 379-381.
Wiemer, S., and M. Wyss (2000). Minimum magnitude of complete reporting in earthquake
catalogs: examples from Alaska, the Western United States, and Japan, Bull. Seism. Soc. Am. 90,
859–869.
Woessner, J., and S. Wiemer (2005), Assessing the quality of earthquake catalogues: Estimating the
magnitude of
completeness and its uncertainty, Bull. Seismol. Soc. Am., 95, doi:10.1785/012040007

