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BUDOWA WNÊTRZA ZIEMI A PRZEBIEG FAL SEJSMICZNYCH
Bezpoœrednie badania geologiczne wnêtrza Ziemi mog¹ byæ przeprowadzane do g³êbokoœci kilkunastu kilometrów. Badania pola grawitacyjnego Ziemi, zmian pola
magnetycznego czy wyrzucanej przez wulkan magmy s¹ istotnym Ÿród³em wiedzy o jej wnêtrzu, ale najwiêcej informacji o g³êbszych strefach Ziemi dostarczaj¹
obserwacje fal sejsmicznych powstaj¹cych podczas trzêsieñ ziemi. Prædkoúã fal sejsmicznych zale¿y od gæstoúci i sztywnoœci oúrodka, dlatego znajomoúã rozkùadu
prædkoúci fal sejsmicznych we wnætrzu Ziemi umoýliwia okreúlenie zmian tych parametrów wraz ze zmianà gùæbokoúci, co z kolei pozwala na wysuwanie hipotez
dotyczàcych budowy Ziemi. Na podstawie danych sejsmologicznych przyjêto, ¿e Ziemia ma budowê warstwow¹. Granice miêdzy warstwami wyznaczane s¹ przez
zmianê prêdkoœci fal sejsmicznych. G³ówne powierzchnie nieci¹g³oœci sejsmicznych wydzieli³y skorupê ziemsk¹, p³aszcz oraz j¹dro zewnêtrzne i wewnêtrzne.
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Fale sejsmiczne rozchodz¹ sie z ogniska we wszystkich kierunkach.
Prêdkoœæ fal zmienia siê wraz z g³êbokoœci¹. Fale natrafiaj¹c na
granicê oœrodków ró¿ni¹cych siê w³asnoœciami sprê¿ystymi ulegaj¹
odbiciom i za³amaniom.
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Skorupa
sk³ada siê z trzech zasadniczych warstw: osadowej, granitowej i
bazaltowej. Na kontynentach mi¹¿szoœæ skorupy waha siê od 20 do
70 km, a w oceanach od 5 do 15 km. Prêdkoœæ fal P wynosi od 5 do
8 km/s, a fal S od 3.5 do 4.5 km/s.
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P³aszcz
ma sta³¹ konsystencjê i zbudowany jest ze ska³y zwanej
perydotytem w sk³ad której wchodz¹ minera³y zawieraj¹ce
g³ównie zwi¹zki krzemu, magnezu i ¿elaza. Prêdkoœæ fal P
waha siê od 8 do 13 km/s, fal S od 4.5 do 7 km/s.
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J¹dro zewnêtrzne
zbudowane jest g³ównie z ¿elaza. Prêdkoœæ fal P waha siê od
8 do10 km/s. Poniewa¿ fale S nie przechodz¹ przez j¹dro
wywnioskowano, ¿e jest ono ciek³e.
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J¹dro wewnêtrzne
na podstawie poœrednich danych uwa¿a siê za sta³e.
Zbudowane jest g³ównie z ¿elaza. Prêdkoœæ fal P w j¹drze
wynosi oko³o 11 km/s, a fal S oko³o 3.5 km/s.
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Górn¹ czêœæ p³aszcza wraz ze skorup¹
nazywamy litosfer¹. Obszar ten
charakteryzuje sie du¿¹ sztywnoœci¹.
Wykazuj¹ca w³aœciwoœci plastyczne
astenosfera to warstwa obni¿onej
prêdkoœci fal sejsmicznych.
Obserwowany w mezosferze wzrost
prêdkoœæ rozchodzenia siê fal
sejsmicznych, wskazuje na wzrost
gêstoœci ska³ w tej strefie.
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Strefa cienia
Bezpoœrednie fale P obserwuje siê do
odleg³oœci 103° od epicentrum. Od
103° do 143° fala P nie wystêpuje,
natomiast pojawia siê ponownie od
143°. Obszar do którego fala P nie
dociera nazywamy stref¹ cienia. Strefa
ta powstaje na skutek za³amania fal na
j¹drze Ziemi.
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Do oznaczania poszczegó³nych fal stosuje sie symbole
miêdzynarodowe. Fale pod³u¿ne opisuje siê liter¹ P,
poprzeczne S. Fale raz odbite od powierzchni ziemi
oznacza siê PP, SS , dwa razy PPP itd. Fale odbite od
powierzchni j¹dra oznacza siê przy pomocy litery c u do³u
symbolu fali (PcP, ScS) a fale przechodz¹ce przez j¹dro
liter¹ K (PKP) przy symbolu fali.
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Pg Sg
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astenosfera
mezosfera

S3
warstwa osadowa
warstwa granitowa
nieci¹g³oœæ Conrada
warstwa bazaltowa
nieci¹g³oœæ Moho
p³aszcz

Rozchodzenie siê fal sejsmicznych w skorupie
kontynentalnej przy p³ytkim trzêsieniu

Doln¹ granic¹ skorupy ziemskiej jest
nieci¹g³oœæ Mohorovièicia
(MOHO). W strefie tej wystêpuje
wzrost prêdkoœci fal pod³u¿nych od
oko³o 7 km/s do nieco powy¿ej 8
km/s. Nieci¹g³oœæ Moho zosta³a
odkryta w 1909 roku przez
chorwackiego sejsmologa Andrijæ
Mohorovièicia.
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Kierunek drogi fali

Kierunek drogi fali

Fale powierzchniowe Rayleigh’a

Fale powierzchniowe Love’a

Fale pod³u¿ne (P)

Fale poprzeczne (S)

Fale powierzchniowe (L)

Fale te powoduj¹ zmiany objêtoœci oœrodka
przez który przechodz¹ - zagêszczenia
(kompresja) i rozrzedzenia (dylatacja). Cz¹stki
oœrodka drgaj¹ wzd³u¿ drogi fali dlatego nazywa
siê je falami pod³u¿nymi.

Czastki oœrodka drgaj¹ prostopadle do kierunku
rozchodzenia sie fali dlatego nazywa siê je
falami poprzecznymi. W tym samym oœrodku
prêdkoœæ fal S jest zawsze mniejsza (oko³o
1.8 razy) ni¿ prêdkoœæ fal P. Fale poprzeczne
poruszaj¹ siê tylko w oœrodkach sta³ych.

Fale pod³u¿ne i poprzeczne po dotarciu do powierzchni ziemi wzbudzaj¹ dwa
rodzaje fal powierzchniowych: fale Rayleigh’a i fale Love’a. Fale te
rozchodz¹ sie z miejsca najwczeœniej uderzonego tj. od epicentrum. Fale te
poruszaj¹ siê z prêdkoœci¹ od 3 do 3.8 km/s.

