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1 Bakgrund

Jordbävningar orsakar fruktansvärda tragedier världen över och man har fortfaran-
de inga bra metoder för att förutsäga när nästa stora jordskalv skall ske. Detta beror
bland annat p̊a bristen p̊a tillförlitliga data som sträcker sig mer än n̊agra hundra
år tillbaka i tiden. Genom att undersöka enkla modeller som uppvisar likheter med
verkliga data, kan man bättre först̊a de mekanismer som ligger bakom statistiken.
I den här övningen undersöker vi en minimalistisk modell för jordbävningar. Trots
modellens enkelhet framträder en komplex dynamik.

2 Teori

Gutenberg-Richters lag och karakteristiska jordbävningar

Det har länge varit känt att jordbävningars frekvens som funktion av den frigjorda
energin för varje jordbävning följer en relation som är känd som Gutenberg-Richters

lag

f ∝ S−b (1)

där f är antalet jordbävningar per tid för en given storlek S, definierad som den
frigjorda energin för den aktuella magnituden, och exponenten b är en ”universell
konstant” där b ∼ 0.5− 1.5. Gutenberg-Richters lag säger allts̊a att jordbävningar
med större magnitud är ovanligare än de med mindre magnitud – vilket man f̊ar
säga verkar högst rimligt. Emellertid är detta inte hela sanningen. D̊a man har
studerat data fr̊an enskilda förkastningar visar det sig att Gutenberg-Richters lag
bara gäller p̊a global skala, d.v.s. när man tar medelvärden över stora geografiska
omr̊aden och många olika förkastningar.

Studerar man data fr̊an enskilda förkastningar är det en bitvis annorlunda bild
som framträder. För små jordbävningar tycks ekvation (1) fortfarande gälla, men
dessa mindre jordskalv avbryts av massiva jordskalv som kallas ”karakteristiska
jordbävningar”. De kallas karakteristiska för att jordbävningens storlek bestäms
av den maximala energin som kan lagras i förkastningen innan en jordbävning
sker. De karakteristiska jordbävningarna är viktiga av flera skäl; de har den största
magnituden och de förekommer relativt sett oftare än jordbävningar av mindre
storlek – det är de karakteristiska jordbävningarna som ställer till mest skada.

En minimalistisk modell

I v̊ar förenklade modell ser vi förkastningen som N l̊ador staplade ovanp̊a varandra
där vi indexerar l̊adorna med heltal fr̊an 0 till N − 1. Dynamiken modelleras se-
dan genom att ladda l̊adorna med stresspartiklar och systemet laddas ur via den
nedersta l̊adan med index 0. Dessa urladdningar är det vi i modellen kallar för
jordbävningar.

Stressladdningen och urladdningarna följer fyra enkla regler:
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• De inkommande partiklarna kommer en och en, med ett konstant tidsinter-
vall. V̊ar naturliga tidsenhet är intervallet mellan det att partiklar läggs till
i systemet.

• Partiklarna fördelas jämt över de N l̊adorna, s̊a att sannolikheten att ta emot
en partikel är densamma för alla l̊adorna fr̊an l̊ada 0 till l̊ada N − 1.

• Om en partikel kommer till en l̊ada där det finns en stresspartikel händer
inget. En l̊ada kan allts̊a bara vara tom eller icke-tom.

• L̊adan med index 0 är speciell. När en partikel landar i l̊ada noll sker det
en jordbävning, och det sker genom att alla icke-tomma l̊ador som är i di-
rekt förbindelse med l̊ada 0 töms. Den frigjorda energin fr̊an en jordbävning
modelleras av antalet tömda l̊ador.

Antag exempelvis att l̊ada 1 till k − 1 är icke-tom men l̊ada k är tom. Om det nu
landar en partikel i l̊ada 0 s̊a töms alla l̊ador fr̊an l̊ada 0 till och med l̊ada k − 1.
Jordbävningens storlek var allts̊a i det här fallet k. I v̊ar modell har en karakteristisk
jordbävning storleken N .

Analytisk behandling av sm̊a system

När vi senare ska skriva ihop v̊art program ska vi bland annat titta p̊a hur för-
delningen av jordbävningarnas storlek ser ut, och jämföra denna fördelning med
ekvation (1). Innan vi kastar oss in i programmerandet är det dock en god idé att
fundera p̊a vad vi kan göra med bara penna och papper. Dessa beräkningar utgör
ocks̊a en grund för verifiering av att programmet gör rätt sak i de allra enklaste
fallen.

L̊at oss säga att vi har ett system med storlek N . Eftersom vi bara bryr oss om
huruvida l̊adorna är tomma eller icke-tomma s̊a måste det finnas 2N olika tillst̊and,
men av dessa är alla som inneh̊aller en partikel i l̊ada 0 instabila, och det ger 2N−1

olika stabila tillst̊and. Vi vill nu veta sannolikheten för var och en av dessa tillst̊and,
där vi l̊ater pi(t) beteckna sannolikheten för att systemet befinner sig i tillst̊and i
vid tidpunkten t för i = 1, . . . , 2N−1. Betrakta sannolikheten för att systemet n̊ar
tillst̊and i vid tiden t under antagandet att det befann sig i tillst̊and k vid tiden
t− 1. Denna sannolikhet betecknar vi med Tik; en s̊a kallad överg̊angssannolikhet.
Den totala sannolikheten för tillst̊and i vid tiden t uppfyller därmed

pi(t) =

2N−1

∑

k=1

Tikpk(t− 1) . (2)

Detta kan vi ocks̊a skriva som en matrisekvation

p(t) = Tp(t− 1) (3)

där p är en kolonnvektor med elementen pi och T är en 2N−1 × 2N−1-matris som
kallas transfer-matris. Vi vet att sannolikhetsfördelningen över tillst̊and vid tiden t
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helt bestäms av motsvarande fördelning vid föreg̊aende tidpunkt. Därför kan man
skriva om ekvation (3) som

p(t) = Tp(t− 1) = T
2p(t− 2) = · · · = T

tp(0). (4)

Man kan visa att systemet alltid g̊ar mot en jämviktsfördelning

pe = lim
t→∞

p(t) (5)

som uppfyller

pe = Tpe . (6)

När sannolikhetsfördelningen över tillst̊and har n̊att jämvikt s̊a händer det inte
längre n̊agot med denna fördelning. Ekvation (6) är en egenvärdesekvation och den
säger att vi f̊ar jämviktsfördelningen pe genom att finna egenvektorn med egenvärde
1 till transfer-matrisen T.

Genom ovanst̊aende analys kan vi bestämma jämviktsfördelningen för v̊art sy-
stem, s̊a att vi vet hur sannolika alla v̊ara 2N−1 tillst̊and är. L̊at PQ(S) beteckna
sannolikheten för att en jordbävning av storlek S skall inträffa för S = 1, 2, . . . , N .
För att räkna ut detta måste vi först leta upp alla tillst̊and i bland v̊ara 2N−1

möjliga tillst̊and för vilka ett skalv av storlek S är möjliga. Sannolikheten för att
en jordbävning utlöses nästa tidssteg är 1/N och det ger

pQ(S) =
1

N

(S)
∑

i

pei (7)

där summan endast löper över de tillst̊and i (av de totalt 2N−1) som gör det möjligt
att f̊a en jordbävning av storlek S i nästa tidssteg.

Nu kan vi betrakta ett system av storlek tv̊a. I detta fall kan systemet bara
befinna sig i 2 olika tillst̊and; (1) b̊ada l̊ador är tomma eller (2) den undre l̊adan är
tom medan den övre har en partikel. Det ger transfer-matrisen

T =

(

T11 T12

T21 T22

)

=

(

1
2

1
2

1
2

1
2

)

. (8)

med egenvektorn

pe =

(

p1
p2

)

=

(

1
2
1
2

)

. (9)

Detta fall blir särskilt enkelt eftersom vi bara kan f̊a jordbävningar av storlek
ett om vi befinner oss i tillst̊and 1 och bara kan f̊a jordbävningar av storlek tv̊a om
vi befinner oss i tillst̊and 2. Vi f̊ar allts̊a pQ(1) = pQ(2) = 1

4 . Sannolikheten för att
inget skalv inträffar betecknas av pQ(0) som i detta fall är 1

2 .

• Uppgift 1a: Upprepa analysen ovan för ett system med storlek tre. Den-
na uppgift saknar redovisningskrav men förväntas vara till stor nytta för
felsökning av programkod som senare skickas in och testas automatiskt.
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Den exakta analysen blir snabbt ohanterlig för växande N eftersom man hands-
kas med en kvadratisk matris som har sidan 2N−1 och därmed 22N−2 element. Den-
na matris blir sv̊arhanterad när N närmar sig 15 och praktiskt taget omöjlig att
hantera för N över 20. För att kunna testa modellen för intressanta systemstorlekar
krävs stokastisk modellering som är kärnan i denna simuleringsuppgift.

3 Programmeringsuppgifter

Den första programmeringsuppgiften kommer att g̊a ut p̊a att skriva en klass som
representerar ett jordbävningssystem av en given storlek N . Denna klass skall sedan
användas till att samla ihop statistik över ett stort antal jordbävningar.

Senare uppgifter handlar om statistikinsamling för att rita histogram och un-
dersöka olika aspekter av modellen. I detta ing̊ar det att jämföra statistik fr̊an
modellen med Gutenberg-Richters lag samt att undersöka hur de karakteristiska
jordbävningarna fördelas över tiden.

I en undersökning av jordbävningarnas frekvens som funktion av magnitud
behöver man ta hänsyn till att magnituden hos en jordbävning definieras som pro-
portionell mot logaritmen av den frigjorda energin. I ovanst̊aende härledningar st̊ar
pQ(S) för sannolikheten att en jordbävning av storleken S sker under ett tidssteg.
Sambandet mellan storlek S och magnitud m kan uttryckas enligt

am = S/S0 (10)

där a är den s̊a kallade basen i magnitudskalan och S0 är storleken p̊a en jordbävning
med magnitud 0.

L̊at PQ(S1) st̊a för sannolikheten för en jordbävning av storlek S för S ≥ S1.
Det betyder att

PQ(S1) =

∞
∑

S=S1

pQ(S) (11)

och om man dessutom approximerar bort heltalsnaturen hos S kan man skriva

pQ(S) = −
dPQ(S)

dS
. (12)

L̊at F beteckna frekvensen av jordbävningar med magnitud m eller större. D̊a kan
man bestämma jordbävningarnas frekvens f per magnitud enligt

f = −
dF

dm
. (13)

Derivering av ekvation (10) ger

dS

dm
= S0a

m ln a = S ln a (14)
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och

f = −
dF

dS

dS

dm
= −

dF

dS
S ln a ∝ −

dPQ

dS
S = SpQ(S) . (15)

Om man utg̊ar fr̊an Gutenberg-Richters lag f ∝ S−b, f̊ar man att SpQ(S) ∝ S−b

och pQ(S) ∝ S−1−b. Detta visar att man f̊ar fram olika exponenter berorende p̊a
om man delar in sina histogram linjärt efter S eller använder en magnitudbaserad
logaritmisk indelning. Detta är viktigt att tänka p̊a när man jämför olika histogram.

Redovisning

Redovisningen av denna simuleringsövning best̊ar av inskickade svar i form av pro-
gramkod och numeriska data. Detaljerade instruktioner om utförande och inlämning
av datoruppgifterna hittas p̊a följande websida:
home.thep.lu.se/fyta11/Simulations/Earthquake/exercises.php
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