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(73) ТУРБАЛ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
(57) Спосіб прогнозування афтершоків, при якому 

враховують наявність хвиль-генераторів, які були 
породжені основним поштовхом, який відрізня-

ється тим, що хвилі-генератори ідентифікують, 

визначаючи умовні швидкості між епіцентрами 
окремих землетрусів, виділяють з усієї множини 
землетрусів, які відбулись раніше, окремі підпослі-
довності, що були зумовлені одним солітоном-
генератором, визначають прогнозну швидкість 
кожного солітона з врахуванням її експоненційного 
спадання в часі та прогнозну траєкторію в класі 
логарифмічних спіралей та оцінюють їх положення 
в заданий момент часу, області, утворені сукупніс-
тю координат усіх солітонів, вважають сейсмо-
небезпечними в заданий момент часу. 

 

 
Корисна модель належить до області сейсмо-

логії, а саме до способів визначення сейсмонебез-
печних зон і може бути використана при побудові 
короткотермінових прогнозів землетрусів. 

Відомий спосіб прогнозування координат та 
магнітуд землетрусів в сейсмонебезпечних зонах, 
що включає визначення у регіоні координат епіце-
нтрів, часу та магнітуд поздовжніх та поперечних 
хвиль землетрусів, що відбулись раніше, виділен-
ня по отриманим даним сейсмонебезпечних вузлів 
в точках перетину ліній, які проводять на карті, 
з'єднуючи послідовно в часі епіцентри землетру-
сів, для яких магнітуда поздовжніх хвиль більша за 
магнітуду поперечних, визначення наявності та 
координат корових розломів у тому ж регіоні, та 
прогнозування більшого значення магнітуд в сей-
смонебезпечних зонах, що відповідають цим вуз-
лам, у порівнянні з величинами магнітуд в сейсмо-
небезпечних вузлах, що відповідають розміщенню 
інших вузлів (патент Росії № 2168749, G01V11/00, 
2001.06.10). 

Недоліком даного способу є те, що в ньому не 
забезпечується достатня точність визначення часу 
та місця землетрусів і за рахунок цього знижується 
його ефективність. 

Найбільш близьким до корисної моделі є спо-
сіб прогнозування землетрусів, в якому врахову-
ють породження великим землетрусом та нерів-
номірністю обертання Землі пар особливих D-
хвиль, що мають характер широтного кільця і ру-
хаються від полюсів до екватора вздовж меридіа-
нів Землі, причому землетруси виникають як ре-
зультат проходження таких хвиль через області 

накопичення сейсмічної енергії (Е.М. Кудрявцев, 
Е.Ф. Макляев, С.Д. Зотов "Медленные уединенные 
упругие волны как возможная реализация гипоте-
тических D-волн Ш.А Губермана, провоцирующих 
землетрясения в его модели". М.: "ФИАН", 2009.-
20 с. - прототип). 

Використання цього способу відбувається на-
ступним чином. Визначають гіпотетичні положення 
D-хвиль, області їх перетину наносяться на карту і 
вважаються такими, де ймовірним є виникнення 
землетрусу в потенційному вогнищі на відповідній 
широті. На основі цього будують прогноз землет-
русів. 

Недоліком даного способу є те, що прогноз 
дозволяє визначити лише широту, на якій може 
відбутись землетрус і, отже, не завжди дозволяє 
точно спрогнозувати епіцентр землетрусу, за ра-
хунок цього знижується його ефективність. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
розробити такий спосіб прогнозування афтершо-
ків, при якому хвилі-генератори ідентифікують, 
визначаючи умовні швидкості між епіцентрами 
окремих землетрусів, виділяють з усієї множини 
землетрусів, які відбулись раніше, окремі підпослі-
довності, що були зумовлені одним солітоном-
генератором, визначають прогнозну швидкість 
кожного солітона з врахуванням її експоненційного 
спадання в часі та прогнозну траєкторію в класі 
логарифмічних спіралей та оцінюють їх положення 
в заданий момент часу, області, утворені сукупніс-
тю координат усіх солітонів, вважають сейсмоне-
безпечними в заданий момент часу, що дозволяє 
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точніше визначати час землетрусу і за рахунок 
цього підвищити його ефективність. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
способі прогнозу афтершоків враховують наяв-
ність хвиль-генераторів, які були породжені основ-
ним поштовхом, хвилі-генератори ідентифікують, 
визначаючи умовні швидкості між епіцентрами 
окремих землетрусів, виділяють з усієї множини 
землетрусів, які відбулись раніше, окремі підпослі-
довності, що були зумовлені одним солітоном-
генератором, визначають прогнозну швидкість 
кожного солітона з врахуванням її експоненційного 
спадання в часі та прогнозну траєкторію в класі 
логарифмічних спіралей та оцінюють їх положення 
в заданий момент часу, області, утворені сукупніс-
тю координат усіх солітонів, вважають сейсмо-
небезпечними в заданий момент часу. 

Ідентифікація хвиль-генераторів дозволяє оці-
нити час землетрусу при наявності передвісників. 

Визначення умовних швидкостей між епіцент-
рами землетрусів дозволяє ідентифікувати хвилі-
генератори. 

Виділення з усієї множини землетрусів, які ві-
дбулись раніше, окремих підпослідовностей, що 
були зумовлені одним солітоном-генератором, 
дозволяє будувати траєкторії солітонів. 

Визначення прогнозованої швидкості та про-
гнозної траєкторії кожного солітона дозволяє оці-
нити положення солітона в заданий момент часу. 

Сукупність координат усіх солітонів-
генераторів дозволяє визначити сейсмонебезпечні 
області. 

При таких особливостях способу забезпечу-
ється точніше визначення часу землетрусу та за 
рахунок цього підвищується його ефективність. У 
відомих способах не забезпечується точне визна-
чення часу землетрусу та за рахунок цього знижу-
ється їх ефективність. 

Описаний спосіб прогнозування землетрусів в 
даний час невідомий. Сказане дозволяє зробити 
висновок про те, що нові суттєві ознаки цієї корис-
ної моделі, порівняно з іншими існуючими спосо-
бами, сприятимуть досягненню нового технічного 
результату - створення умов для точного визна-
чення часу землетрусу та за рахунок цього підви-
щення його ефективності. 

На кресленні зображено приклад прогнозу для 
регіону, що знаходиться на південному заході від 
острова Суматра. 

Відомою є інформація про гіпоцентри та час 
початку десяти землетрусів, що відбулись в цьому 
регіоні в період з 26.10.10 по 27.10.10, їх епіцентри 
позначені цифрами від 0 до 9 в порядку зростання 
моментів часу їх початку. Прогнозні траєкторії зо-
бражені на кресленні кривими 10. Епіцентр 11 про-
гнозованого землетрусу. 

У відповідності з заявленим способом, прогно-
зований землетрус був зумовлений солітоном з 
прогнозною траєкторією 10. Відповідний прогноз 
будується з використанням критерію спадання 
гіпотетичних швидкостей та при відсутності обме-
жень випуклості швидкостей та траєкторій. З усієї 
множини землетрусів виділяють окремі підпослі-
довності, що були зумовлені одним солітоном-
генератором. Для цього визначають умовні швид-
кості з співвідношення: 
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Визначають прогнозну швидкість 
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екцію прогнозної траєкторії на поверхню Землі в 
класі функцій виду 

     0m0201 ec...ececr m21



. 

Наявність прогнозної траєкторії 10 та швидко-
сті дозволяє визначити координати солітона, що є 
генератором наступного землетрусу, в заданий 
момент часу. 

Використання заявленого способу має ряд пе-
реваг. До них необхідно віднести можливість під-
вищити точність оцінки часу землетрусу та, за ра-
хунок цього, підвищити ефективність способу. 
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