
TECHNIKA | Nie ma sposobów 
zapobiegania powstawaniu fal tsunami, 
ale mo!na przed nimi ostrzega".

KRZYSZTOF KOWALSKI

Tsunami po podmorskich 
wstrz!sach ko"o Sumatry na 
Oceanie Indyjskim w 2004 r. 
spowodowa"o #mier$ ok. 300 
tys. osób. W 2011 r. tsunami 
zniszczy"o japo%sk! elektrow-
ni& atomow! Fukushima. 

Tegoroczne majowe trz&sie-
nie ziemi w Chile wprawdzie 
nie spowodowa"o tsunami, ale 
panik& wywo"a"o. Jest zrozu-
mia"e, 'e ludno#$ w regionach 
zagro'onych reaguje histe-
rycznie na wie#$ o podwod-
nych wstrz!sach.

Na szcz&#cie #wiat przestaje 
by$ pasywny wobec tego zja-
wiska, rozwijane s! systemy 
ostrzegania przed katakli-
zmem. Z najnowsz! propozy-
cj! wyst!pi"y Chiny. 

Fale tsunami mog! osi!ga$ 
przy brzegu wysoko#$ kilku-
nastu, a nawet kilkudziesi&ciu 
metrów, ale na otwartym mo-
rzu zazwyczaj nie przekracza-
j! jednego metra, dlatego 
trudno odró'ni$ fal& tsunami 
od zwyk"ego zafalowania wy-
wo"anego wiatrem. 

Po chi!sku

Zdaniem chi%skich geofizy-
ków z Uniwersytetu Jiao Tong 
w Szanghaju mo'na wykrywa$ 
i mierzy$ w czasie rzeczywi-
stym powstawanie i zmiany 
wysoko#ci tych fal w trakcie 
ich przesuwania si&. Umo'liwi 
to pole magnetyczne fal tsuna-
mi #ledzone przez odpowied-
nio wyposa'one satelity.

Przed kilkoma laty geofizy-
cy francuscy wykazali, 'e 
mo'liwe jest zauwa'enie tsu-
nami dzi&ki wibracjom, jakie 
wytwarzaj! w jonosferze 
– zjonizowanej warstwie at-
mosfery powy'ej 50–60 km. 
Podobnie jak w przypadku 
l!dowego trz&sienia ziemi, 
tak'e podczas wstrz!su sej-
smicznego pod dnem – na 
powierzchni oceanu powstaj! 
fale akustyczne, które wzno-
sz! si& pionowo, docieraj! do 
jonosfery i wywo"uj! tam 
rozmaite fizyczne zak"ócenia. 
Dzi&ki obserwacjom dokona-
nym podczas niszczycielskie-
go tsunami na Sumatrze, 
francuscy geofizycy stworzyli 
model tych zak"óce%. Wykaza-
li, 'e amplituda sygna"ów w 
jonosferze mo'e by$ skorelo-
wana z amplitud! tsunami na 
pe"nym morzu. 

Chi%scy geofizycy chc! 
pój#$ o krok dalej. Twierdz!, 
'e mo'na wykrywa$ i mierzy$ 
rozprzestrzenianie si& tsuna-
mi dzi&ki innej metodzie tele-
detekcji – potrzebny jest do 
tego magnetometr umieszczo-
ny na pok"adzie balonu lub 
satelity. 

S"ona morska woda zawiera 
jony (atomy obdarzone "adun-
kiem elektrycznym). Ruch tej 
wody wp"ywa na pole magne-
tyczne Ziemi, zmienia je lokal-
nie, tworzy anomalie. Chi%scy 
badacze stworzyli model opi-
suj!cy sygna" wytwarzany w 
polu magnetycznym Ziemi 

przez fale zwyk"e i fale tsuna-
mi. Naukowcy porównali mo-
del z prawdziwym sygna"em 
zarejestrowanym podczas 
tsunami na Sumatrze w 2004 r. 
oraz w Chile w 2010 r. Model 
jest bardzo zbli'ony do zapi-
sów rzeczywistych. 

Zdaniem geofizyków z Uni-
wersytetu Jiao Tong w Szan-
ghaju na zarejestrowanie ta-
kiego prawdziwego sygna"u 
powinna by$ przygotowana 
ca"y czas sie$ satelitów 
umieszczonych na niskiej or-
bicie, a je#li to niemo'liwe, 
ta%sza sie$ balonów rozmiesz-
czona nad oceanami. 

Ró"nica szybko#ci

Zanim powstanie chi%ski 
system ostrzegania, w pe"ni 
zacznie funkcjonowa$ amery-
ka%ski system DART – Deep-
-ocean Assessment and Re-
porting of Tsunami. Jest to sie$ 
39 stacji zainstalowanych m.in. 
w regionach najcz&#ciej nawie-
dzanych przez tsunami – Ha-
wajów i Wysp Salomona. Sta-
cje dostarczaj! w czasie rze-
czywistym informacje o 
gro(bie fal tsunami, jakie mog! 
dosi&gn!$ wybrze'y wysp na 
Oceanie Spokojnym, Australii, 
Indonezji, Zatoki Meksyka%-
skiej, Morza Karaibskiego. 
Systemem tym zawiaduje 
ameryka%ska NOAA – Natio-
nal Oceanic and Atmospheric 
Administration. 

Fale tsunami poruszaj! si& 
na oceanie z pr&dko#ci! 750 
km/godz., fale sejsmiczne z 
pr&dko#ci! 30 000 km/godz. 
Ta ró'nica stwarza mo'liwo#$ 
uprzedzenia ludno#ci o nie-
bezpiecze%stwie. Po zlokalizo-
waniu wstrz!su sejsmicznego 
okre#lana jest g"&boko#$, na 
jakiej wyst!pi", i jego si"a. Ze-
stawienie tych parametrów z 
g"&boko#ci! akwenu, pod 
dnem którego dosz"o do 
wstrz!su, umo'liwia wyzna-
czenie przypuszczalnego 
czasu dotarcia tsunami do 
okre#lonych miejsc na wy-
brze'u i wysoko#$ fali – w za-
le'no#ci od ukszta"towania 
dna przy tym l!dzie. 

Obliczenia dokonywane s! 
b"yskawicznie przy pomocy 
specjalnego programu kom-
puterowego. W przypadku, 
gdy przewidywana wysoko#$ 
fali stanowi zagro'enie, auto-
matycznie wysy"any jest sygna" 
ostrzegawczy do odpowied-
nich s"u'b. Daje to szans& na 
ewakuacj& ludno#ci.

Si$y po$%czone

80 proc. tsunami wyst&puje 
na Pacyfiku, 10 proc. na Oce-
anie Indyjskim i tyle samo na 
pó"nocno-wschodnim Atlan-
tyku i na Morzu )ródziemnym. 
Ale na dwóch ostatnich akwe-
nach zniszczenia mog! by$ 
wyj!tkowo du'e ze wzgl&du na 
intensywn! urbanizacj& wy-
brze'y. W 1755 r. tsunami zabi-
"o w Lizbonie 30 tys. ludzi, w 
1908 r. poch"on&"o w Messynie 
85 tys. ofiar. 

Dlatego, z Inicjatywy Komisji 
Oceanograficznej UNESCO, 
31 zainteresowanych krajów 
atlantyckich i #ródziemnomor-
skich zacz&"o tworzy$ system 
ostrzegania podobny do ame-
ryka%skiego. Pierwszy test 
odby" si& rok temu, ostrze'enie 
zosta"o wys"ane z Turcji, z In-
stytutu Bada% Sejsmicznych w 
Stambule – elektronicznie, 
faksem i przez GTS – Globalny 
System Telekomunikacyjny. 

Niezale'nie od tej inicjaty-
wy, w zachodniej cz&#ci Morza 
)ródziemnego specjali#ci 
francuscy tworz! odr&bny 
system ostrzegania obejmuj!-
cy tak'e atlantyckie wybrze'e 
Francji. W Bruyeres-le-Chatel 
pod Pary'em ulokowana jest 
stacja, do której przekazywane 
b&d! wszystkie sygna"y. Tam 
opracuje je specjalny program 
komputerowy. Odpowiednio 
spreparowane wiadomo#ci, z 
oznaczeniem stopnia ewentu-
alnego zagro'enia, b&d! 
przekazywane na bie'!co 
w"adzom, urz&dom i osobom 
odpowiedzialnym za bezpie-
cze%stwo cywilne kraju. 

Kompletny komunikat z 
najdrobniejszymi szczegó"ami 
dotrze do wszystkich zaintere-
sowanych najpó(niej w ci!gu 
15 minut. Umo'liwiaj! to ante-
ny zainstalowane we Francji, 
W"oszech, Grecji i Turcji. Ante-
ny przeka'! sygna"y rejestro-
wane przez tradycyjne stacje 
sejsmiczne oraz przez nowe 
urz!dzenia specjalnie zapro-
jektowane na potrzeby tego 
systemu – maregrafy i tsuna-
mimetry.

Podwodne 
obserwatoria

W regionie wyspy Honsiu 
Japonia tworzy specjaln! sie$ 
na g"&boko#ci od 2 do 4 km. 
Naukowcy z Japo%skiej Agen-
cji Bada% i Technologii Mor-
skich umieszcz! tam na dnie 
zestawy aparatury pomiaro-
wej. Zainstaluj! 20 modu"ów 
badawczych w odleg"o#ci kil-
kunastu kilometrów jeden od 
drugiego. )wiat"owód po"!czy 
wszystkie modu"y ze stacj! 
analityczn! na l!dzie. Ze stacji 

przez Internet informacje 
b&d! wysy"ane do wszystkich 
odpowiednich placówek w 
Japonii, naukowych i admini-
stracyjnych, które mog! zarz!-
dzi$ ewakuacj&. Tak'e na-
ukowcy b&d! mogli wp"ywa$ 
na pomiary, mog! programo-
wa$ modu"y w taki sposób, 
aby uzyskiwa$ potrzebne in-
formacje. 

Niemcy wyposa'yli indone-
zyjskie wyspy Sumatr& i Jaw& 
w system ostrzegania GITEWS 
(German Indonesian Tsunami 
Early Warning System). Sk"ada 
si& on z 10 p"ywaj!cych boi z 
aparatur! GPS rejestruj!c! 
przechodz!ce tsunami. 

Na Tajwanie uruchomiono 
system ostrzegania przed 
tsunami. Stworzyli go japo%-
scy specjali#ci z firmy Nippon 
Electric Company. Podmorski 
kabel przekazuje informacje 
do komputera w bazie opera-
cyjnej. Tworz! one obraz tego, 
co dzieje si& pod wod!, reje-
strowane s! nawet d(wi&ki 
wysy"ane przez delfiny. Dzi&ki 
tym d(wi&kom system ostrze-
ga z 10-sekundowym wyprze-

dzeniem o wstrz!sie sejsmicz-
nym na wybrze'u oraz  z 
10-minutowym wyprzedze-
niem o nadchodz!cej fali tsu-
nami.  

Niestety, systemy ostrzega-
nia maj! jedn! zasadnicz! 
wad&: nie dzia"aj! na obszarze 
znajduj!cym si& blisko epicen-
trum wstrz!su. Na przyk"ad do 
punktu oddalonego o 500 km 
od epicentrum fala sejsmiczna 
dociera po 80 sekundach, fala 
tsunami po 40 minutach, co 
daje czas na og"oszenie alarmu 
i pospieszn! ewakuacj&. Ale do 
punktu oddalonego o 50 km 
od epicentrum tsunami dotrze 
po 4 minutach, co wystarcza 
zaledwie na og"oszenie alar-
mu, a praktycznie nie pozosta-
wia czasu na jak!kolwiek reak-
cj&. 

Tsunami, jakie spustoszy"o 
Indonezj& w 2004 r., mia"o 
12 m wysoko#ci. Na Fukushi-
m& zwali"a si& 15-metrowa 
fala. Najwy'sza udokumento-
wana fala tsunami wyst!pi"a w 
1964 r. na Alasce w ma"ej zato-
ce Valdez – mia"a 67 m wyso-
ko#ci. *

Nadchodzi 
oceaniczny 
zabójca 

A17& rp.pl/nauka Sobota – niedziela
10 – 11 sierpnia 2013 CCywilizacjaywilizacja


