
Samenvatting (Summary in Dutch)
In dit proefschrift werd met behulp van reistijdentomografie een globaal ruimtelijk hoogop-
gelost P-golven snelheidsmodel van de aardkorst en -mantelopgesteld. Verbeteringen in
vergelijking met vorige modellen werden bereikt door het toevoegen van nieuwe data en het
uitbreiden van de methode voor het gebruik van 3-D referentiemodellen.
De nieuw opgestelde data-set bestaat uit een selectie van reistijden van de actuele EHB-
catalogus (Engdahlet al., 1998), die 445.000 aardbevingen bevat uit de ISC-bulletins en
NEIC-data tot september 2004. In vergelijking met de oorspronglijke catalogus van 1998
heeft de grootte van deze data-set zich meer dan verdubbeld en bevat deze beduidend meer
regionale seismische fasen. Uit deze catalogus werden 17,7miljoen verschillende P-fasen
en aanvullend 1,5 miljoen kernfasen geselecteerd. De selectie werd verder met 14.000 aard-
bevingen van de EMSC-bulletin voor de periode 1998-2003 uitgebreid. Bovendien werden
200.000 nieuw bepaalde, nauwkeurige looptijden opgenomen, die van registraties van seis-
mische netwerken en tijdelijke experimenten in Europa en Noord-Amerika stammen, die
geen data aan het ISC melden. De bepaling van de reistijden werd uitgevoerd met de automa-
tische reistijd-picker van (Sandovalet al., 2004a), die op een adaptieve ”stacking”-methode
gebaseerd is.
Methodologisch werd er naast een standaard 1-D referentiemodel van de aarde, gebruik
gemaakt van 3-D referentiemodellen. Deze modellen baserenzich op een combinatie van
tomografiemodellen die looptijdresiduen gebruiken en modellen die onafhankelijke obser-
vaties van oppervlaktegolven, eigentrillingen en langperiodische ruimtegolven gebruiken.
Deze aanpak werd tot nu toe alleen door Widiyantoroet al. (2000) voor een S-golven to-
mografiemodel gebruikt. Maar daarnaast werden de aardbevingen in dit proefschrift in het
respectieve 3-D referentiemodel met een gerichte grid-zoekmethode (Sambridge en Kennett,
1986) gerelokaliseerd om de reistijden met de aardbevingsparameters consistent te maken.
De details en resultaten van deze verbeteringen worden in dehoofdstukken 3 tot en met 8
beschreven:
In hoofdstuk 3 wordt het effect onderzocht van de nieuwe, regionale data (tot 1998) in de
EHB-catalogus met een regionale Pn-tomografiestudie van dekorst en bovenste mantel bene-
den Europa. Dit onderzoek laat zien dat voor de P snelheden anomalieën met een minimale,
laterale uitbreiding van 0.4 graden en voor S snelheden anomalieën van 0.8 graden kunnen
worden opgelost. Aldus worden gedetailleerdere afbeeldingen van structuren in de korst en
bovenmantel verkregen dan in een eerdere studie (Bijwaardet al., 1998) met de oorspron-
kelijke catalogus. Voorts werden in deze studie S reistijden voor de tomografie gebruikt en
bijkomend werden tomografische inversies met een 3-D referentiemodel (CRUST2.0 (Bassin
et al., 2000) en CUB1.1 (Shapiro en Ritzwoller, 2002)) uitgevoerd. Deze inversies tonen
aan dat de data voldoende oplossingsvermogen hebben om het referentiemodel in dichtbe-
monsterde gebieden te veranderen, terwijl anders het referentiemodel wordt teruggevonden.
Verder werden tekortkomingen van het 1-D referentiemodel ak135 (Kennettet al., 1995)
waargenomen, dat voor S snelheden in de bovenste mantel te langzaam is.
Hoofstuk 4 behandelt de nieuwbepaalde reistijden van tijdelijke en permanente seismische
stations in Europa, die geen reistijddata aan het ISC meldenen daarom niet in eerdere stu-
dies werden gebruikt. De goede kwaliteit van deze aankomsttijden wordt door teleseismische
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residuen geopenbaard, die per station gemiddeld de snelheidsvariaties direct onder het station
weerspiegelen, wat ook door lagere standaardafwijkingen dan in de ISC-data wordt bevestigd.
Als bijproduct kon de onzekerheid van de ISC-data op de orde van 0,7 s worden bepaald.
In hoofdstuk 5 werd het gebruik van 3-D referentiemodellen van de regionale op de glo-
bale tomografie uitgebreid en gedetailleerder geanalyseerd. In de korst en de bovenmantel
(< 300 km) werd het CUB2.0 model (Ritzwolleret al., 2002b) gebruikt. De korstsnelhe-
den uit CUB2.0 zijn gebaseerd op CRUST2.0 (Bassinet al., 2000) maar werden door de
oppervlaktegolven-tomografie gemodificeerd om deze met de fase- en groepsnelheidobser-
vaties van de oppervlaktegolven overeen te laten stemmen. Bovendien werd in het diepere
deel van de mantel S20RTS (Ritsemaet al., 1999) als referentiemodel opgenomen. Zoals
de inversies met dit gecombineerde referentiemodel tonen,bestaan er gebieden in de mantel
waar de straalbemonstering voldoende is om een tomografiemodel te verkrijgen dat verge-
lijkbaar is met het model dat met ak135 als referentiemodel werd verkregen. Maar daar waar
de straalbemonstering niet voldoende is om grotere afwijkingen van het referentiemodel mo-
gelijk te maken, worden de kleinschalige structuren die in de tomografie met een 1-D refer-
entiemodel worden waargenomen, door het langgolvige 3-D referentiemodel overschreven.
Daarom werd dit langgolvige 3-D referentiemodel in een verdere tomografische inversie
gecombineerd met het reistijdtomografiemodel dat met een 1-D referentiemodel werd verkre-
gen. Echter, de anomalieën van het reistijdtomografiemodel werden vóór het combineren van
deze twee modellen versterkt om de onderschatting van de modelamplituden vanwege reg-
ularisatie te corrigeren. Het resulterende model combineert de langgolvige structuren, zoals
zij door langperiodische data worden gezien, met de gedetailleerde structuren, verkregen met
kortperiodische data. Het gebruik van 3-D referentiemodellen heeft bovendien het voordeel
dat het inversiemodel nu ook impliciet realistischere snelheden bevat in gebieden die niet vol-
doende door P-reistijden worden beperkt.
In hoofdstuk 6 wordt de invloed van de nieuwe data van seismische stations in Europa en
de extra informatie van de niet eerder gebruikte kernfasen onderzocht. Op grond van de
extra data worden meer details in de bovenste 400 km van de mantel afgebeeld, vooral
in regios met weinig seismische stations en/of aardbevingen. Tevens worden reeds eerder
waargenomen structuren versterkt. Daarnaast helpen de kernfasen de anomalieën in het on-
derste gedeelte van de mantel te beperken en de afbeelding van een warme opwaartse stro-
ming onder Centraal-Europa, die een mogelijk bron van het recente vulkanisme in dat gebied
is (Goeset al., 1999), wordt duidelijk verbeterd.
In hoofstuk 7 wordt Noord-Amerika en de integratie van nieuwe data van stations in dit
gebied behandeld. De aardstructur wordt met hoge resolutieafgebeeld zoals in regionale to-
mografiestudies en op grond van de nieuwe data-set kunnen de resten van de Farallon-plaat,
een oude oceanische plaat, in de overgangszone van de bovenmantel worden gelokaliseerd.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 een toepassing van het nieuwe, hoogopgeloste tomografiemodel
gepresenteerd. Tests met nauwkeurig gelokaliseerde aarbevingen en explosies laten zien dat
het nieuwe model de aankomsttijden, in het bijzonder bij regionale afstanden, beter voor-
spelt dan een 1-D snelheidsmodel en dat derhalve de mislokalisatie van de epicentra en
de onzekerheden van de begintijden van aardbevingen aanzienlijk worden gereduceerd. De
relokalisatie van de globale data-set, die in dit proefschrift werd gebruikt, corrigeert de aard-
bevinglokalisaties voor de 3-D aardstructuur, waarmee geen rekening was gehouden bij de
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oorspronkelijke lokaties, verkregen met ak135 als referentiemodel. Bovendien wordt door
het nieuwe tomografiemodel een betere focusering van de aardbevingen in sterker beperkte
clusters bereikt, vooral in de diepere delen van gesubduceerde platen (> 150 km diepte).
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