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RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI
Contractul nr.: 31N/2019
Proiectul PN 19080101: Cercetări multidisciplinare în vederea caracterizării evenimentelor
seismice și acustice folosind tehnici specifice de analiză
Faza 6: Analiza și modelarea diferitelor tipuri de evenimente geofizice înregistrate cu stațiile
românești de monitorizare a infrasunetelor
Termen de încheiere a fazei: 25.10.2021
1. Obiectivul proiectului:
Proiectul își propune să aducă o importantă contribuție în domeniul evaluării hazardului şi a riscului
seismic care afectează teritoriul României prin dezvoltarea unui catalog actualizat de cutremure,
care să fie omogen şi să prezinte un înalt grad de încredere. În acelaşi timp, proiectul îşi propune să
abordeze un aspect important și de noutate în România: monitorizarea hazardului geofizic (natural
și antropogen) generat de surse seismo-acustice prin valorificarea unei importante cantități de date
cu grad ridicat de precizie, înregistrate de stațiile de monitorizare a infrasunetelor instalate pe
teritoriul României.
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:
- Catalog de cutremure românești revizuit pe diferite intervale de timp a în care o deosebită
importanță este acordată discriminării evenimentelor tectonice de cele antropice
- Studiu de fundamentare a hazardului geofizic natural și artificial care afectează teritoriul României
prin caracterizarea şi modelarea tipurilor de surse geofizice, naturale și artificiale, locale și regionale,
care sunt referențiale pentru investigarea evenimentelor acustice, inclusiv prin contribuții la
procesul de discriminare a acestora (cutremure și explozii în mine și cariere)
- Bază de date cu evenimente acustice de referință: surse seismo-acustice şi alte surse geofizice
acustice, naturale și artificiale, locale și regionale

3. Obiectivul fazei:
Caracterizarea tipurilor de surse geofizice, naturale și artificiale, locale și regionale, care sunt
referențiale pentru modelarea evenimentelor acustice prin:
- Prezentarea tipului de surse geofizice acustice şi caracterizarea acestora din punct de vedere al
parametrilor măsuraţi (gama de frecvențe, amplitudinea maximă observată, distanța estimată
pentru detecție etc.) şi al condițiilor atmosferice de propagare
- Selectarea evenimentelor de referință de interes, provenite de la sursele geofizice, naturale și
artificiale, locale și regionale (explozii de meteoriţi, explozii accidentale şi chimice, deplasarea
avioanelor sonice şi supersonice etc.) și care au generat semnale înregistrate staţiile infrasonice
româneşti
- Analiza înregistrărilor infrasonice cu metodele de prelucrare standard selectate anterior în vederea
extragerii caracteristicilor formelor de undă (direcția de sosire-azimutul invers, viteza aparentă a
fazei, frecvența, amplitudinea, SNR) şi a „semnăturii” lor acustice
4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:
- Listă cu tipuri de surse geofizice acustice, naturale și artificiale, locale și regionale: explozii de
meteoriţi, explozii accidentale şi chimice, deplasarea avioanelor sonice şi supersonice etc.
- Listă cu evenimente de referință de interes, provenite de la sursele geofizice studiate
- Extragerea caracteristicilor formelor de undă infrasonice asociate evenimentelor studiate, inclusiv
a „semnăturii” acustice şi caracterizarea acestora din punct de vedere al parametrilor măsuraţi
- Modele ale evenimentelor geofizice studiate
5. Rezumatul fazei:
1. Prelucrarea şi analiza datelor înregistrate de staţiile românești de monitorizare a infrasunetelor
Pentru prelucrarea datelor de infrasunete înregistrate de stațiile româneşti (Figura 1 şi Tabelul 1) sau aplicat tehnicile specifice array-urilor acustice şi metoda de corelare încrucișată a formelor de
undă, respectiv algoritmul PMCC (Progressive Multi-Channel Correlation – corelare multi-canal
progresivă) (Cansi, 1995; Cansi și Klinger, 1997). Această metodă s-a dovedit eficientă în identificarea
semnalelor coerente de amplitudine mică din zgomotul de fond incoerent al înregistrării.

Figura 1. Amplasarea geografică a stațiilor româneşti de monitorizare a infrasunetelor

Tabelul 1 . Principalele caracteristici ale stațiilor româneşti de monitorizare a infrasunetelor
Cod

Amplasare

IPLOR

Ploştina, jud. Vrancea

BURARI

Benea, jud. Suceava

I67RO

Mărişel, jud. Cluj

Nr. elemente

Apertură (km)

Perioada de operare

6
4
4
6
4

2.5
0.6
1.2
0.7
0.9

mai 2009 – noiembrie 2018
decembrie 2019 – în prezent
iulie 2016 – septembrie 2019
septembrie 2019 – în prezent
septembrie 2016 – octombrie 2018

Status
permanent
temporar
permanent
temporar

Principalele caracteristici ale algoritmului PMCC se concretizează prin faptul că:
- este un proces în domeniul timp-frecvenţă
- este un algoritm combinat pentru măsurarea parametrilor de detecţie şi propagare
- este un proces în timp real
- este un proces progresiv
Principiul de funcționare și modul de prelucrare a semnalelor înregistrate de o stație infrasonică cu
un software specializat care folosește algoritm PMCC şi dezvoltat la Centrul Internaţional de Date
(IDC – Centrul Internațional de Date) al CTBTO a fost prezentat pe larg de Brachet et al., 2010. Acest
sistem realizează detectarea automată a semnalelor infrasonice, extragerea caracteristicilor acestor
semnale (a parametrilor de propagare: azimut invers, viteză, amplitudine, frecvenţă), clasificarea
detecţiilor individuale şi a grupurilor de detecţii și identificarea fazelor din aceste detecţii, în vederea
grupării acestor faze pentru a constitui evenimente acustice.
Pentru prelucrarea și analiza datelor acustice înregistrate de stațiile româneşti, s-a folosit un grup de
două aplicații software orientate spre detectarea semnalelor de infrasunete, care a fost dezvoltat de
către Departamentul de analiză, supraveghere și mediu al Comisariatului de Energie Atomică din
Franța (CEA/DASE – Commissariat à l'Énergie Atomique/Département analyse, surveillance,
environment): DTK-GPMCC şi DTK-DIVA (Figura 2). Aceste aplicații au fost integrate în pachetul
standard extins de programe (NDC-in-a-BOX) dezvoltat în cadrul IDC al CTBTO pentru a oferi
Centrelor Naționale de Date capacitatea de a recepționa, prelucra și analiza datele înregistrate de
rețeaua de monitorizare a IMS.
Data Processing
Run DTK-PMCC in automatic mode from command line
(Python scripts)
- detection lists (one-day bulletins)
- results (one-day NetCDF4 files)

Results Analysis

• Interactively display/check results

• Identify and characterize sources of
coherent noise/typical sources (station
detection background): microbaroms,
industrial noise, craft activity etc.
• Identify detections of interest, i.e.,
special infrasound source/occasionally
detected at station: accidental
explosions, exploding meteorites,
volcanic eruptions etc.
• Recognize station detection patterns
(diurnal, weekly, seasonal)

Figura 2. Procesul de prelucrare a datelor şi de analiză a rezultatelor folosit în cazul staţiilor românești de monitorizare
a infrasunetelor

Prin utilizarea combinată a celor două aplicații se poate realiza:
- configurarea algoritmului PMCC de detecție a semnalelor de infrasunete și studierea detaliată a
acestor detecții (GPMCC)
- studierea cu exactitate a detecţiilor asociate zgomotului coerent şi interacţiunea lor cu
semnalele de interes (GPMCC & DIVA)
- reprezentarea grafică a detecţiilor obţinute pentru fiecare staţie în funcţie de parametrii
calculaţi (azimut invers, viteză de parcurs, amplitudine, frecvenţă etc.), respectiv obţinerea
diagramelor de detectabilitate şi identificarea parametrilor care influențează capacitatea de
detecție a stației (condiţiile meteorilogice locale, sursele de zgomot, transportul de mase de aer
din stratosferă etc.) (DIVA)
2. Sursele geofizice de infrasunete
Undele infrasonice sunt generate de o mare varietate de surse: naturale și provocate de activitatea
umană (surse antropogene) (Campus, 2004). Sursele naturale includ: meteori, aurore boreale,
furtuni de convecție și fulgere, tornade, valuri oceanice de mare amplitudine, cutremure, crioseisme,
alunecări de teren, avalanșe, erupții vulcanice continue sau explozive, tsunami, cascade și valuri
marine costiere. Sursele antropogene de infrasunete includ: explozii nucleare, explozii miniere și
chimice, lansări și reintrări în atmosferă de sateliți, nave spațiale și rachete, avioane, surse industriale
precum gazele emanate de instalații industriale, flăcările rafinăriilor de petrol și gaze, barajele
hidrotehnice, turbinele eoliene etc. (Campus și Christie, 2010).
În Tabelul 2 este prezentată o listă a celor mai importante tipuri de unde infrasonice observate,
inclusiv gama specifică de frecvențe, amplitudinile maxime observate în Pa (1 Pa = 10 -5 bar),
domeniul de distanțe maxim estimat pentru detecție (Campus și Christie, 2010).
Tabelul 2. Caracteristicile câtorva tipuri de unde infrasonice (după Campus și Christie, 2010)
Sursa de infrasunete sau tipul de unde infrasonice
Explozii nucleare atmosferice
Explozii nucleare subterane
Explozii în mină
Alte explozii chimice
Emanări de gaze din activități industriale (flăcări rezultate
din arderea gazelor în rafinării)
Lansări de rachete și navete spațiale
Reintrarea în atmosferă a sateliților și a navetelor spațiale
Avion subsonic
Avion supersonic
Meteoriți
Erupții vulcanice
Furtuni severe (convective)
Cutremure
Incendii forestiere; incendii industriale majore
Alunecări de teren; avalanșe
Unde microbarometrice
Unde asociate cu zonele muntoase
Valuri (surf)
Trăsnete
Tornade
Tsunami
Cascade

Gama de
frecvențe (Hz)
0,002-20
1-20
0,05-20
0,05-20

Amplitudinea maximă
observată (Pa)
> 20
1
5
10

Distanța estimată
pentru detecție (km)
>20.000
1.000
>5.000
>5.000

1-20

0,5

1.000

0,01-20
0,1-10
0,3-20
0,3-20
0,01-20
0,002-20
0,01-0,1
0,005-10
2-20
0,1-20
0,12-0,35
0,007-0,1
1-20
0,5-20
0,5-20
0,5-2
0,5-20

5
1
2
10
>10
>20
0,5
4
2
1
5
~5
0,2
2
0,5
0,1
0,2

3.000
>2.000
<100
5.000
>20.000
>20.000
1.500
>10.000
4.000
1.000
10.000
10.000
250
50
300
1.000
200

3. Înregistrarea semnalelor acustice generate de surse geofizice de interes cu staţiile româneşti de
monitorizare a infrasunetelor
În urma prelucrării unei cantități semnificative de date înregistrate cu staţiile româneşti de
monitorizare a infrasunetelor, s-a observat o bună eficienţă a acestora în detectarea semnalelor
acustice produse de surse geofizice specifice de tip impulsiv (cu conținut de frecvențe mai mari),
amplasate la distanţe regionale şi locale: explozii de meteoriţi în atmosferă, explozii chimice
accidentale și controlate, boomuri sonice produse de activitatea avioanelor supersonice etc. Acest
fapt este rezultatul firesc al caracteristicilor sistemelor de monitorizare, respectiv al (1) capabilităților
senzorilor infrasonici (domeniul optim de măsurare a semnalului util este între 0,1 și 200 Hz) și al (2)
configuraţiilor array-urilor (apertură între 0,6 km şi 0,9 km şi distanțe inter-senzori care variază între
200 și 1240 m). Aceste surse geofizice de interes sunt identificate prin direcţia de sosire (azimut
invers), viteza de parcurs, conţinutul de frecvenţă şi amplitudinea semnalului.
3.1. Selectarea evenimentelor de referință de interes provenite de la sursele geofizice
În prezenta fază, s-au selectat pentru analiză și modelare, tipurile de evenimente geofizice observate
frecvent şi cu acurateţe în înregistrările stațiilor românești de monitorizare a infrasunetelor:
- explozii puternice ale meteoriţilor în atmosferă (denumite „bolizi”)
- explozii puternice accidentale produse în amplasamente cu hazard geofizic ridicat (uzine
chimice, rafinării, depozite de materiale periculoase, inclusiv de muniţie militară)
- boomuri sonice generate de activitatea avioanelor supersonice (în special la decolare şi la
aterizare) în zona bazelor militare aeriene amplasate la distanţe regionale şi locale
Tabelul 3 conţine lista evenimentelor de referință de interes, provenite de la sursele geofizice
amintite mai sus.
Tabelul 3. Lista evenimentelor de referință generate de surse geofizice de interes
Tip eveniment
Explozie accidentală
Explozie accidentală
Explozie accidentală
Explozie accidentală
Bolid
Bolid
Bolid
Bolid
Boom sonic
Boom sonic

Boom-uri sonice

Boom sonic

Data
Ora UTC
10/12/2016
03:37:00
26/09/2017
22:14:44
01/09/2018
03:11:45
04/08/2020
15:08:19
21/06/2018
01:09:25
28/02/2020
09:25:50
27/05/2020
17:31:15
07/11/2020
21:30:30
22/07/2020
08:35:15
18/08/2020
18:27:39
15/09/2020
15:01:37
15:11:15
15:25:29
15:36:50
12/10/2020
13:10:14

Amplasare/Descriere

Stații

Surse validare

Tren cisternă cu gaz petrolier în stația
Hitrino, nord-estul Bulgariei
Depozit de muniție în apropierea orașului
Kalynivka, regiunea Vinnytsia, Ucraina

BURARI,
IPLOR, I67RO
BURARI,
IPLOR
BURARI,
IPLOR, I67RO
BURARI,
IPLOR
BURARI,
IPLOR
BURARI,
IPLOR
BURARI,
IPLOR
BURARI,
IPLOR
BURARI,
IPLOR
BURARI,
IPLOR

MM, buletine ale centrelor
naţionale de date

Rafinaria Ingolstadt, Germania
Depozit de azotat de amoniu în zona
portuară a oraşului Beirut (Liban)
Explozia unui meteorit deasupra Rusiei (în
apropierea orașului Lipetsk)
Explozia unui meteorit desupra graniţei
dintre Slovenia şi Croaţia
Explozia unui meteorit desupra zonei de
nord a Turciei
Explozia unui meteorit desupra zonei de
sud a Suediei
Zona de nord-vest a Rusiei
Zona Mării Egee

LEB, MM
MM, buletine ale centrelor
naţionale de date
LEB, MM
LEB, CNEOS, MM
LEB, CNEOS, MM
LEB, CNEOS, MM
LEB, CNEOS, MM
LEB
LEB

Zona Mării Nordului – activitate constantă
și intensă a aeronavelor supersonice

BURARI,
IPLOR

LEB

Germania

BURARI,
IPLOR

LEB

Boom sonic

30/10/2020
13:35:08

Boom sonic

08/12/2020

Boom sonic

11/12/2020

Franţa
România, US Missile Defense Site at
Deveselu Air Base
România, RoAF 71st Air Base (Campia
Turzii)

BURARI,
IPLOR
BURARI,
IPLOR
BURARI,
IPLOR

LEB
MM (exerciţii militare)
MM (exerciţii militare)

Sursele de validare ale evenimentelor de referință contau din:
- buletinele revizuite IDC conținând localizări ale evenimentelor acustice (LEB), la care INCDFP are
acces securizat
- buletine ale centrelor naţionale de date (Bulgaria, Austria, Germania)
- raportările CNEOS (Center for Near-Earth Object Studies) – centrul NASA pentru calcularea
orbitelor asteroizilor şi cometelor, precum şi a cotelor impactului lor cu Pământul
- mijloace mass-media (MM)
Pentru aceste evenimente de referință s-au calculat: distanţa epicentrală (distanța eveniment –
stație); azimutul (AZ) teoretic (azimutul eveniment – stație, măsurat în sens orar dinspre nord) şi
azimutul invers (BAZ) teoretic (azimutul stație – eveniment, măsurat în sens orar dinspre nord);
timpul (UTC) teoretic (probabil) de sosire la stație, calculat ca raport dintre distanța epicentrală și
viteza teoretică de propagare (0,34 km/s)
3.2. Analiza înregistrărilor infrasonice şi modelarea propagării semnalelor infrasonice generate de
sursele geofizice
În vederea extragerii și caracterizării cât mai eficiente a informației de interes, s-a aplicat o condiție
preliminare de bază: capacitatea unui array infrasonic de a detecta evenimente geofizice specifice
variază în timp și spațiu. Un factor important care influențează comportarea unei unde acustice este
reprezentat de dinamica atmosferei medii, respectiv de modul de propagare a undelor prin
„canalele infrasonice”, care este puternic influențat de direcția și viteza vânturilor stratosferice ce se
modifică bianual: propagare spre vest, pe timpul verii și spre est, pe durata iernii (de Groot-Hedlin et
al. 2010). În plus, semnalele infrasonice sunt influențate de profilele atmosferice de temperatură și
vânt, viteza efectivă de undă a semnalelor infrasonice depinzând atât de altitudine cât și de distanța
la care se propagă acestea.
➢ Pentru analiza semnalelor infrasonice detectate de staţii şi asociate evenimentelor de referință
s-a folosit aplicaţia DTK-GPMCC, extrăgându-se următorii parametrii observaţi (valori medii): azimut
invers; viteza de undă; amplitudine PP (peak-to-peak); frecvenţa. În plus, s-a extras şi timpul de sosire
observat a semnalelor detectate. În plus, pe baza proiecţiilor azimutale ale semnalelor asociate
evenimentelor analizate şi care au fost detectate cu staţiile infrasonice româneşti s-au putut obţine
şi localizările prin corelarea încrucişată a azimuturilor măsurate la staţii. În Figura 3 este prezentată
harta cu distribuţia geografică a evenimentelor de referinţă, împreună cu localizările lor obţinute
prin corelarea încrucişată a azimuturilor măsurate la staţiile BURARI şi IPLOR.
➢ Pentru modelarea propagării semnalelor infrasonice generate de sursele geofizice care au
generat semnalele infrasonice detectate de staţii (descrierea teoretică a „canalului infrasonic” de
propagare a semnalului între sursă și stație), s-a folosit software-ul de raytracing InfraGA (Blom şi
Whitaker, 2017), care realizează modelarea geometrică a semnalelor infrasonice prin atmosferă.
Programul oferă posibilitatea modelării propagării semnalelor printr-un model de mediu neomogen
şi variabil, utilizând o schemă de propagare carteziană 2D. Metoda defineşte un set de parametrii
auxiliari care descriu efectele împrăştierii geometrice de-a lungul căiilor individuale de propagare a
undelor (razelor).

Figura 3. Harta evenimentelor de referinţă. Proiecţiile azimutale ale semnalelor asociate acestora, care au fost
detectate cu staţiile infrasonice IPLOR şi BURARI sunt de asemenea reprezentate

Pentru rularea software-ul de raytracing InfraGA în cazul evenimentelor de referinţă selectate, s-a
folosit modelul semi-empiric NRL-G2S (Naval Research Laboratory-Ground to Space), care oferă o
bună estimare a profilelelor de structură atmosferică globală. Acest model se bazează pe o fuziune
consistentă între modelele numerice de predicţie (NWP) a stării atmosferei inferioare şi a porţiunii
de atmosferă superioare HWM (Horizontal Wind Model, Hedin et al. 1996). Modelul atmosferic NRLG2S oferă o bună descrire a variaţiei temporale şi spaţiale a profilelor atmosferice de vânt şi
temperatură.
Pe baza programului de raytracing InfraGA 2D şi a profilelor atmosferice NRL-G2S corespunzătoare
momentului şi locului producerii evenimentului sursă, au fost puse în evidenţă condiţiile de progare
către staţiile infrasonice româneşti, în scopul explicării semnalelor detectate de către acestea. S-a
observat că predicțiile de raytracing obţinute în aceste condiţii sunt în bună concordanță cu
detecțiile infrasonice.
Pentru fiecare eveniment de referinţă a fost reprezentat grafic profilul vitezei de propagare a
sunetului prin atmosferă (c) către staţiile infrasonice româneşti, respectiv în direcţia azimutului
teoretic (azimutul eveniment-staţie): atât viteza sunetului dependentă de temperatură (ct) (cu gri)
cât şi viteza efactivă a sunetului (ceff) (cu roşu pentru staţia BURARI, cu albastru pentru staţia IPLOR)
au fost evidenţiate. Viteza efectivă a sunetului la suprafaţa Pâmântului (ceff,0 = 0,34 km/s) a fost
reprezentată printr-o linie verde. Energia este refractată înapoi spre suprafaţă în cazul straturilor
atmosferice în care valoarea ceff este mai mare decât ceff,0; acesta poate fi cazul fazelor troposferice
(Iw), stratosferice (Is) sau termosferice (It).
În plus, pentru fiecare eveniment de referinţă au fost reprezentate atât timpul de parcurs pentru
razele (fazele) refractate conform modelului atmosferic cât şi altitudinea la care apar acestea. Paleta

de culori utilizată în cele două tipuri de reprezentări reprezintă valorile celerităţii (în km/s) –
caracteristică a semnalului utilă pentru identificarea fazelor infrasonice; ea este definită prin raportul
dintre distanţa epicentrală şi timpul total de parcurs. Conform Brown et al., 2002a, valorile
caracteristice ale celerităţii sunt: 0,23–0,28 km/s pentru faze It şi 0.28–0,31 km/s pentru fazele Is
(Evers, 2008). Poziţiile staţiilor faţă de sursă (evenimentul de referinţă) au fost de asemenea
reprezentate în abscisă (distanţa de propagare).
3.3. Rezultate și concluzii
În Anexa 1 sunt prezentate valorile parametrilor analizaţi, rezultate în urma analizei semnalelor
infrasonice detectate de staţiile BURARI şi IPLOR şi asociate evenimentelor de referință din Tabelul
3 (programul DTK-GPMCC).
În continuare sunt prezentate exemple de rezultate obţinute în urma analizei înregistrărilor
infrasonice şi a modelării propagării semnalelor infrasonice generate de evenimentele din Tabelul 3.
a - altitudinea la care apar fazele refractate conform modelului atmosferic
b - timpul de parcurs pentru fazele refractate conform modelului atmosferic
c - traseul razelor care pleacă din sursă în direcţia staţiei (stânga – BURARI, dreapta – IPLOR); tipul
fazelor rezultate din modelare, aşteptate la staţiile româneşti este dat în coloanele 3 şi 5.
d - Panoul grafic al detecțiilor GPMCC (timp/frecvenţă/azimut invers)
1. Explozie accidentală Bulgaria, 10/12/2016, 03:37:00 UTC
BURARI
IPLOR

a

Is
It

b

c

Is
It

d

2. Explozie accidentală Beirut, Liban, 04/08/2020, 15:08:19 UTC
În acest caz, profilele atmosferice de propagare sunt similare pentru ambele staţii, acestea fiind
aproape identic plasate azimutal în raport cu sursa.
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3. Explozia unui meteorit, Rusia, 21/06/2018, 01:09:25 UTC, alt. expl. (CNEOS) = 27,2 km
BURARI
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4. Explozia unui meteorit, Turcia, 27/05/2020, 17:31:15 UTC, alt. expl. (CNEOS) = 29,3 km
BURARI
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5. Boom sonic, Rusia, 22/07/2020, 08:35:15 UTC
BURARI
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6. Boom-uri sonice, Marea Nordului, 15/09/2020, 15:01:37 UTC, 15:11:15 UTC, 15:25:29 UTC,
15:36:50 UTC
BURARI
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7. Boom sonic, România, Deveselu, 08/12/2020
BURARI
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8. Boom sonic, România, Câmpia Turzii, 11/12/2020
BURARI
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a
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d

În modelării diferitelor tipuri de evenimente geofizice înregistrate cu stațiile românești de
monitorizare a infrasunetelor, s-au observat următoarele:
- „canalizarea” stratosferică a semnalelor observate cu staţiile BURARI şi IPLOR poate apărea uneori
şi dacă raportul vitezei efective a sunetului (ceff/ceff,0) are o valoare uşor subunitară;
- în anumite cazuri, este necesară o corecţie a anumite valori ale azimutului observat la staţii din
cauza efectelor de deviere a semnalului real ale vânturile transversale zonale, mai ales atunci când
se produce modificarea sezonieră a sensului vânturilor stratosferice;
- în cazul boom-urilor sonice, caracteristicile semnalului detectat la staţii variază în timp şi spaţiu: de
la o formă de tip spike, cu durată mică şi amplitudine mare (cazul surselor locale) până la o formă
pulsată, cu durată lungă și amplitudine mai mică (cazul surselor regionale); în cazul propagării pe
distanţe scurte, predomină frecvenţele înalte (peste 1 Hz), în timp ce în cazul propagării pe distanţe

lungi, limita inferioară a conţinutului de frecvenţe scade sub 1 Hz, componentele de frecvenţă înalte
fiind atenuate.
Analiza „semnăturii” acustice specifice surselor precum bolizi, explozii sau boom-uri sonice
înregistrate cu staţiile româneşti de monitorizare a infrasunetelor oferă un instrument util pentru:
(1) înțelegerea detectabilității stației; (2) distingerea între numeroase surse de tip impulsiv din
atmosferă (aeronave, meteoriți, explozii); (3) studierea în amănunt a fenomenelor care afectează
propagarea undelor infrasonice prin atmosferă.
Bibliografie
• Blom, P., Whitaker, R. (2017), InfraGA/GeoAc: An Open Source Infrasonic Ray Tracing Tool, poster@CTBT: Science and
Technology 2017 (SnT2017) conference
• Brachet N., Brown D., Le Bras R., Cansi Y., Mialle P., Coyne J. (2010), Monitoring the Earth’s Atmosphere with the Global
IMS Infrasound Network, In: A. Le Pichon et al. (eds.), Infrasound Monitoring for Atmospheric Studies, Chapter 3, p. 77118, © Springer Science + Business Media B.V. 2010
• Campus P., Christie, D.R. (2010), Worldwide Observations of Infrasonic Waves, In: A. Le Pichon et al. (eds.), Infrasound
Monitoring for Atmospheric Studies, Chapter 6, pp 181-230, © Springer Science + Business Media B.V. 2010
• Cansi Y. (1995), An automatic seismic event processing for detection and location: The P.M.C.C. method. Geophys Res
Lett 22:1021–1024
• Cansi Y., Klinger Y. (1997), An automated data processing method for mini-arrays, CSEM/EMSC EuropeanMediterranean Seismological Centre. News Lett 11:1021–1024
• de Groot-Hedlin CD, Hedlin MAH, Drob DP (2010), Atmospheric variability and infrasound monitoring., In: A. Le Pichon
et al. (eds.), Infrasound Monitoring for Atmospheric Studies, , Chapter 15, p. 469–504, © Springer Science + Business
Media B.V. 2010
• Evers L.G. (2008), The inaudible symphony: on the detection and source identification of atmospheric infrasound. Ph.
D. Thesis, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, ISBN 978-90-71382-55-0
• Ghica DV, Grecu B, Popa M, Radulian M (2016), Identification of blasting sources in the Dobrogea seismogenic region,
Romania using seismo-acoustic signals, Physics and Chemistry of the Earth, vol. 95, p. 125-134
• Hedin, A. E., et al. (1996), Empirical wind model for the upper, middle and lower atmosphere, J. Atm. Terr. Phys., 58,
1421–1447.2008)

6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea
proiectului (se vor preciza stadiul de implementare a proiectului, gradul de indeplinire a
obiectivului cu referire la tintele stabilite si indicatorii asociati pentru monitorizare si
evaluare).
Rezultate
- Listă cu tipuri de surse geofizice acustice, naturale și artificiale, locale și regionale: explozii de
meteoriţi, explozii accidentale şi chimice, deplasarea avioanelor sonice şi supersonice etc.
- Listă cu evenimente de referință de interes, provenite de la sursele geofizice studiate
- Extragerea caracteristicilor formelor de undă infrasonice asociate evenimentelor studiate, inclusiv
a „semnăturii” acustice şi caracterizarea acestora din punct de vedere al parametrilor măsuraţi
- Modele ale evenimentelor geofizice studiate
- Raport de cercetare
- Lucrări şi comunicări științifice la conferințe și simpozioane de profil pe baza rezultatelor științifice
ale temei de cercetare:
• Infrasound signature of the post-tropical storm Ophelia at the Central and Eastern European
Infrasound Network, Tereza Sindelarova, Marine De Carlo, Csenge Czanik, Daniela Ghica, Michal
Kozubek, Katerina Podolska, Jirí Base, Jaroslav Chum, Ulrike Mitterbauer, Journal of Atmospheric
and Solar-Terrestrial Physics, vol 217, June 2021, 105603

• Central and Eastern European Infrasound Network: Contribution to Infrasound
Monitoring/István Bondár1, Tereza Šindelářová, Daniela Ghica, Ulrike Mittelbauer, Alexander
Liashchuk, Jiří Baše, Jaroslav Chum, Csenge Czanik, Constantin Ionescu, Cristian Neagoe, Marcell
Pásztor and Alexis Le Pichon, lucrare trimisă spre publicare la Geophysical Journal International
• Recording sonic booms with the Romanian infrasound arrays, Daniela Ghica, EGU 2021 online,
Viena, Austria, 19 – 30 aprilie 2021, prezentare orală
• Performance of a mobile infrasound station in the framework of CEEIN”, Ulrike Mitterbauer şi
Daniela Ghica, EGU 2021 online, Viena, Austria, 19 – 30 aprilie 2021, prezentare orală
• Observing military aircraft activity with the Romanian infrasound arrays, Daniela Ghica,
Constantin Ionescu, Mihaela Popa, CTBT Science and Technology Conference 2021 (SnT2021)
online, Viena, Austria, 28 iunie – 2 iulie 2021, e-poster
• Infrasound processing at Romanian NDC using NDC-in-a-Box, Daniela Ghic, CTBT: Science and
Technology Conference 2021 (SnT 2021) online, Viena, Austria, 28 iunie – 2 iulie 2021, prezentare
orală
Stadiul realizării obiectivului fazei
Obiectivele fazei au fost îndeplinite în totalitate, iar rezultatele obținute sunt în concordanță cu
țintele propuse.
Concluzii
A fost prezentată schema procesului de prelucrare a datelor şi de analiză a rezultatelor folosit în
cazul staţiilor românești de monitorizare a infrasunetelor. Pentru acest proces, la INCDFP se
foloseşte un grup de două aplicații software orientate spre detectarea semnalelor de infrasunete,
care a fost dezvoltat recent de către CEA/DASE: DTK-GPMCC şi DTK-DIVA. Sistemul realizează
detectarea automată a semnalelor infrasonice, extragerea caracteristicilor acestor semnale (a
parametrilor de propagare: azimut invers, viteză, amplitudine, frecvenţă), clasificarea detecţiilor
individuale şi a grupurilor de detecţii și identificarea fazelor din aceste detecţii, în vederea grupării
acestor faze pentru a constitui evenimente acustice.
Au fost menţionate principalele caracteristici ale stațiilor româneşti de monitorizare a infrasunetelor
în contextul cronologiei dezvoltării lor.
A fost prezentată o listă a celor mai importante tipuri de unde infrasonice observate, împreună cu
principalii parametri caracteristici ai acestora, inclusiv gama specifică de frecvențe, amplitudinile
maxime observate în Pa (1 Pa = 10-5 bar), domeniul de distanțe maxim estimat pentru detecție.
S-a arătat că cu staţiile româneşti de monitorizare a infrasunetelorau o bună eficienţă a acestora în
detectarea semnalelor acustice produse de surse geofizice specifice de tip impulsiv (cu conținut de
frecvențe mai mari), amplasate la distanţe regionale şi locale: explozii de meteoriţi în atmosferă,
explozii chimice accidentale și controlate, boomuri sonice produse de activitatea avioanelor
supersonice etc. Aceste surse geofizice de interes sunt identificate prin direcţia de sosire (azimut
invers), viteza de parcurs, conţinutul de frecvenţă şi amplitudinea semnalului.
S-au selectat pentru analiză și modelare, tipurile de evenimente geofizice observate frecvent şi cu
acurateţe în înregistrările stațiilor românești de monitorizare a infrasunetelor: explozii puternice ale
meteoriţilor în atmosferă, explozii puternice accidentale produse în amplasamente cu hazard
geofizic ridicat (uzine chimice, rafinării, depozite de materiale periculoase, inclusiv de muniţie
militară) şi boomuri sonice generate de activitatea avioanelor supersonice (în special la decolare şi
la aterizare) în zona bazelor militare aeriene amplasate la distanţe regionale şi locale. S-a întocmit
lista evenimentelor de referință de interes, provenite de la sursele geofizice amintite.

Pentru analiza semnalelor infrasonice detectate de staţii şi asociate evenimentelor de referință s-a
folosit aplicaţia DTK-GPMCC, extrăgându-se următorii parametrii observaţi (valori medii): azimut
invers; viteza de undă; amplitudine PP (peak-to-peak); frecvenţa. În plus, s-a extras şi timpul de sosire
observat a semnalelor detectate. În plus, pe baza proiecţiilor azimutale ale semnalelor asociate
evenimentelor analizate şi care au fost detectate cu staţiile infrasonice româneşti s-au putut obţine
şi localizările prin corelarea încrucişată a azimuturilor măsurate la staţii.
Pentru modelarea propagării semnalelor infrasonice generate de sursele geofizice care au generat
semnalele infrasonice detectate de staţii (descrierea teoretică a „canalului infrasonic” de propagare
a semnalului între sursă și stație), s-a folosit software-ul de raytracing InfraGA, care realizează
modelarea geometrică a semnalelor infrasonice prin atmosferă.
Pentru evenimentele de referință s-au calculat valorile teoretice pentru: distanţa epicentrală, azimut
şi azimutul invers teoretic, timpul (probabil) de sosire la stație. S-au extras valorile observate ale
parametrilor analizaţi, rezultate în urma analizei semnalelor infrasonice detectate de staţiile BURARI
şi IPLOR şi asociate evenimentelor de referință (programul DTK-GPMCC). A fost întocmit un tabel cu
cele două tipuri de valori (calculate şi observate).
Au fost prezentate câteva exemple de rezultate obţinute în urma analizei înregistrărilor infrasonice
(panourile grafice ale detecțiilor GPMCC) şi a modelării propagării semnalelor infrasonice generate
de evenimentele de referinţă, reprezentânddu-se grafic: altitudinea la care apar fazele refractate
conform modelului atmosferic, timpul de parcurs pentru fazele refractate conform modelului
atmosferic, traseul razelor care pleacă din sursă în direcţia staţiei.
Au fost prezentate concluziile rezultate din analiza înregistrărilor infrasonice şi modelarea propagării
semnalelor infrasonice generate de sursele geofizice. S-a observat că analiza „semnăturii” acustice
specifice surselor precum bolizi, explozii sau boom-uri sonice înregistrate cu staţiile româneşti de
monitorizare a infrasunetelor reprezintă un instrument util pentru: (1) înțelegerea detectabilității
stației; (2) distingerea între numeroase surse de tip impulsiv din atmosferă (aeronave, meteoriți,
explozii); (3) studierea în amănunt a fenomenelor care afectează propagarea undelor infrasonice
prin atmosferă.
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