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tectonic. Potențiale influente asupra sistemelor vii
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1. Obiectivul proiectului:
Proiectul urmărește relația dintre ionizarea aerului si emisiile de gaze (radon, CO2, CO) cu seismicitatea
locala in funcție de structura geologica locala, factorii de mediu (date meteorologice, câmp electrostatic
atmosferic, informații satelitare). De asemenea, un alt obiectiv este determinarea unei relații dintre ionizarea
aerului, emisia de gaze cu comportamentul anormal al sistemelor vii. Extinderea rețelei de monitorizare
include pe lângă monitorizarea ionizării aerului si a radonului determinarea concentrațiilor de CO2 – CO si
instalarea de camere video cu microfon. Datele achiziționate in timp real sunt transmise unei platforme
web de informare, geobs.infp.ro. Investigațiile sunt multidisciplinare si urmăresc fenomenele care au loc în
sistemul cuplat Litosferă-Atmosferă-Ionosferă (Pulinets and Ouzounov, 2011), relația cu seismicitatea
regionala și structura geologică, în vederea creșterii rezilienței la cutremure.
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: dezvoltarea unei rețele multidisciplinare care
sa permită monitorizarea parametrilor ne seismici inclusiv ionizarea aerului si emisiile de gaze cu urmărirea
reacțiilor sistemelor vii (păsări, câini, pești, furnici, etc) prin realizarea unui aplicații OEF (Operational
Earthquake Forecasting).
3. Obiectivul fazei:
Analiza relației dintre ionizarea aerului, emisia de radon cu extindere la CO2 – CO cu seismicitatea
locala in funcție de particularitățile structurii geologice.

4. Rezumatul fazei
4.1. Introducere, descrierea generala a rețelei de monitorizare
Acest studiu analizează posibilitatea de a utiliza parametrii geofizici și geochimici in cadrul unei rețele
multidisciplinare corelată cu modificările pe termen scurt ale ratelor de seismicitate utilizând relația
magnitudine-frecvență. Ionizarea aerului este un efect al emisiei de gaze (radon, CO2) care este un fenomen
precursor in zonele seismice. Rezultatul este o aplicație OEF. Stresul tectonic peste limitele elasticității
rocii generează cutremure, dar este posibil ca emisia de gaze să crească ca urmare a procesului de rupere.
Primul pas este selectarea zonei seismice (în studiul nostru aceasta este zona Vrancea caracterizată de
cutremure adânci la cotul Munților Carpați), apoi determinarea evoluției zilnice și sezoniere a parametrilor
de prognoză, abaterile lor față de normal, schimbări la termen în ratele de seismicitate utilizând relația
magnitudine-frecvență și, în cele din urmă, corelăm datele cu evenimentele seismice înregistrate.
Rezultatele detectării anomaliilor, evaluării efectelor și analizei datelor alertează beneficiarii specializați în
situații de urgență (Inspectoratul pentru Situații de Urgență, organizații implicate în gestionarea
evenimentelor speciale). Metodele standard, cum ar fi abaterea standard de la valoarea medie, gradientul
de timp, corelația încrucișată, regresia liniară sunt personalizate pentru specificitatea geologică a zonei
investigate. Pentru detecție, utilizăm metoda STA / LTA și variația zilnică - sezonieră a parametrilor corelați
cu condițiile atmosferice pentru a evita deciziile false. Probabilitatea și incertitudinea epistemică a emisiilor
de gaze rezultate în urma acestui studiu, în plus față de alți factori precursori precum ionizarea aerului,
timpul dintre cutremure, temperatura în foraj, curenții telurici, parametrii "a-b" Guttenberg Richter,
acționează ca intrări într-un arbore de decizie logic, indicând posibilitatea implementării unei aplicații OEF
pentru zona Vrancea. Acest studiu este o noutate în analiza zonei Vrancea și efectuează o procedură de
prognoză seismică într-o formă nouă comparativ cu cele cunoscute. Studiul nostru determină o relație între
anomalii detectate în emisia de gaze și seismicitate si introduce metode de detectare utilizate în seismologie
în domeniul parametrilor non-seismici.
Reacția animalelor a fost studiata in cadrul INCDFP începând cu stația Vrancioaia (Fig. 1) si a continuat
prin realizarea unei rețele de monitorizare acustica si video. Animalele reacționează la vibrații, temperatura
solului (cele care se afla in galerii), zgomot (unda seismica este precedata de sunete de micro fragmentare
a rocilor), curenți telurici, fenomene luminoase (produse de descărcări electrice), modificări ale câmpurilor
electrostatic si magnetic, ionizarea aerului cauzata de emisia de radon (de exemplu) si CO2.

Fig. 1. Monitorizarea acustica si video a peștilor in Vrancioaia.
O aplicație OEF (Operational Earthquake Forecasting) se bazează pe monitorizarea în timp real a
parametrilor geofizici și geochimici, precum și pe analiza datelor pe termen lung. În acest context,
monitorizarea emisiilor de gaze datorate stresului tectonic ar putea fi o componentă importantă în luarea

deciziilor de reducere a pierderilor cauzate de un eveniment seismic. S. Pulinets Sergey și D. Ouzounov
subliniază în (Pulinets, 2018) semnificația prognozei cutremurului pe termen scurt și rolul interacțiunii
gazului între litosferă și atmosferă. Aceste emanații de gaze duc la ionizarea aerului și în cele din urmă la
aerosoli induși seismic. Acest studiu este o abordare mai deterministă a prognozei în ceea ce privește
modelele OEF pur probabilistice disponibile în prezent, deoarece se bazează mai mult pe analiza
precursorilor în timp real și offline. Rețeaua italiană de monitorizare a radonului emisiilor de radon din sol
((Cannelli et al., 2018), (Piersanti, Cannelli and Galli, 2015)) sau monitorizarea continuă a CO2 din sol în
Japonia (Morita et al., 2019) sunt exemple ale unei astfel de abordări. Aceasta nu exclude analiza statistică,
cum ar fi detectarea precursorilor seismici geochimici (Castellana and Biagi, 2008) sau evaluarea
incertitudinii în evaluarea riscului seismic (Foulser‐Piggott, Bowman and Hughes, 2020). Monitorizarea
precursorilor cutremurelor de către stațiile multidisciplinare este soluția obișnuită (Yuce et al., 2010),
precum și analiza datelor în funcție de specificul geologic al zonei monitorizate (Werner and Cardellini,
2006). Emisia de gaze este corelată cu evenimentele seismice ((Weinlich, 2014), (Chiodini et al., 2004)),
activitatea vulcanică ((Okumura and Hirano, 2013), (Chiodini et al., 2015)) și geotermală ((Ármannsson,
2017a), (Ármannsson, 2017b), (Fridriksson et al., 2006)) și este considerată un factor precursor ( (Heinicke,
Koch and Martinelli, 1995), (Jilani et al., 2017)). Cele mai bune rezultate se obțin în zonele cu falii ((Famin
et al., 2008), (Sugisaki et al., 1980)) sau vulcani noroioși ((Etiope et al., 2004), (Nevinsky, Nevinsky and
Tsvetkova, 2012)).
Studiul nostru analizează monitorizarea emisiilor de gaze cu scopul de a dezvolta o aplicație OEF pentru
zona Vrancea, care se caracterizează prin cutremure profunde la cotul Munților Carpați. Principala diferență
față de analiza făcută în articolele menționate și dificultatea crescută pe care o aduce este că sursa de gaz
nu poate fi prezentă la adâncimi mai mari de 60 km unde se află cutremurele. Timpul de înjumătățire al
radonului este de 3,82 zile, iar mobilitatea sa în sol prin difuzie este limitată. O posibilă explicație este că
stresul tectonic concentrat la adâncimi peste 60 km este transmis progresiv la suprafață și favorizează emisia
de gaze în zonele de avarie. Acest proces depinde de presiunea barometrică, umiditatea, temperatura solului,
radiația solară, toate acestea variind în funcție de anotimpuri. O temperatură mai ridicată are ca efect
extinderea micro fracturilor care pot provoca eliberarea de gaze (radon, CO2). O creștere a presiunii asupra
rocilor are ca rezultat o creștere a temperaturi (Hassanzadegan et al., 2014), (Duchêne, Aïssa and
Vanderhaeghe, 2006). Gosh D. și colab. (Ghosh, Deb and Sengupta, 2009) face o analiză a emisiilor de
radon în sol și apă la nivel global și observă că fluxul ascendent de gaze poate fi rezultatul efectului
Bernoulli. Aceste ipoteze sunt dificil de verificat, dar sursa gazelor nu este localizată în hipocentrul
cutremurului, iar efectele măsurate depind de condițiile atmosferice. Datele pe care le-am analizat arată, de
asemenea, prezența CO, care poate fi explicată prin transportul atmosferic pe distanțe scurte din zonele
urbane poluate din apropiere. Rolul senzorului de CO este de a indica contaminarea aerului cu poluanți.

Fig. 2. Seismicitatea in România și Vrancea in perioada 2014 - 2020, rețeaua de monitorizare.

Rețeaua de monitorizare multidisciplinară a INFP (Institutul Național pentru Fizica Pământului) include 5
stații care măsoară radon, CO2, CO, ionizare a aerului, câmp electrostatic atmosferic, pământ și câmp
magnetic, temperatură în foraj, stație meteorologică, radiație solară, câmp teluric în plus față de senzori
seismici de viteză și accelerație. Zona monitorizată este caracterizată prin falii (un exemplu în Fig. 4) și în
partea de sud de vulcani noroioși (la 30 km distanță). Figura 2 prezintă seismicitatea zonei în care au loc
cutremure profunde (marcate cu albastru închis), numele și poziția stațiilor utilizate în acest studiu.
Tabelul 1 detaliază structura de monitorizare. Fiecare locație are un cod unic de identificare care permite
accesul la date de pe platforma geobs.infp.ro).
Tabel 1. Stații de monitorizare și echipamentele acestora
Nume
Stație
Lat / Lon

Cod
BISRd

Bisoca
BISR
45.5481l/
26.7099
Lopatari
LOPR
45.4738/
26.568

Nehoiu
NEHR
45.4272/
26.2952

Camera video de exterior, 1.3” 2 M pixeli CMOS, 1280x720, maxim
25 fps, H.264 compresie a datelor, TCP/IP, microfon tip AM-008,
600 Ohms, 2.5 dB, 10 kHz
LOPRd

Detector de radon cu inclinometru, măsoară temperatura, presiunea și
umiditatea aerului

LOPrCO2 Detectori CO2, CO, temperatura si umiditate aer, stație meteorologica
NEHRd

Detector de radon cu inclinometru, măsoară temperatura, presiunea și
umiditatea aerului

NhCO2

Detectori CO2, CO, temperatura si umiditate aer, stație meteorologica
Microfon tip AM-008, 600 Ohms, 2.5 dB, 10 kHz

Ioni+

Numărător de ioni pozitivi

Ioni-

Numărător de ioni negativi
Detector de radon cu inclinometru, măsoară temperatura și umiditatea
aerului
Camera video de exterior, 1.3” 2 M pixeli CMOS, 1280x720, maxim
25 fps, H.264 compresie a datelor, TCP/IP, microfon tip AM-008,
600 Ohms, 2.5 dB, 10 kHz

Tf
Tforaj

Vrancioaia
VRI
45.8657/
26.7277

Detector de radon cu inclinometru, măsoară temperatura, presiunea și
umiditatea aerului

BISRCO2 Detectori CO2, CO, temperatura si umiditate aer, stație meteorologica

PLRd2
Plostina
PLOR
45.8512/
26.6498

Tip Echipament/ Date

Senzor de temperatura in foraj, HART 5 protocol
Senzor de temperatura in foraj

PLT0, PLT1 Curenți telurici
VRId

Detector de radon cu inclinometru, măsoară temperatura și umiditatea
aerului
Detectori CO2, CO, temperatura si umiditate aer, stație meteorologica

VRIco2

Odobești
ODBI

Camera video de exterior, 1.3” 2 M pixeli CMOS, 1280x720, maxim
25 fps, H.264 compresie a datelor, TCP/IP, microfon tip AM-008,
600 Ohms, 2.5 dB, 10 kHz si GRAS 1/4" microfon de răspuns la
presiune, 1.6mV/Pa
Stație meteorologica
Microfon tip AM-008, 600 Ohms, 2.5 dB, 10 kHz

45.7633/
27.055
4.2.

Date, metode, proceduri

4.2.1. Metode de detectie a anomaliilor
Monitorizarea datelor se face prin sisteme de achiziție independente care realizează primul nivel de detecție
pe baza nivelurilor de declanșare și detrigger cu transmisie de mesaje în timp real către platforma web
geobs.infp.ro. Echipamentul de monitorizare Radon-222 este autonom, având posibilitatea de a rămâne
conectat la baterii timp de 2 luni. Datele sunt salvate în fișiere de 1 oră care sunt transmise către o bază de
date și vizualizate / interogate prin intermediul platformei web geobs.inf.ro. Un exemplu de detectare a
evenimentelor STA / LTA (Trnkoczy, 2012), (Baillard et al., 2014), (Agletdinov, Merson and Vinogradov,
2020), (Vassallo, Satriano and Lomax, 2012) este prezentat în Fig. 3. Sunt utilizate trei metode: PC-SUDS
(Banfill, 1999), (Trnkoczy, 1998), Allen (Krylov, Lobkovsky and Ivashchenko, 2019) și Hilbert
transformate corelate cu funcția de plic (Chi-Durán et al., 2017). Pentru semnale foarte mici, metoda Hilbert
este mai bună (rata de eșantionare de zile). Pentru cazul nostru, rata de eșantionare echivalentă utilizată este
de 60 de secunde și am obținut rezultate bune cu metoda STA / LTA. Articolul (Gregori et al., 2012) descrie
metodele de detectare a anomaliilor aplicate seriilor temporale de radon în corelație cu seismicitatea.
Abaterea standard de la valoarea medie, relația dintre radon și seismicitate sunt prezentate în Fig. 4.

Fig. 3. Detecția anomaliilor utilizând algoritmul STA/LTA.

(a)

(b)
Fig. 4. Evoluția radonului in stația Bisoca: (a) Seria de timp a radonului, +/- 2STD metoda Deviația
Standard, valoarea medie; (b) integrala seriei de timp a radonului si corelația cu seismicitatea.
În Fig. 6 (a) deviația standard și valorile medii sunt calculate pentru întreaga perioadă de timp. În mod
normal, acest lucru se face pentru perioade limitate de timp în cicluri în care parametrul analizat variază.
Figura 6 (a) arată că variațiile anuale maxime sunt în noiembrie pentru stația Bisoca. Intersecțiile dintre
semnalul de radon și +/- 2 STD nu sunt întotdeauna corelate cu seismicitatea (Fig. 6 a). Variațiile sezoniere
introduc erori în aplicarea acestei metode. Acestea ar putea fi eliminate prin aplicarea acestei detectări a
anomaliilor pentru perioade mai scurte de timp sau prin filtrarea variațiilor sezoniere. În procedura descrisă
în paragraful următor, analiza se va face zilnic și sezonier pentru a reduce detecțiile false. Figura 6 (b) arată
corelația dintre seismicitate și integrala semnalului radon. Am ales această metodă pentru a evidenția
dependența de concentrația de radon în timp.
4.2.2. Procedura OEF
Procedura OEF este generală și implică următorii pași: (1) se selectează zona seismică (Fig. 2); (2) se
determina parametrii a, b din legea Guttenberg Richter (Kijko, 2016), (Utsu, 1965), (Enescu, Enescu and
Ito, 2011), (Bilim, 2019) și alți parametri de prognoză precum ionizarea aerului, concentrația de radon,
CO2, temperatura în foraj, câmpul teluric; (3) se compara seismicitatea cu factorii precursori (geofizică,
geochimică, reacția animalelor), se determina probabilitatea timpului de prognoză si incertitudinea
epistemica; (4) se evaluează starea de urgență utilizând un arbore logic; (5) se decide starea evenimentului
și se trimit informațiile. În acest scop, am dezvoltat două aplicații software care permit actualizarea
seismicității prezise în funcție de cea reală și analiza factorilor precursori. O parte din informațiile seismice
provin de pe site-ul web al ISC: Centrul internațional seismologic, Buletin on-line, http://www.isc.ac.uk,
Internatl. Seismol. Cent., Thatcham, Marea Britanie, 2016, Catalog Romplus și de la EMSC. Algoritmii de
detecție utilizează atât pragurile de nivel, cât și durata (Fig. 3, cazul STA / LTA) pentru a evidenția abaterile
de la normal. Alegerea acestor parametri se face, de asemenea, în funcție de variațiile zilnice (noapte - zi)
și sezoniere (SOLECKI, 2011). Chiar dacă analiza se face pe parcursul aceluiași sezon, pot apărea diferențe.
Am ales anul 2017, marcat cu (a), și 2018, marcat cu (b), pentru a evidenția variațiile anuale ale radonului
și CO2 în Bisoca și, respectiv, Nehoiu. Figurile 5 si 6 prezintă variația radonului în stația Bisoca primăvara
si vara. Radonul înregistrează valori mai mari la miezul nopții în perioada caldă a anului și devine uniform
înainte de a scădea iarna. CO2 are un comportament similar.

(a)

(b)

Fig. 5. Evoluția radonului primăvara in stația Bisoca: (a) 2017; (b) 2018.

(a)

(b)

Fig. 6. Evoluția radonului vara in stația Bisoca: (a) 2017; (b) 2018.
Determinam probabilitatea timpul de prognoză si incertitudinea epistemica pe exemplu prezentat în Fig. 7.
Rezultatele pot fi găsite în Tabelul 2. Este important să se ia în considerare distanța dintre locația de
măsurare și hipocentrul cutremurului. Alegerea zonei de monitorizare a fost făcută în conformitate cu zona
de pregătire determinată de formula Dobrovolsky (Dobrovolsky, Zubkov and Miachkin, 1979). Parametrii
GR a-b au fost incluși în tabel deoarece reprezintă relația magnitudine-frecvență utilizată de aplicațiile OEF.
Tabelul 2 este rezultatul analizei evoluției tuturor parametrilor din Fig. 9. Măsurăm timpul determinat de
detectarea anomaliilor precursorilor și momentele în care au avut loc cutremurele. Decidem cu TRUE (1)
cazurile în care după o anomalie am avut un cutremur și fals altfel, FALS (0). Numărul total de 1 peste
toate determinările este probabilitatea din Tabelul 2. Abaterea standard a timpilor de prognoză (cazuri
TRUE) este incertitudinea epistemică (Ridler et al., 2007). De exemplu, pentru radon avem 20 de valori
TRUE din 48 de determinări și 4/7 cazuri pentru BISRd. Analiza a fost realizata pentru cutremure mai mari
de 4.6R în zona marcată cu roșu în Fig. 2.
Probabilitățile și incertitudinile epistemice din Tabelul 2 formează baza unei decizii într-un arbore logic. In
cadrul unui OEF este cea mai simpla metoda de evaluarea a stării de avertizare. Incertitudinile epistemice
au fost cuantificate pentru emisiile de gaze, temperatura în foraj în corelație cu parametrii GR a-b care
reprezintă modificările pe termen scurt ale ratelor de seismicitate. Răspunsul la modul în care ar funcționa
un arbore logic pentru parametrii geofizici și geochimici poate fi dat doar prin experimentare. Un factor de

decizie necesită anumite informații pentru a declara un eveniment seismic și a lua măsuri pentru a atenua
efectele într-o abordare cost-beneficiu. Sursele seismice și rețeaua de monitorizare implicată în acest studiu
sunt prezentate în Fig. 2.

Fig. 7. Zona Vrancea, radon, GR a-b, magnitudine Mw, Ioni+/-, CO2, temperatura in foraj.
Table 2. Probabilitatea detecțiilor True/ False, incertitudinea si media timpului dintre detecția anomaliilor
radonului, parametrilor Guttenberg Richter a - b, ionizării aerului, CO2, si temperaturii in foraj.
Platforma web geobs.infp.ro afișează avertismente în timp real și valori ale parametrilor timp de 5 minute.
Timp
2018/01/01
2020/03/31
Locație

Probabilitate
Incertitudine
(STD)
Pondere
Media
Timpului
(zile)

Stații
Radon-222

GR
a-b

Ioni +

Ioni -

CO2

Tf

NEH
R

NEH
R

NEHR

PLO
R

NEHR
d

VRId

PLR
d2

-

0.29
4/14

0.40
4/10

0.50
4/8

0.44
4/9

0.50
3/6

0.57
4/7

0.50
4/8

0.57
4/7

0.57
4/7

4.98

3.93

1.15

14.87

2.70

5.92

9.74

8.88

3.09

37.71

0.18

0.14

0.04

0.54

0.1

1

0.5

0.5

16.5

10.03

9.9

30.65

10.63

13.3

26.25

27.75

BISRd
0.57
4
TRUE/7
Total

LOPR
d

1

1

18.43

45.45

Rezultatul din Tabelul 2 poate fi prezentat sub forma unui arbore logic cu ponderi asociate pentru fiecare
parametru. Bommer și colab. Articolul (Bommer, 2005) prezintă proceduri transparente de ponderare
pentru ramurile unui arbore logic. Probabilitățile pot fi utilizate în alte metode bazate pe vot, cum ar fi multe
digitizatoare seismice (Trnkoczy, 1998).
Decizia unui posibil eveniment si transmiterea acestei informații reprezintă ultima etapa a procedurii OEF.
O evaluare probabilistică a pericolului seismic se bazează pe informații actualizate prin detectare automată
sau o analiză offline care trimite informațiile către un arbore logic. Detectarea trebuie validată prin variații
zilnice și sezoniere ale parametrilor prognozați. Un cutremur major pentru zona Vrancea are o magnitudine
mai mare de 7,2R, dar nu am avut astfel de situații în analiza noastră. Presupunem că într-un astfel de caz,
atât radonul, cât și nivelul de CO2 din toate stațiile ar crește. Dacă GR a-b ar indica variații ca în Fig. 9
putem declara o stare de urgență. Primul nivel de detectare trimite automat date către o platformă web. Al
doilea nivel, analiza offline (Fig. 9), combinată cu un arbore logic va decide nivelul de urgență. Aceste
informații sunt preluate de un server (avertizarea seismica INFP are deja aceasta infrastructura), care trimite
alerte către întreaga rețea și afișează parametrii cutremurului.
4.3. Potențiale influente asupra sistemelor vii ale ionizării aerului si emisiei de gaze
S. Pulinets and D. Ouzounov in (Pulinets, 2018) au rezervat un capitol referitor la precursorii biologici,
animale si oameni. Orice modificare de mediu are ca efect reacția sistemelor vii dar animalele sunt mult
mai sensibile mai ales daca trăiesc in libertate. Cel mai cunoscut caz este cel referitor la cutremurul cu
magnitudinea M7.3 produs in China, Haicheng, February 4, 1975 (au fost sesizate reacțiile șerpilor,
șobolanilor, cailor, vacilor, creșterea nivelului apei in fântâni etc). Stresul tectonic are ca efect creșterea
temperaturii solului, dilatarea porilor si o intensificare a emisiei de gaze – ionizării aerului cu efecte asupra
ionosferei (Pulinets, 2018), (Hassanzadegan et al., 2014), (Duchêne, Aïssa and Vanderhaeghe, 2006).
Proiectul s-a concentrat pe observarea animalelor deoarece exista o experiența acumulata in acest domeniu
(păsări, câini, pești, furnici, cârtite). Pentru observarea reacției animalelor s-au instalat camere video si
microfoane pentru înregistrarea sunetelor mediului ambiant (Fig. 8).

(a)

(b)

Fig. 8. Microfoane instalate in Vrancioaia (a) si Odobești (b)
In general reacția animalelor poate fi interpretata subiectiv si este dificila verificarea ei prin alte date . Nu
s-a observat o relație dintre ionizarea aerului, emisia de radon si reacția pasărilor sau a câinilor in zona
monitorizata. Cauza poate fi seismicitatea redusa (magnitudine maxima 5.6R) fata de zonele in care acest
lucru s-a semnalat (Berberich et al., 2013). Berberich si colaboratorii (Berberich et al., 2013) au monitorizat
furnicile roșii de pădure utilizând echipamente care au măsurat radonul, CO2, He alături de microfoane si
camere video.
Ionizarea aerului se determina cu ajutorul numărătoarelor de ioni pozitivi si negativi dar se utilizează si
camere video (culoarea cerului indica o ionizare a aerului). Înregistrabile acustice premergătoare
cutremurului din 31.01.2020 (ML= 5.2R, la 118 Km adâncime, raza de pregătire 116 Km) indica o reacție

a cânilor printr-un lătrat accentuat. Acesta se deosebește de alte manifestări ale lor in alte situații dar aceasta
interpretare poate fi considerată subiectiva deoarece depinde de experiența celui care analizează
înregistrările.

Fig. 9. Înregistrări acustice in stațiile Vrancioaia,
Odobești si Nehoiu, seim ML = 3.2R, 31.01.2020,
01:26:47 UTC (catalog INCDFP ROMPLUS), timpi
reacție câini.
Înregistrările din 3 stații sunt prezentate in Fig. 9 iar in
Fig. 10 se observa evoluția ionizării aerului, radonului,
CO2, câmpului teluric, temperaturii in foraj corelat cu
date meteorologice (viteza vânt, temperatura, umiditate,
presiune atmosferica). Se observa o creștere a emisiei de
gaze după cutremurul din 31.01.2020, ML = 5.2R, dar si
o modificare a presiunii, temperaturii si umidității
atmosferice.

Fig. 10. Ioni+/-, radon. CO2, ML = 5.2R

5. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru continuarea
proiectului (se vor preciza stadiul de implementare a proiectului, gradul de îndeplinire a
obiectivului cu referire la țintele stabilite și indicatorii asociați pentru monitorizare și evaluare).
Rezultate:
Acest studiu indică posibilitatea includerii monitorizării emisiilor de gaze (radon-222, CO2) într-un sistem
complex OEF, cu aplicație pentru zona seismică Vrancea și transmiterea informațiilor în rețeaua existentă
de avertizare seismică. Un astfel de sistem de luare a deciziilor ar putea fi util în acțiunile de reducere a
riscurilor (Woo and Marzocchi, 2014). Reacția animalelor a fost înregistrata si analizata in cazul celui mai
important cutremur produs in anul 2020 pana in prezent. Se remarca o manifestare a câinilor care sesizează
zgomotul precursor produs de fragmentarea rocilor ca urmare a deformării solului.
Indicatori:
- un articol acceptat:
Victorin-Emilian Toader, Victor Nicolae, Iren-Adelina Moldovan, Constantin Ionescu, Alexandru
Marmureanu, Monitoring of gas emissions in light of an OEF application, revista „atmosphere” MDPI.
Stadiul realizării obiectivului fazei:
- In această etapă, obiectivul fazei a fost realizat integral.
Concluzii:
Procedura prezentată evidențiază cinci pași. Prima, selectarea zonei seismice, depinde de informațiile
geologice pe care le avem. Emisiile de gaze sunt predominante în zonele de falii. Am folosit date pe termen
lung pentru a testa ipotezele, metodele și pentru a analiza evenimentele. În faza următoare a procedurii,
Tabelul 2 este rezultatul unei analize offline de detectare a anomaliilor efectuată de un operator cu
experiență. Dacă am fi aplicat metoda de detectare automată bazată pe algoritmul STA / LTA, rezultatul ar
fi fost mai rapid, dar mai inexact. Rezultatele depind, de asemenea, de numărul de senzori. Pentru CO2 sau
temperatura de foraj Tf, a fost utilizată o singură locație, care determină ponderea maximă. Timpul de
prognoză incert a fost determinat folosind cea mai simplă metodă, adică abaterea standard în cazul nostru
(Tabelul 2). N. Ridler și colab. în (Ridler et al., 2007) a combinat toate incertitudinile folosind Legea
propagării incertitudinii (LPU) folosind metoda rădăcinii-pătrate (RSS) a deviațiilor standard pentru a da o
incertitudine globală (o abatere standard globală). În faza următoare, utilizarea unui arbore logic poate fi
simplificată prin utilizarea unui sistem de votare (Trnkoczy, 1998) sau a unui arbore de decizie care nu
utilizează ponderi (Kijko, 2016). Modul în care este realizat arborele logic depinde de etapele anterioare și
numai prin experimentare putem regla ponderile fiecărei ramuri. În faza finală nu trebuie să uităm că
metodele sunt empirice în multe cazuri și că luarea deciziilor necesită responsabilitate dacă implică
departamente specializate în intervenție. Analiza reacției animalelor este totuși subiectiva deoarece depinde
de experiența persoanei care interpretează înregistrările. Un câine poate sa latre diferit in funcție de motivul
reacției la mediul înconjurător. Cel care interpretează datele trebuie sa distingă aceste diferențe pentru a le
atribui unui factor precursor. Nu s-au înregistrat zboruri ale pasărilor înainte sau după cutremur.
Concluzia principală este că nu există un singur factor precursor, nici măcar un model și că doar o rețea
multidisciplinară permite o analiză complexă care reduce numărul de erori false și crește probabilitatea unei
decizii corecte. În cazul unui sistem complex OEF care cuprinde o zonă mare de monitorizare cu structuri
geologice diferite (de exemplu, Europa), soluția recomandată este descentralizarea deciziei prin aplicarea
procedurii descrise zonelor independente care transmit alerte către un portal de informații generale. În acest
context, răspunsul la întrebarea pe care J. Zechar l-a scris în articolul (Zechar, Marzocchi and Wiemer,
2016), „Este posibilă prognoza operațională a cutremurului la nivel european (OEF)?”, este afirmativ.
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