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Proiectul PN 19080102 : Cercetari avansate privind factorii care contribuie la riscul seismic
pe teritoriul Romaniei in contextul interactiunii multiple litosfera, hidrosfera, atmosfera,
ionosfera.
Faza 12i Tehnici multiple de analiza a comportamentului campului geomagnetic in corelatie
cu fenomenele tectonice, atmosferice si cu activitatea solara; Potenţiale influenţe asupra
sistemelor vii
Termen de incheiere a Fazei: 6 august 2021
1. Obiectivul proiectului:
Proiectul „Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea
creşterii rezilienţei la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului” propune o
investigație multidisciplinara, complexa si intercorelata a fenomenelor care au loc în sistemul
cuplat Litosfera-Hidrosfera-Atmosfera-Ionosfera, pentru modelarea fenomenelor tectonice si a
proceselor seismice si identificarea relatiei spatio-temporale dintre structura geologica, tensiunile
crustale, potentialul seismogen, în scopul descifrarii conexiunilor complexe dintre fenomenele
tectonice si efectele lor asupra campurilor geofizice masurabile la suprafata Pamantului. Proiectul
urmareste totodata si modelele de propagare ale undelor seismice si estimarea efectelor acestora
la suprafata Pamantului, prin calcularea/masurarea deformarilor si deplasarilor crustei si a
interactiunii sol-structuri construite in scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur,
dar si a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Acest proiect va aborda fenomenul
seismic in interconexiune cu fenomenele generate de sistemele litosfera, hidrosfera, atmosfera si
ionosfera in scopul diminuarii riscului, tinand cont de noile metode si procedee aplicabile la aceste
sisteme cuplate, incercand sa raspunda provocarilor complexe de natura stiintifica si practica pe
care dinamica Pamantului le ridica, in vederea cresterii rezilientei la cutremure.
Proiectul este structurat pe doua directii mari: „D1. Cercetari avansate privind factorii care
contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei” si „D2. Cercetari complexe ale interactiunii
litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera”, ce fac parte integranta din obiectivul major
„Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea creşterii rezilienţei
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la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului”, al Strategiei de dezvoltare a
Institutului National de CD pentru Fizica Pamantului (INCDFP).
Directia de cercetare D2 din cadrul acestui proiect, din care face parte Faza 12 urmareste
dezvoltarea cercetarilor complexe privind interactiunile multiple din sistemul complex litosfera,
hidrosfera, atmosfera, ionosfera in scopul identificarii corelatiilor intre fenomenele ce au loc in
focarul cutremurelor de Pamant si semnaturile acestor fenomene la suprafata Pamantului, in
Atmosfera si in stratele inferioare ale ionosferei. Cutremurele reprezinta unul dintre cele mai
distructive hazarde naturale, iar pentru a reduce riscul este necesar sa se anticipeze unde si cand sar putea produce un cutremur major si, din acest motiv, trebuie sa analizam orice tip de informatie
si sa incercam sa identificam potentialele anomalii care ne pot oferi sansa sa obtinem rezultate
notabile in acest domeniu.
In cadrul Directiei D2, Proiectul O4 “Analize multiparametrice si multistatie a campurilor
geofizice cu potential precursor seismic” este structurat pe 7 Faze:
O4.1/Faza 10 a proiectului Analiza ionizarii aerului si a radonului in corelare cu seismicitatea
locala si variatia stresului tectonic; Potentiale influente asupra sistemelor vii;
O4.2/Faza 12 i. Tehnici multiple de analiza a comportamentului campului geomagnetic in
corelatie cu fenomenele tectonice, atmosferice si cu activitatea solara; Potentiale influente
asupra sistemelor vii;
O4.3/ Faza 22 Identificarea si analiza emisiei de gaze pe unele falii active din Romania; Potentiale
influente asupra sistemelor vii;
O4.4/Faza 23 Determinarea schimbărilor de câmp magnetic generate de variatiile de temperatură,
compoziție si starea rociilor din zona de contact termic dintre astenosferă și fragmentul crustal
Vrâncean prin măsurarea câmpului magnetic local pe aliniamentul Cheia-Covasna
O4.5/Faza 35 Studiul emisiilor anomale si a caracteristicilor de propagare a undelor
electromagnetice de frecventa joasa LF si foarte joasa VLF asociate cu activitatea seismica si
fenomenele electrice locale; Corelatii intre comportamentul sistemelor geofizice si cel al
sistemelor vii;
O4.6/ Faza 45 Contributia emisiei de gaze la prognoza seismica;
O4.7/Faza 47 Interoperabilitatea si integrarea datelor cu potential precursor cu alte seturi de date
geofizice relevante in contextul unor studii multi si inter-disciplinare si dezvoltarea de resurse de
informare, educationale si de constientizare privitor la tematica precursorilor seismici;
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului Proiectului:
Dezvoltarea cercetarilor avansate privind evaluarea cu metode specific seismologice,
geotehnice, fizice si matematice a factorilor care contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei
pentru a asigura cresterea rezilientei societatii umane la cutremure. Se vor dezvolta modele de
propagare ale undelor seismice si estima efectele acestora la suprafata Pamantului prin
calcularea/masurarea deformarilor si deplasarilor crustei si a interactiunii sol-structuri construite,
in scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur, dar si a altor fenomene secundare
asociate acestuia (tsunami). Din analiza înregistrărilor de mişcări puternice ale cutremurelor
vrâncene de magnitudine moderată şi mare se va investiga variabilitatea observata în distribuţiile
spaţiale ale mişcării seismice a terenului. Se va implementa o noua metodologie prin abordari noi
de evaluare a hazardului seismic folosind factorii neliniari de amplificare spectrală, în funcţie de
magnitudinea cutremurului şi de condiţiile locale ale amplasamentului seismic. Se vor realiza hărți
de expunere și vulnerabilitate seismică, precum și cu estimări de pagube pentru scenarii seismice
reprezentative. Imbunătățirea capabilităților de estimare a pagubelor directe și indirecte generate
de cutremure în România se va realiza in tip aproape real și pentru scenarii reprezentative. Calculul
parametrilor sursei tip falie, estimarea activitatii seismice se vor realiza prin parametrizari
stohastice a evenimentelor seismice cu implementarea de tehnici TMS (timp, magnitudine, spatiu).
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Identificarea şi ierarhizarea parametrilor de interes ingineresc se va face în funcţie de gradul
influenţei seismului asupra integrității clădirii. Se vor propune norme metodologice coerente de
monitorizare a stării de sănătate şi integritate a construcţiilor. De asemenea se are in vedere
dezvoltarea cercetarilor complexe privind interactiunile multiple din sistemul complex litosfera,
hidrosfera, atmosfera, ionosfera in scopul identificarii corelatiilor intre fenomenele ce au loc in
focarul cutremurelor de Pamant si semnaturile acestor fenomene la suprafata Pamantului, in
Atmosfera si in stratele inferioare ale ionosferei. Se vor realiza analize multiparametrice si multi
statie a campurilor geofizice cu potential precursor seismic avandu-se in vedere standardizarea
datelor in vederea asigurarii calitatii. Printre rezultatele cercetarilor se vor regasi si harti geologice
si harti geo-tectonice pentru zonele studiate, harti macroseismice pentru cutremurele recente cu
M>5.0 si microzonarea in intensitati a unor orase din zona extracarpatica.
3. Obiectivul fazei 12i:
Studiile anterioare au pus in evidentă o legatura între variatiile campurilor geofizice si in special a
campului geomagnetic din interiorul unei zone seismice si aparitia cutremurelor moderate din zona
seismica, cu toate acestea fenomenele ce determină variațiile anomale ale campului geomagnetic
in perioada de pregatire a unui cutremur nu sunt complet deslusite. Obiectivul Fazei 12i Tehnici
multiple de analiza a comportamentului campului geomagnetic in corelatie cu fenomenele
tectonice, atmosferice si cu activitatea solara; Potenţiale influenţe asupra sistemelor vii
consta in alegerea metodelor adecvate de prelucrare a seriilor de timp cu date geomagnetice,
identificarea anomaliilor si a semnaturilor magnetice ale diverselor fenomene cunoscute.
Pentru realizarea Obiectivului Fazei 12i s-au identificat si prezentat metodele de prelucrare
(metoda vizualizarii directe, metoda polarizarii, metoda variatiei zilnice si metoda corelatiei) a
datelor si s-a analizat comportamentul campului geomagnetic inregistrat la observatorul
Seismologic MLR si s-a corelat cu activitatea seismica si solara. Procesarea datelor magnetice
inregistrate pe parcursul ultimilor ani la Observatorul seismologic Muntele Rosu si identificarea
anomaliilor precursoare cutremurelor cu magnitudini Mw>5.0 a fost facuta prin mai multe tehnici
de analiza cum ar fi tehnica vizualizarii directe a seriilor de timp, tehnica polarizarii si cea a
corelatiei a doua serii de timp inregistrate in doua zone diferite relative la zona seismica Vrancea.
In sustinerea acestor analize s-au efectuat activitati de cercetare aplicativa, prin proiectarea si
instalarea unui nou echipament de monitorizare geomagnetica. Aparatura a fost achizitionata si
instalata in paralel cu aparatura veche, la MLR. Noul sistem de inregistrare a datelor magnetice va
fi prezentat in etapa 12f. Din reteaua de magnetometre instalate de INCDFP, magnetometrul de la
Muntele Rosu are pozitia cea mai vestica in raport cu fragmentul litosferic vrancean, fiind localizat
chiar la zona de contact dintre materialul astenosferic si fragmentul litosferic vrancean. Pozitia
ideala a magnetometrului de la Statia Seismica Muntele Rosu (Cheia) poate masura variatiile de
camp magnetic determinate de schimbarile de temperatura, compozitie si stare a rocilor din zona
de contact mentionata mai sus.
4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei 12i:
Rezultatele Obiectivului 12 constau atat din studii teoretice si metode de prelucrare a datelor
geomagnetice folosind tehnica vizualizarii directe, a polarizarii, a variatiei diurne si a
corelatiei a doua serii de timp si identificarea anomaliilor asociate fenomenului seismice si
activitatii solare folosind aceste metode (Faza 12i), cat si dezvoltarea de noi retele de monitorizare
a comportamentului campului geomagnetic si al animalelor (Faza 12f). Cataloagele de cutremure
Mw>4.5, inregistrarile de camp magnetic plus diagramele temporale lunare si valorile indicilor
magnetici K psi PKp sunt deasemenea rezultate importante ale fazei. Rezultatele au fost
valorificate prin publicare si prezentare la conferinte.
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5. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini)
1.Introducere
Câmpul geomagnetic este câmpul magnetic asociat Pământului care este variabil în timp și se
extinde din nucleul Pământului până în spațiu. Câmpul geomagnetic (câmpul magnetic terestru)
este definit ca suma vectoriala a tuturor surselor magnetice atât a surselor interne cât si a celor
externe și acționează ca un scut împotriva fluxului de particule încărcate electric emise de
atmosfera superioară a Soarelui.
Câmpul magnetic terestru este generat majoritar de sursele aflate în interiorul globului terestru,
contribuția surselor externe fiind mult mai mică. Configurația câmpului geomagnetic este
asemănătoare unui dipol magnetic geocentric inclinat, în care axa dipolului magnetic face un unghi
de 11.5º fața de axa de rotație a Pământului. Din aceasta cauza izoliniile de înclinație nu sunt
paralele cu latitudinile geografice.
2. Monitorizarea campului geomagnetic in Romania
Monitorizarea câmpului geomagnetic se face prin intermediul observatoarelor magnetice, stații
de măsurare permanentă a câmpului geomagnetic care măsoară variațiile câmpului geomagnetic
cu precizie foarte mare. INTERMAGNET este o rețeaua globală de observatoare magnetice, care
monitorizează câmpul magnetic al Pământului la standarde moderne și care facilitează accesul la
date geomagnetice aproape in timp real. Există aproximativ 150 observatoare magnetice în cadrul
Rețelei INTERMAGNET. Acestea sunt localizate la latitudini și longitudini diferite pe suprafața
uscată a globului (continente și insule) pentru a acoperii cat mai uniform suprafața globului
Pământesc. Deoarece mările si oceanele ocupă 71% din suprafața totala a planetei.
Seturile de date folosite in acest studiu sunt reprezentate de date geomagnetice înregistrate la
Observatorul seismic Muntele Roșu (MLR) si de la Observatorul Magnetic Surlari (SUA)
Magnetometrul triaxial MAG-03MC de la Muntele Roșu (Fig. 1 si Tabelul 1) permite
măsurarea simultană a celor trei componente ale câmpului magnetic Bx (pe direcția Nord), By (pe
direcția Est), și Bz (componenta verticală) prin senzori magnetici de tip inductiv.
Tabelul 1. Informatii magnetometre folosite in studiu

Observatorul magnetic de la Surlari (Fig.1, Tabelul 1) folosește pentru măsurarea simultană a
celor trei componente ale câmpului magnetic tot un magnetometru triaxial dezvoltat de Bartington.
Pentru a elimina cât mai mult variația acestuia cu temperatura, acesta a fost instalat într-un subsol
(beci). Adițional, pentru măsurarea câmpului magnetic total, la Surlari se folosește un
magnetometru scalar (magnetometru protonic Overhauser GSM90). Acesta are o rezoluție de
0,01nT, acuratețe absolută de 0,02nT și un drift de 0,05nT/an și poate fi folosit cu succes pentru
calcului valorilor de bază pentru un observator magnetic.
In cadrul Proiectului Nucleu s-a achizitionat un nou sistem de monitorizare geomagnetica
(magnetometru si sursa) si s-a instalat la MLR pentru a monitoriza in paralel cu magnetometrul
vechi variatiile campului magnetic (descrierea noului sistem si compararea datelor vor fi facute in
Faza 12f).
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Figura 1. Distributia campului magnetic in Romania (cf cu proiectul WDMAM http://wdmam.org/ - ) si localizarea celor trei observatoare geomagnetice MLR si SUA/SRL
3. Fenomene care influenteaza comportamentul câmpului magnetic
3.1. Fenomenele tectonice
3.2. Fenomene atmosferice, magnetosferice și perturbări de natură antropică
Aceste fenomene sunt tratate in raportul extins.
4. Trecerea in revista a tehnicilor de prelucrare
Pe langa dezvoltarea de noi tehnici de măsurare a valorilor campului magnetic de o importanta
deosebita este si gasirea metodelor si tehnicilor adecvate de procesare a semnalului in scopul
identificarii si extragerii anomaliilor de diverse tipologii din datele pe termen lung. In lume s-au
realizat progrese semnificative în domeniul tehnicilor de procesare a semnalului, inclusiv analiza
componentelor principale (analiza componentelor independente) (Gotoh et al, 2002), analiza
fractală pentru a studia un proces neliniar în litosferă (Hayakawa et al, 1999; Smirnova et al, 2014;
Ida et al, 2006, 2012), analize wavelet si cross corelatii și chiar si diverse tipuri de identificare a
azimutului semnalului anomal (de exemplu, Kopytenko et al., 2006), dar, cu toate acestea, pe
primul loc, inca se afla metoda vizualizarii directe a datelor si a evolutiei lor in timp. Pana cand se
vor pune la punct metode de prelucrare si invatare automata folosind inteligenta artificiala, in lume
inca se foloseste cu succes chiar iteligenta si experienta cercetatorilor.
4.1. Tehnica vizualizarii directe - Diagrame temporale
Variații ale câmpului geomagnetic terestru precursoare unor cutremure au fost identificate
folosind această metodă atât la nivel global de (Takla et al, 2011, Takla et al 2011b), dar și la nivel
national (Moldovan et al, 2012). Prelucrarea seriile de timp de la observatoarele Surlari (SUA) și
Muntele Roșu (MLR) a fost sintetizată în diagrame temporale. Furtunile solare sunt cele mai des
întâlnite fenomene care perturbă câmpul magnetic extern la nivel global. Aceste fenomene pot fi
5

ușor identificate atât pe diagramele temporare de la Surlari cât și pe cele de la Muntele Roșu
folosind reprezentări zilnice ale sumelor indicilor Kp. Indicii planetari Kp folosiți pentru
caracterizarea magnitudinii unei furtuni solare sunt luați de la “National Oceanic and Atmosferic
Administration (NOAA)/ Space Weather Prediction Center”. Furtunile solare de magnitudini
considerabile sunt bine puse în evidență de o sumă zilnică a indicilor (Kp > 20).
Discriminarea variațiilor globale generate de interacțiunea vânt solar magnetosferă de
anomaliile seismomagnetice dintr-o zona seismică se face prin compararea diagramelor temporale
din zona seismogenă (MLR) cu diagramele temporale dintr-o zona de referință situată în exteriorul
zonei seismice (SUA).
Pentru reprezentările lunare ale câmpului magnetic, cutremurele cu Mw>3.5 au fost plotate pe
magnetograme cu steluțe verzi ți lângă au fost trecute data producerii adâncimea și magnitudinea.
Pentru reprezentările care s-au întins pe 6-8 luni acest lucru nu a mai fost posibil, iar seismicitatea
aferentă fiecărei magnetograme s-a folosit un cod de culori ca in Figura 1.

Fig. 1. Codul de culori folosit pentru reprezentarea seismicității
Cu buline verzi au fost plotate cutremurele care au fost generate atunci când s-a observat o
descreștere pe componenta orizontală By. Anomaliile geomagnetice înregistrate pe componenta
orizontală a câmpului magnetic By au avut perioade care de multe ori au depășit 200 zile , si pe
parcursul acestor zile s-au observat perioade în care descreșterea măsurată pe By a stagnat.
Cutremurele produse în aceste perioade de stagnare au fost notate cu buline roșii. Începutul fiecărei
anomali debutează întotdeauna cu o descreștere și se închide cu o creștere. Cutremurele produse
atunci când componenta orizontala By crește au fost notate cu buline albastre. Mărimea bulinelor
plotate pe fiecare anomalie este direct proporțională cu magnitudinea cutremurele: i) bulinele mici
reprezintă cutremurele cu 3<Mw<4; ii) bulinele medii reprezintă cutremurele cu 4<Mw<5; iii)
bulinele mari reprezintă cutremurele cu Mw ≥ 5.
4.2. Tehnica polarizarii - Bz/Bx si Bz/BH
O alta tehnica de procesare a datelor magnetice, este metoda dezvoltata în lucrările lui Enescu,
2005 si Stanica et al, 2011, 2012, 2015 si 2018, care ia în considerare variația in timp a raportul
mediu zilnic al componentei verticale a câmpului geomagnetic BZ(t) și componenta orizontală BX
(t) sau componenta orizontala totala BH(t). Raportul Ꝣ (t) se poate scrie ca suma dintre o valoare
constanta C si o functie P dependenta de timp:

unde:
BX (t) = μoHX (t); BY (t) = μoHY (t); BZ (t) = μoHZ (t) sunt componentele densitatea fluxului
geomagnetic și μo este permeabilitatea magnetică în vid (μo = 1);
ζ (t) este media zilnică a raportului HZ pe HX sau BZ pe BX;
ΔBZ (t) este anomalia magnetică - un posibil precursor al cutremurului;
P(t) = ΔBZ (t) / BX (t) și conține, de asemenea, o componentă importantă legata de furtunile
magnetice care apar pe înregistrări;
C este o cantitate care se menține aproape constantă în intervale de timp de o lună sau mai mult;
se exprimă prin relația C = tgI ′, unde I ′ este valoarea înclinației geomagnetice la punctul dat (adică
Observatorul Muntele Roșu MLR si Observatorul geomagnetic Surlari SUA) și nu este influențat
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de perturbări potențiale sau anomalii. Merită menționat faptul că rapoartele Bz/Bx si Bz/By sunt,
componente ale impedanței geomagnetice.
Acelasi lucru este valabil si in cazul raportului dintre componenta verticala Z si campul magnetic
orizontal total H:
𝐵𝐵𝐻𝐻 = �𝐵𝐵𝑥𝑥 2 + 𝐵𝐵𝑦𝑦 2

Parametrul polarizarii campului magnetic numit BPOL (Stanica, 2011, 2012, 2015, 2018) este
exprimat ca:
BPOL=Bz/BH
Pentru identificarea unei posibile anomalii, Stanica et al, 2019, a definit valoare BPOL*:
BPOLi*=[(BPOLi-med i-30,i (BPOL)]/SD
unde:
-BPOLi este valoarea polarizarii in ziua i
-med i-30,i (BPOL) este valoarea medie a polarizarii pentru ultimele 30 de zile inaintea zilei i
-SD este media deviatiei standard a BPOL pentru ultimele 30 de zile inaintea zilei i
Aceeasi formula se poate calcula si pentru diferenta valorilor BPOLi(STA1) – BPOLi(STA2),
unde STA1 este o statie aflata in interiorul zonei de pregatire a unui cutremur si STA2 este o statie
geomagnetica de referinta aflata in afara zonei de pregatire a cutremurului. In cazul nostru, pentru
cutremure cu Mw<6.0, MLR este STA1 si SUA este STA2. Deviatia standard in acest caz se
calculeaza ca SD(STA1)-SD(STA2).
Formula de calcul a deviatiei standard pentru un sir de valori este:

Definirea zonei de pregatire a unui cutremur a fost facuta conform cu teoria lui Dobrovolki,
1979, dar in literature exista diverse formule de calcul, particularizate pentru diferite zone
seismogene si diferite adancimi ale focarului (V. Morgunov and S. Malzev, 2007).
In literatura exista si alte tehnici de calcul ale raportului polarizarii (Yusof et al, 2019), metode
care vor fi obordate in viitor.
4.3. Tehnica variatiei diurne
Variațiile magnetice diurne, cunoscute în mod obișnuit ca variatia Sq sau „variații zilnice solare
magnetice de zi calma” (Chapman și Bartels, 1940) sunt generate în ionosferă, în principal prin
radiații solare și forțe de maree, care acționează asupra particulelor neutre și ionizate la înălțimi
intre 70 km și 120 km. Corespunzător poziției solare fata de locatia statiei, se generează un sistem
de curenti electrici care acoperă aproximativ 1/3 din emisfera nordică a Pământului, si depind de
longitudine geografică. Ziua curenții ionosferici au o dimensiune considerabilă, de până la multe
zeci de mii de amperi. Pe perioada noptii „curenții de regenerare” Dumal and Ruzhin, 2003, sunt
mai mici ca amplitudine, dar se întind pe o zonă mai mare. Variațiile geomagnetice rezultate din
acest sistem de dinam sunt observate zilnic, la fiecare observator magnetic, cu amplitudini de ±
câteva zeci de nT (maxim-minim), pe toate componentele magnetice. Forma și amplitudinea
acestor variații Sq diurne depinde puternic de latitudinea geografică a sitului observatorului.
Intensitățile variază în funcție de ora locală într-un ciclu predominant cu perioada de 24 h.
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Variația geomagnetică diurnă, cunoscută și sub numele de variația magnetica zilnica, este oscilația
câmpului magnetic al Pământului, cu o periodicitate de aproximativ o zi. Este datorata in principal
perturbărilor din ionosfera si din straturile superioare acesteia in interactiunea cu razele solare și
difera ca forma in functie de latitudinea geografică. Pe langa sursa externa care este dominanta,
variația geomagnetică diurna este influentata intr-o mai mica masura de câmpurile interne: câmpul
extern este datorat perturbarii atmosferei superioare, datorită activităților solare; câmpul intern se
datoreaza campurilor electrice din Pământ, fiind in cea mai mare parte un câmp inductiv. Influenta
externa ramane neschimbata pe distante de sute de km (Duma și Ruzhin, 2003; Han et al, 2009;
Hattori et al, 2013a, b; Liu et al, 2006), in timp ce influenta interna poate diferi pe distante foarte
mici, din cauza conductivității subterane diferite. Cu toate acestea, diferența variației diurne
geomagnetice la două stații ar trebui să fie stabila, presupunând influenta conductivității pe
parcursul unei zile ca fiind constanta. Stabilitatea campului intern, în special pentru componentele
verticale ale campului magnetic, ar putea fi distrusa de un câmp intern anormal la stația aflata in
interiorul zonei seismogene, anomalie ce ar putea fi indusă fie de modificarea conductivitatii
subterane fie de aparitia unor curenți locali suplimentari.
Pentru exemplificare, aratam o inregistrare magnetica de o luna (mai 2014) facuta in Romania la
doua statii (albastru – SUA – in afara zonei seismice si cu rosu – MLR in interiorul zonei
seismogene Vrancea). Pe figura este marcat si singurul cutremur cu Mw>3.5 produs in acea luna
si indicii PKp (Figura 2).
In reprezentarea din Figura 3 (din varianta extinsa a raportului) am luat doar componenta verticala
a celor doua campuri si am suprapus trasele, pentru a demonstra faptul ca variatiile diurne la doua
statii aflate la mai mult de 150 km distanta sunt identice atat ca amplitudine si frecventa cat si ca
forma. Influentele datorate fenomenelor solare Kp zilnic peste 20, sunt de asemenea identice la
cele doua statii. Singurele diferente vizibile apar inaintea cutremurului vrancean, cand se vede o
diferentiere a celor doua inregistrari din cauza unor fenomene interne locale la MLR. Diferentierea
consta in scaderea valorii Bzmax-Bzmin la MLR fata de SUA cu cateva zile inainte de cutremur si
revenirea la aceeasi valoare dupa cutremur.
Prin urmare, monitorizarea geomagnetică a variației diurnă folosind o stație de referință in afara
zonei seismogene si o statie in interiorul zonei, cu o distanță adecvată intre ele, ar putea ajuta la
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cunoașterea activităților electromagnetice din zona stației țintă, ceea ce poate oferi informații utile
despre activitatea tectonica (Chen et al, 2010; Han et al, 2009; Liu et al, 2006). Matematic vorbind,
studiul raportului variației diurne geomagnetice între o stație țintă și o stație de referință ar putea
fi un parametru eficient pentru monitorizarea precursorilor cutremurelor (Chen et al, 2010; Liu et
al, 2006).
Intervalul de variație diurnă se calculeaza prin scăderea valoarii minimă din valoarea maximă a
câmpurilor geomagnetice la doua statii, într-o zi, pentru fiecare componenta in parte.
Pentru minimizarea influențelor zgomotelor de frecventa foarte mare, se aplica un filtru de undă
datelor originale si eliminarea semnalelor de scurtă durată. Studiile variatiei diurne trebuie
realizate mereu in corelatie cu furtunile magnetice datorate activitatii solare, PKp care reprezinta
suma zilnica a coeficientilor Kp la 3 ore. Indicele Kp la 3 ore este conceput pentru a măsura
efectele magnetice ale radiației particulelor solare. De obicei raportul pentru componentele X și Y
sunt apropiate de 1, datorat faptului ca campul extern dominant este aproape identic la doua statii
destul de apropiate. De obicei raportul componentelor Z este mai mare decat 1. Modificarea
raportului poate fi legata de schimbările de conductivitate din perioada de pregatire a unui
cutremur. Aceasta poate persista o perioadă mai lungă. In studii se foloseste media mobila cu o
fereastra de 10 zile a raportului fiecărei componente.
Xu et al. (2013) au observat anomalii ce apar in raportul diferentelor maxim si minim pe
componenta Z la doua statii cu 2 luni inaintea cutremurului din Tohoko din 2011, dar nu au
observat anomalii pe componentele orizontale, X si Y.
Liu et al. (2006) au descoperit o relație între cutremurele cu magnitudinea M > 5.0 și variațiile
diurne ale câmpului geomagnetic măsurate la 8 magnetometre din Taiwan în intervalul 1988-2001.
Au fost computate rapoarte diurne pentru cele 8 stații și au fost comparate cu o stație de referință.
S-a reprezentat distribuția diurnă pentru 5 perioade care au coincis cu cutremure cu magnitudinea
Mw>5.0. Două stații au înregistrat anomalii ale variațiilor diurne cu o luna înaintea cutremurelor
Chi-chi (Mw=7.3) și Chia-Yi(Mw=6.2). Anomaliile variației diurne au fost explicate prin
schimbarea proprietăților conductive ale rocilor saturate în apă care au fost comprimate sau dilatate
din cauza stresului existent în zona de focar
4.4. Tehnica corelatiei a doua serii de timp
S-au folosit formulele de calcul a coeficientului de corelaţie a rangurilor ρ (rho) Spearman
(Cristian Opariuc-Dan, 2011)
6 𝑥𝑥 ∑ 𝑑𝑑 2
𝜌𝜌 = 1 −
𝑛𝑛(𝑛𝑛2 − 1)
Unde: d= diferenta dintre rangurile valorilor masurate pe rand si n este numarul total al randurilor
pentru care se calculeaza ρ.
Primul pas este acela al calculării rangurilor. Acesta se face cu ajutorul programului excel cu
functia rank. După calculul rangurilor, facem diferenţa dintre rangul primei variabile şi rangul
celei de-a doua variabile. Valoarea “d” va fi, aşadar, d=Rang1 – Rang2. În următoarea etapă,
ridicăm la pătrat diferenţa rangurilor, pentru a elimina problemele generate de semnul diferenţelor,
şi facem suma pătratelor diferenţelor.
5. Aplicarea tehnicilor de prelucrare pentru inregistrarile magnetice de la MLR si
identificarea anomaliilor
5.1. Datele magnetice folosite (serii de timp la MLR si SUA – INERMAGNET si valorile Kp)
Datele câmpului geomagnetic folosite in acest studiu au fost inregistrate de statiile MLR si SUA
(Tabelul 1 si Figura 1). Magnetometrul de la MLR a fost instalat in 1996, dar primii ani au fost de
test, datele nefiind unitare si nici complete. In 1997 avem date doar pentru o luna, in 1998 pentru
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8 luni si in 1999 doar 4 luni de date. In anul 2000 lipsesc 3 luni. Dupa anul 2001, datele de la MLR
devin mai consistente si intreruperile sunt mici si datele lipsa au fost completate cu ultima valoare
inregistrata. In Tabelul 2 din versiunea extinsa este prezentata situatia la zi a datelor magnetice
existente.
Indicele geomagnetic
Pentru a elimina efectele activității geomagnetice globale și pentru a evita precursorii falși, in acest
studiu s-a folosit indicele geomagnetic Kp la 3 ore si PKp – suma Kp pentru o zi. Anomaliile ce
apar pe inregistrarile de câmp geomagnetic în zilele perturbate de activitatea solara trebuie ignorate
deoarece se datorează factorilor geomagnetici globali si se pot vedea identic pe ambele statii MLR
si SUA. Indicii geomagnetici sunt stocati impreuna cu datele de camp magnetic inregistrate la cele
doua statii (Tabelul 3 din raportul extins).
Datele sunt stocate in fisiere de cate o luna si fiecarui fisier ii este asociat si graficul corespunzator
(vezi ca exemplu graficul din Figura 2).
5.2. Date seismice in perioada de existenta a magnetometrelor
In perioada de monitorizare geomagnetica, 1996-2021 au fost 36 de cutremure intermediare
vrancene cu adancinea cuprinsa intre 60km<h<200Km, cu magnitudinea Mw>4.5 (Tabelul 4 si
Figura 4). In aceasta perioada nu s-au produs cutremure majore in Vrancea, cel mai mare fiind cel
din 27 octombrie 2004, Mw=6.0 (evenimentul 17 din Tabelul 4). In intervalul 5.0<Mw<6.0 mai
avem 7 evenimente produse in perioada de monitorizare geomagnetica. Tot in aceasta perioada sa mai produs si un cutremur crustal vrancean cu Mw>5.0, in data de 2014-11-22 19:14:17, avand
coordonatele 45.8683, 27.1517 si adancimea de 40.9Km si Mw=5.4 si inca doua cutremure
crustale in zona Vrancea si Tulcea cu Mw= 4.6, respective 4.7.

Figura 4. Seismicitatea zonei Vrancea, cutremure intermediare cu Mw>4.5 produse in perioada
1996-2021
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Tabelul 4. Seismicitatea zonei Vrancea, cutremure intermediare cu Mw>4.5 produse in perioada
1996-2021 – in varianta extindsa (in acest rezumat doar cutremurele produse dupa 2016)
Nr. Crt

Data

Ora

lat N

lon E

Adancime

Mw

30/Eq1

2016-09-23

23:11:20

45.7148

26.6181

92

5.5

31/Eq2

2016-12-27

23:20:55

45.7139

26.5987

96.9

5.6

32/Eq3

2017-02-08

15:08:20

45.4874

26.2849

123.2

4.8

34/Eq4

2017-08-02

2:32:12

45.5286

26.4106

131

4.6

35/Eq5

2018-10-28

0:38:11

45.6079

26.4068

147.8

5.5

36/Eq6

2020-01-31

1:26:47

45.6937

26.6918

118.2

4.8

5.3. Prelucrarea datelor
5.3.1. Diagrame temporale
Observatorul seismic de la Muntele Roșu (MLR) este situat pe marginea vestică a zonei
seismogene Vrancea și oferă o bună oportunitate de a studia comportamentul câmpului
geomagnetic local în perioada 2000-2020. Setul de date geomagnetice de la Muntele Roșu a fost
comparat cu setul de date geomagnetice luat de la Observatorul magnetic de la Surlari, localizat
în afara zonei seismice Vrancea. Identificarea anomaliilor cu caracter local se face prin
suprapunerea datelor înregistrate în observatorul de referință (SUA sau THY) cu seturile de date
geomagnetice înregistrate la observatorul de la Muntele Roșu, aflat in proximitatea zonei
seismogene Vrancea. După identificarea anomaliilor cu caracter local, seismicitatea aferentă
fiecărei anomalii a fost plotată folosind buletinele seismice din catalogul Romplus, un catalog
dezvoltat de Institutul National pentru Fizica Pământului (Oncescu et al, 1999)
Reprezentările lunare au evidențiat o variație a componentei By înregistrate la MLR, variații care
au fost corelate cu apariția evenimentelor cu Mw> 5 (Fig.5,6,7,8 din Raportul extins). Cutremurul
produs în septembrie 2016 cu Mw=5.5 (Fig.6) și cutremurul din octombrie 2018 cu Mw=5.5
(Fig.7) au fost precedate de o descreștere de aproximativ 20 nT pe componenta orizontală By a
câmpului magnetic măsurat al MLR. Contrar cu cele doua exemple enunțate mai sus, cutremurul
produs in luna februarie 2017 a fost precedat de o creștere pe componenta By (Fig8), iar cutremurul
produs in octombrie 2013 cu Mw=5.2 nu a fost precedat de o variație, fie ea pozitiva sau negativă.
În reprezentările lunare ale câmpului magnetic măsurat la MLR nu s-a observat o dependență
reciprocă între variația înregistrată pe componenta orizontală By și seismicitatea din zona Vrancea.
Observând ca evenimente seismice produse la finalul anului sunt de obicei precedate de variații
negative înregistrate componenta By , iar cele de la începutul anului de variații pozitive s-a trecut
la reprezentări ale câmpului magnetic pe perioade mai lungi (6-8 luni). Astfel a fost evidențiat
caracterul sezonier al anomaliilor geomagnetice înregistrate la Muntele Roșu. Astfel anomaliile cu
caracter sezonier identificate prezintă o durata cuprinsă între 6-8 luni și sunt înregistrate la Muntele
Roșu pe componenta orizontala By câmpului magnetic(Mihai et al, 2021).
Din septembrie 2008 până la sfârșitul lui mai 2009 (Fig.9), componenta orizontală By măsurată la
MLR prezintă o scădere de aproximativ 110nT (Fig. 9). În timpul acestei anomalii s-a produs pe
data de 25 aprilie 2009 cutremurul intermediar moderat cu Mw= 5.4, având hipocentrul situat la
adâncimea de 109 km. De obicei anomaliile înregistrate la MLR, sunt vizibile doar pe componenta
By câmpului magnetic, dar aceasta anomalie prezinta o ușoară descreștere și pe componenta
verticală Bz care durează aproximativ 120 zile (fig,9).
Anomalia care ținut din octombrie 2010 până la sfârșitul lui martie 2011 (Fig.10) a fost plotată
după ce a suferit o corecție majoră a salturilor induse de personalul implicat in operațiunile de
mentenanță (Tabel 2.). Prezenta acestor salturi pe magnetogramă afectează toate cele trei
componente ale câmpului magnetic și fac imposibilă distingerea eventualei anomalii. În această
perioadă activitatea seismică a fost foarte scăzută producându-se numai trei evenimente cu Mw>4.
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Fig. 9. Reprezentarea grafică a componentelor orizontale (Bx, By), a componentei verticale (Bz)
și câmpul magnetic total (Bt) măsurate la Muntele Roșu ( roșu) și la Surlari ( albastru) în
perioada 01.09.2008-30.04.2009. Activitatea solară în acest interval a fost reprezentată prin
intermediul indicilor Kp (Histograma roz) (Mihai et al, 2021)

Fig. 10. Reprezentarea grafică a componentelor orizontale (Bx, By), a componentei verticale (Bz)
și câmpul magnetic total (Bt) măsurate la Muntele Roșu ( roșu) și la Surlari ( albastru) în
perioada 01.10.2010-31.03.2011. Activitatea solară în acest interval a fost reprezentată prin
intermediul indicilor Kp (Histograma roz) (Mihai et al, 2021)
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Fig 11. Reprezentarea grafică a componentelor orizontale (Bx, By), a componentei verticale (Bz)
și câmpul magnetic total (Bt) măsurate la Muntele Roșu în perioada 01.10.2012-30.05.2013.
Activitatea solară în acest interval a fost reprezentată prin intermediul indicilor Kp (Histograma
roz) (Mihai et al, 2019)

Fig. 12 Reprezentarea grafică a componentelor orizontale (Bx, By), a componentei verticale (Bz)
și câmpul magnetic total (Bt) măsurate la Muntele Roșu în perioada 01.10.2011-31.03.2012.
Activitatea solară în acest interval a fost reprezentată prin intermediul indicilor Kp (Histograma
roz) (Mihai et al, 2021)
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Descreșterea înregistrata pe componenta By a fost de numai 50 nT și a fost direct proporționala cu
activitatea seismică. De asemenea nu a fost observată nicio variație pe componenta verticală a
câmpului geomagnetic (Mihai et al, 2021)).
În Figura 11 observăm o anomalie care arata similar cu anomalia din perioada 2010-2011, având
descreștere înregistrată pe componenta orizontală By (75nT). Această anomalie este foarte
asemănătoare și din punct de vedere al activității seismice, având 4 cutremure cu magnitudinea
mai mare sau egala cu 4 (Mihai et al, 2019).
Figura 12 ilustrează o variație care arata foarte asemănător cu anomalia din perioada 2008-2009,
având aceiași descreștere înregistrată pe componenta By (100nT). Energia seismică eliberată în
timpul celor două anomalii este foarte similara, cu 8 cutremure cu Mw>4 pentru anomalia 20082009 și respectiv 7 cutremure Mw>4 pentru anomalia 2012-2013(Mihai et al, 2021).
Așa cum putem observa în figurile de mai sus, variația înregistrată pe componenta By are un
caracter sezonier, dar magnitudinea acesteia se corelează cu seismicitatea din zona Vrancea.
Anomaliile care prezintă o descreștere mică de 50-70 nT sunt lipsite de evenimente cu Mw >5 iar
numărul cutremurelor cu Mw >4 este unul mic(3-4 evenimente). Anomaliile mari, care prezintă o
descreștere mare (100-110 nT) sunt însoțite de un număr mare de cutremure cu Mw>4(7-8
evenimente. Acestea din urma pot fi însoțite si de cutremure cu Mw>5, dar prezenta evenimentelor
cu Mw>5 nu este întotdeauna semnalată (Mihai et al,2021).
5.3.2. Tehnica polarizarii - Bz/Bx si Bz/Borizontal si corelarea seriilor de timp aplicata pe datele
geomagnetice de la MLR si SUA
Am ales pentru aplicarea tehnicii polarizarii perioada care continue cutremurele de la Eq1 la Eq6,
din Tabelul 4, adica ultimii 5 ani (2016-2020) – vezi Tabelul 5 (din raportul extins – Tabelul 4 din
acest raport). In Figurile 13 a-c, s-au reprezentat rapoartele Bz/BH la Surlari (INTERMAGNET)
cu albastru si la MLR (INCDFP) cu portocaliu si cu galben s-a reprezentat raportul acestora, pentru
perioada 2016-2018. Cu verde sunt marcate cutremurele din Tabelul 5.
In perioada septembrie 2016 - februarie 2017 s-a observat, prin metoda vizualizarii directe o
anomalie de termen lung pe componenta orizontala estica a campului magnetic inregistrat la MLR.
Aceasta anomalie nu este prezenta si pe inregistrarile de la SUA (vezi Figura 14 din Raportul
extins). Am aplicat metoda polarizarii pentru perioada 2016 – 2017 (Figurile 15 si 16) si am
identificat o anomalie puternica pe raportul BPOLMLR/BPOLSUA in periada dintre Eq1 si Eq2.
Pe diferenta celor doua rapoarte anomalia este mai putin vizibila.
In Figurile 17 a-b, s-au reprezentat rapoartele Bz/BH la Surlari (Intermagnet) cu albastru si la MLR
(INCDFP) cu portocaliu. Cu visiniu si rosu s-au reprezentat rapoartele si diferentele acestora,
pentru perioada 2019-2020. Cu verde sunt marcate cutremurele din Tabelul 5.
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Figura 13. Tehnica polarizarii aplicata pe datele magnetice din 2016-2018

Figura 15. Procesarea datelor magnetice cu metoda polarizarii pentru perioada Septembrie 2016Februarie 2017 (Eq 1, 2 si 3) Cu rosu si visiniu am reprezentat MLR-SUA si MLR/SUA
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Figura 16. Procesarea datelor magnetice cu metoda polarizarii pentru perioada iulie 2016- mai
2017 (Eq 1, 2 si 3) (Bz/BH MLR)/(Bz/BH SUA) and (Bz/BH MLR)-(Bz/BH SUA)

Figura 17. Tehnica polarizarii aplicata pe datele magnetice din 2019 (a) si 2020 (b)
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In toate aceste studii s-a folosit statia SUA ca statie de referinta, considerate in afara zonei de
pregatire a cutremurelor. Zona de pregatire a cutremurelor este definita diferit de diversi autori
(Tabelul 6 din Raportul extins), dar noi am folosit relatia lui Dobrovolski, 1979 M=2.33lgD, care
da statia SUA ca fiind in afara zonei de pregatire a cutremurelor vrancene medii, cu magnitudini
sub 5.6, SUA fiind situata la aproximativ 250Km fata de focarele de adancime intermediara ale
cutremurelor din zona Vrancea (Tabelul 7 din raportul extins - in rezumat doar datele Mw<6.0).
Tabelul 7. Raza zonei de pregatire a cutremurelor functie de M( Dobrovolski, 1979 )
D (Km)

MDob

D (Km)

MDob

D (Km)

MDob

100

4.7

200

5.4

300

5.8

150

5.1

250

5.6

In Figura 18, cadranul de sus este prezentata variatia diferentei rangurilor datelor de polarizare
de la MLR si SUA, pentru perioada Iulie 2016 – Mai 2017:
di=Rank ((Bz/BH)i – (Bz/BH)i-1)MLR - Rank ((Bz/BH)i – (Bz/BH)i-1)SUA .

Figura 18. Procesarea datelor magnetice cu metoda polarizarii pentru perioada iulie 2016- mai
2017 (Eq 1, 2 si 3)

Figura 19. Procesarea datelor magnetice cu metoda polarizarii pentru perioada 2018 (Eq 5)
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In cadranul de jos al Figurii 18 am folosit o fereastra mobila de 30 de zile, pe care am mutat-o cu
un pas tot de 30 de zile si apoi am calculat rangul si valoarea ‘d’ si ‘R’(sau ρ or Rho) pentru
fiecare fereastra in parte. Se observa ca toate cele 3 cutremure se afla in perioade cu corelatii
mici. Pentru studii de corelare pentru magnitudini mai mari vom avea nevoie sa identificam o
alta statie ca statie de referinta. In Figurile 19, 20 si 21 sunt studiati anii 2018, 2019 si 2020.

Figure 20. Procesarea datelor magnetice cu metoda polarizarii pentru perioada 2019 (Mw<4.5 )
Obs: 01.2019 lipsa date SUA – corelatie scazuta

Figure 21. Procesarea datelor magnetice cu metoda polarizarii pentru perioada 2020 (Eq 6)
Pentru anul 2020 se observa o corelatie scazuta intre cele doua statii datorita faptului ca am avut
date lipsa ba la o statie, ba la alta.
6. Rezultate si concluzii
Principalul obiectiv al acestui studiu a fost investigarea legăturii dintre comportamentul
câmpului geomagnetic măsurat într-o zonă seismică și activitatea seismică observată. În acest
studiu sunt folosite date geomagnetice care cuprind seturi de date 2000-2020.
Pentru identificarea posibilelor anomalii geomagnetice măsurate la Muntele Roșu (MLR) din
anul 2000 până în 2020, datele măsurate la MLR au fost suprapuse cu seturile de date măsurate la
Observatorul Magnetic Surlari (SUA), date care au fost folosite ca date de referință.
Comportamentul geomagnetic măsurat la MLR prezintă deosebiri de cel măsurat la SUA.
Reprezentările lunare ale câmpului magnetic înregistrat la MLR nu au pus in evidență o
dependență reciprocă între variația înregistrată pe componenta orizontală By și seismicitatea din
zona Vrancea. Reprezentările magnetice pe perioade lungi (6-8 luni) au evidențiat prezenta unor
anomalii cu caracter sezonier. Anomaliile geomagnetice sezoniere măsurate la MLR sunt vizibile
18

majoritar pe componenta orizontală a câmpului magnetic By, variațiile înregistrate pe By diferă de
la an la an la fel și seismicitatea din zona Vrancea.
Variațiile majore ale componentei orizontale By s-au corelat cu activitatea seismică. Anomaliile
geomagnetice care au prezentat o variație mare înregistrată pe componenta By (100-110) prezintă
o seismicitate ridicata, iar anomaliile cu variație mică (50-70nT) prezintă o seismicitate
semnificativ mai mică.
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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:
•
•

•

Instalarea unui nou sistem de monitorizare magnetica in tunelul de la Observatorul
Seismologic Muntele Rosu (MLR).
Prezentarea teoretica a metodelor de prelucrare, inclusiv a trei metode noi de prelucrare a
datelor geomagnetice, metode ce nu au folosite pana in prezent in INCDFP:
o Metoda reprezentarii si vizualizarii directe a diagramelor de timp
o Metoda polarizarii
o Metoda variatiei diurne
o Metoda corelarii a doua serii de timp magnetice inregistrate in interiorul zonei
seismogene Vrancea la MLR si in afara acestei zone la Observatorul Geomagnetic
al IGR (Institutul Geologic Roman) de la Surlari
Testarea acestor metode pe datele magnetice inregistrate la MLR si SUA in corelatie cu
furtunile magnetice datorate activitatii solare si cu activitatea seismica:
o cataloage de cutremure;
o cataloage cu indicii magnetici Kp si Ak
o baze de date cu inregistrarile magnetice proprii de la MLR, INTERMAGNET –
Surlari – SUA – corectate de date lipsa si graficele lunare cu variatia campului
magnetic la MLR, SUA asociata cu seismicitatea si KP-urile.
o Evidentiere anomalii precursoare

Stadiul realizării obiectivului fazei
Prin rezultatele obtinute referitoare consideram ca obiectivele fazei au fost îndeplinite în
totalitate și că angajamentele asumate au fost atinse, iar proiectul a atins gradul de implementare
scontat pentru această prima parte a fazei 12, Faza 12i.
Concluzii
Scopul principal al acestui studiu a fost corelarea anomaliilor geomagnetice înregistrate la
observatoarele MLR și SUA cu seismicitatea de adâncime intermediară din Vrancea. Din cele 36
de evenimente cu Mw>4.5, doar 6 au avut Mw>5.0. Cele șase cutremure intermediare de
magnitudini medii care au avut loc în acest interval au oferit o oportunitate de a investiga legătura
dintre seismicitatea din zona Vrancea și prezența anomaliilor magnetice înregistrate la MLR și
SUA.
Folosind metoda vizualizarii directe a diagramelor de timp pentru procesarea datelor am observat
că toate anomaliile au apărut pe componenta By din MLR și gradul de scădere a componentei By
este direct proporțional cu energia seismică eliberată. Scăderile mari ale componentelor By pot fi
urmate de cutremure de dimensiuni medii, dar și anomaliile mici și scurte pot fi urmate de
evenimente semnificative.
Folosind metoda polarizarii si a corelarii statistice Spearman pentru procesarea datelor, raportul
dintre componenta verticală și cea orizontală totală și coeficienții statistici de corelație
neparametrică, adică coeficientul de corelație al rangurilor ρ (rho) Spearman între raportul la cele
două stații geomagnetice MLR și SUA, am aflat că metoda este utilă atât pentru a detecta
evenimentele seismice în perioadele de corelație scăzute, cât și pentru datele rele sau lipsă din
înregistrările magnetice din trecut.
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Rezultatele acestei lucrări ar putea fi utilizate ca etalon pentru viitoarele anomalii, iar viitoarele
anomalii vor remodela aceste rezultate
Propuneri pentru continuarea proiectului:
În această etapă, obiectivul a fost indeplinit integral iar rezultatele obținute sunt în
concordanță cu țintele propuse venind in sprijinul implementarii proiectului.
Continuarea Fazei 12i se va realiza in Faza 12f si in Faza 23 si studiile vor fi finalizate in Faza 47,
prin integrarea datelor cu potential precursor cu alte seturi de date geofizice relevante in contextul
unor studii multi si inter-disciplinare si dezvoltarea de resurse de informare, educationale si de
constientizare privitor la tematica precursorilor seismici.
In Faza 12 f se va continua studiul teoretic al metodelor de prelucrare a campului geomagnetic
prin metoda variatiei diurne, prin aplicarea pe datele geomagnetice inregistrate la MLR in scopul
identificarii anomaliilor si se va prezenta noul sistem de monitorizare a campului geomagnetic de
la MLR si sistemul de monitorizare a comportamentului sistemelor biofizice (pestii din acvariul
Constanta in cazul nostru – sistem instalat deja in luna iulie 2021) si se vor prezenta niste concluzii
de dezvoltare ulterioara a acestuia ca urmare a testarii facilitatilor sistemului automat de
monitorizare a comportamentului animalelor.
Intrucat aliniamentul Cheia-Covasna este paralel cu fragmentul litosferic Vrancean, urmand
marginea vestica al acestuia. Mutarea intr-o faza viitoare, Faza 23, a magnetometrului pe acest
aliniament ar valida aceasta teoria, dar si veridicitatea datelor magnetice masurate la Statia
seismica Muntele Rosu (Cheia). Anomaliile locale ale câmpului geomagnetic intern înregistrate
pe aliniamentul Cheia-Covasna vor fi identificate și separate de anomaliile câmpului geomagnetic
extern și ulterior vor fi centralizate într-un catalog ce va conține parametrii cutremurelor cu Mw>3
produse în timpul anomaliilor, durata si morfologia anomaliei și componentele câmpului magnetic
afectate. Reprezentările energiei seismice eliberate pe durata variațiilor câmpului magnetic intern
vor ajuta la stabilirea legăturii dintre prezența acestor anomalii și seismicitatea zonei. Rezultatele
acestui studiu pot fi integrate in contextul tectonic actual și pot duce la explicarea proceselor ce
stau la baza acestor variații, dar pot fi folosite si în detectarea anomaliilor magnetice asociate
activitatii solare (e.g. erupțiile solare), care afectează sistemele de telecomunicații, traficul aerian
și pot duce la creșterea radiațiilor atmosferice.
Rezultatele obtinute în acestă fază au fost și vor fi publicate și prezentate la conferințe
științifice naționale și internaționale.
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