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Contractul nr.: 31N/2019 
 
Proiectul PN 19080201: Dezvoltarea si implementarea de noi instrumente pentru seismologia 
in timp real si de transfer al produselor si rezultatelor cercetării către potențiali beneficiari. 
  

Faza 16, 2021:  Ajustarea codurilor de detecție si localizarea a surselor seismice si 
dezvoltarea capacitații de analiza datelor in timp real 
Termen de încheiere a Fazei: 13.09.2021 

 
1. Obiectivul proiectului:     

Principalul obiectiv general al proiectului este dezvoltarea de instrumente ce pot fi folosite în 
managementul dezastrelor provocate de cutremure în România, în particular în orașele dens 
populate prin intermediul unor  analize și monitorizări complexe. 
 
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:  

Vor fi implementate, dezvoltate si aplicate metode si programe noi (avansate) de analiza 
datelor geofizice (seismologice si geodezice) acumulate la INCDFP in vederea îmbunătățirii si 
eficientizării monitorizării activității seismice, estimării parametrilor surselor seismice si evaluării 
efectelor cutremurelor asupra structurilor naturale si antropice. Proiectul va aduce o contribuție 
semnificativă in ceea ce privește accesul la date, la servicii de cercetare, la soluții bazate pe 
cercetare- dezvoltare inovatoare și la dezvoltarea de e-infrastructuri care sa vizeze reducerea 
expunerii societății umane, riscului reprezentat de cutremure naturale și antropice. 
 
3. Obiectivul fazei:  

Obiectivul principal al acestei faze consta in extinderea si modificarea codurilor sistemului 
automat de detecție si localizare a surselor seismice dezvoltat in faza precedenta a proiectului (Faza 
5) pentru extinderea spre capacitate de analiza a fluxului continuu de date seismice in timp real. 
Se urmărește, de asemenea, potențială generalizarea a sistemului de analiza rezultat pentru o 
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extindere spre alte zone active seismic din Romania. Un pas important si necesar in atingerea 
obiectivelor o reprezintă evaluarea resurselor de calcul si stocare existente la INCDFP pentru 
determinarea configurației optime de implementare a sistemului de analiza in timp real. 

 
Metodologia va urmări etapele: 
• Modificarea softului automat de detectie si localizare testat pe zona Galati in vederea 

integrării accesului la date continue din baza de date INCDFP si crearea versiunii separate de 
program pentru analiza datelor seismice in timp real. 

• Evaluare resurselor de calcul si stocare existente la INCDFP pentru determinarea 
configurației optime de hardware care va asigura implementare eficienta a sistemului de analiza 
in timp real. 

• Dezvoltarea modulelor de control de calitate a datelor. 
• Simularea unui caz de criza in regim off-line folosind datele seismice înregistrate in 

perioada Noiembrie 2017 – Decembrie 2019.  
• Evaluarea si analiza catalogului de evenimente seismice produs de sistem de analiza in 

timp real. 
• Definirea setărilor pentru sistemul de alertare seismica. 

 
4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 

1. Varianta independenta a softului de detecție si localizare a seismicității adaptata analizei 
in timp real. 

2. Catalog automat de evenimente seismice si caracteristicele lor. 
3. Module pentru evaluarea calității datelor seismice din baza de date INCDFP 
4. Module pentru post-procesarea formelor de unda a evenimentelor din catalog automat 

generat 
5. Definirea potențialului sistem de alerta seismica bazata pe catalog automat generat 

 
 
5. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini) 

Ajustarea codurilor de detecție si localizarea a surselor seismice si 
dezvoltarea capacitații de analiza datelor in timp real 

 
Secvențele de cutremure crustale din Romania (ca de exemplu roiul seismic de la Galați din 

2013, Fig. 1), au demonstrat importanta studiului si analizei detaliate a activității seismice si 
contextul tectonic asociat faliilor crustale pentru îmbunătățirea evaluarea hazardului seismic in 
astfel de zone. Monitorizarea in timp real sau pseudo-real, in care detecția si localizarea 
evenimentelor seismice folosind formele de unda înregistrate la stații seismice este efectuata cu o 
întârziere de pana la 24 – 48 ore, si care coboară la nivel de cutremure cu magnitudine mica (Ml ~ 
0.5-1) poate oferi informația despre o potențiala (re)activare seismica a zonei. Aceasta informația 
poate fi folosita pentru alertarea autorităților locale sau operatorilor industriali ce operează in zona, 
in cazul in care exista un potențial ca activitățile lor sa fie afectate sau pot influenta activitatea 
seismica in zona. Punerea la punct unui astfel de sistem necesita implementare de metodologii 
adecvate, care pot procesa intr-un mod eficient volume de date seismice înregistrate la statii rapid 
si sun capabile sa detecteze evenimente seismice (cutremure) mici adesea acoperite de zgomot.  

Regiunea Galați, având în vedere roiul seismic din 2013, cât și instalarea recentă a stațiilor 
permanente adiționale (Fig. 1b), reprezintă un studiul de caz important pentru analiza și 
monitorizarea activității seismice crustale cu potențială legătura cu activitatea antropogenă din 
aceasta zonă. Schema actuala de detectare și localizarea cutremurelor implementate la INCDFP 
(programul Antelope- www.brtt.com) are la bază o procedură clasică care presupune (re)citirea 
manuală a sosirilor undelor seismice de către un utilizator. Această citirea manuală, urmată de o 
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asocierea a fazelor corespunzătoare, poate fi dificilă în cazul activității seismice intense și 
complexe (Popa et al. 2016). 

Obiectivul principal al acestei faze este de a extinde sistemul automat de detecție si localizare 
a surselor seismice particularizat pentru zona Galati, bazat pe adaptarea unei metode automate de 
detecție si localizare BackTrackBB (Poiata et al., 2016; 2018), si prezentat in Faza 5 a proiectului 
spre un sistem de monitorizare cu capacitate de analiza in regim timp real sau pseudo-real. Acest 
lucru este realizat prin dezvoltarea unor module care oferă conexiune automata la baza de date 
seismice al INCDFP si modulelor de post-procesare a formelor de unda asociate cutremurelor 
detectate si localizate de către sistemul automat bazat pe algoritm BackTrackBB (Fig. 2). Întregul 
sistem este testat pe un set de date, din Noiembrie 2017 – Decembrie 2019, de la stațiile seismice 
din zona Galați, care acoperă zona epicentrala a roiului seismic din 2013. Perioada de timp 
selectata corespunde cu perioada de timp in care rețea seismica locala Galați are un număr maxim 
de stații seismice (Fig. 1), înregistrând date in regim continuu si. In aceasta perioada, de asemenea, 
este observata o activare seismica a zonei (in Decembrie – Aprilie 2018), la o scara mai mica decât 
cea din timpul roiului. Pentru atingerea obiectivelor fazei au fost aplicate si dezvoltate metode de 
analiză specifice în vederea: A) Modificarea softului de detecție si localizare automata testat pe 
zona Galati in vederea dezvoltarii versiunii separate de program pentru analiza datelor seismice in 
timp real; B) Evaluare resurselor de calcul si stocare existente la INCDFP; C) Simularea unui caz 
in regim off-line folosind datele seismice înregistrate in perioada Noiembrie 2017 – Decembrie 
2019 incluzand evaluarea si analiza catalogului rezultat; D) Definirea setarilor pentru o potentiala 
alerta seismica. 

 

 

Figura 1. a) Distribuția 
cutremurelor (puncte 
roșii) extrase din catalog 
ROMPLUS  pentru zona 
Galați, acoperind perioada 
1993-2021. Figura din 
stânga jos prezintă 
secțiune de adâncime (de-
a lungul profilului AA’) a 
hipocentrilor 
cutremurelor. Stațiile 
seismice permanente din 
zona  sunt prezentate cu 
triunghiuri negri. Figura 
din dreapta jos arata 
poziționarea zonei pe 
teritoriul României. b). 
Evoluția in timp a 
activității seismice din 
zona Galați prezentată sub 
forma magnitudinii 
cutremurelor (puncte 
roșii) și a numărului 
cumulativ de cutremure 
(linia gri). Perioada 
roiului din 2013 si a 
intervalului de timp 
analizat aici sunt marcate 
respectiv cu dreptunghiuri 
gri si roz. 
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A). Modificarea softului de detecție si localizare automata testat pe zona Galați in vederea 
dezvoltării versiunii separate de program pentru analiza datelor seismice in timp real. 
In prima etapa, sistemul de detecție si localizare automata bazat pe programul BackTrackBB (după 
Poiata et al., 2016) si programe de caracterizare evenimentelor seismice bazate pe similaritate 
formelor de unde (prin metodei de cros-corelare) dezvoltat si particularizat pentru zona Galați in 
Faza 5 a proiectului a fost unificat si structurat intru-un bloc unitar de analiza si procesare a datelor 
seismice continue. O reprezentare schematica a fluxului de analiza astfel creat este prezentat in 
Figura 2. Acest flux de procesare preia date seismice continue, de la stații pre-selectate, in bucăți 
de 1 ora de la baza de date INCDFP si trecând prin pașii de detecție si localizare, extragere de 
evenimente seismice precum si caracterizarea lor prin estimare de magnitudini si evaluare 
similarității formelor de unda, furnizează un catalog automat de cutremure si a familiilor de 
cutremure (cu forme de unde similare definite prin coeficientul de cros-corelare – CC > 0.8). Acest 
catalog este mai departe analizat din punct de vedere a evoluției seismicității in timp pentru a 
evalua o potențiala reactivare seismica a zonei. 

 
Figura 2. Prezentarea schematica a sistemului de detecție si localizare propus pentru implementarea in timp real. 
Procedura consta in 4 pași detaliați  in patru panele si constând in partea de detecție si localizare (folosind 
BackTrackBB; Poiata et al., 2016; 2018) conectata la baza de date continue al INCDFP; partea de extragerea si 
caracterizarea evenimentelor folosind raport semnal zgomot; pasul de estimare de magnitudini si ca ultimul pas – 
caracterizarea evenimentelor pe baza similitudinii a formelor de unde. Partea de ieșire (output) reprezintă un catalog 
final (filtrat) si catalogul familiilor de evenimente. 

Principale instrumente dezvoltate in aceasta etapa au fost cele de preluare a datelor seismice de la 
baza de date, analiza de calitate a datelor prin evaluarea raportului semnal-zgomot (signa-to-noise 
ratio- SNR), folosit si pentru filtrarea evenimentelor detectate automat, si conexiuni la module de 
caracterizare evenimentelor seismice (definirea familiilor de evenimente), calcul de magnitudini 
si generarea catalogului final. Module de control a calității datelor seismice din perioada 
Noiembrie 2017 – Decembrie 2019 au permis definirea unei setări optime corespunzând cu 5 stații 
seismice din imediată vecinătate a zonei roiului seismic din 2013 (Fig. 3). Aceasta selecție a fost 
bazata pe calitatea datelor înregistrate si efectul ei asupra detectabilității evenimentelor seismice.  
B). Evaluare resurselor de calcul si stocare existente la INCDFP pentru determinarea 
configurației optime de hardware care va asigura implementare eficienta a sistemului de analiza 
in timp real. 
Un set-up astfel definit prin fluxul de analiza si selecția stațiilor seismice a definit un volum de 
date de intrare si ieșire care nu necesita un spațiul mare de stocare. Exemplul utilizat pentru studiul 
de caz, acoperind perioada Noiembrie 2017 – Decembrie 2019, având in vedere ca pentru analiza 
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in timp pseudo-real datele sunt analizate in bucăți de o ora si o întârziere de ~ 24 ore, ar necesita 
un spațiul local de stocare de pana la 100 GB. Programele corespunzătoare fluxului de analiza pot 
fi rulate in serie sau paralel pe o mașina locala de dimensiuni mici, un server sau cluster cu mai 
multe noduri. Procesarea in regim zilnic poate fi rulata pe o mașina locala cu 4-6 procesoare, o 
eficienta mai mare (timpi mai scurți de procesare) pot fi atinși pe un server cu o configurație mai 
avansata. Resursele actuale din INCDFP oferă putere de calcul necesara. Probleme mai mari (e.g., 
extinderea pentru zona Vrancea) pot necesita resurse mai substanțiale. 

 
Figura 3. a) Funcția imagine reprezentând localizarea unui eveniment de magnitudine mica (Ml ~ 1.2) cu metoda 
automata BackTrackBB folosind 6 stații selectate din apropierea zonei seismice Galați. b). Forme de unda (in gri) si 
funcții caracteristici (albastru) folosite pentru localizarea evenimentului. Cu linii punctate sunt arătate funcții 
caracteristice pentru stațiile care nu au fost folosite pentru localizare in panelul (a). c) Funcția cu localizarea aceluiași 
eveniment folosind toate stațiile permanente din rețeaua locala Galati. 

C). Simularea unui caz in regim off-line folosind datele seismice înregistrate in perioada 
Noiembrie 2017 – Decembrie 2019 incluzand evaluarea si analiza catalogului rezultat. 
Pentru setarea si testare fluxului de analiza s-a folosit perioada de timp indicata. Catalogul automat 
rezultat (Fig. 4) a fost comparat cu ROMPLUS (Fig. 5).  

 
Figura 4. a). Distribuția spațiala a evenimentelor seismice din zona Galați obținuta in urma aplicării algoritmului de 
detecție, localizare si caracterizare a evenimentelor prezentate in Fig.2. Perioada analizata cuprinde Noiembrie 2017 
– Decembrie 2019. Culoarea punctelor corespunde cu timpul de origine a cutremurului, Triunghiuri verzi marchează 
stațiile seismice folosite pentru analiza. Triunghiuri albe – celelalte stații din zona. b) Evoluția in timp a seismicității 
depistate cu metodologia propuse prezentata sub forma numărului evenimentelor pe zi (cu negru) si a numărului 
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cumulat (linia gri). c) Evoluția in timp  a seismicității cu magnitudinea cutremurelor prezentate cu puncte colorate 
(culoare corespunzând schemei din (a)). 

 
Figura 5. Cutremure din catalogul ROMPLUS pentru Noiembrie 2017 – Decembrie 2019prezentate folosind schema 
din Figura 4. 
 
S-a constatat ca fluxul automat prezentat in aceasta faza produce un catalog mai detaliat a 
cutremurelor din zona Galați decât ROMPLUS. Sistemul automat de detecție si localizare a extras 
~ 423 evenimente din date seismice continue, din care > 350 au fost declarate ca evenimente 
adevărate după analiza de calitate a undelor seismice (SNR). Pentru aceeași perioada in catalogul 
ROMPLUS sunt raportate 105 evenimente in zona. De asemenea s-a observat o reducere 
semnificativa a magnitudinii evenimentelor detectate, coborând la magnitudini Ml < 1 (Fig. 4c si 
5c pentru ilustrare). Catalogul automat a permis evidențierii unei activări seismice minore care a 
avut loc in Ianuarie 2018 înainte de mini-roi din Martie 2018. Analiza similarității formelor de 
unda a permis definirea a 8 familii de evenimente similare (Fig. 6 si 7), toate concentrate in arii 
restrânse in imediata apropiere a zonei active in timpul roiului seismic din 2013. Distribuția 
temporala a evenimentelor din aceste familii evidențiază ca acestea apar in timpul principalelor 
activări seismice in Ianuarie – Martie 2018. 

 
Figura 6. a). Distribuția spațiala a evenimentelor din familii definite pe baza analizei de similaritate a formelor de 
unda (puncte colorate). Culoarea punctului corespunde familiei indicate in legenda. b) Exemplu formelor de unda 
înregistrate la stația NEGR (componente orizontale HHE si HHN)  pentru evenimente din familia 1.  
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D) Definirea setărilor pentru o potențiala alerta seismica. 
Avand in vedere rezultatele obținute din analiza studiului de caz, care ilustrează ca o potențiala 
activare seismica a zonei Galati este asociata cu creșterea numărului de cutremure cu magnitudine 
Ml>1 si apariției evenimentelor foarte similare ca forma de unda (familii de cutremure; Fig. 7), 
precum si faptul ca aceeași apariție a familiilor de evenimente a fost observata in timpul roiului 
seismic din 2013, o alerta seismica poate fi setata pe baza numărului de evenimente seismice 
observate pe zi combinata cu condiția de apariție a evenimentelor similare. Pentru zona Galați un 
threshold inițial ar putea corespunde cu 5 evenimente pe zi, la > 15 evenimente pe zi detectate 
trecând la un stadiul de alertare de nivel mai ridicat. Acest subiect necesita o considerație mai 
aprofundata. 

 
Figura 7.  Distribuția in timp a seismicității obținute prin metoda prezentata sub forma de număr de cutremure pe zi 
(rata zilnica de seismicitate) – linia neagra si a distribuției in timp a evenimentelor din cele 8 familii definite pe baza 
analizei similarității formelor de unda (panelul de sus). Distributia in timp a magnitudinii evenimentelor din catalog 
(puncte gri) si din familii definite (puncte color) este prezentata in panelul de jos. 
 
Bibliografie 
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6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii și propuneri pentru continuarea 

proiectului (se vor preciza stadiul de implementare a proiectului, gradul de indeplinire a 
obiectivului cu referire la țintele stabilite si indicatorii asociați pentru monitorizare si evaluare). 

 
Rezultate 

1. A fost dezvoltata varianta independenta a softului de detectie si localizare acompaniata de 
module asociate necesare pentru implementarea fluxului de analiza prezentat in Fig. 2. 

2.  A fost obținut un catalog automat de evenimente seismice care include caracterizarea lor 
prin evaluarea SNR si a magnitudinilor. De asemenea a fost produs un catalog de familii 
de eveniment care poate fi folosit independent.  
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3.  Au fost dezvoltate si testate module de avaluare calitatii datelor seismice si de post-
procesare evenimentelor din catalogul automat.  

4.  Au fost definite criteriile inițiale pentru potențialului sistem de alerta seismica bazata pe 
catalog automat generat 

 
Stadiul realizării obiectivului fazei 
Prin rezultatele prezentate referitoare la ajustare codurilor de detecție si localizare a surselor 
seismice cu scopul dezvoltării capacitații de analiza datelor in timp real a activității seismice din 
zona Galați consideram ca obiectivele fazei au fost îndeplinite si ca angajamentele asumate au 
fost atinse, iar proiectul a atins gradul de implementare scontat pentru aceasta faza.  
 
Propuneri pentru continuarea proiectului:  
In această etapă, obiectivul a fost îndeplinit integral iar rezultatele obținute sunt in 
concordanta cu țintele propuse venind in sprijinul implementării proiectului.  
Viitoare studii vor urmări extinderea perioadei analizate prin algoritmul dezvoltat pana la timpul 
prezent, setarea sistemului la INCDFP pe un server dedicat si testarea funcționarii lui in timp 
pseudo-real actual in regim continuu. De asemenea, algoritmul dezvoltat va fi extins pentru zona 
Vrancea. O publicație prezentând rezultatele fazei est in proces de pregătire. 
 
Rezultatele obtinute in aceasta faza au fost prezentate la: 
- 1 Nu se aplica  

 
Deplasari efectuate in cadrul fazei: 
- Nu se aplica  
 
Prezentari efectuate in cadrul fazei: 
- Conferinta: XXI INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

GEOCONFERENCE SURVEYING, Geology and Mining, Ecology and Management-
SGEM 2021: A.Mihai, R. D. Roban, V.E Emilian Toader , I. Lingvay, O. Ciogescu; Titlu: 
Downhole lithological profile of râmnicu vâlcea seismic site based on drill cuttings.  

  
- Conferinta: XXI INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

GEOCONFERENCE SURVEYING, Geology and Mining, Ecology and Management-
SGEM 2021: M. Craiu, A. Craiu, M. Mihai, A. Marmureanu; Titlu:  Near real time earthquake 
parameters estimation. 

 
 
Responsabil Faza       Responsabil Proiect 
 
Dr. Natalia Poiata                Dr. Alexandru Marmureanu 

 


