Descrierea stiintifica si tehnica a Etapei a II -a
Etapa experimentala: Proiectarea platformei si realizarea metodelor de identificare a anomaliilor
in tiparele de comportament
Activitatea A2.1 Metode de calcul a vitezelor Vp si Vs ; tipare de comportament / D2.1 Diagrame
temporale ale vp, vs si vp/vs
Observatie – Raportul integral al Activitatii A2.1 si bibliografia acestei activitati se afla in Anexa A2.1 pe platforma
EVOC
1. Introducere
Unitățile tectonice care guvernează activitatea seismică în România cuprind formațiuni alpine și pre-alpine. Acestea
vin în contact de-a lungul fracturilor majore crustale (falii) generând cutremure la nivelul crustei. Seismicitatea
crustală constă în evenimente cu magnitudini mici și moderate (Mw < 6,5), care au evidențiat totuși un potențial
distructiv în special la nivel local (Radulian 2000, Diaconescu 2017). Cutremurele crustale sunt distribuite îndeosebi
de-a lungul Carpaților Orientali și Meridionali, în orogenul Nord Dobrogean, platforma Moesică și bazinul Panonic
(Radu et al., 1980, Constantinescu and Marza, 1980, Radulian et al., 2000, Bala et al., 2015). În contrast cu
seismicitatea crustală dispersată pe suprafețe largi (Figura 1), activitatea seismică generată la nivelul mantalei este
distribuită într-un volum restrâns, sub regiunea Vrancea, situată la curbura Carpaților Orientali, la joncțiunea mai
multor unități continentale, uneori definite ca plăci sau microplăci (Beşuţiu et al., 2017).

Figura 1. Distribuția stațiilor seismice și a epicentrelor asociate cutremurelor crustale (Mw > 2,0) și de adâncime
intermediară (Mw>3,5) înregistrate în catalogul de cutremure românești ROMPLUS (Oncescu et al., 1999) în
perioada ianuarie 2015-octombrie 2020.
Mecanismele responsabile pentru generarea cutremurelor sunt încă intens dezbătute în literatura de specialitate, cel
mai des întâlnite fiind cel al ruperii și retragerii fragmentului litosferic (Royden, 1993, Linzer, 1996), delaminarea
(Gîrbacea and Frisch, 1998, Knapp et al., 2005a, Fillerup et al., 2010), desprinderea fragmentului litosferic (Sperner
et al., 2001), desprinderea și delaminarea fragmentului litosferic (Gvirtzman, 2002; Göğüş et al., 2016), instabilitate
gravitațională (Ismail-Zadeh et al., 2000, Lorinczi and Houseman, 2009). Cutremurele generate la adâncimi
intermediare în zona de subducție Vrancea eliberează cea mai mare cantitate de energie, ceea ce implică cel mai

mare grad de deformare (3.5 x10-7 yr-1), fiind documentate de la unul până la șase evenimente cu Mw > 7,0 pe secol
(Radulian et al., 2000). Având în vedere că generarea cutremurelor este o activitate ciclică (Trifu si Radulian, 1989)
iar ultimele cutremure puternice produse la nivelul mantalei (conform catalogului de cutremure romanești,
ROMPLUS, Oncescu et al, 1999) s-au produs în trecut la o distanță de timp considerabilă (10/11/1940, 04/03/1977,
31/08/1986, 30/05/1990) există un potențial mare de producere în regiunea Vrancea a unui cutremur cu magnitudine
semnificativă în viitorul apropiat. Pentru a limita cât mai mult pierderile de vieți omenești cât și cele de altă natură,
produse ca urmare a apariției cutremurelor majore, de-a lungul timpului comunitatea științifică a dezvoltat
numeroase metode de predicție a cutremurelor semnificative, bazate fie pe argumente științifice sau alteori empirice
(Purcaru, 1979, Enescu, 1983, Enescu and Enescu, 1999, Kirschvink, 2000, Moldovan et al., 2015, Nimiya et al.,
2017, Ikeda and Tsuji, 2019). Analiza rezultatelor acestor metode a pus în evidență rate de succes diferite, cea mai
notabilă fiind cea pentru cutremurul produs în China, la 4 februarie 1975 (Adams, 1976). În contextul menționat
anterior și profitând totodată de avantajul că Rețeaua Seismică din România este într-o continuă expansiune de-a
lungul ultimei decade (Figura 1), oferind spre analiză o cantitate semnificativă de date (Neagoe et al., 2019), ne
propunem în cadrul acestui studiu să analizăm metode multiple de calcul prin care să determinăm (în timp aproape
real) cu un grad mare de precizie variația temporală a vitezelor seismice utilizând înregistrările stațiilor instalate în
regiunea Vrancea și zonele adiacente. Viteza seismică este proprietatea geofizică ce are un rol cheie în
caracterizarea proceselor dinamice și a stării faliilor oferind informații semnificative în ceea ce privește modificarea
stresului tectonic din zona de subducție Vrancea fiind un indicator important despre posibila apariție a unui
cutremur și oferind totodată o imagine mai clară asupra proceselor tectonice și geofizice care au loc în acestă
regiune. În rocile crustale vitezele se modifică în timpul cutremurelor prin mai multe mecanisme legate, de exemplu,
de deformările pe falii, de presiunea în pori, de modificările stării de tensiune (de exemplu, perturbarea presiunii)
și a proceselor de revenire (Vidale et al., 2003, Minato et al., 2012, Brenguier et al., 2014). Variațiile precursoare
ale vitezei seismice au fost puse în evidență de studiile anterioare (Aggarwalet al., 1973, Kanamori and Chung,
1974, Hobiger et al 2014), fiind socotite de către seismologi ca o tehnică de predicție promițătoare (DungsungSheng et al., 1979). Studiile precedente au analizat fie variația în timp a raportului Vp/Vs calculat prin metoda
Wadati (Dungsung-Sheng et al., 1979), fie modificările în timp ale vitezei seismice obținute din corelațiile
încrucișate ale zgomotului ambiental (Ikeda and Tsuji, 2019). În secțiunea următoare sunt prezentate pe scurt câteva
metode specifice și rezultatele obținute în diferite regiuni discutând de asemenea gradul de eficiență al acestora.
2. Descrierea metodelor de calcul utilizate pentru monitorizarea variației în timp a vitezelor seismice
2.1. Metoda Wadati
2.2. Metode bazate pe tehnici de interferometrie
3. Tiparele de comportament din literatura internațională
3.1. Tiparele de comportament pentru variația raportului Vp/Vs
3.2. Tiparele de comportament pentru variațiile de viteză determinate pe baza tehnicilor de
interferometrie
Aceste doua capitole sunt prezentate in Raportul integral al Activitatii 2.1, in ANEXA 2.1 de pe platforma
EVOC (Figuri de la 2 la 6 si Tabelul 1)
4. Rezultate preliminare
4.1. Distribuția rapoartelor Vp/Vs înainte și după producerea cutremurului major (ML=5,8) subcrustal
produs în regiunea Vrancea
În cele ce urmează a fost analizată variația rapoartelor Vp/Vs pentru o perioadă de un an, șase luni înainte și după
producerea cutremurului de adâncime intermediară (147 km) în regiunea Vrancea, la data de 28/10/2018 (00:38,
GMT) cu magnitudinea locală (ML) de 5,8, conform catalogului de cutremure romanești ROMPLUS (Oncescu et
al., 1999). Datele utilizate au constat în buletinele seismice ale cutremurelor de adâncime intermediară (60 ≤ H(km)
<170) produse în zona seismică Vrancea în perioada 01.04.2018-30.04.2019, cu ML ≥ 2,5 preluate de la Centrul de
Seismologie Internațională (ISC) respectiv Centrul Național de Date (RONDC). Numărul de evenimente selectate
a fost de 209, în perioada analizată un număr de 6 cutremure având ML ≥ 4. Distribuția epicentrelor și hipocentrelor
evenimentelor selectate este prezentată în Figura 7.

Figura 7. a). Distribuția epicentrelor (în funcție de magnitudine) asociate cutremurelor subcrustale (ML ≥ 2,5)
produse în perioada 01/04/2018-30/04/2019. Cu roșu este prezentat profilul vertical A-A’. În medalion este
prezentată zona de studiu (cu albastru) la nivel regional. b) Distribuția hipocentrelor (în funcție de magnitudine)
asociate cutremurelor selectate în studiu.
Este de notat faptul că în perioada considerată activitatea seismică este mai intensă în segmentul litosferic inferior
(Figura 7), caracteristică pusă în evidență și de studiile anterioare (Radulian et al. 2007).
Pentru evenimentele selectate au fost calculate inițial rapoartele Vp/Vs, utilizând metoda diagramei Wadati, pe baza
soluțiilor din buletinele seismice furnizate de ISC. Pentru ca studiul să aibă un grad de precizie ridicat au fost
selectate doar evenimentele a căror erori de localizare au fost bine constrânse (RMS < 0,9) respectiv un coeficient
ridicat de determinare al pantei de regresie (R2) pentru diagrama Wadati (R2 ≥ 0,95), astfel încât numărul de
evenimente a fost redus la 170. Pentru evenimentele care au fost excluse din cauza condițiilor impuse au fost
considerate buletinele seismice calculate în cadrul CND iar dacă nici aceste soluții nu s-au încadrat în limitele
impuse, evenimentele respective au fost relocalizate manual utilizând modelul de viteze unidimensional IASP91
(Kennett and Engdahl, 1991) și metoda Locsat (Bratt and Nagy, 1991) încorporată în programul ANTELOPE
(http://ww.brtt.com/software.html) , utilizat în mod rutinier pentru procesarea datelor seismice în cadrul CND. În
final au fost determinate valorile rapoartelor Vp/Vs pentru cele 209 evenimente selectate inițial (Figura 7). În Figura
8 am reprezentat variația rapoartelor Vp/Vs pentru cutremurele selectate și distribuția acestora în funcție de
adâncime și numărul de faze utilizat pentru determinarea localizării. Se observă o variație ridicată a valorilor Vp/Vs
în intervalul de adâncime cuprins între 100 și 140 km. Aceste variații ar putea fi puse pe seama neomogenităților
structurale asociate intervalului de adâncime specificat, însă din distribuția valorilor Vp/Vs în funcție de numărul
fazelor seismice utilizate în localizare (Ndef) se evidențiază o ușoara influență a Ndef în variația rapoartelor Vp/Vs,

în special când Ndef < 41 (Figura 8 - din Anexa 2.1 de pe Platforma EVOC). Pe de altă parte, in studiul de față
nu a fost impusă nici o limitare pentru distanța epicentrală fiind utilizate în analiză inclusiv stații situate la distanțe
mari (Δ > 100). Valoarea medie determinată pentru rapoartele Vp/Vs a fost de 1,746, abaterea standard având
valoarea de 0,057. Această valoare medie este ușor mai ridicată comparativ cu valoarea standard de 1,73 menționată
de studiile anterioare (Koulakov et al., 2010). Pe baza deviației standard, considerăm ca intervalul de variație normal
(al Vp/Vs) valorile cuprinse între 1,689 și 1,803, valorile care depășesc aceste limite fiind considerate anomalii.
Pentru a evidenția dacă cutremurul subcrustal generat în regiunea Vrancea la data de 28.10.2018 (M L=5,8) s-a
produs într-o perioadă în care valorile Vp/Vs au avut un caracter specific, am reprezentat în Figura 9 distribuția
Vp/Vs în timp împreuna cu limitele normale de variație calculate utilizând valoarea deviației standard, valoarea
medie a Vp/Vs precum și regresia liniară a valorilor determinate. Se observă din Figura 9 faptul că evenimentul
seismic major (ML=5,8) generat în regiunea Vrancea la 28/10/2018 s-a produs într-o etapa de tranziție a valorilor
Vp/Vs. Pe baza datelor selectate și a metodei propuse nu putem evidenția încă un caracter specific al Vp/Vs înainte
sau după producerea acestui cutremur.

Figura 9. Variația Vp/Vs în perioada 01/04/2018-30/04/2019. Cutremurele semnificative produse în perioada
specificată sunt marcate cu roșu. Cu drepte orizontale în galben și roșu sunt evidențiate limitele normale de variație
ale Vp/Vs iar cu portocaliu este marcat Vp/Vs mediu. Linia punctată roșie reprezintă regresia liniară a valorilor de
Vp/Vs.

Figura 10. Distribuția Vp/Vs (în funcție de magnitudine) asociată evenimentelor seismice subcrustale selectate,
produse în regiunea Vrancea în perioada 01/04/2018-30/04/2019.

Deși se pot observa o serie de anomalii ale Vp/Vs înainte și după producerea cutremurului acestea par a se corela
mai degrabă cu mărimea cutremurului (ML), anomaliile Vp/Vs fiind în acest caz fiind asociate evenimentelor a
căror soluții au fost determinate cu un număr redus de faze seismice (Ndef<40). Pentru a observa dacă anomaliile
Vp/Vs (Vp/Vs < 1,689 sau Vp/Vs > 1.803) au o orientare specifică în spațiu, am reprezentat în Figura 10 distribuția
valorilor determinate pentru fiecare eveniment. Se observă că distribuția anomaliilor de Vp/Vs nu prezintă o
orientare specifică. În schimb aceste anomalii par sa fie asociate evenimentelor de magnitudine redusă, explicând
astfel influența numărului de faze seismice în determinarea rapoartelor Vp/Vs. În etapa viitoare vom analiza cum
influențează fazele seismice identificate la stațiile depărtate determinarea rapoartelor Vp/Vs și vom crește perioada
de timp pentru a avea un număr mai ridicat de evenimente.
4.2. Monitorizarea variațiilor vitezelor seismice în crusta superioară în perioada
cutremurului crustal (din 2014) în apropierea orașului Mărășești

producerii

În cele ce urmează introducem o nouă metodă de monitorizare a variațiilor vitezelor seismice pe baza analizei
zgomotului seismic înregistrat la mai multe stații. Aceasta constă în urmărirea variațiilor vitezei seismice la nivel
crustal, obținute prin compararea funcțiilor de corelare sau autocorelare. Pentru aceasta, am implementat în cadrul
acestei etape programul MSNoise (Monitoring using Seismic Noise, Lecocq et al., 2014 ), specific analizei
zgomotului seismic. Procesarea datelor înregistrate de stațiile selectate (Figura 11) a constat în: reeșantionare la 50
eșantioane/s, eliminarea răspunsului instrumentului seismic, eliminarea offset-ului și aplicarea unui filtru de tip
„trece bandă” de ordin 8, adecvat pentru a diminua efectele evenimentelor seismice ce conțin unde de lungă
perioadă. Benzile de frecvență ale filtrelor aplicate s-au încadrat în intervalul: 1,0 – 10 Hz. În următoarea etapă, sau aplicat albirea (whitening) și normalizarea spectrală pe înregistrările fiecărei stații pentru intervalul de frecvență
ales pentru a reduce influența semnalelor de cutremur. Există două opțiuni de normalizare în programul MSNoise
normalizarea la un bit (one-bit normalization) și normalizarea nivelului apei (water-level normalization). Prima
setează toate amplitudinile semnalului brut original, la valoarea pozitivă unu și toate amplitudinile semnalului,
negativ la valoarea negativă, minus unu. În metoda care a fost numită water-level normalization, forma de undă
este tăiată la un prag egal cu un multiplu specific al amplitudinii RMS (rădăcină medie pătrată) a semnalului pentru
acea zi (Bensen et al., 2007), în acest fel, amplitudinile tranzitorii vor avea o pondere redusă. Aplicarea metodei
“spectral whitening” face semnal mai uniform prin netezirea spectrului său de amplitudine.
Pentru acest studiu de caz am ales să monitorizăm variațiile vitezei seismice, în perioada 22/04/2014 -22/05/2015,
în regiunea Bazinului Focșani unde, pe 22/11/2014 s-a produs cel mai mare cutremur (ML=5,7) la limita
discontinuității crustă-manta (H~40km), din perioada înregistrărilor instrumentale. În Figura 11 (din Anexa 2.1
de pe Platforma EVOC) am reprezentat distribuția stațiilor seismice selectate în studiu (cele mai apropiate de
epicentru), epicentrul cutremurului comparativ cu localizarea orașului Mărășești, arătând totodată disponibilitate
datelor seismice înregistrate de stațiile selectate.
Se observă că distanțele epicentrale sunt relativ mici (<56 km) la fel ca și cele dintre stații (< 88 km). În perioada
selectată (22/04/2014 -22/05/2015) disponibilitate datelor pentru stațiile selectate este de peste 92%, ceea ce va
asigur o precizie ridicată a rezultatelor ce vor fi obținute. Astfel, urmărind studiul lui Ohmi et al. (2008) am construit
grafice aferente fiecărei stații selectate (Figura 11) pe baza înregistrărilor zgomotului seismic, pe componentele
verticale ale stațiilor seismice, pentru ferestre de timp de o zi obținând variațiile în timp pentru aproximativ 365 de
funcții de autocorelare (Figura 12). Observăm apariția pe funcțiile de autocorelare a unor faze bine definite,
asemănătoare cu cele arătate de Ohmi et al. (2008), care și în acest caz prezintă modificări de poziție în timp. În
etapa viitoare vor fi identificate fazele care prezinta valori de corelare ridicată și vor fi determinate diferențele de
timp relative pentru a verifica apariția unor anomalii sistematice înainte de producerea cutremurului.

Figura 12. Variația temporală a autocorelărilor determinate din înregistrările zgomotului seismic la stațiile Petrești
(a)-PETR ~17 km distanța epicentrală); Odobești (b)-ODBI ~ 14 km distanța epicentrală); Ploștina (c)-PLOR~ 40
km distanța epicentrală) și Gohor (d)-GHRR ~ 28 km distanța epicentrală) pentru un interval de timp de 12 luni.
Funcția ACF pentru o singură zi este reprezentată în funcție de dată (stânga). Cu roșu este marcată data când s-a
produs cutremurul (22.11.2014, 19:14 GMT).
5. Rezultate avansate
In a doua jumatate a anului 2021, am reluat analiza rapoartelor V/Vs, pentru cutremurul intermediar produs la data
de 28/10/2018 (00:38, GMT) cu magnitudinea locală (ML) de 5,8, și pentru un nou eveniment, anume, cutremurul
produs la data de 22/11/2014 (19:14, GMT), la limita discontinuității crustă-manta (H~40km), ML=5,7, conform
catalogului de cutremure românești ROMPLUS (Oncescu et al., 1999), actualizat permanent de către personalul
din cadrul Centrului Național de Date (RONDC) al Institutului Național pentru Cercetare și Dezvoltare pentru
Fizica Pământului (INCDFP). Localizarea epicentrelor celor două cutremure analizate și a stațiilor seismice din
regiunea epicentrală sunt prezentate în Figura 13.
În plus, față de monitorizarea variației în timp a Vp/Vs pentru cutremurele selectate, am utilizat un algoritm de
corelare a formelor de undă pe care l-am utilizat pentru a arăta gradul de similaritate între cutremurul major, produs
în regiunea Vrancea (28/10/2018) și un alt eveniment produs în aceeași regiune, cu aproximativ șase luni înaintea
acestuia (25/04/2018). De asemenea am aplicat algoritmul MWCS (moving-window cross spectrum) utilizând date
de zgomot înregistrate de componentele verticale ale stațiilor de bandă largă instalate în regiunea de curbură a
Carpaților Orientali (Ploștina-PLOR, Vrâncioaia-VRI, Petrești-PETR și Gohor-GHRR, vezi Figura 13).
Înregistrările de zgomot au fost analizate în perioada 22/04/2014-22/05/2015, pentru a determina eventuale variații
ale vitezelor seismice în crustă, înainte și după producerea cutremurului major din 22/11/2014 în apropierea orașului
Mărășești.

Figura 13. Distribuția epicentrelor cutremurelor analizate și a stațiilor seismice din regiunea epicentrală. Cu
simboluri albastre sunt reprezentate stațiile de bandă largă și cu simboluri maro cele de scurtă perioadă. Cu
simboluri negre sunt reprezentate orașele aflate în apropierea epicentrelor. Simbolurile celor două cutremure sunt
colorate în funcție de adâncime iar dimensiunea lor este în funcție de magnitudine. În medalion este arătată
localizarea regiunii de studiu pe harta României. Am marcat pe hartă codurile stațiilor utilizate în analizele de mai
jos.
5.1. Corelarea formelor de undă pentru identificarea posibilelor evenimente de tip preșoc pentru cutremurul
(22/10/2018, ML=5,8) subcrustal produs în regiunea Vrancea
Datele utilizate pentru o investigare rapidă a activității seismice înainte și după producerea cutremurului major
(CMI) din 28/10/2018, (00:38, GMT) constau din buletinele seismice ale cutremurelor de adâncime intermediară
(60 ≤ H(km) <170) produse în zona seismică Vrancea în perioada 01.04.2018-30.04.2019, cu ML ≥ 2,5 preluate de
la Centrul de Seismologie Internațională (ISC) respectiv RONDC. Astfel, numărul de evenimente localizate cu un
grad mare de precizie și care au fost selectate pentru analiză a fost de 209. Este de notat că în perioada analizată, sau produs 5 cutremure de mărime moderată (ML ≥ 4), distribuția evenimentelor selectate fiind arătată în Figura 14.
Din Figura 14, reiese faptul că în perioada analizată nu apar variații semnificative în ceea ce privește activitatea
seismică înainte de producerea cutremurului principal (ML=5,8). Un alt lucru important de remarcat, este dat de
producerea unui cutremur de mărime moderată (ML=4,6), imediat în apropierea cutremurului major. Acest
eveniment, produs cu aproximativ 6 luni (25/04/2018, 17:15 GMT), înaintea CMI, pare să fi inițiat procesul de
rupere, acționând ca un preșoc (evenimente precursor). Aceste observații reies din analiza de corelare a formelor
de undă a celor două evenimente, înregistrate la stații comune (Figura 13). Pentru determinarea gradului de
similaritate între cele două evenimente, am utilizat algoritmul GISMO (Thomson and Reyes, 2017) pe datele
înregistrate de componentele verticale ale stațiilor VRI, Muntele Roșu (MLR) și Teșcani (TESR) și am determinat
coeficienții de corelare (CC) utilizând un segment de 18s din formele de undă înregistrate în jurul undei primare
(P) și filtrate cu un filtru de tip „trece bandă” în jurul frecvențelor de colț, determinate pentru cele două evenimente
(0,7-2,5 Hz). Pe baza CC determinați am construit matricele de corelare la stațiile selectate și le-am reprezentat în
Figura 15.

Figura 14. Distribuția epicentrelor asociate cutremurelor analizate, colorate în funcție de timpul de apariție relativ
la cutremurul major (28/10/2018; 00:38 GMT). În culori reci sunt reprezentate epicentrele cutremurelor produse
înaintea cutremurului major iar în culori calde sunt arătate epicentrele cutremurelor produse după cutremurul
major. Epicentrele cutremurelor cu ML≥ 4,0 sunt de asemenea marcate pe hartă. Mărimea simbolurilor variază în
funcție de magnitudinea evenimentelor.

Figura 15 Matricele de corelare determinate pe baza CC obținuți pentru înregistrările evenimentelor din
28/04/2018, 17:15GMT și 28/10/2018, 00:38 GMT la stațiile VRI (stânga), MLR (mijloc) și TESR (dreapta).
Culorile reci indică un grad de similaritate redus, în timp ce culorile calde indică un grad de similaritate ridicat.
Figura 15 indică practic un grad de similaritate foarte ridicat pentru cele două evenimente, determinat pe baza
analizei de corelare a formelor de undă înregistrate la stațiile selectate. Deși acestea sunt amplasate pe direcții și la
distanțe diferite (Figura 13 și 16) coeficienții de corelare au valori de peste 0,8 la fiecare din cele trei stații. Studiile

anterioare (Pirli et al., 2011) au indicat că acest tip de evenimente, caracterizate de un grad mare de similaritate,
sunt generate de o sursă ce prezintă caracter repetitiv. Astfel, din rezultatele studiilor precedente rezultă că cele
două evenimente au fost generate practic în același loc de o sursă seismică ce prezintă caracter repetitiv. Pentru a
pune mai bine în evidență gradul de similaritate între cele două evenimente, în Figura 16 am reprezentat formele
de undă, înregistrate în jurul undei P, de componentele verticale ale celor trei stații, utilizate în analiza de corelare
a formelor de undă. Astfel, similaritatea ridicată a semnalelor seismice produse de cele două cutremure indică că
cele două evenimente s-au produs practic în același loc iar semnalele seismice generate au urmat aceeași cale de
propagare. Din rezultatele acestei analize reies cel puțin trei aspecte notabile: primul se referă la faptul că
evenimentul produs la data de 25/04/2021 este un eveniment de tip preșoc, fiind generat în același loc și de o sursă
similară evenimentului major produs la data de 28/10/2018. Al doilea aspect, pune în evidență faptul că cele două
evenimente au fost localizate cu un grad foarte mare de precizie, diferențele de localizare între cele două evenimente
fiind de 1,96 km în plan orizontal și 0,2 km în plan vertical. Aceste rezultate indică gradul mare de acuratețe pe
care înregistrările seismice ale RSN împreună cu algoritmii de calcul ai RONDC le oferă pentru localizarea
evenimentelor subcrustale de magnitudini moderate. Cel de-al treilea aspect se referă la diferențele de formă a
semnalelor seismice înregistrate de cele trei stații. Dacă cele două semnale seismice au un grad mare de similaritate
când sunt înregistrate de aceeași stație, acestea diferă semnificativ când sunt comparate între stații (Figura 16) ceea
ce evidențiază complexitatea mediului de propagare în direcția fiecărei stații. În cele din urmă, rezultatele obținute
relevă că studiile intensive ale activității seismice, pe baza multiplilor algoritmi de procesare a datelor seismice, pot
detecta anumite modele ce pot fi considerate ca precursori și utilizate mai departe ca date de intrare în algoritmii de
pentru predicția cutremurelor.

Figura 16 Înregistrările formelor de undă, filtrate cu un filtru de tip trece bandă intre 0,7 și 2,5 Hz ale celor
două evenimente (25/04/2021 și 28/10/2021) la stațiile selectate (VRI-sus, MLR-mijloc, TESR-jos)
5.2 Analiza rapoartelor Vp/Vs înainte și după producerea cutremurului major (22/10/2018, ML=5,8)
subcrustal produs în regiunea Vrancea
Datele utilizate inițial au constat din buletinele seismice ale cutremurelor de adâncime intermediară (60 ≤ H(km)
<170) produse în zona seismică Vrancea în perioada 01.04.2018-30.04.2019, cu ML ≥ 2,5 preluate de la Centrul de
Seismologie Internațională (ISC) respectiv RONDC. Numărul de evenimente selectate a fost de 209, în perioada
analizată, s-au produs 5 cutremure cu ML ≥ 4. Distribuția în timp a evenimentelor selectate este arătată în Figura
14.
În Capitolul 4, valorile Vp/Vs, au fost calculate utilizând metoda diagramei Wadati, pe baza soluțiilor din buletinele
seismice furnizate de ISC și RONDC, impunând pentru precizia rezultatelor o serie de condiții: rădăcină pătrată
medie a reziduurilor timpilor de parcurs (RMS) să fie redusă, RMS < 0,9; coeficientul de determinare al pantei de
regresie (R2) pentru diagrama Wadati să aibă o valoare ridicată (R2 ≥ 0,95), iar numărul minim al perechilor de
stații pentru determinarea Vp/Vs să fie 5. Pentru a verifica dacă datele stațiilor aflate la distanțe epicentrale mari,
pot introduce anumite influențe în variația rapoartelor Vp/Vs, în această etapă am eliminat datele stațiilor aflate la

distanțe epicentrale de peste 1 grad (~111 km) și am recalculat Vp/Vs doar pe baza înregistrărilor oferite de stațiile
din zona epicentrală (Figura 13). Pentru comparație, în Figura 17 am reprezentat variația Vp/Vs în timp, pe baza
valorilor obținute în prima etapă, pentru cazul în care au fost utilizate toate datele disponibile, respectiv pentru cazul
în care am selectat doar stațiile aflate în regiunea epicentrală (Δ≤10). Reprezentarea din Figura 17a a fost construită
urmărind același algoritm descris în etapa anterioară, distribuția Vp/Vs a fost reprezentată în timp împreună cu
limitele normale de variație (Vp/Vsmin și Vp/Vsmax) calculate pe baza valorii deviației standard a Vp/Vs, care a
fost ulterior adăugată respectiv scăzută din valoarea medie a Vp/Vs. În general, din cele două reprezentări reiese că
valorile de Vp/Vs au o împrăștiere mai mare, atunci când sunt folosite exclusiv stațiile din regiunea epicentrală și
o medie mai mica a raportului Vp/Vs. Împrăștierea poate fi cauzată de numărul mai mic de stații utilizat în
determinare. Totuși, nici una din reprezentări nu pare sa evidențieze un trend specific al Vp/Vs înainte de producerea
cutremurelor cu magnitudine moderată (ML≥4,0), așa cum a fost identificat în studiile precedente (Dungsung-Sheng
et al., 1979) realizate în alte regiuni ale lumii.

Figura 17. Variația Vp/Vs în timp, în perioada 01/04/2018-30/04/2019 (a) valorile Vp/Vs determinate cu datele
stațiilor aflate la distanțe epicentrale mai mici de 1 grad (b) valorile Vp/Vs determinate cu toate datele disponibile.
Cutremurele semnificative produse în perioada specificată sunt marcate cu drepte verticale roșii. Cu drepte
orizontale colorate în galben și gri sunt evidențiate limitele normale de variație ale Vp/Vs iar cu portocaliu este
marcat Vp/Vs mediu. Linia punctată roșie reprezintă regresia liniară a valorilor de Vp/Vs.
Pentru a verifica dacă există modificări ale rapoartelor Vp/Vs pentru diferite segmente de adâncime, am împărțit
evenimentele selectate pe trei intervale (60-90km, 90-120km, 120-150km), și am analizat variația Vp/Vs pentru
fiecare interval de adâncime. Rezultatele obținute nu arată variații semnificative ale Vp/Vs înainte de producerea
cutremurului principal.
A fost însă remarcată pentru intervalul de adâncime cuprins între 120-150 km, o ușoară tendință de descreștere a
Vp/Vs cu aproximativ două luni înainte de apariția evenimentului major (Figura 18). Această tendință a fost pusă
în evidență prin același procedeu descris anterior, distribuția Vp/Vs a fost
reprezentată în timp împreuna cu limitele normale de variație (Vp/Vsmin= 1,70, Vp/Vsmax=1,81) calculate
utilizând valoarea deviației standard, care a fost adăugată respectiv scăzută din valoarea medie a Vp/Vs (1,70). Se

observă din Figura 18 faptul că înainte cu aproximativ două luni de producerea evenimentul seismic major, în afara
unui singur eveniment care arată o valoare mare a Vp/Vs (1,96), restul valorilor se încadrează în sau sub limita
minimă a Vp/Vs (1,55-1,76).

Figura 18. Variația Vp/Vs în perioada 01/04/2018-30/04/2019 obținută pentru procesarea evenimentelor seismice
produse în intervalul de adâncime 120-150 km.
Rezultatele obținute pentru acest set de date par să indice totuși o limitare a acestei metode, dată fie de faptul că au
fost analizate date care provin de la cutremure subcrustale iar studiile anterioare, Dungsung-Sheng et al. (1979) au
utilizat pentru astfel de analize doar cutremure crustale (H < 40km) fie, mărimea acestui cutremur (M L = 5,8) ar
putea să nu fie îndeajuns de mare pentru a genera modificări semnificative ale distribuției Vp/Vs înainte de
producerea acestuia.
5.3 Analiza rapoartelor Vp/Vs înainte și după producerea cutremurului major (M L=5,7) crustal produs în
regiunea Mărășești
Pentru a verifica dacă limitarea metodei descrise mai sus (variația Vp/Vs determinată prin diagrama Wadati)
depinde de adâncimea sursei, am extins această analiză pentru cutremurul crustal de mărime moderată produs la
22/11/2014; 19:14 (GMT) în regiunea Mărășești. Conform catalogului ROMPLUS, acesta este cel mai mare
cutremur, crustal înregistrat în regiunea Mărășești în perioada instrumentală. Datele utilizate au constat din
buletinele seismice ale cutremurelor crustale (0 ≤ H(km) <51) produse în regiunea epicentrală în perioada
01.04.2014-30.06.2015, selectate pe o distanță de 0,5 grade în jurul epicentrului cutremurului principal (45.868327.1517).
Buletinele seismice au fost preluate de la ISC, numărul evenimentelor selectate fiind de 482, în perioada analizată,
4 cutremure având ML ≥ 4. Distribuția în timp a evenimentelor selectate, alături de epicentrele cutremurelor de
adâncime intermediară produse în regiunea Vrancea în aceeași perioadă este arătată în Figura 19. Rapoartele Vp/Vs,
au fost calculate utilizând același algoritm prezentat anterior, pe baza diagramei Wadati, aplicată evenimentelor
care au fost selectate menținând aceleași condiții, ca pentru cazul anterior (rădăcină pătrată medie a reziduurilor
timpilor de parcurs (RMS) să fie redusă, RMS < 0,9; coeficientul de determinare al pantei de regresie (R2) pentru
diagrama Wadati să aibă o valoare ridicată (R2 ≥ 0,95), iar numărul minim al perechilor de stații pentru determinarea
Vp/Vs să fie 5). În urma impunerii acestor criterii numărul final al evenimentelor selectate s-a redus la 440.
Figura 19 pune în evidență cel puțin două aspecte notabile. Primul este dat de distribuția epicentrelor care arată cel
puțin trei grupări de evenimente crustale (simboluri pline) , una situată în apropierea orașului Mărășești, o alta
situată la NV relativ la același oraș iar cea de-a treia la sud de orașul Focșani. Totodată, se observă că epicentrele
cutremurelor crustale sunt orientate aproximativ paralel cu cele ale cutremurelor subcrustale din regiunea Vrancea.
Aceeași figură indică apariția unui număr redus de cutremure subcrustale, produse înainte cutremurului major,
crustal din regiunea Mărășești (Figurile 1 și 7) între cele două grupări de evenimente, unele chiar foarte aproape
de epicentrul cutremurului major crustal, ceea ce ar putea indica o posibilă influență a activității seismice
subcrustale în generarea cutremurului major și a replicilor ulterioare. Această posibilă influență a fost mai fost pusă
în evidență în câteva din studiile anterioare (Mitrofan et al., 2014). Cel de-al doilea aspect este dat de faptul că în

regiunea Mărășești, activitatea seismică a fost extrem de scăzută înainte de producerea evenimentului major, ceea
ce este mai puțin obișnuit în cazul secvențelor seismice crustale, pentru care studiile anterioare (Placintă et al.,
2016) pun în evidență apariția apariția unor cutremure mai mici (preșocuri) înaintea producerii cutremurului
principal. În urma aplicării metodei Wadati pe setul de date selectat am reprezentat în Figura 20 distribuția
rapoartelor Vp/Vs în timp, pentru perioada considerată în studiu (01/04/2014-30/06/2015). De asemenea pentru
observa posibilele influențe ale mărimii evenimentelor în determinarea rapoartelor Vp/Vs, am reprezentat
distribuția rapoartelor Vp/Vs în timp, pentru diferite intervale de magnitudine (0,1≤ ML ≤ 5,7; ML≥ 2,0; ML≥ 2,5 ).

Figura 19. Distribuția epicentrelor asociate cutremurelor analizate, colorate în funcție de timpul de apariție relativ
la cutremurul major (22/11/2014; 19:14 GMT). În culori reci sunt reprezentate epicentrele cutremurelor produse
înaintea cutremurului major iar în culori calde sunt arătate epicentrele cutremurelor produse după cutremurul
major. Epicentrele cutremurelor cu ML≥ 4,0 sunt de asemenea marcate pe hartă. Mărimea simbolurilor variază în
funcție de magnitudinea evenimentelor. Sunt reprezentate de asemenea epicentrele cutremurele de adâncime
intermediară (H>50 km), cele produse înaintea cutremurului principal sunt marcate în turcuaz iar cele cu produse
după cutremurul major sunt marcate în negru. Cu linii punctate negre este marcată regiunea care este prezentată
mărit în harta din partea dreaptă.
Figura 2 a fost obținută urmărind același algoritm descris anterior, distribuția Vp/Vs a fost reprezentată în timp
împreună cu limitele normale de variație (Vp/Vsmin și Vp/Vsmax) calculate utilizând valoarea deviației standard
a Vp/Vs (0,0714), care a fost ulterior adăugată respectiv scăzută din valoarea medie a Vp/Vs (1,716-pentru cazul
utilizării tuturor evenimentelor selectate). Valorile Vp/Vs care au depășit limitele normale de variație au fost
considerate abateri (pozitive sau negative). Acest algoritm a fost repetat pentru fiecare grup de evenimente
repartizate în funcție de intervalul de magnitudine considerat. Rezultatele obținute pun în evidență faptul că înaintea
producerii cutremurului major, crustal din regiunea Mărășești numărul de evenimente produse în regiunea
epicentrală a fost redus iar Vp/Vs arată în general valori în limite normale, fără abateri pozitive semnificative înainte
de producerea cutremurului major. Această caracteristică pare să fie destul de stabilă, fiind pusă în evidență separat,
de fiecare din seturile de evenimente asociate intervalelor de magnitudine considerate.
În acest caz rezultatele noastre au caracteristici apropiate de cele puse în evidență de studiile anterioare (DungsungSheng et al., 1979) care indică valori mici de Vp/Vs cu aproximativ trei ani înainte de producerea cutremurului din
07/11/1976 (Ms=6,7, H=33km) în regiunea Yanyuan—Ninglang (partea de SV a Chinei). O altă caracteristică
notabilă care reiese în urma acestei analize este dată de trendul crescător al Vp/Vs cu intervalul de magnitudini
considerat. Cea mai însemnată diferență este pusă în evidență între media valorilor de Vp/Vs (1,716) obținută pentru
cazul când au fost considerate toate evenimentele selectate, comparativ cu valoarea medie a Vp/Vs (1,739) obținută
pentru setul de evenimente cu ML≥2,0 și respectiv cu valoarea medie a Vp/Vs (1,753) pentru setul de date cu
ML≥2,5.

Figura 20. Variația Vp/Vs în timp, în perioada 01/04/2014-30/06/2015 (a) valorile Vp/Vs determinate utilizând
toate evenimentele selectate (b) valorile Vp/Vs determinate doar pentru evenimentele cu ML ≥ 2,0 (c) valorile Vp/Vs
determinate doar pentru evenimentele cu ML ≥ 2,5. Cutremurele semnificative produse în perioada specificată sunt
marcate cu drepte verticale roșii. Cu drepte orizontale colorate în galben și gri sunt evidențiate limitele normale
de variație a Vp/Vs.
6. Partea Informatica – Automatizarea procesului de calcul al vitezelor
In aceasta a doua parte a Activitatii A2.1 s-a realizat programul de calcul automat al vitezelor vp, vs si a raportului
vp/vs, pentru toate cutremurele romanesti din catalogul Romplus. Ca input scriptul foloseste buletinele seismice
automate (pentru cele mai noi cutremure si manual pentru cele mai vechi de doua ore) generate in cadrul INCDFP
si stocate pe serverul de date Figura 21. Aplicatia de calcul automat a vitezelor seismice a fost implementata pe
pagina https://dataportal.infp.ro in zona de admin https://dataportal.infp.ro/admin/vpvs (cu user si parola - care nu
este publica, fiind in faza de testare) printr-un meniu de selectie a perioadei si a zonei in care se doreste calculul
vitezelor seismice, dar si selectia adancimii si a magnitudinii dorite (Figura 22 - Anexa 2.1 EVOC).
Fisierul de iesire ofera informatii generale despre cutremurele produse in perioada selectata (data, ora, coordinate,
adancime, zona seismica, mgnitudine – coloanele A-F) dar si date referitoare la statia seismic ace a inregistrat
sosirile undelor (colana G) si rezolutia si incertitudinile din localizarea acelui cutremur la statia din coloanal E (in
coloanele L-S, date preluate din buletine). In coloanele H-K sunt datele necesare aflarii vitezelor seismice: in
coloana H avem raportul vitezelor vp/vs, in coloanele I si J este timpul tp si ts necesar undelor p si s sa ajunga din
sursa pana la statie si in coloana K este distanta epicentrala masurata in kilometri (distanta de la epicentru pana la
statia care a inregistrat sosirile celor doua unde). Pentru a calcula vp si vs, se calculeaza distanta hipocentrala :
SQRT(d^2+h^2) si se imparte la timpul corespunzator.
Dupa ce se va testa functionalitatea aplicatiei si se vor studia rezultatele se va gandi si modul de reprezentare grafica
al rezultatelor vp/vs in platforma Phenomenal.

Activitatea A2.2 Evaluarea automata a intensitatii macroseismice (MI) din chestionare (2)/ D2.2
Relatii imbunatatite pentru estimarea automata a MI din chestionare
1. Introducere
Cartografierea rapida a intensităților macroseismice are un rol important în studiile stiintifice de hazard seismic,
dar si in actiunile de interventie dupa producerea unui cutremur mare. In trecut, cand nu existau inregistrari
instrumentale ale cutremurelor, datele macroseismice dadeau masura energiei eliberate, marimea cutremurului si
ofereau informatii despre epicentru, data si ora. In perioada instrumentala a seismologiei, datele macroseismice,
ajută la calibrarea analizelor intensităților de la cutremurele istorice, înregistrate neinstrumental, pentru a
perfectiona estimările epicentrului, adancimii si marimii cutremurului si imbunatatirea cataloagelor de cutremure.
O hartă macroseismica oferă o imagine de ansamblu ușor de înțeles asupra daunelor sau efectelor resimțite ale unui
cutremur și un context pentru înțelegerea daunelor aduse structurilor individuale sau a daunelor clădirilor la nivelul
întregii regiuni. Datele de intensitate pot oferi si o bază pentru interpretarea datelor de mișcare puternică și, în
absența datelor de mișcare puternică, pot ajuta la identificarea regiunilor în care mișcarea solului este amplificată
de condițiile geologice locale.
Prin urmare, pentru studiile stiintifice este important să se cuantifice semnificația nivelurilor de intensitate atunci
când este posibil și să se elaboreze criterii cât mai clare posibil pentru atribuirea lor, dar pentru actiunile de
interventie rapida este necesara automatizarea colectarii informatiei si evaluarii intensitatilor.
Activitatea A2.2 este dedicata campului macroseismic, serviciu ce va fi implementat in platforma Phenomenal. In
Activitatea A2.2 s-au identificat metodele si s-a realizat programul de calcul automat al intensitatilor, din
raspunsurile furnizate prin intermediul chestionarelor macroseismice asociate cutremurelor romanesti cu Mw>3.0
in cazul cutremurelor crustale si Mw>3.5 in cazul celor intermediare vrancene, chestionare aflate pe pagina
principala a institutului, http://www.infp.ro/ . Calculul automat al valorilor intensitatilor macroseismice este necesar
reprezentarii acestora, in timp real , pe hartile ce vor fi implementate in platforma virtuala, avantajele reprezentării
automate a intensitatii asociate răspunsurilor la sondajele online în formă numerică
În aceasta Activitate, asociem raspunsurilor individuale la sondajele online, o valoare de intensitate zecimală,
definita de Dengler si Dewey, 1998, pe care apoi o calibram pentru a fi in acord, în medie, cu scala de intensitate
Modificată Mercalli (MM) si MSK77. Testarea robusteței procedurii implementate in aceasta activitate a fost
realizata in Activitatea 2.3, pentru estimarea intensităților asociate cutremurelor cu Mw<6.0 din perioada 20016prezent (intensitati VI și mai mici), in zona orasului Bucuresti.
2. Calculul valorilor de intensitate zecimala comunitara (Cii), MM si MSK folosind efectele raportate pe
raspunsuri individuale
In acest capitol am definit o procedură pentru calcularea numerică a intensităților, preluata din studii anterioare
(Dengler et al, 1998). Procedura presupune atribuirea de valori numerice fiecărei întrebări din chestionarul
macroseismic și combinarea răspunsurilor într-o ecuație pentru a calcula ceea ce numim intensitatea zecimală
comunitară (Cii). Aceste atribuirile de intensitate vor fi automate si nu se vor baza pe revizuirea informațiilor de
către un seismolog, iar intensitățile rezultate pot lua valori zecimale intermediare între numerele întregi. În această
secțiune, prezentăm metoda prin care sunt calculate valorile Cii . Aceasta metodologie stabilește o bază pentru
calcularea mediei numerice pe un UAT a datelor de la gospodării individuale pe o „comunitate” riguros definită.
Cii sunt calculate din datele achiziționate online și, prin urmare, sunt disponibile in timp real după producerea unui
cutremur.
Pentru a calcula Cii, se atribuie valori numerice răspunsurilor individuale din chestionarul macroseismic; valorile
utilizate în acest studiu sunt prezentate prin cifrele italice din parantezele din Figura 1. Pentru fiecare „comunitate”
definită care are un număr suficient de respondenți, se face media valorilor numerice corespunzătoare întrebărilor
individuale. Pentru acest studiu, definim comunitățile ca fiind aceleași cu UAT-urile (orașele sau regiunile cu cod
poștal identic) și conditionam ca fiecare comunitate să aibă cel puțin 10 respondenți. Trebuie remarcat, totuși, că
„comunitatea” ar putea fi definită de unități mai mici, cum ar fi cartierele sau blocurile rezidențiale, dacă ar fi
disponibile suficiente date de anchetă. Pentru fiecare comunitate, se formează o sumă ponderată din valorile medii
ale comunității la fiecare întrebare. scalam sumele ponderate ale comunitatii astfel incat acestea sa fie de acord,
intr-un mod optim, cu intensitatile MM/MSK. Sumele ponderate scalate sunt Cii.
Este important să recunoaștem existenta incertitudinilor asociate cu conceptul Cii, așa cum a fost formulat mai sus.
În primul rând, deși Cii-urile sunt calibrate astfel încât să fie de acord în medie cu intensitățile MM/MSK, cele două
tipuri de intensități sunt determinate de proceduri substanțial diferite folosind date de intrare care diferă în mai

multe moduri. Am sugerat că Cii-urile ar putea oferi o aproximare rapidă utilă a intensităților MM/MSK, dar, pentru
studiile de cercetare este utila verificarea valorilor automate de catre un seismolog. În al doilea rând, ecuațiile
utilizate pentru a defini Cii-urile acestui studiu au fost dezvoltate de Dengler si Dewey , 1998 din studiul a doar
patru cutremure cu magnitudini de la 5,9 la 7,1. De aceea in Activitatea A2.3 s-au calculat in paralel si intensitatile
folosind metoda „manuala”, asistata de un seismolog, constatandu-se ca Cii-urile au avut valori similare cu
intensitățile MM/MSK deduse din chestionarele online.

Figura 1. Definirea indicilor care contribuie la calculul cws (suma ponderata a comunitatii)
In Randurile urmatoare este prezentata partea relevanta pentru calcularea cws si cii, din programul implementat in
platforma Phenomenal, in scopul estimarii automate a intensitatii macroseismice si reprezentarea acesteia pe harta:
$didYouFeelIt = $enc['didYouFeelIt']['val'];
$earthMovement = $enc['earthMovement']['val'];
$reactionDuringQuake = $enc['reactionsDuringQuake']['val'];
$furnitureMovement = $enc['furnitureMovement']['val'];
$paintingsMoved = $enc['paintingsMoved']['val'];
$shelfObjectsMoved = $enc['shelfObjectsMoved']['val'];
$equilibrium = $enc['equilibrium']['val'];
$maxDamage = 0;
foreach($enc['damages'] as $crtDamage){
if($crtDamage['val'] > $maxDamage){
$maxDamage = $crtDamage['val']; } }
$cws = 5 * $didYouFeelIt + $earthMovement + $reactionDuringQuake + 5 * $maxDamage + 3 *
$furnitureMovement + 2 * $paintingsMoved + 2 * $equilibrium + 5 * $shelfObjectsMoved;
if($cws < 6.53){
if($didYouFeelIt == 1){
$cii = 2; }
else{
$cii = 1;
}
}
else{
$cii = 3.4 * log($cws) - 4.38;
}
$cii = round($cii,1);
Pentru a calcula valoarea de intensitate pentru un UAT (oras, sector, comunitate), s-a ales metoda medierii valorilor
individuale estimate pentru acel UAT.

3. Calculul indicilor macroseismici - cii (MM si MSK) folosind efectele raportate pe grupari de raspunsuri
individuale
In cele ce urmeaza vom prezenta o metoda diferita de estimare a valorilor de intensitate pentru un UAT, metoda
care sa tina cont de o colectivitate ca de un intreg. Metoda nu a fost implementata in practica, necesitand testari
suplimentare.
Pentru crearea metodei automate de estimare a intenstitatii macroseismice pentru un UAT, s-a tinut cont de
informatiile grafice oferite de Dengler si Dewey, 1998, pentru a transforma fractiile respondentilor care au raportat
un anumit efect corespunzator unei intrebari din chestionarul macroseismic in intensitati macroseismice. Fracțiile
sunt raporturile dintre răspunsurile afirmative și numărul total de răspunsuri la acea întrebare. Valorile medii din
Figurile 2, publicate de Dengler si Dewey, 1998 sunt afișate prin puncte solide. Barele încrucișate și de eroare arată
dispersia răspunsurilor medii ale comunității pentru comunitățile în care au fost disponibile 10 sau mai multe
sondaje. Toate graficele arată o creștere progresivă a răspunsului pozitiv cu intensitatea MM/MSK. Fracția de
oameni care au raportat că au simțit cutremurul (Fig. 2a) este o cuantificare a descriptorilor calitativi ai lui Wood
și Neumann (1931): „simțit doar de câțiva„ „simțit de mulți în interior”, „ simțit de toți.” Figura 2a demonstrează
o creștere sistematică a fracției de respondenți care au simțit cutremurul în intervalul de intensitate de la I la V.
Datele din aceste grafice sunt în concordanță cu identificarea lui Wood și Neumann (1931): „resimțit de practic de
toti" ca si caracteristică a intensității V și "resimțită de toți" ca o caracteristică a intensității VI, chiar dacă
intensitățile MM/MSK V și VI au fost atribuite pe baza altor efecte decât procentul populației care a resimțit
cutremurul. Noi am ales acestei variante pentru a fi implementata pentru calculul automat al unei valori pentru un
UAT dat, pentru ca a fost singura metoda cantitativa gasita in literatura.
Transformarea acestor grafice in procente efective a fost facuta in Tabelul 1, pentru I<VI. Toate testele au fost
facute manual, folosind programul excel.
Tabelul 1.
Intensitate Procent respondenti care au spus DA Procent respondenti care au spus DA la intrebari Pagube
la intrebarea: L-ai simtit?
legate de obiecte atarnate sau grele
II
<10%
III
20%-40%
IV
>50%
V
>30% Tablouri
<20%
20 to 40% Cadere obiecte
VI
>50% cadere obiecte
>20%
> 10% deplasare mobila
<20% dificultati la deplasare
Aceasta ar fi o metoda simplista, bazata pe procentele respondentilor care au raspunsa firmativ la un set de intrebari,
pentru a obtine o valoare de intensitate pentru comunitatea dorita (UAT-ul, cartierul, sectorul sau orasul).

Figura 2. Procentele raspunsurilor ca functie de USGS MMI, pentru un set de 9 intrebari.

Activitatea A2.3 Microzonarea oraselor mari folosind intensitati macroseismice din chestionare/
D2.3 Harti macroseismice
Observatie – Raportul integral al Activitatii A2.3 si bibliografia acestei activitati se afla in Anexa A2.3 pe platforma
EVOC
1. Introducere
Studiile din domeniul macroseismicității realizate în România pana in prezent s-au axat in principal pe colectarea
datelor macroseismice (chestionare pe hartie si/sau online), pe realizarea bazelor de date cu valorile de intensitate
seismică si reprezentarea hartilor macroseismice. Folosind datele colectate s-au realizat si studii stiintifice cum ar
relațiile de atenuare sau relatiile intre miscarile inregistrate ale solului (PGA, PGV) si intensitatea seismica – acest
studiu a fost prezentat in etapa I si intre timp s-au publicat si doua articole cu relatiile de conversie ( Constantin et
al 2021a si b, Constantin, 2015, Constantin and Pantea, 2013; Constantin et al., 2011, 2009; Ionescu and Dragoicea,
2010; Moldovan et al., 2017, 2016, 2008, 2002, Pantea and Constantin, 2013, 2011; Pantea et al., 2001 si 20000).
In acest studiu am încercat sa aducem scara analizelor, la marimea unui oras. In loc sa dam o singura valoare de
intensitate seismica pentru un oras, sa utilizam toate valorile macroseismice raportate si sa realizam o harta cu
distributia intensitatii pe suprafata acelui oras. Cu alte cuvinte, sa realizam o microzonare in termeni de intensitati
macroseismice a acestor orase, in scopul identificarii zonelor afectate constant mai puternic de catre seismele
intermediare.
In cele ce urmeaza vom prezenta doar studiul pentru Orașul București. Serviciul macroseismic care va fi
implementat in platforma Phenomenal, va permite realizarea automata a acestor harti.
2. Date macroseismice folosite
În acest studiu s-au folosit 15 cutremure cu magnitudinea locala (ML>=4.0), produse în zona Vrancea, România în
perioada 2016-2020 (6 din ele în anul 2020) (Fig. 1 si Tabelele 1 si 2 din Anexa 2.3 la Raport).

Fig. 1 Harta evenimentelor studiate (steluțele roșii reprezinta evenimentele din perioada 2016-2019 iar stelutele
galben-mov cutremurele din 2020).
3. Studiu de caz: microzonarea orasului București
In acest studiu au fost realizate harțile cu intensitati macroseismice, folosind atat toate valorile calculate în funcție
de răspunsurile raportate in chestionare, cat si cu valorile mediate pe sectoare, pentru identificarea zonelor orasului,
mai sensibile la efectele cutremurelor vrancene. Exemplificare a fost facuta pentru cutremurele produse dupa anul
2016.
3.1. Analiza datelor macroseismice din perioada 2016-2019
În Figura 2 este reprezentata distribuția în timp, în funcție de magnitudine a numarului răspunsurilor la chestionarele
online asociate evenimentelor seismice cu ML>=4.0. In anii de inceput al chestionarelor online, (2014-2016) acest
sistem de achiziție a oferit un numar redus de raspunsuri (sub 30 de raspunsuri pe eveniment), dupa anul 2016 a
crescut numarul celor care completează aceste chestionare.
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Fig. 2 Distributia în timp a numarului raspunsurilor asociate evenimentelor din 2016-2019 pentru toata tara (cu
portocaliu) si pentru Bucuresti (cu gri). Cu albastru este reprezentata magnitudinea acestor cutremure
In Tabelul 3 si in Figura 3 (din Anexa 2.3 de pe Platforma EVOC) este prezentata distributia numarului de
raspunsuri pentru Bucuresti, pe sectoare.
S-au realizat comparatii intre intensitățile macroseismice asocitate evenimentelor din 2016-2019 obținute prin
diferite metode interpretare: (i) Interpretarea automată a chestionarelor online existente, care foloseste codul de
calcul propus de Wald (1999 a and b) și Dewey si Dengler (1998, 2005), imbunatatit si modificat pentru cutremurele
romanești, in Activitatea A2.2. Astfel se calculeaza intensitatea pe fiecare răspuns în parte, iar valorile extrem de
mari (I>Io+3) sunt eliminate. Apoi se realizeaza media pe toate raspunsurile aferente unui UAT; (ii) Interpretarea
manuală de estimare a valorilor de intensitate pentru un UAT, necesită intervenția cercetatorului, si ține cont de
recomandarile din STAS 3684/71. In acest mod, sunt folosite toate răspunsurile pentru o anumită localitate si nu
fiecare raspuns in parte, si se realizeaza o statistică simplista de tipul “nimeni, cativa, multi, toti” pe numarul de
raspunsuri la fiecare întrebare în parte. In activitatea A2.2. s-a propus automatizarea metodei manuale, cu o posibila
implementare in serviciul macroseismic din Platforma Phenomenal, unde, pe langa hartile cu valorile individuale
raportate, sa includem si harti cu valoarea pe UAT.
In Figurile 4 a, b, (din Anexa 2.3 de pe Platforma EVOC) sunt prezentate valorile intensitatilor obținute prin metoda
automata (fara mediere, folosirea valorilor pe raspuns) și in Figurile 5a si b (din Anexa 2.3 de pe Platforma EVOC)
prin metoda manuala de interpretare pentru cele doua cutremure pereche din 2016 (24/09/2016 și 27/12/2016). Leam ales pentru exemplificare pe acestea doua deoarece au caracteristici asemanatoare si au putut fi folosite pentru
identificarea unui pattern de comportament al raspunsului local la cutremure. Din pacate, pe acest exemplu nu s-a
observat nimic concret. In Figura 6 prezentam distributia intensitatilor (metoda automata) asociate evenimentului
8, din 28/10/2018 deoarece acesta are cel mai mare numar de raspunsuri dintre toate evenimentele studiate.

Fig. 6 Harta macroseismică a evenimentului din 28/10/2018 (metoda automata)
3.2. Analiza datelor macroseismice din anul 2020
In 2020 au fost folosite doua sisteme de chestionare si raspunsurile au fost comasate intr-o singura baza de date:
unul de tipul estimari rapide a daunelor de tipul feedback (fast) sub forma de pictograme; al doilea sistem, fiind cel
traditional pe baza de intrebări. Pentru exemplificare, In Figura 7, din Anexa 2.3 de pe EVOC este linkul catre un

cutremur
vrancean,
cu
chestionar
macroseismic:
https://infpapi.infp.ro/feedback/27635
https://infpapi.infp.ro/feedback/27635/fast, https://infpapi.infp.ro/feedback/27635/dyfi
In Tabelul 4 si in Figura 8 (din Anexa 2.3 de pe Platforma EVOC) este prezentata distributia numarului de
raspunsuri pentru Bucuresti, pe sectoare pentru cutremurele din 2020. In ultimele doua coloane ale Tabelului 4 este
dat numarul raspunsurilor pentru fiecare mod de chestionare in parte (FAST si DYFI). Din Tabelul 4 si din Figura
9 (din Anexa 2.3 de pe Platforma EVOC) se observa că cele mai multe răspunsuri au fost completate în sistemul
fast, deoarece este mult mai ușor de folosit, fiind nevoie doar de selectarea unei imagini. Pentru a compensa numarul
mic de răspunsuri per eveniment, pentru realizarea hărțiilor macroseismice s-au folosit ambele tipuri de raspunsuri.
Pentru reprezentarea hartiloc cu distributia intensitatilor macroseismice, s-au alese cutremurele din 08/03/2020 și
24/05/2020, avand caracteristici asemanatoare (Fig. 10 a si b si Fig. 11 (din Anexa 2.3 de pe Platforma EVOC). In
acest exemplu, spre deosebire de cutremurele din 2016, se poate observa că distributia valorilor intensitatilor
macroseismice este asemanatoare pentru cele doua evenimente. In Tabelele 5 si 6 (din Anexa 2.3 de pe Platforma
EVOC) sunt prezentate anomalii de raportare.
Un caz particular, demn de prezentat, este evenimentul din 31/01/2020, cel mai mare eveniment din anul 2020.
(Fig.12 – metoda automata si Figura 13 metoda manuala).

Fig. 12 si 13. Harta macroseismică a seismului din 31/01/2020 cu metoda automata si metoda manuala
In Figura 14 (din Anexa 2.3 de pe Platforma EVOC), s-a realizat o comparatie grafica între cele două tipuri de
chestionare (FAST si DYFI), prin reprezentarea răspunsuri la ambele chestionare pe aceeasi harta. Din Fig. 14 se
pot observa valori mult mai mici ale intensităților pentru chestionarul de tip feedback decât pentru cel standard. În
cazul acestui eveniment avem mai multe răspunsuri care au același set de coordonate despre care am presupus că
au fost completate de o singură persoană (Tabelul 7 - din Anexa 2.3 de pe Platforma EVOC).
4. Concluzii
În această activitate s-a făcut un studiu particular al răspunsurilor la chestionarele macroseismice pentru mai multe
orase mari, printre care si orașul București. S-a observat că nu toate răspunsurile din aceste chestionare au putut fi
folosite datorită lipsei coordonatelor geografice, a fixării unor coordonate geografice la multe răspunsuri seismice,
mentionarea unui oras, dar coordonatele apartinand unui cu totul alt oras. Vom avea în vedere remedierea acestor
probleme.
Folosind informatiile furnizate de chestionarele macroseismice pentru cutremurele medii produse intre 2016 si
2020, nu se pot formula concluzii legate de zonele din Bucuresti care ar putea fi mai afectate de producerea unui
cutremur mare.
Serviciul macroseismic ce va fi implementat in Platforma Phenomenal, va ajuta nu doar la realizarea rapida a
hartilor macroseismice ci si la hartile de microzonare in termeni de intensitati pentru orice oras in parte, la orice
cutremur care are raspunsuri macroseismice ( detalii in Anexa 2.3 de pe Platforma EVOC).

Activitatea A2.4 Tipare de comportament ale campului geomagnetic/ D2.4 Identificarea tiparelor
de comportament
Observatie – Raportul integral al Activitatii A2.3 si bibliografia acestei activitati se afla in Anexa A2.3 pe platforma
EVOC
1. Introducere
Câmpul geomagnetic (câmpul magnetic terestru) este definit ca suma vectoriala a surselor magnetice interne și
externe. Partea predominantă a câmpului geomagnetic își are originea în interiorul Pământului (Nucleul extern) și
este produs printr-un mecanism de tip dinam în nucleul extern al Pământului. Nucleul extern este format dintr-un
amestec de metale lichide care se întinde intre discontinuitatea Wiechert-Gutenberg (2900km) și discontinuitatea
Lehman (5100km) și are forma unei coroane sferice de cca. 2200km grosime ce înconjoară nucleul intern aflat in
stare solidă. Mecanismul de dinam a fost propus prima dată de Jaseph Larmor in anul 1919. Existenta câmpului
magnetic permanent al Pământului , în ciuda dispației magnetice este confirmată de studiile paleomagnetice care
evidențiază procese care regenerează curenții electrici împotriva disipației Ohmice magnetice de milioane de ani.
Partea persistentă a câmpului magnetic terestru( câmpul magnetic intern) reprezintă peste 90% câmpul geomagnetic
total. Campul magnetic variază în timp si datorita interactiunii cu factori externi, vântul solar cât și din cauza
proceselor fizice ce au loc in partea superioara a Pământului. Partea tranzitorie a câmpului magnetic poate atinge
maxim 10 % din câmpul geomagnetic total în perioadele de agitații extreme ale câmpului ( furtunile geomagnetice)
(Asimopolos et al 2012). Componenta externă a câmpului geomagnetic prezintă variații cu caracter periodic care
sunt dependente în mod special de poziția Pământului față de Soare , dar și de variații cu caracter aperiodic asociate
activității solare.
Câmpul geomagnetic la suprafața pământului poate fi reprezentat ca un vector și poate fi măsurat în raport cu
coordonatele geodezice. Câmpul magnetic într-un punct dat, este caracterizat printr-o mărime vectoriala numită
inducţia câmpului magnetic, notata cu B. Inducția câmpului magnetic se măsoară in Tesla.
|B|=N/A*m=J/A*m2
(1)
Componentele vectorului câmp magnetic B sunt reprezentate într-un sistem de referință triaxial. BH este proiecția
vectorului B în plan orizontal. Proiecția sa pe axa x este notată cu Bx sau BN si poarta numele de componenta
nordică, proiecția pe axa y este notată cu By sau BE și poartă numele de componenta estică și BZ este proiecția pe
axa z și poartă numele de componenta verticală. Componenta orizontala a câmpului magnetic este definita ca
BH=√BN2+BE2. Valoarea totala a câmpului magnetic este Bt=√ BN2+BE2+BZ2=√ BH2+BZ2 (Panaiotu 2006). Alte
elemente ale campului magnetic sunt intensitatea (H), declinatia (D) și înclinația magnetica (I) . Inducţia câmpului
magnetic depinde de proprietăţile fizice ale mediului și anume de permeabilitatea magnetica μ a mediului în care
se stabileşte câmpul magnetic. Intensitatea câmpului magnetic (H) se defineşte ca fiind raportul dintre inducţia
magnetică într-un punct şi permeabilitatea magnetică a mediului din acel punct şi este o mărime vectorială.
B = μ* H
(2)
Unitatea de măsura a lui μ : [μ ]= [H m] unde H = 1 Henri
Variațiile temporale ale câmpului geomagnetic sunt monitorizate în observatoare Geomagnetice, care indeplinesc
conditii speciale legate de existenta in apropiere a surelor magnetice perturbatoare. Descrierea Observatoarelor
geomagnetice Muntele Rosu (MLR) si Surlari (SUA) care au furnizat date pentru acest studiu se gaseste integral in
Anexa 2.4 din Platforma EVOC (Figurile 1 si 2 si Tabelul 1).
2. Tipare de comportament ale campului geomagnetic
Pentru a putea realiza o procesare automata sau macar semiautomata a datelor geomagetice inregistarte de aparatura
din Tabelul 1 Anexa 2.4 din Platforma EVOC, in cele ce urmeaza vom face o trecere in revista a variatiilor
documentate si/sau observate pe inregistrarile magnetice. Toate aceste variatii trebuie sa fie folosite in mecanismele
de invatare automata ale sistemelor inteligente ce se doreste a fi testate in etapa urmatoare a proiectului.
2.1. Variatii de perioada lunga
2.1.1. Variația seculară a câmpului magnetic intern (Anexa 2.4 din Platforma EVOC)
2.1.2. Inversiunea polilor magnetici (Anexa 2.4 din Platforma EVOC)
2.2.
Variatii anuale si sezoniere
Variațiile anuale și sezoniere ale câmpului geomagnetic sunt generate de activitatea solară. Aceste variațți au fost
puse in evidentă prin studiul indicilor AL și IL ( indici ai curentului de tip electrojet din ionosferă). Un studiu

efectuat în perioada 1966-2014 pe indicii AL și IL a pus in evidentă o variație anuală a activității geomagnetice.
Maximul activității solare anuale pe perioada 1966-2014 s-a situat în doua treimi din cazuri la echinocțiu și o
treime la solstițiu (Tanskanen et al. 2017). La nivel global această variație a fost monitorizată la diferite latitudini
de mai bine de 100 de ani de magnetometrele și s-a observat o creștere a activității geomagnetice în preajma
echinocțiurilor (Russel et al 1973, Cliver et al. 2000, Tanskanen et al 2011). Aceste variații anuale observate pe o
perioada îndelungată urmează niște tipare care sunt dictate de viteza vântului solar. Variațiile sezoniere câmpului
magnetic sunt generate de ciclurile solare ca răspuns pe termen lung a evoluției ejecțiile de masă coronală.
S-a observat ca variațiile campului magnetic au amplitudini mai mari pe timpul iernii (depasind 50 nT) si mai mici
in timpul verii (in jur de 20- 30 nT) (Figura 3), un rol important avândul poziția axei de rotație a Pământului in
raport cu poziția soarelui. Exemplul din Figura 3 (Anexa 2.4 din Platforma EVOC) a fost realizat de Rosales &
Vidal, 2016, pentru variatia sezoniera a amplitudinii diurne pentru o perioada de 17 ani, intre 1998 si 2015, pe
parcursul mai multor cicluri solare. Acest pattern a fost observat constant pe toate magnetogramele inregistrate la
Muntele Rosu, dar si pe alte magnetometre din lume (http://mio.ingv.it/index.php), care ofera date magnetice.

2.3.

Variatii 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 si sunt puternic dependente de
latitudinea la care se află observatoarele magnetice.

Figura 4. Exemplu de variatie diurna la SUA (stanga cu albastru) si MLR (dreapta cu rosu) pentru data de 1
decembrie 2016 (pe axa orizontala sunt 24 de ore)
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”,
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 (maximminim), 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. In Figura 4 este prezentat un exemplu de variatie diurna, de la Surlari Intermagnet (albastru)
si Muntele Rosu (rosu) din data de 1 decembrie 2016. Am ales luna decembrie 2016, pentru ca o vom folosi in mai
multe exemple. Se observa ca in prima parte a zilei de la rasarit pana in pranz, campul magnetic are amplitudinea
cea mai mare.
2.4. Variatii datorate temperaturii si drift senzor in timp
Magnetometrele sunt instrumente de măsura a câmpului geomagnetic care pot fi foarte ușor perturbate de activități
antropice și fenomene meteo. Din această cauză aceste instrumente sunt foarte pretențioase cu privire la modul si
locul de instalare. Prezența materialelor feromagnetice și a variațiilor mari de temperatură influențează măsurătorile
magnetometrelor. Pentru a elimina cât mai mult variația acestuia cu temperatura, acesta a fost instalat într-un subsol
(beci). Magnetometrul de la Muntele Roșu (MLR) este instalat într-un tunel, iar variație sezonieră este de 3-4 C◦.
Magnetometre dezvoltate de Bartington prezintă o variație de 0,25nT pe 1 ◦C și o variație anuală a liniei de bază
(base line) de până 5 nT pe an.

Exemple din literatura sunt date in Figura 5 si in capitolul 2.4 din Anexa 2.4 din Platforma EVOC.
In cazul Observatorului seismic de la Muntele Roșu (MLR), avem astfel de informatii dupa anul 2019, dar si din
anul 2016, cand a fost instalat în tunel un detector de radon care avea incorporat un senzor de temperatura și
umiditate care a permis măsurarea temperaturii si a umidității din tunel. Am avut ocazia in acel an sa comparam
atat variatia temperaturii cat si emisiile de radon cu anomalia geomagnetica care a însoțit cele două cutremure
moderate produse în anul 2016 (Mihai et al 2019). Rezultatele par să indice o variație a componentei By a câmpului
magnetic cu temperatura, dar producătorul echipamentului dă o variație de 0.25nT pe 1 C (Fig. 6), dar variația
înregistrată pe componenta By la Muntele Roșu în anumiți ani a depășit chiar si 100nT. În acest caz, trebuie luați
în calcul un cumul de factori care să explice aceste variații.

Fig. 6 Corelări între energia seismică eliberată, temperatură, umiditate și concentrațiile de radon înregistrate la
MLR în timpul anomaliei geomagnetice înregistrate in perioada 2016-2017(Mihai et al 2019).
2.5.

Variatii datorate activitatii solare

Variațiile magnetice cu caracter global reprezintă principalele fenomene care perturbă măsurătorile magnetice în
locațiile fixe. Aceste variații își au originea în ionosferă și magnetosferă și sunt formati de curenții electrici din
ionosferă și magnetosferă generați în urma impactului cu vântul solar. Efectul activitatii soarelui asupra
inregistrarilor campului geomagnetic se manifesta in diferite feluri, pornind de la furtuni magneitce ce pot dura mai
multe zile si pana la micropuslsatii care pot fi si de ordinul a cateva milisecunde.
Variațiile magnetice care pot dura până la câteva zile sunt asociate sunt asociate furtunilor geomagnetice. În acest
caz câmpul geomagnetic este perturbat de oscilații in amplitudine de ordinul câtorva sute de nT și cu frecvențe
ridicate. Particulele încărcate electric cărate de vântul solar intră in ionosferă și duc la modificări ale valorii
componentei externe câmpului magnetic, fiind afectate în special componentele orizontale ale câmpului magnetic
terestru. National Oceanic and Atmosferic Administration (www.noaa.com) a clasificat furtunile geomagnetice in
funcție de tăria acestora, folosind indicii Kp globali. Detalii si Figura 7 in Anexa 2.4 din Platforma EVOC.
Furtunile magnetice polare sau golfurile magnetice sunt furtuni cu o intensitate mai mică si durează între 2-5 ore
ți pot genera variații de câteva sute de nT. Suprapunerea mai multor furtuni polare generează furtuni globale.
Erupțiile cromosferice sunt fenomene geomagnetice bruste, provocate de creșteri rapide ale radiației solare
utravioletă si a razelor x. Durata acestor variații este de maxim 30 minute, iar amplitudinea acestora nu depășește
10 nT.

Fig. 8. Tipuri de variații magnetice rezultate din interacțiunea vânt solar magneteosferă măsurate la stația Muntele
Roșu (MLR)
Magnetometrele cu sensbilitate ridicata înregistrează modele de perturbații cvasi-sinusoidale care au fost atribuite
fluxurilor hidromagnetice din magnetosferă. Aceste perturbatii au fost denumite micropulsații, iar apariția lor este
influențată de faza ciclului solar, locația instrumentului, perioada din zi și de condițiile magnetosferice si de
activiatea geomagnetică (Kane 1976). Micropulsațiile și pulsațiile magnetice sunt continue (PC1- PC6) și
neregulate (PCi1- PCi3). Perioda micropulsațiilor si a pulsațiilor magnetice este cuprinsă între 1 ms și 10 min, iar
amplitudinea este cuprinsă în intervalul 0,5-10 nT (Asimopolos et al. 2012).
In Figura 8, prezentam o variatie aparuta pe magnetograma inregistrata la MLR in timpul unei furtuni magnetice
cu Kp la 3 ore intre 5 si 6, furtuna incadrata ca fiind furtuna moderata:
Revenim la luna decembrie 2016 mentionata in Figura 9, o luna care a fost afectata atat de furtuni magntice
moderate si puternice, si in timpul careia s-a produs si unul din cele mai mari cutremure vrancene, din ultimii 20 de
ani. Pe aceste grafice se pot vedea atat variatiile diurne, cat si variatiile datorate furtunilor magnetice. In Figura 10,
este prezentat comportamentul campului magnetic intr-o zi calma din luna decembrie 2016 (data de 14 decembrie
– cu rosu) comparativ cu evolutia acestuia intr-o zi afectata de activitate solara puternica tot din aceeasi luna (22
decembrie – cu albastru)

Figura 9. Variatia campului magnetic inregistrat la MLR in luna decembrie 2016

Figura 10. Variatia diurna a campului geomagnetic in doua zile ale lunii decembrie 2016: cu rosu, o zi calma (14
decembrie 2016) si cu albastru o zi cu furtuna magnetica (22 decembrie 2016)
Pentru identificarea caracteristicilor tiparelor de comportament ale campului magnetic, s-au realizat si analize
spectrale, dar acestea nu au oferit informatii utile necesare studiilor de ML ce vor fi efectuate in ultima etapa a
proiectului. In Figurile 11 si 12 sunt prezentate cateva rezultate initiale obtinute in urma analizei spectrale. Analizele
spectrale au fost realizate cu ajutorul Labview, interfata fiind creata special pentru acest proiect.

Figura 11. Analiza spectrala pe datele magnetice inregistrate intre 1 si 9 noiembrie 2021, perioada care contine si
o furtuna magnetica in data de 4.11.2021

Figura 12. Analiza spectrala pe datele magnetice inregistrate intre 15 si 23 noiembrie 2021, perioada calma din
punct de vedere al activitatii solare

Chiar daca rezultatele obtinute in urma analizei spectrale nu pot furniza informatii utile scopului acestui proiect,
initierea lor aici a creat o oportunitate pentru cercetari fundamentale viitoare.
3. Comportamentul campului geomagnetic in perioada de pregătire a cutremurelor.
3.1. Comportamentul campului geomagnetic in perioada de pregătire a cutremurelor vrancene moderate
In Anexa 2.4 din Platforma EVOC am prezentat cateva exemple de anomalii seismo-geomagnetice raportate in
literatura de specialitate nationala (atat din institut, cat si din alte institute de profil din Romania – IGAR si IGR) si
internationala. Aceste exemple de anomalii si parametrii in care au fost identificate sunt necesare definirii „features”
ce sunt folosite in studiile de ML, ce se vor realiza in etapa urmatoare, din 2022.
3.1.1. Studii ale seriilor de timp ale campului magnetic inregistrat la MLR si SUA si asocierea cu seismele
vrancene moderate (2008-prezent) - Anexa 2.4 din Platforma EVOC.
S-au prezentat 5 anomalii in Figurile 13-17 din Anexa 2.4 din Platforma EVOC.
Pentru a observa legătura dintre descreșterea înregistrată pe componenta By și energia seismică eliberată, energia
eliberată total a fost calculată pentru fiecare anomalie în parte (Figura 18). Anomaliile geomagnetice prezente în
acest studiu au diferite perioade care pot varia între 182 si 273 de zile. Diferența dintre cea mai scurtă si cea mai
lunga anomalie este de mai mult de 100 zile, zile care pot cântării decisiv in calculul energiei seismice totale. Astfel,
anomaliile mici sunt predispuse sa elibereze energii eliberate mai mici din cauza timpului. Așa cum putem observa
în figura 18, descreșterea înregistrata pe componenta By pentru anomalia III și V este mică și la fel si energia
seismică eliberată. Din păcate pentru anomaliile I, II, și IV, descreșterea inregistrată pe By a fost asemănătoare de
aproximativ 100nT, dar energia eliberată in timpul anomaliei I a fost semnificativ mai mare si s-a eliberat în special
prin intermediul cutremurlui moderat de 5.4 Mw. Până acum, o descrestere majora (100 nT) înregistrata pe
componenta orizontală a câmpului magnetic By a fost însotită de 7-8 cutremure cu magnitudinea cuprinsă intre 4 și
5 și uneori de un cutremur cu magnitudinea mai mare de 5. Anomaliile geomagnetice mici (III și V) sunt
acompaniate de 3 sau 4 cutremure cu magnitudinea mai mare sau egală cu 4, dar mai mică de 5.

Figura 18. Descresterea inregistrată pe componenta orizontală By a câmpului magnetic și energia seismică totală,
eliberată pentru fiecare anomalie si raportul energie seismică totala şi timp.
Cel mai recent studiu efectuat în zona Vrancea pe câmp magnetic a pus în evidență același tip de anomalii
geomagnetice vizibile pe componenta By (Mihai et al 2019). Acest studiu compară cele mai recente două anomalii
geomagnetice înregistrare la MLR folosind calculând energia seismică zilnica și totală pentru fiecare anomalie.
Calculele de energie seismică eliberată pe perioada acestor două anomalii nu au luat în calcul și perioada pe care se
întind acestea, dar așa cum observam în figura 17 Anexa 2.4 din Platforma EVOC, raportul energie seismică totală
/ timp si energia seismică eliberata total sunt asemănătoare.
În figura 19 este prezentă anomalia A care a ținut din septembrie 2016 până în mai 2017 și care a fost acompaniată
de două cutremure intermediare cu magnitudinea mai mare de 5 Mw. Anomalia se întinde pe o perioadă lungă de
timp și prezintă o descreștere semnificativă (90-100nT) înregistrată pe componenta orizontală By.. Principalele
evenimente seismice au avut focarul localizat pe palierul superior, în intervalul de adâncime 90-100 km și apar în
prima jumătate a anomaliei atunci când componenta By scade. Anomalia B este ultima anomalie a fost înregistrată
începând cu septembrie 2018 până la sfârșitul lui mai 2019. Această anomalie s-a întins pe aceiași perioada, a avut
aceiași morfologie și a prezentat aceiași descreștere pe componenta By (figura 20). Anomalia începe descreștere
înregistrată pe By și se încheie cu o revenire a componentei By , anomalia având un aspectul literei v. O alta
asemănare cu anomalia A o reprezintă distribuția omogenă a cutremurelor cu magnitudinea mai mică de 4. Mai
mult de atât, cutremurul moderat apare tot în prima parte a anomaliei. Principala diferență dintre aceste doua

anomalii o reprezintă activitatea seismică. Chiar dacă cele două anomalii prezintă același model al variației
componentei orizontale By (90-100 nT), anomalia A este acompaniată de un număr semnificativ mai mare de
cutremure.

Figurile 19 si 20. Anomalia A (2016-2017) înregistrată la MLR ( cu roșu) reprezentată alături de indicii planetari
Kp( histograma roz), seismicitatea (bulinele colorate), și energia eliberată zilnic (histograma verde); Anomalia B
(2018-2019) înregistrată la MLR ( cu roșu) reprezentată alături de indicii planetari Kp( histograma roz),
seismicitatea (bulinele colorate), și energia eliberată zilnic (histograma verde) (Mihai et al 2019)
În Figura 21 sunt reprezentate sub forma de histograme energia seismică eliberată pentru fiecare anomalie și
numărul de cutremure pe diferite intervale de magnitudine pentru fiecare anomalie. Așa cum se observă în figura
21, activitatea seismică prezentă în timpul anomaliei B este mai scăzuta fața de anomalia A. Anomalia A a fost
acompaniată de 81 de cutremure cu 3≤Mw≤4, fața de 54 înregistrate in timpul anomaliei B și 7 cutremure cu
4≤Mw≤5 fașa de un singur cutremur înregistrat în timpul anomaliei A. Prezența cutremurelor cu magnitudine mai
mare de 5 nu urmează modelul, anomalia A având doua cutremure față de unul produs in timpul anomaliei B.

Figura 21. Distribuția cutremurelor și energia seismică eliberată pe perioada anomaliei Anomalia A (14.09.201619.05.2017) si a anomaliei B (10.09.2018-02.05.2019) (Mihai et al 2019).
Distribuția inegală a energiei seismice eliberate în timpul celor doua anomalii geomagnetice poate fi explicată prin
apariția evenimentelor majore la adâncimi diferite. În timpul anomaliei din A (septembrie 2016- mai 2017)
cutremurele mai puternice s-au produs pe palierul inferior (90-100 km). Anomalia din 2018-2019 a fost
acompaniată de o activitate seismică mai scăzută, iar cutremurele mai puternice s-au situat pe palierul superior
(130-150). Este cunoscut faptul că, cutremurele cu cat sunt mai adânci cu atât au mai puține replici. O dată cu
creșterea adâncimii, temperatura și presiunea cresc, iar proprietățile fizice si chimice ale rocilor din fragmentul
litosferic subdus suferă transformări de fază și deshidratări ce duc la demagnetizări si serpentinizări ale
fragmentului litosferic Vrancean.

4. Concluzii
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. Anomaliile geomagnetice măsurate la MLR au un aspect sezonier, fiind vizibile
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.
Morfologia acestor variații este diferită de la un an la altul și par sa urmeze două pattern-uri: a) anomalii unde
variațiile pe componenta By sunt line cu scăderi/creșteri mici înregistrate pe perioade mari de timp; b) anomalii
unde By variază destul de mult pe perioade mici de timp, generând descreșteri/creșteri în trepte. Activitatea seismică
care însoțește aceste anomalii este semnificativ mai mare pentru modelul anomaliilor descrise la punctul b.
Anomaliile care urmează modelul de la punctul b pot fi însoțite si de cutremure cu Mw>5, dar apariția acestora nu
este obligatorie. In acest tip de variații sunt însoțite de un număr mare de evenimente cu Mw>4. Anomalia din anul
2018-2018 care a însoțit cutremurul cu Mw=5.8 din 28 Octombrie 2018 ca si morfologie se încadrează în tiparul
anomaliilor descrise la punctul b, dar activitatea seismică este diferită, in timpul acestei anomalii s-a produs un
număr considerabil mai mic de cutremure in rang-ul de magnitudine 3-5. Distribuția inegală a energiei seismice
eliberate în timpul acestei anomalii poate fi explicată prin faptul ca evenimentului major s-a produs în palierul
inferior(130-150). Anomalia din 2016-2017 prezintă o amplitudine (100nt) și o morfologie similara cu anomalia
din 2018-2019, dar numărul de cutremure a fost produse a fost mai mare și la fel si energia seismică eliberată.
Distribuția inegală a seismicității celor două anomali este explicată prin intervalele de adâncime diferite la care
cutremurele semnificative s-au produs. Astfel o dată cu creșterea adâncimii proprietățile reologice și elastice ale
slabului se schimbă , iar activitatea seismica poate fi dictată de ce palier din zona Vrancea este mai activ. Calculele
de energie seismică eliberată în timpul anomaliilor sunt utile pentru a stabili daca există o legătura reciprocă între
magnitudinea anomalilor geomagnetice și activitatea seismică din zona Vrancea. Observatorul seismologic de la
Muntele Roșu (MLR), parte a Institutului National pentru Fizica Pământului, procură în mod continuu date
magnetice de mai bine de 20 de ani, iar locația acestuia în apropierea zonei seismice Vrancea oferă oportunitatea
de a corela comportamentul câmpului geomagnetic local cu seismicitatea din zona Vrancea. Comportamentul
câmpului magnetic local urmează niște modele care par sa se coreleze cu seismicitatea din aceasta zona. Pentru
validarea acestor modele variație, sunt necesare următoarele investigații: I) Segregarea activității seismice pe
paliere de adâncime pentru fiecare anomalie înregistrată trebuie continuată pană in anul 2000 poate explica unele
abateri de la cele doua pattern-uri identificate. II) Trebuie calculată abaterea standard măsurată pe fiecare anomalie
si comparată cu energia seismică eliberată total. In figura 22 se poate observa ca abaterea standard măsurată pe
componenta By (SDby) a evidențiat valori mari pentru anomaliile însoțite de o seismicitate ridicată și valori mici
pentru anomaliile cu o seismicitate scăzută, dar o relație direct proporțională nu este observată. O analiza a
seismicității pe cele doua paliere pentru fiecare anomalie poate aduce clarificări suplimentare.

Figura 22. a) Deviația standard măsurată pe componenta By a câmpului magnetic; b)Energia seismică totală
eliberată.

Activitatea A2.5 Realizarea serviciilor seismic, macroseismic si geomagnetic ce vor fi implementate
in Platforma si Activitatea A2.6 Proiectarea arhitecturii aplicatiei virtuale
D2.5 Servicii seismice, macroseismice si geomagnetice; Harti seismice si macroseismice; Diagrame
temporale vp, vs si camp geomagnetic; D2.6 Platforma geofizica interactiva de test
Observatie – Raportul integral al Activitatilor A2.5 si A2.6 se afla in Anexa A2.5/A2.6 pe platforma EVOC
Activitatile A2.5 si A2.6 au fost prezentate impreuna, intrucat Serviciile propuse in A2.5 au stat la baza proiectarii
aplicatiei virtuale din A2.6 si A2.6 a dat raspuns si a dus la modificari in Serviciile seismic, macroseismic si
geomagnetic propuse. Aceste doua activitati s-au intins pe intreg anul si au constat din gandirea unui serviciu pentru
a fi usor de inteles si de folosit si pentru a fi util atat utilizatorilor externi, cum ar fi publicul larg, cat si personalului
din institutiile de profil, din realizarea separata a serviciilor, testarea aplicatiilor, modificarea serviciilor si pana la
integrarea tuturor serviciilor in platforma Phenomenal, aflata in prezent intr-un format de test, care nu este accesibil
online decat pentru un numar mic de persoane din cadrul proiectului (https://ph.infp.ro/).
Serviciile seismic si macroseismic au fost realizate ca aplicatii separate in pagina dataportal
(https://dataportal.infp.ro/admin/events/ ), sub user si parola.
Servicul geofizic, geomagnetic a fost realizat intr-o alta aplicatie testata online deja, pe parcurul anului in curs
http://geobs.infp.ro/ .
Serviciul seismic include doua aplicatii: (i) pe catalogul revizuit Romplus care este updatat o data la 3 luni
(https://web.infp.ro/#/romplus) si (ii) pe catalogul in timp real oferit de Antelope, care foloseste atat evenimente
revizuite, cat si cele mai noi evenimente, inca de la stadiul de localizare automata.
Serviciul seismic va oferi posibilitatea selectarii evenimentelor dorite, reprezentarea acestora pe harta si descarcarea
in format csv a catalogului.
In plus, folosind buletinele seismice existente in Antelope, incepand cu anul 2012, mai exact din 18.11. 2012, s-a
adaugat la serviciul seismic si posibilitatea de descarcare a fisierelor continand vitezele de propagare ale undelor p
si s, pentru cutremurele selectate. Realizarea acestei aplicatii, a automatizat procedura de determinare a vitezelor
de propagare, usurand astfel procesul de cercetare.
Serviciul macroseismic care va fi inclus in platforma Phenomenal va contine doua sectiuni, pentru doua perioade
de timp 2014-2019 si 2020-prezent, corespunzatoare celor doua metode de colectare online a datelor
macroseismice. Pentru perioada 2014-2019, serviciul macroseismic va oferi doar harti macroseismice pentru
evenimentele cu magnitudini Mw>4.5, pentru care au fost colectate date macroseimice online. Datele din spatele
acestor harti exista in prezent doar in format excel. Pentru perioada 2020 – prezent, rezultatele chestionarelor
macroseismice au fost stocate in format baza de date si au putut fi importate in data portal si hartile macroseismice
ce se vor implementa in portal vor fi interactive. Incepand cu anul 2021, raspunsurile la chestionarele macroseismice
se salveaza automat in baza de date din data portal,
Serviciul geomagnetic, implementat si testat in aplicatia geobs a pus in evidenta problemele legate de cantitatea
uriasa de informatie si de limitarile hardware. In platforma Phenomenal, ne dorim sa incarcam ca baza de date,
toate datele geomagnetice inregistrate de catre INCDFP, din 2013 pana la zi si sa oferim posibilitatea utilizatorului
sa isi poata selecta perioada pentru care doreste reprezentarea diagramelor temporale. In aplicatia geobs, in prezent,
se stocheaza maxim 72 de ore de date, reprezentarile fiind facute in timp real, dar doar pentru un numar limitat de
ore.
Un ultim serviciu care va fi implementat in platforma, va fi cel de Raportare Anomalii. Acest serviciu va oferi
posibilitatea oricarui utilizator sa anunte intr-un format standard , posibile anomalii geofizice sau geochimice
observate in mediul in care traieste: incarcare electrostatica anormala, nori stationari, ionizarea atmosferei,
temperaturi anormale, anomalii radio, modificari alea temperaturii, mirosului apelor din fantani, comportament
anormal al animalelor domestice sau salbatice si pasari, pesti sau insecte. Cercetatorilor le va oferi informatii
extinse, nelimitate de existenta aparaturii de inregistrare.
Descrierea acestor servicii si a functionarii platformei vor fi facute si pe pagina WEB a proiectului
http://phenomenal.infp.ro/index.php .
In cele ce urmeaza, vom prezenta arhitectura aplicatiei virtuale, incepand cu platforma integrata de test si
detaliind apoi componentele individuale din dataportal si geobs.
Platforma Phenomenal – varianta de test https://ph.infp.ro/
Aplicatia Phenomenal (Figura 1) se va integra cu o sursa principala de date numita Dataportal. DataPortal este
constituit ca un serviciu de agregare si posprocesare unde in prezent avem urmatoarele facilitati:
- colectare informatii despre localizari (Antelope, EWS);

- calcul viteze de propagare VP/VS;
- colectare feedback formulare macroseismice;
- calcul indici macroseismici pe baza chestionarelor;
- colectare rapoarte anomalii.
Pe langa datele din Antelope, platforma Phenomenal a trebuit sa integreze si catalogul revizuit Romplus, pentru
care, in primul pas, s-a realizat o aplicatie independenta. Pentru a rezolva acesta cerinta a proiectului Phenomenal,
adica alimentarea Dataportal cu date din fisierului ROMPLUS, a fost nevoie de o serie de modificari
fundamentale asupra felului in care este deployata aplicatia Dataportal. In particular a fost nevoie de adaugarea
unei abilitati de a rula procese de background in mod asincron pentru procesarea unui volum de date considerabil
ce va fi integrat deasemenea in Dataportal. Pentru aceasta, baza de date din spatele Dataportal a fost extinsa
pentru a putea salva si informatiile ROMPLUS. Aceste modificari au fost efectuate si sunt in prezent functionale
in mediul de dezvoltare.

Figura 1. Pagina Seismicitate/Macroseismicitate a Platformei de test
Pentru a putea furniza informatii despre evenimente, cataloage, buletine seismice, viteze de propagare VP/VS si
informatii macroseismice asociate cutremurelor a fost nevoie ca platforma Phenomenal sa integreze sursa de date
din Dataportal, adica localizarile achizitionate in “timp real” de la Antelope si fisierul Romplus. Phenomenal nu va
stoca date, ci va deveni un client al Dataportal si Dataportal va deveni sursa de date si pentru alti clienti viitori si
pentru alte aplicatii potentiale. Tot ce face Phenomenal e sa prezinte formulare si sa trimita query-uri catre
dataportal. Colectarea datelor din raportari anomalii, va fi implementata tot in data portal. Colectarea se va face
prin interfata oferita de Phenomenal, dar datele vor ajunge in acelasi loc centralizat si vor putea fi apoi re-expuse
catre alte aplicatii ce pot fi gandite in viitor impreuna cu informatiile care ofera mai mult context.
In Anexa 2.5/2.6 din Platforma EVOC sunt prezentate cu capturi de ecran, componentele individuale functionale
in prezent sub parola in dataportal https://dataportal.infp.ro/admin/events/ si aplicatiile individuale Romplus si
geobs.
Data portal
1. Selectare evenimente
a. lista cutremure
b. informatii eveniment

c. informatii macro - cu ajutorul acestei aplicatii, s-au descarcat intr-un timp foarte scurt toate datele raportate la
cutremurele simtitie in ultimii doi ani (22 de cutremure din Vrancea, care au avut raspunsuri la chestionare).
2. Calcul viteze de propagare vp si vs (https://dataportal.infp.ro/admin/vpvs )
Modul de calcul al acestor viteze a fost prezentat in Activitatea 2.1
Aplicatia de test, realizata intai in dataportal sub user si parola a fost agregata in Platforma Phenomenal.
3. Aplicatia Romplus – aplicatie initiata in timpul depunerii proiectului, dezvoltata si testata dupa inceperea
proeictului, va fi integrata in Platforma Phenomenal https://web.infp.ro/#/romplus

4. Geomagnetic:
• Date – se deschide harta cu statiile
• Diagrame temporale – s-au studiat mai multe variante de reprezentare
O prima testare s-a facut pe aplicatia geobs http://geobs.infp.ro/
In acest mod, datele ocupa foarte mult spatiu pe server fiind obligatorie stergerea datelor mai vechi de 3 zile – se
pot pastra in baza de date maxim 3 zile de date si reprezentari de la cateva ore la maxim 72 de ore.
S-a hotarat sa se foloseasca interfata Grafana pentru vizalizarea seriilor de timp de date magnetice
https://play.grafana.org/d/000000016/1-time-series-graphs?orgId=1, pentru ca ofera posibilitatea reprezentarii
interactive a datelor. In aplicatia geobs, vor ramane reprezentarile in timp real a maxim 72 de ore de date
magnetice si in viitor aplicatia geobs va ramane complet independenta de platforma Phenomenal.
5. Concluzii
In Etapa urmatoare, ultima a proiectului, se vor agrega toate datele in Dataportal si platforma va fi testata pe mai
multe categorii de utilizatori (din cadrul proiectului, din cadrul institutului, pe persoane din grupurile din social
media pasionati de cutremure) si raspunsurile lor vor fi folosite la imbunatatirea platformei si realizarea formei
finale.

Activitatea A2.7 Training in AI si ML/ D2.7 Cresterea expertizei in AI&ML; Raport de activitate
training
Cursul de Machine Learning a fost organizat in perioada 1 octombrie 2021- 30 decembrie 2021, de catre Firma
Features Analitics din Nivelles, Belgia. Acest curs a constat din 12 lectii, de cate doua ore, la care au participat 10
membri din echipa de cercetare a Proiectului Phenomenal, inclusiv doctorandul Alina Coman si cei doi Post Doc:
Anica Placinta si Felix Borleanu, dar si personalul din IT. Cursul a fost finantat in proportie de 90% din banii
proiectului, 10% fiind cofinantat din cadrul Proiectului PCE Afros.
Cursul a fost realizat in Pyton, Anaconda 3 si a fost structurat dupa cum urmeaza:
Machine Learning Course
Prerequisites and data science environment
● Install WSL/anaconda
● Pip, jupyter, pandas, numpy, sklearn, keras, tensorflow
References
● https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/
●https://www.amazon.de/gp/product/1492032646/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
●https://www.youtube.com/watch?v=CzdWqFTmn0Y&list=PLfYUBJiXbdtSyktd8A_x0JNd6lxDcZE96
● https://www.kaggle.com/usgs/earthquake-database
Lesson 1

Prerequisites
Breiman paper https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.ss/1009213726
Topics
●Introduction to Machine Learning
●Machine Learning as a theory of approximation
● Data preprocessing/preparation
● Sampling
Lesson 2
Prerequisites
● https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/
Topics
● Decision Trees
● An example on the earthquake data
Lesson 3
Prerequisites
● https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/
● https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/randomforest2001.pdf
● https://www.researchgate.net/publication/236952762_Random_Forests
Topics
● Bagging and Random Forest
● Cross-validation
● The same example on the earthquake dataset
Lesson 4
Prerequisites
● https://statweb.stanford.edu/~jhf/ftp/stobst.pdf
● https://statweb.stanford.edu/~jhf/ftp/trebst.pdf
● https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/
● https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-xgboost-applied-machine-learning/
● https://arxiv.org/abs/1603.02754
Topics
● Boosting
● Example on the earthquake dataset
Lesson 5
Prerequisites
Self organizing map and PCA:
● https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377027316300476
● https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/
● https://www.amazon.de/gp/product/1492032646/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Topics
● Dimensionality reduction: PCA, Self-organizing map
● Principal component analysis vs. self-organizing maps combined with
● Hierarchical clustering for pattern recognition in volcano seismic spectra
Self-Study
Prerequisites
● https://medium.com/district-data-labs/parameter-tuning-with-hyperopt-faa86acdfdce
● https://towardsdatascience.com/10-hyperparameter-optimization-frameworks-8bc87bc8b7e3
Topics
● Hyperparameter optimization
Lesson 6
Prerequisites
Reviews on optimization methods:
● https://arxiv.org/pdf/1412.6980.pdf
● https://arxiv.org/abs/2105.10190
● https://arxiv.org/pdf/1906.06821.pdf
Topics
● Gradient descent, momentum algorithms.
Lesson 7
Prerequisites
Topics
● Neural networks from scratch

● Example on earthquakes dataset
Lesson 8
Prerequisites
● https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/randomforest2001.pdf
● https://ieeexplore.ieee.org/document/4781136
Topics
● Anomaly detection
○ Breiman
○ Encoder Decoder
○ Isolation forest
● Example on earthquake data
Self Study
Prerequisites
Topics
● Natural Language Processing
● Twitter from disaster
○ https://www.kaggle.com/c/nlp-getting-started
Lesson 9
Prerequisites
Semi-supervised learning
● https://www.manning.com/books/human-in-the-loop-machine-learning
Topics
Example from credit card dataset:
● https://www.kaggle.com/ealaxi/paysim1
Lesson 10
Prerequisites
Which features are relevant?
● https://arxiv.org/abs/1701.07852
Topics
● Feature Engineering, Data imputation
● Polar coordinate example
● Synthetic Features
Lesson 11
Prerequisites
A test case: magnetic data from MLR, SUA, AQU and DUR.
Topics
An example of model building from raw data to model.
Lesson 12
Prerequisites
Explainability of the model
● https://www.kaggle.com/learn/machine-learning-explainability
Topics
● Feature importance
● Permutation importance
● SHAP
Self-Study
Prerequisites
Creating a dashboard, visualization and deploy a model
● https://www.kaggle.com/learn/data-visualization
● https://towardsdatascience.com/dash-for-beginners-create-interactive-python-dashboards-338bfcb6ffa4
Topics
● Visualization and dashboards
● Examples on the nuclear dataset
Toate aceste cursuri au fost inregistrate si se afla la dispozitia celor 10 participanti. In plus, in afara inregistrarilor video si
audio, pentru fiecare lectie in parte exista cate un fisier PDF si Jupiter notebook cu informatiile invatate .

