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ΠΕΡιΛΗΨΗ : Στην εργασία αυτή εξετάζεται η χρονική μεταβολή της σεισμικότητας πρίν από το
σεισμό που έγινε στο ιzmίt

Μ=7 ,6). Βρέθηκε ότι σε μία ευρεία περιοχή ελλειπτικού

(17 .8.1999,

σχήματος με κέντρο περίπου κοντό στο επlκεντρο του σεισμού είχε εκδηλωθεί επιταχυνόμενη
σεισμική παραμόρφωση πριν από το σεισμό, η οποία κορυφώθηκε με τη γένεση του σεισμού .
Βρέθηκε , επίσης, ότι η μελέτη ορισμένων παραμέτρων που σχετίζονται με την χρονική ,
χωροχρον ική και κατά μέγεθος κατανομή των μετασεισμών του σεισμού αυτού θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της εξέλιξης της μετασεισμικής δράσης και να οδηγήσει στη λήψη

ορισμένων μέτρων πριν από το σεισμό της 12rκ Νοεμβρίου

1999.

ABSTRACT: The time νariation of the seismicity before the lzmit earthqυake (17.8.1999, Μ=7 . 6) is
examined in the present paper. lt has been foυnd that accelerating seismic crυstal deformation in
aπ elliptical area, centered at the mainshock epicenter, occurred before the earthquake and
culmίnated to ίts generation. Moreoνer, obserνations showed that the study of the time, magnitude
and space-time distribution of the aftershocks of the August 17 eνent, might haνe helped the
seismologists and hence the emergency managers and public officials to obserνe that the
aftershock actίνίty was not eνolνίng normally and that a strong earthquake mίght occur east of the
August 1999 ma ίnshock epίcenter.
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1997).

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η

σεισμικότητα που εκδηλώθηκε με τη γένεση

Στις 17 Αυγούστου 1999 ένας πολύ ισχυρός
σεισμός ( Μ =7 ,6) έγινε στην περιοχή της
θάλασσας του Μαρμαρά (lzmit, ΒΔ Τουρκία), ο

σει σμών με ενδιάμεσα μεγέθη στην ευρύτερη
περιοχή της θάλασσας του Μαρμαρά πρίν από

οποίος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές

Παρουσιάζονται ,

και περίπου

λέσματα

17.000

θύματα. Ο σεισμός αυτός

το

σεισμό

της

που

17rκ

Αυγούστου

επίσης,

ορισμένα

αφορούν

την

1999.
αποτε

εξέλιξη

της

ακολουθήθηκε από έναν άλλο ισχυρό σεισμό

μετασεισμικής ακολουθίας αυτού του σεισμού .

(Μ=7 , 2) που έγινε στις 12 Νοεμβρίου 1999
περίπου 120 km ανατολικό από το επίκεντρο
του προηγούμενου σεισμού . Οι δύο αυτοί

2.

καταστρεπτικοί

σεισμοί

έγιναν

στο

δυτικό

ΕΠΙΤΑΧΥΝΌΜΕΝΗ
ΣΕΙΣΜΙΚΗ
ΠΑΡΑ
ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΠΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ

τμήμα της ζώνης ρηγμάτων της βόρεια ς
Ανατόλιας η οποία έχει δ ιεύθυνση ανατολής

Παρά

δύσης

Ενα

δεκαετίες έχουν γίνει παρατηρήσεις σχετικό με

ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της ζώνης αυτής

την αύξηση της σεισμικής δράσης σε ευρεία
περιοχή πριν από τη γένεση ενός ισχυρού
σεισμού (Mogi 1969, κ . α . ) , εν τούτοις μόνο τα
τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια ποσοτικής

και

μήκος

1400 km

περίπου .

είναι η μετανάστευση των εστιών ισχυρών
σεισμών από τα ανατολικό προς τα δυτικό

(Dewey 1976. Toksoz et al. 1979, Stein et al.

το

γεγονός

ότι

πριν

από

αρκετές

97

έκφρασης αυτών των παρατηρήσεων, με βάση
αρχές της
Στατιστικής Φυσικής και της
Βραχομηχανικής. Σύμφωνα μ' αυτές η γένεση
σεισμών ενδια μέσων μεγεθών σε ορισμένη
περιοχή (κρίσιμη περιοχή) μπορεί να θεωρηθεί
ως κρίσιμο φαινόμενο και η γένεση του κύριου

σεισμού ως κρίσιμο σημείο (Sornette and
Sornette 1990, Sornette and Sammis 1995). Οι
σεισμοί
ενδιαμέσου
μεγέθους
είναι
2-3

θεώρησαν κύκλους με διαφορετικές ακτίνες, με
κέντρο το επίκεντρο ενός σεισμού . Ως κρίσιμη
περιοχή , δηλαδή, η περιοχή μέσα στην οποία
εκδηλώθηκε επιταχυνόμενη σεισμική δράση
πρΙν από το σεισμό, λαμβανόταν η περιοχή
(κύκλος) για την οποία υπολογιζόταν η
μικρότερη τιμή της παραμέτρου C.
Πρόσφατα οι Papazachos and Papazachos

(2000a, b, 2001) ανέmυξαν έναν περισσότερο

μονάδες μεγέθους μικρότεροι από το μ έγεθος

εξελιγμένο

του κύριου σεισμού και λέγονται προσεισμοί

περιοχές

(preshocks). Η μελέτη του φαινομένου αυτού
από τους Bufe and Varnes (1993) οδήγησε

διαμόρφωσαν

στη διατύπωση της ακόλουθης σχέσης που
συνδέει
τη
μεταβολή
ενός
μέτρου
της
σεισμικής
δράσης,
παραμόρφωσης Benioff,

της

αθροιστικής

αλγόριθμο

κρίσιμες

σχήματος

και

μεταξύ

των

σχέσεις

παραμ έτρων της σχέσης
κρίσιμης
περιοχής

(1), του μεγέθους της
και

ορισμένων

χαρακτηριστικών των προσεισμών. Οι σχέσεις
αυτές, που έχουν προκύψει από τη μελέτη της
προσεισμικής

S(t), με το χρόνο :

θεωρώντας

ελλειπτικού

δράσης

πριν

από

ισχυρούς

σεισμούς που έγιναν στην περιοχή του Αιγαίου

S(t) =

μετά το

~Ε/ 12 =Α+ B(t, - t)'"

(1)

••I
όπου tc είναι ο χρόνος γένεσης του κύριου
σεισμού,
είναι ο χρόνος πριν από αυτόν και
Α , Β , m είναι παράμετροι . Η ποσότητα Ει είναι

t

η σεισμική ενέργεια του iοστού προσεισμού,
που με τη σειρά της υπολογίζεται από το
μέγεθος ροπής των σεισμών ενώ

n(t) είναι ο

αριθμός των σεισμών αυτών στο χρόνο
μεγαλύτερη
σχέσης

δυσκολία

στην

t. Η

εφαρμογή

της

(1) είναι η επιλογή των προσεισμών

που, με τη σειρά της, εξαρ τάται από τον
καθορισμό της κρίσιμης περιοχής.
Οι Bowman et al. (1998) συνέβαλαν
σημαντικά στη λύση του προβλήματος αυτού
αναπτύσσοντας

αλγόριθμο

ανίχνευσης

περιοχών, σύμφωνα με τον οποίο ελέγχετα ι αν
η
χρονι κή
μεταβολή
της
σεισμικότητας
(παραμόρφωση Benioff) σε ορισμένη περιοχή
εκφράζεται καλύτερα με σχέση της μορφής (1)
ή με ένα γραμμικό μοντέλο (δηλαδή, αν ο

ρυθμός σεισμικότητας μεταβάλλεται γραμμικά,
όντας ανεξάρτητος του χρόνου). Η ποσοτική

έκφραση της επιτάχυνσης της σεισμικής
δράσης ονομάζεται παράμετρος καμπυλότητας

C και προκύπτει από τη διαίρεση των μέσων
τετραγωνικών σφαλμάτων των δύο μοντέλων

1950, συνδέουν το μέγεθος Μ του

σεισμού με την ακτίνα R (σε km) κύκλου με
εμβαδόν ίσο με αυτό της έλλειmικής κρίσιμης
περιοχής , με την παράμετρο Β της σχέσης (1)
και με το μέσο μέγεθος Μ ,3 των τριών
μεγαλύτερων προσεισμών:

logR = 0.41 Μ- 0.64 σ=Ο.Ο5
IogB = 0.64 Μ + 3.27 σ=0 . 16
Μ= 0.85 Μ,3 + 1.52
σ=Ο . 21
Πρότειναν ,
διάρκειας,

επίσης,
fρ

(σε

(2)
(3)
(4)

σχέσεις
έτη),

της

μεταξύ

της

προσεισμικής

περιόδου και της σεισμικότητας της περιοχής,
εκφραζόμενης ως παραμόρφωσης

Benioff, S,

(σε Joυle 112/έτος):

log

fρ=

5.81 -0.75 1ogs,

σ=0 . 17

(5)

Α=~~

~

όπου η ποσότητα

s,

είναι η

S,

ανηγμένη σε

επιφάνεια 10.000 km 2• Οι παράμετροι m της
σχέσης (1) και C πρέπει να είναι μικρότερες
από 0,7, επειδή μεγαλύτερες τιμές δείχνουν
μάλλον γραμμική και όχι επιταχυνόμενη
μεταβολή της σεισμικότητας με το χρόνο. Ετσι,
πρέπει να είναι : m<0,7, C<0,7.
Η συμβατότητα των τιμών των παραμέτρων

R, Β, Μ 13 , fρ. Α, που υπολογίζονται για

που εφαρμόστηκαν στα δεδομένα . Αν η
εξίσωση (1) περιγράφει καλύτερα τα δεδομένα

ορισμένη προσεισμική ακολουθία με αυτές που

τότε το σφάλμα θα είναι μικρότερο από αυτό
που προκύπτει από την εφαρμογή γραμμικής
σχέσης και συνεπώς η παράμετρος C θα έχει

και

μικρή

τιμή,

ενώ

στην

περίmωση

γραμμική σχέση ταιριάζει καλύτερα,

που

η

τότε η

παράμετρος C θα έχει τιμές κοντά στη μονάδα
ή και μεγαλύτερες. Οι Bowman et al. (1998)
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ορίζονται από τις σχέσεις (2-6), εκφράζεται με
την παράμετρο Ρ που παίρνει τιμές μεταξύ Ο

1 και αντιστοιχεί στη μέση π ιθανότητα που

υπολογίζεται
για
κάθε
μια
από
τις
παραμέτρους αυτές, με την προΟπόθεση ότι οι
τιμές τους έχουν κανονική κατανομή ενώ ο
παράγοντας
ποιότητας
λύσης
q(=P!Cm)
παίρνει την

μεγαλύτερη

τιμή

σε εκείνο

το

γεωγραφικό

καλύτερη

σημείο

λύση ,

που

αντιστοιχεί

δηλαδή ,

σ'

στην

σχέσεων

που

παράμετρος Ρ έχει μεγάλη τιμή ενώ οι τιμές

αυτήν

αντιστοιχεί στην ταυτόχρονη ικανοποίηση των

18"
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24" 26" 28" 30"

των

(2-6).
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(άστρο). Φαίνονται τα επίκεντρα των

προσεισμών με μέγεθος Μ~5 . 2 (κύκλοι) .
Figυre 1. The critical area of the 17.8.1999 earthquake (star). The ρreshock (Μ~5 . 2) epicenters are
also shown (cίrcles) .

2.1 Αποτελέσματα

Η

διαδικασία αυτή

επαναλαμβάνεται

διάφορες τιμές του αζιμούθιου
Τα

δεδομένα

παρούσα

που

εργασία

κατάλογο των

χρησιμοποιήθηκαν

έχουν

ληφθεί

στην

από

Papazachos et al. (2000a)

τον
και

από τα μηνιαία δελτία διεθνών σεισμολογικών

για

του μεγάλου

z

άξονα της έλλειψης που έχει μήκος a (σε km),
της ελλειπτικότητας e και της διάρκειας της
προσεισμικής ακολουθίας tp. μέχρις ότου

σεισμικής ενέργειας των σεισμών Ε (σε

επιτευχθεί η καλύτερη λύση, δηλαδή , η λύση
(Α . Β, m, a, z, e, κλπ) γιο την οποία η
παράμετρος καμπυλότητας έχει την μ ι κρότερη

χρησιμοπο ι ήθηκε

τιμή. Έτσι , θεωρήθηκε κάναβος ισαπεχόντων

κέντρων

(ISC, NEIC).

Γ ια τον υπολογισμό της

Joule)
logE=1,5M+4,7
(Papazachos and Papazachos, 2000a). Η
μεθοδολογία

(Papazachos

η

σχέση

που

χρησιμοποιήθηκε

and Papazachos 2000a, b)

σημείων ανά 0,2° γύρω από το επίκεντρο του
σεισμού της 17.8.1999 και σε απόσταση 1°
από
αυτό .
Κάθε
σημείο
του
κανάβου

επιτρέπει την αναγνώριση κρίσιμων περιοχών
ελλειπτικού σχήματος με κέντρο το επίκεντρο
ενός ισχυρού σεισμού, στις οποίες βρίσκονται

θεωρήθηκε ως κέντρο διαφόρων ελλείψεων

οι προσεισμοί. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η

της

αθροιστική παραμόρφωση Benίoff με βάση τα

μεγέθη των σεισμών aυτών και βρίσκονται οι

διάφορες λύσεις για κάθε σημείο του κανάβου
βρέθηκε εκείνη στην οποία τα δεδομένα

τιμές των παραμέτρων της σχέσης

ικανοποιούσαν τις σχέσεις

παραμέτρου καμπυλότητας

C.

(1)

και της

(διάφοροι συνδυασμοί των a, z. e) στις οποίες
λήφθηκαν υπόψη διάφορες τ ιμ ές της διάρκειας
προσεισμικής

περιόδου,

fρ.

(2-6)

Από

τις

και είχε τη

μικρότερη τιμή της παραμέτρου C. Ως τελι κή
λύση (C=0,40, m=0,36, q=5,32, a=648km,
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z=30°, e=0,95, tρ=18,6) επιλέχθηκε εκείνη από

Παρά

τις λύσεις αυτές των σημείων του κανόβου για

επιταχυνόμενη συμπεριφορό της ποσότητας

την οποία υπολογίστηκε η μεγαλύτερη τιμή του
παράγοντα ποιότητας λύσης q. Στο σχήμα (1)

αυτής φαίνεται ασθενής, ισχυρή επιτάχυνση
παρατηρείται μετά το 1996. Η επιταχυνόμενη

φαίνεται

συμπεριφο ρά φαίνεται καλύτερα στο σχήμα

η

κρίσιμη

ελλειπτική

περιοχή

του

σεισμού της 17.8.1999 που αντιστοιχεί στην
τελική λύση, τα επίκεντρα των προσεισμών
(κύκλοι) και του κύριου σεισμού (άστρο). Η
χρονική
μεταβολή
της
αθροιστικής
παραμόρφωσης

Benioff

φαίνεται στο σχήμα

(2, πάνω) .

κάτω)

το

γεγονός

στο

ότι

οποίο

ως

έχει

το

η

1996

(2,

χαρτογραφηθεί

η

μεταβολή της παραμέτρου C σε συνάρτηση με
το χρόνο: υπολογίστηκε η παραμόρφωση
Benioff για τους 6 πρώτους προσεισμούς ,
εφαρμόστηκε η σχέση (1) και
η γραμμική

σχέση στα δεδομένα και χαρτογραφήθηκε η

2.20Ε +8 r--,--τ-.,r---.---τ--r--,r---τ--τ--,

lpower law fit • • • • •

2 . 00Ε+8

I

τιμή της παραμέτρου

C

σε συνάρτηση με το

χρόνο γένεσης του τελευταίου προσεισμού του

δείγματος . Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε
για δείγμα 7, 8, 9, κλπ. προσεισμών. Από το

1 . 80Ε+8

σχήμα αυτό προκύmει το συμπέρασμα ότι η

1 . 60Ε+8

παράμετρος
δεδομένα

C

μειωνόταν διαρκώς, δηλαδή, τα
ικανοποιούν
ολοένα
και

περισσότερο τη σχέση

(1)

όσο πλησιάζει ο

χρόνος γένεσης του κύριου σεισμού .

6 .00Ε+7
4 . 00Ε+ 7

2.0

2 . 00Ε+7

:Σ

1.5 ~

Ο.ΟΟΕ +Ο ι.....σιο::..-'----'-......__,___.___.'--....__.___,

1980

1990

..•

2000

time

..........._._"-:"~5

";\ιο.,_..._._..........__,,ιιs-'--'-..__._..,.,ιιο,.,..._......_...._._'C!-::

ιίnιe

Σχήμα 3. Χρονική μεταβολή της παραμέτρου b
της συνάρτησης κατανομής των μ εγεθών
κινούμενου δείγματος τουλάχιστον 40 σεισμών
με

Μ ~4.0

με

δείγματος ΔΜ ~ 1

εύρος

,5

τιμών

μεγεθών

του

(στιγμένη γραμμή).

Figure 3. τime νariation of the b parameter
calculated for a moνing window of at least 40
eνents with Μ~4.0 and magnitude range
ΔΜ~1.5 (dashed Jine).
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Σχήμα

2.

Επιταχυνόμενη σεισμική παραμόρ

φωση πριν από το σεισμό της 17.8.1999. Η
στιγμένη γραμμή εκφρόζει τη σχέση (1)
(πάνω).

Μεταβολή

καμπυλότητας

C

της

παραμέτρου

σε συνάρτηση με το χρόνο

(κάτω) .

Figure 2. Figure 2. Accelerating seismic crustal
deformation before the 17.8.1999 earthquake.
The dashed line is the fit of equation (1) to the
data (upper). Time νariation of the curνature
parameter C (lower).
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επιπρόσθετη

ένδειξη

για

την

επερχόμενη γένεση σεισμού μπορεί να δοθεί
και από τη μελέτη της χρονικής μεταβολής της
παραμέτρου b της γνωστής συνάρτησης
κατανομής

των

μεγεθών

(Gutenberg and Richter 1944).

των
σεισμών
Η παράμετρος

αυτή φαίνεται ότι έχε ι μικρότερες τιμές για τα
χρονικό διαστήματα αμέσως πριν από το
σεισμό σε σχέση με τις τιμές για τα διαστήματα
αρκετό πριν από αυτόν (Jaume and Sykes
1999). Στο σχήμα (3) φαίνεται η χρονική
μεταβολή

της

υπολογιστεί

παραμέτρου

για

δείγμα

b

όπως

τουλάχιστον

έχει

40

Παρόμοια

σεισμών με μέγεθος Μ~4 .0 που έγιναν στην
ιφlσιμη περιοχή σπό το

Αιγαίο

28'

ελάπωση

των

τιμών

της

παραμέτρου b έχει παρατηρηθεl και πρ ιν από
άλλους ισχυρούς σεισμούς που έγιναν στο

1981 .

(Karakaisis

al.

2001 ).
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Σχήμα 4. Χωρική κατανομή των επι κέντρων των σεισμών που έγιναν στο διάστημα 17.8.9931 .12.99. Οι μαύροι κύκλοι αντιστοιχούν στα επίκεντρα των κύριων σε ισμών της 17.8.99 και
12.11 .99. Η μαύρη γραμμή ορlζει το επιφανειακό Ιχνος του σεισμογόνου ρήγματος του σεισμού της
17.8.99 (Cemen et al. 2000).
Figυre 4. Earthqυake eρicenters dυήng 17.8.99-31.12.99. Black circles corτespond to the
mainshocks of 17.8.99 and 12.11 .99. The black line denotes the extent of sυrface ruptυre of
Aυgυst 17 mainshock (Cemen et al. 2000).

3.1 Χωροχρονική
3.

ΧΩΡΙΚΗ ,

XPONIKH

κατανομή των μετασεισμών

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΩΝ
φαίνεται η χωρική κατανομή

Για να μελετηθεί η χωροχρονική κατανομή των
επικέντρων των μετασει σμών των δύο κύριων
σεισμών του σχήματος (4), υπολογiστηκε η

των σεισμών που έγιναν στο χρονικό διάστημα

θέση της προβολής κάθε επικέντρου σε ευθεία

Στο σχήμα

(4)

μεταξύ 17 Αυγούστου και 31 Δεκεμβρfου 1999
στην
περιοχή
που
ορiζεται
σπό
τους

μεσημβρινούς
παραλλήλους

28,5°Α-32,0°Α
και
τους
40,0°Β-41 ,5°Β.
Εχουν

με

διεύθυνση

Α-Δ,

που

αντιστοιχεi

στη

διεύθυνση του επιπέδου του ρήγματος, και
χαρτογραφήθηκε σε συνάρτηση με το χρόνο .
Οι αποστάσεις των προβολών των επικέντρων

χαpτογραφηθεl τα επίκεντρα των δύο μεγάλων

μετρήθηκαν σπό ένα σημείο στο δυτικό τμήμα

( 17.8.1999 και 12.11.1999) καθώς και

του ρήγματος (28,5°Α). Οπως φαίνεται στο
σχήμα (5) ο σεισμός της 17.8.1999 έγινε στο

σεισμών

όλα τα επlκεντρα των μετασεισμών με μέγεθος
Μ~.9. ενώ η μαύρη γραμμή αντιστοιχεl στο
Ιχνος του ρήματος του σεισμού της

17.8.1 999

(Cemen et al. 2000). Τα δεδομένα έχουν
από τον κατάλογο του Kandilli
Observatory (http ://www. koeri . boυn . edυ. tr) .
ληφθεl

κέντρο περiπου του ρήγματος και αμέσως οι
μετασεισμοi μετανάστευσαν προς τα δύο άκρα
του

ρήγματος .

Στη

διάρκεια

της

πρώτης

ημέρας μετά το σεισμό οι μεγαλύτεροι
μετασεισμοί έγιναν κυρίως στο ανατολικό
τμήμα του ρήγματος ένώ δύο σπό αυτούς
έγιναν στην περιοχή όπου έγινε αργότερα ο
σεισμός της

12.11.1999.

Στο δυτικό τμήμα του

101

ρήγματος

οι

ισχυροί

μετασεισμοί

περιορίστηκαν μόνο στο δυτικότερο άκρο του .
Η παρατήρηση αυτή μπορεί να σημαίνει ότι
ενδεχομένως το τμήμα αυτό του ρήγματος

θα

αναπτύχθηκαν

ισχυρές

τάσεις

λόγω

ανακατανομής τους μετά το σεισμό. Αξίζει ,
επίσης, να σημειωθεί ότι το μήκος της

ολίσθησε aσεισμικό στη διάρκεια του κύριου

μετασεισμικής περιοχής, το οποiο συνήθως
αντιστοιχεi στο μήκος του ρήγματος , ήταν

σεισμού ενώ η συγκέντρωση πολλών ισχυρών

σημαντικά μεγαλύτερο από το αναμενόμενο

μετασεισμών

για σεισμό με τέτοιο μέγεθος (Papazachos and

στην

ανατολική

πλευρό

του

ρήγματος μπορεί να εξηγηθεί με την ύπαρξη
ισχυρών φραγμάτων (barriers) σ'αυτήν όπου

Papazachou, 1997).

g
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ο
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ο
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ο

00
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Σχήμα

5. Χωροχρονική κατανομή των επικέντρων των σεισμών του σχήματος 4 (εξήγηση στο

κείμενο) .

Figure (5). Space-time distribution of the epicenters shown in Fig. 4. The position of the epicenter
projection on the strike direction (E-W), measυred from a point from 28.5°Ε, is plotted against time.
3.2 Χρονι κή κατανομή των μετασεισμών
Είναι

γνωστό

ότι

η

συχνότητα

n

που υπολογίζονται από τα δεδομένα

(Mogi
1962). Μία αντιπροσωπευτική τιμή για την

των

μετασεισμών (αριθμός σεισμών ανά ημέρα)
μ ιας

σεισμικής

κανονική

ακολουθίας

εξέλιξη,

που

εμφανίζει

μεταβάλλεται

χρονικό

παράμετρο

περιοχή

h

ακολουθιών που έγιναν στην

των νοτίων

Βαλκανίων ε ίναι 1,13
(Papazachos, 1974). Η σχέση (8) μπορεf να
γραφεί με τη μορφή :

σύμφωνα με τη σχέση :

(9)

log n = Πι- h logt
(8)
όπου

που

t

είναι ο χρόνος (συνήθως σε ημέρες)

μετριέται

από

το

κύριου σεισμού , και Π0 ,

102

χρόνο

h

γένεσης του

είναι παράμετρο ι

Ετσι , οι παράμετροι n 1(=1ogn0 )
και h
μπορούν να υπολογιστούν με τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων. Ο χρόνος γένεσης του
κύριου σεισμού λαμβάνεται ως

t.,=O

ενώ ο

άξονας του χρόνου ατο σχήμα

(6) χωρfζεται

σε

λογαριθμικά διαατήματα που ορίζονται από τη

σχέση: log (ι = 0,1 ί,
ί =,,-2,-1 ,0,1,2,,. Η
διάρκεια, Μ,, κάθε διαστήματος είναι ίση με
( 1. , - (1• Αν ο αριθμός των σεισμών σε κάθε
διάατημα Δt"1 εfναι Ν 1 τότε η ποσότητα Πι = Ν/
ΔtΊ εκφράζει τη συχνότητα των μετασεισμών

ατη περιοχή , παρατηρείται ως τη γένεση του

σεισμού της 12 rκ Νοεμβρiου

3.3 Χρονική

1999.

μεταβολή της παραμέτρου

b

Είναι γνωστό ότι η κατανομή των μεγεθών των

σεισμών

περιγράφεται

αριθμός

κύριου σεισμού της 17rκ Αυγούστου 1999 ως

μελέτες

συνάρτηση

υποβλήθηκαν σε τάσεις έχουν δείξει ότι η τιμή

λογάριθμου

σύμφωνα με τη σχέση

εκφράζει τη

(9).

του

χρόνου,

Η μαύρη γραμμή

σχέση αυτή ενώ οι ατιγμένες

γραμμές δεiχνουν
τα
95% διαατήματα
εμπιστοσύνης . Παρατηρείται ότι τις πρώτες

των

είναι

συνάρτηση

μέσο του διαστήματος Δt ,. Στο σχήμα (6)
φαiνεται η μεταβολή του λογαρiθμου του
αριθμού ανά ημέρα των μετασεισμών του

μεγαλύτερο

Ν

τη

logN=a-bM

του

όπου

από

ανά μονάδα χρόνου και ~αρτογραφεiτα ατο

σεισμών

ο

με

μέγεθος

και

a, b εiναι
(Gutenberg and Richter, 1944).
στις

οποiες

της παραμέτρου

b

αθροιατικός

δοκίμια

Μ

ή

παράμετροι
Πειραματικές
πετρωμά των

ελαττώνεται πριν από τη

θραύση των δοκιμίων

(Mogi 1962) ενώ

μελέτες

σε προσεισμικές και μετασεισμικές ακολουθίες
(Paρazachos et al. 1967, Gibowicz 1973)

λiγες μέρες όλα σχεδόν τα σημεiα βρiσκονται

έδειξαν ότι οι μεταβολές της παραμέτρου αυτής

μέσα στα όρια εμπιστοσύνης και για το λόγο
αυτό μπορεί η εξέλιξη της μετασεισμικής

είναι αντιστρόφως ανάλογες των μεταβολών

δράσης να θεωρηθεi ως ομαλή

παράμετρος

(h = 1, 12).

της

τάσης .

Εχει,

b

επίσης,

δειχθεί

ότι

η

είναι αντιστρόφως ανάλογη του

μέσου μεγέθους

Μ ενός δείγματος σεισμών,

σύμφωνα με τη σχέση :

3.5

loge
M= -b-+ Mmin
ιοιι η •

όπου

2.5
c:

1965).
Μ~7.2

1.5

.......

• ••

1.0

'. •

0.5

u
•

...

...........ι...........ι.........ι.............ι..........ι.........ι
·1.5 -1.0 .ο.5 ι&fι ο.5 1.0 1.5 2.0 2.5
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loge=0,434

μικρότερου

j2.0

-2.5

-2.ο

(10)

1.12 ·0.90 logt

6. Χρονική κατανομή των μετασεισμών

του σεισμού της 17.8.1999.
Figure 6. τime distribution of the

afteshocks of

the 17.8.1999 mainshock.

και Mmίn εiναι το μέγεθος του

σεισμού

Η σχέση

(10)

του

δεiγματος

(Utsu

δείχνει ότι οι ποσότητες

Μ
και
b μεταβάλλονται αντιστρόφως
ανάλογα . Στο σχήμα (7) φαίνεται η χρονική
μεταβολή

του

μέσου

μεγέθους

Μ

ενός

δείγματος 40 σεισμών με μέγεθος Μ~ .9 το
οποίο κινεiται χρονικά με βήμα ένα σεισμό. Η
τιμή του

Μ

χαρτογραφεiται στο μέσο του

χρονικού διαατήματος που ορίζεται από τα
δεδομένα .

Οι

υψηλές

τιμές

του

Μ

που

παρατηρούνται μεταξύ ατο χρονικό διάστημα
17.8.99-15.9.99 οφείλονται στο σχετικά μεγάλο
αριθμό ισχυρών μετασεισμών που έγιναν ατην
περίοδο αυτή. Στη συνέχεια , οι τιμές του Μ
αρχiζουν να αυξάνονται μετά τις 30 Οκτωβρίου

σημεiα που αντιστοιχούν στον ημερήσι ο ρυθμό

και οι μεγαλύτερες από αυτές παρατηρούνται
πριν από το σεισμό της 12rκ Νοεμβρίου, ενώ
μετά
από
αυτόν
δεν
παρατηρούνται

μετασεισμών αρχiζουν να αποκλίνουν και να

σημαντικές μεταβολές ως το τέλος του

Ομως, μετά από τέσσερεις περίπου ημέρες τα

1999.

βρίσκονται έξω από τα όρ ια εμπιατοσύνης.
Αυτή

η

μή

ομαλή

εξέλιξη

της

χρονικής

κατανομής των μετασεισμών, που ση μαίνει ότι
ο ρυθμός γένεσης τους είναι μεγαλύτερος από
τον αναμενόμενο από τη σχέση (9) και ότι
ενδεχομένως να υπάρχει αύξηση των τάσεων

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η συμπεριφορά
των σεισμών με ενδιάμεσα μεγέθη (ως

2-3

μονάδες μικρότερα από τον κύριο σεισμό) που

103

προηγήθηκαν του σεισμού του

lzmit

καθώς κα ι

η εξέλιξη τη ς μετασεισμικής ακολουθίας του.
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7. Χρονική με ταβολή του μέσου μ εγέθους των μ ετασεισμών των σεισμών της 17.8.99 και
12.11 .99. Χρησιμοποιήθηκε κινούμενο δείγμα 40 σεισμών με βήμα έναν σεισμό.
Figure 7. τime νariat ion of the mean magnitude of the afteshocks of the August 17 and Noνember
12, 1999 mainshocks. Α moνi ng window of 40 aftershocks, with steρ one eνent, was used.
Εχει βρεθεί σε αρκετές περιπτώσεις ότι
επιταχυνόμενη
σεισμική
παραμόρφωσ η
προηγείται

Sykes
δεν

ισχυρών σεισμών (Jaume and
1999) ενώ σε πολύ λίγες περιπτώσεις

έχε ι

αναγνωριστεί

τέτοιο

φαινόμενο

(Bowman 1992). Πρόσφατες έρευνες στην
περιοχή του Αιγαίου έδειξαν ότι επιταχυνόμενη
σεισμική παραμόρφωση προηγήθηκε όλων
των ισχυρών επιφανειακών σεισμών που
έγιναν στην περιοχή αυτή μετά από το 1950

(Papazachos and Papazachos 2000a, b,
2001 ). Εχει επίσης δειχθεί ότι η παράμετρος
καμπυλότητας C που εκφράζει την απόκλ ιση
του ρυθμού έκλυσης της παραμόρφωσης από
τη γραμ μ ικότητα κα ι συνεπώς το βαθμό
εmτάχυνσης της, ελαπώνεται όσο πλησιάζει ο
χρόνος γένεσης του κύριου σεισμού. Παρόμοια
συμπεριφορά παρατηρείται και στη χρονική
μεταβολή της παραμέτρου b και αποδίδεται
στο γεγονός ότι οι περισσότεροι ισχυροί
προσεισμοί γίνονται λίγο πριν από τον κύριο
σεισμό (Karakaisis et al.
περίmωση
βρέθηκε
σεισμ ική

2001).

παραμόρφωση

ότι

Στην παρούσα
επιταχυνόμενη

προηγήθηκε

σεισμού της 17ικ Αυγούστου

του

1999 και ότι το

σεισμό (σχ . 3), σε συμφωνία με προηγούμενες
μελέτες (Jaυme and Sykes 1999).

Εχει δειχθεί σε προηγούμενες έρευνες όη η
άμεση καταγραφή των σεισμών σε ορισμένη
περιοχή που βρίσκεται σε σεισμική έξαρση και
η λεπτο μερής μελέτη των παραμέτρων που

σχετίζονται με τη χρονική , χωρ ική και κατά
μέγεθος κατανομή των σεισμών μπορεί να
βοηθήσει στην εκτίμηση της εξέλιξης της
σεισμικής δράσης και, ενδεχομένως , στη λήψη
ορισμένων μέτρων για την προστασία των
πολιτών (Papazachos et al. 1982, Karakaisis

et al. 1985, Papazachos et al. 2000b). Από την
παρούσα μελέτη προκύπτει το συμπέρασμα
ότι
η
χωροχρονική
συμπεριφορά
των
μετασεισμών του σεισμού της 17ης Αυγούστου

1999 είχε χαρακτηριστικά που υποδήλωναν
μία μή ομαλή εξέλ ιξη της.
Παρατηρήθηκε (σχ.
τον

κύριο

σεισμό

μετασεισμών ήταν

ο

6) ότι λίγες ημέρες μετά
ρυθμός

γένεσης

των

μεγαλύτερος από αυτόν

που αναμένετα ι από τη σχέση

(9). Αυτό το

χαρακτηριστικό της χρονικής κατανομής έχει

ήδη χρησιμοποιηθεί στον προσδιορισμό μή
ομαλής
εξέλ ιξης
σεισ μι κών
ακολουθιών

(Papazachos et al.

1982).

Επιπρόσθετα.

φα ινόμενο αυτό γινόταν περισσότερο έντονο

παρατηρήθηκε ότι αμέσως μετά τον κύριο

καθώς

σεισμό η μετασεισμική δράση μετανάστευσε
και στα δύο άκρα του ρήγμα τος (σχ . 5), αλλά οι

πλησίαζε

ο

χρόνος

γένεσης

του

σεισ μού (σχ . 2). Βρέθηκε, επίσης, ότι η τιμή
της παραμέτρου b ελαπωνόταν πριν από το

περισσότεροι ισχυροί μετασεισμοί έγιναν στο

ανατολικό

104

τμήμα

του,

γεγονός

που

υποδηλώνει την ύπαρξη ισχυρών φραγμάτων

σΌυτό, σε αντίθεση με τους ισχυρούς
μετασεισμούς στο δυτικό τμήμα του ρήγματος
που ήταν λlγοι . Παρόμοιε ς παρατηρήσεις
έγιναν και σε άλλες σεισμικές ακολουθίες
(Karakaisis et al. 1985) και ερμηνεύτηκαν
σύμφωνα με το μοντέλο των φραγμάτων (Aki

1979).
Δείχθηκε , τέλος, ότι το μέσο μέγεθος Μ
των μετασεισμών άρχισε να αυξάνει (δηλαδή η

παράμετρος b άρχισε να μειώνεται) μερικές
ημέρες πρΙν από το σεισμό της 12ης Νοε μβρίου
1999, σε συμφωνία με αποτελέσματα
πειραμάτων (Mogi 1962) και μελέτες σε
προσεισμικές και μετασεισμικές ακολουθίες

(Papazachos et al. 1967, Gibowicz 1973).
Οι παρατηρήσεις που έδειξαν ότι η χρονική
κατανομή και η μεταβολή του μέσου μεγέθους
των

μετασεισμών

Αυγούστου

του

σεισμού

της

17ης

1999 ήταν εκδηλώσει ς μή ομαλής

εξέλιξης της ακολουθίας , σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι η ισχυρότεροι μετασεισμοί του
γινόταν στο ανατολικό τμήμα του ρήγματος, θα
μπορούσαν

να

εlχαν

βοηθήσει

τους

επιστήμονες, και συνεπώς και την πολιτεία, να

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σεισμική
εlχε μή ομαλή εξέλιξη και ότι
υπήρχε ενδεχόμενο γένεσης ισχυρού σεισμού
ακολουθία

σ'αυτό το τμήμα του ρήγματος.
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