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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία παρουσ ιάζεται ένας αλγόριθμος μ εσοπρόθεσ μης πρόγνωσης
σεισμών ο οποίος βασίζεται στη χρήση μοντέλων επιταχυνόμενης σεισμικής παραμόρφωσης , τα

οποία έχει δε ιχθεί ότι έχουν ση μαντική εφαρμ οσιμότη τα στον ευρύτερο Ελληνι κό χώρο. Με βάση τα
πρόσφατα

αποτελέσματα

προετοιμάζονται

για

τη

σχετικό
γένεση

με

ενός

τις

ιδιότητες

κύριου

των

σεισμού

κρίσιμων

σχεδιάζεται

περιοχών

κατόλληλος

οι

οποίες

αλγόριθμος

εντοπισμού των περιοχών και καθορισμός των χαρακτηριστικών του επερχόμενου σεισμού
(μέγεθος, χρόνος, κλπ.). Ο αλγόριθμος ελένχεται με βάση υφιστάμενα ενόργανα δεδομένα και
δίνεται παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής του για πρόγνωση μελλοντικού σεισμού .

ABSTRACT: ln the present wori< an algorithm of intermediate-term prediction is presented based
on the use of accelerated seismic deformation models, which haνe been shown to haνe an
important applicability in the broader Hellenic area. Using the recently proposed results concerning
the properties of critical regions, which are preparing the generation of the next major earthquake,
an appropriate algorithm is designed in order to detect such areas and define the main
characteristics of the oncoming earthquake (magnitude, time, etc.) The algorithm is tested against
existing instrumental data and an example of its successful applicability for the prediction of a
future earthquake is also presented.
Bufe and Varnes, 1993; Bowman et al., 1998).
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δείχθηκε ότι το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει
αναλογία με πολλά όλλα ιφίσιμα φαινόμενα

Την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερο ενδιαφέρον

που

έχει

της

φυσική και σχετίζονται με ένα κρίσιμο σημεlο

επιταχυνόμενης έκλυσης σεισ μ ικής ενέργειας
πριν από μεγάλους σεισμούς. Η ενέργεια αυτή

το οποίο είναι π.χ. η αλλαγή φόσης κατά τη

εκλύεται

με . τη γένεση σεισμών ενδιάμεσου

ο σεισμός για την παραμόρφωση και θραύση

μεγέθους, οι οποίοι θεωρούνται προσεισμοl

των πετρωμάτων της Γης. Με βάση αυτή την

με την ευρύτερη έννοια και οι

αναλογία, διάφοροι ερευνητές (Somette and
Sornette, 1990; Andersen et al., 1997; Rundle
et al., 2000) πρότειναν ότι η φυσική διαδικασία

συγκεντρώσε ι

(preshocks)

η

μελέτη

οποίοι προετοιμάζουν τη γένεση του κύριου
σεισμού. Αν και ανόλογες παρατηρήσεις έχουν
γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες τόσο για τους
σεισμούς όσο και για τη θραύση πετρωμάτων
στο εργαστήριο (τocher,

al.,

1991 ;

1959; Karakaisis et
Knopoff et al., 1996), μόλις

πρόσφατα το φαινόμενο έχε ι περιγραφεί με
κατάλληλα μοντέλα τα οποία επιτρέπουν
ποσοτικούς υπολογισμούς (Varnes, 1989;

παρουσιάζονται

π. χ.

στη

στατιστική

θέρμανση ενός υλικού (π.χ. πάγος σε νερό), ή

γένεσης

αυτής

της

επιταχυνόμενης

σεισμ ικότητας
αποτελεί
μία
μ ετασταθή
κατάσταση, όπου ο κύριος σεισμός είναι το
κρίσιμο σημείο. Κατά την μετασταθή
αυτή
διαδικασία
μία
ή
περισσότερες
χαρακτηριστ ικές ποσότητες που αποτελούν
μέτρο του φοινομένου αυξάνονται με το χρόνο
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που υπολείπεται μέχρι το κρίσιμο σημείο . Έτσι

περιοχής

έχε ι δειχθεί

επιταχυνόμενης σεισμικής παραμόρφωσης.
Στην παρούσα εργασία παρουσιόζονται τα

βασική

(Bufe and Vames, 1993) ότι η

σχέση

που

περιγράφει

την

κρίσ ιμη

διαδικασία για την περίmωση του σεισμού
εfναι

ένας

οποίος

νόμος

δύναμης

καθορίζει

το

ο

(power-law),

ρυθμό

σεισμικής

παρακότω σχέσ η :

για

(1)

1• 1

βρίσκεται

σε

καθεστώς

Ελληνικού χώρου. Με βόση τα αποτελέσματα
αυτό

n(ι)

οποία

πρόσφατα αποτελέσματα σχετικό με την
προσαρμογή της μ εθόδου στα δεδομένα του

παρα μόρφωσης με το χρόνο, σύμφωνα με την

S(t) = ΣΕ{i) 0 =Α+ B(tc - t)"'

η

αναmύσσεται
τον

κατάλληλος

εντοπισ μό

περιοχών

βρίσκονται

σε

καθεστώς

σεισμικής

παραμόρφωσης,

προσδιορισμού

των

επερχόμενου κύριου

αλγόρ ιθμος
οι

οποίες

επιταχυνόμενης
καθώς

παραμέτρων

και
του

σεισμού στις περιοχές

αυτές.
όπου

E(t)

η ενέργεια που έχε ι απελευθερωθεf

σε χρόνο

t, t.,

είναι ο χρόνος γένεσης του

2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠιτΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ

κύριου σεισμού, ενώ ο ι ποσότητες Α, Β και

ΣΕίΣΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

είναι η αθροιστική σεισμική ενέργεια , μέχρι Ο

Οι Paρazachos and Papazachos (2000,
2001a), τροποποίησαν την διαδικασία των
Bowman et al. (1998) και έδειξαν για την

m
είναι παράμετροι του μοντέλου. Ο εκθέτης a
παίρνει τιμές από 1, οπότε η ποσότητα S(t)
οπότε

η

ποσότητα

S(t)

είναι

συνολικός αριθμός των σεισμών,

από

κόποιο

ελόχιστο

ο

απλός

n(t),

πόνω

μέγεθος,

Mmιn·

Η

ενέργεια ,
Ε,
του
σεισμού
μπορεί
να
υπολογιστεί (σε Jouίe) από το μέγεθος ροπής,
Μ, χρησιμοποιώντας τη σχέση :

περιοχή του
Αιγαίου
ότι
η
συμπεριφορό
(επιταχυνό μενη
παραμόρφωση) ισχύε ι και σε

παραπόνω
σεισμική
ελλειmικές

περιοχές. Η ακτίνα κύκλου ίσης έκτασης με την
κρίσιμη ελλειmική περιοχή, δίνεται από τη
σχέση :

logE =
η

1 .5Μ +4.7

οποία

(2)
logR = 0.4 lM- 0.64

ισχύει

για

τον

Ελληνικό

(3)

χώρο

(Papazachos and Papazachos, 2000).
Οι Bufe and Varnes (1993) έδειξαν ότι η
καταλληλότερη τιμή του a είναι 0.5, οπότε η
ποσότητα S(t) μετατρέπεται στην αθροιστική
σε ισμική παραμόρφωση κατό Benίoff (Ben ίoff

strain). Η σχέση (1) οδηγεί σε επιταχυνό μ ενη
σεισμική παραμό ρφω ση όταν ο εκθέτης m έχει
τιμές μικρότερες από τη μονόδα (m<1), ενώ
στην πρόξη τιμές του m>0.8-0.7 Qδηγούν σε

σε εξαιρετική συμφωνία με τα αποτελέσματα
των

Bowman et al. (1998).

Οι fδιοι ερευνητές

έδειξαν ότι
η διόρκεια της διαδικασίας
εξαρτόται
από
το
γενικότερο
ρυθμό
παραμόρφωσης/φόρτισης της περ ιοχής, σε
αντιστοιχία με παρατηρήσεις οι οποίες έχουν
γίνει σε δοκιμές θραύσης πετρωμότων στο
εργαστήριο . Έτσι , ο χρόνος «Προετοιμασίας>>
της περιοχής, tρ, δίνεται από τη σχέση :

μεταβολές που δε διακρίνονται από την απλή

γραμμ ι κή μεταβολή.

logtP = 5.8 1- 0.4llog s,

(4)

Χρησιμοποιώντας την παραπόνω σχέση , ο ι

Bowman et aί. (1998) έδειξαν ότι μπορεί να

όπου

s,

είναι

ο

ρυθμός

σεισμ ικής

προσδιοριστεί μ ία κυκλική περιοχή γύρω από
τον κύριο σεισμό , η οποία βρίσκεται σε

παραμόρφωσης

επιταχυνόμενης
σε ισμικής
καθεστώς
παραμόρφωσης, το μέγεθος της οποίας
αυξόνει με το μέγεθος του σεισμού . Για τον

(«φόρτισης») της περιοχής. Επιπλέον, μελέτη

καθορισμό

κατάλληλης

αυτό

πρότειναν

παρα μέτρου

τη

χρήση

καμπυλότητας

(curvature parameter), C, η οποία είναι ο
λόγος του μέσου τετραγωνικού σφόλματος

(Root Mean Square-RMS) τη ς σχέσης (1) με
το αντίστοιχο σφόλμα του κλασσικού νόμου

γραμμικής (σταθερής) μεταβολής της

S(t) μ ε το

χρόνο και η ελαχιστοποίηση της οποίας μπορεf
να
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χρησιμοποιηθεί

για

τον

καθορισμό

της

(κατό

Benioff) ανό έτος,
ανηγμένος σε επιφόνεια 10.000 km 2, ο οποίος
και αποτελεί μέτρο της μέσης σεισμικότητας

των παραμέτρων της σχέσης

σεισμού ς του

ευρύτερου

(1 ) από 52

Ελληνικού χώρου

οδήγησε κα ι στην πρόταση όλλων σχέσεων. Οι
σχέσεις οι οποίες προτόθηκαν , είναι :

logB = 0.64logM +3.27

(5)

Μ 13 =0.85Μ +

(6)

1.52

logA I t Ρ = 1.02/ogS,.

(7)

όπου Β η παρόμετρος της σχέσης

(1),

Μ 13 το

μέσο μέγεθος των 3 μεγαλύτερων προσεισμών
και

(preshocks)

S,

εiναι ο ρυθμός σεισμικής

παραμόρφωσης (κατά

Benioff)

ανά έτος, που

αναφέρεται στην επιφ άνεια της ελλειmικής
κρiσιμης περιοχής, αντίστοιχα . Στο σχήμα (1)
παρουσιάζεται παρόδειγμα επιταχυνόμενης

χρήση της παραμέτρου C. Τα δεδομένα του
Ελληνικού χώρου δείχνουν ότι οι σεισμοl με
μέγεθος πάνω από Μ~6.4 αντιστοιχούν σε
περιοχ ές για τις οποίες ισχύουν οι ακόλουθοι
περιορισμοl :

C<0.60, m<0.40,

Ρ>Ο.40,

q>3.0

(8)

σεισμικής παραμόρφωσης πριν από το μεγάλο

επιφανε ιακό σεισμό της Αμοργού

(09

Ι ουλίου

1956, Μ=7 . 5) .

Η σημασία της παραμέτρου

Στι ς

περιmώσεις

εξασφαλίσουμε

q

που

τον

εlναι προφανής:

θέλουμε

επιτυχή

να

εντοπισμό

κρίσιμων περιοχών οι οποlες βρίσκονται σε
καθεστώς επιταχυνόμενης παραμόρφωσης η
οποία θα οδηγήσει σε σεισμό, δεν αρκεί μόνο
η σχέση (1) να περιγρόφει καλύτερα τα
δεδομένα από την απλή γραμμική μεταβολή
(μικρή τιμή του C), ούτε να έχουμε έντονη
επιτάχυνση (μικρή τιμή του m), ούτε να έχουμε
υψηλή συμβατότητα της συμπεριφορός της
Σειιηιός Αμορyοiι

1956

M = 7.S
1930

1950

1960

περιοχής με τις σχέσεις (3), (4), (5), (6) και (7)
(υψηλή . τιμή του Ρ). Η παρόμετρος q,
εξασφαλιζει ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά
θα εμφανίζονται τσυτόχρονσ, γεγονός που
δικαιολογεl την τελευταία ανlσωση στη σχέση

Σχήμα

Επιταχυνόμενη

1.

(χρονικό) σεισμική

παραμόρφωση πριν από το μεγάλο σεισμό της

Αμοργού

(Μ=7.5) .

Η

αντίστοιχη

γραμμική

μεταβολή παρουσιάζετα ι επίσης για σύγκριση .

Fιgure
1.
τίme-accelerated
seismic
deformation before the large Amorgos eνent
{Μ= 7 . 5). The corresρonding linear νariation ίs
also shown for comρarison.
Είναι προφανές ότι οι σχέσεις
και

(6)

(7)

(3), (4), (5),

όχι μόνο περιγρόφουν με πιο σαφή

ποσοτικό τρόπο το φαινόμενο αλλά και
παρέχουν τη δυνατότητα αρχικής εκτiμησης
του

μεγέθους κα ι του χρόνου γένεσης του

επερχόμενου

σεισμού,

σε

επlπεδο

μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης. Οι Paρazachos
Paρazachos
συμβατότητα

and

(2001a)
μiας

έδειξαν ότι η
συμπεριφορός

επιταχυνόμενης παραμόρφωσης με τις σχέσεις
αυτές,
η
οποία
εκφρόζεται
μέσα
από
κατάλληλη πιθανότητα, Ρ , αποτελεί μέτρο
«αποδοχής»
της
συμπεριφορός
αυτής.
Επιπλέον, οι Paρazachos and Paρazachos
(2001b) δοκιμάζοντας κα ι την εκ των υστέρων

(a

ρosteriori) πρόγνωση κύριων σεισμών του

χώρου του Αιγαίου έδειξαν ότι η ποσότητα

q=P/(C*m),

αποτελεi

ένα

κατάλληλο

μέτρο

εντοπισμού περιοχών οι οποiες βρίσκονται σε
καθεστώς
επιταχυνόμενης
σεισμικής
παραμόρφωσης πριν
τη
γένεση
κύριων
σεισμών, σε αντlθεση
με προηγούμενες

(8).
ΑΝΑΠτΎΞΗ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ

3.

Είναι προφανές ότι οι περιορισμοί οι οποlοι
προτεlνονται στη σχέση (8) επιτρέπουν την

εφαρμογή της μεθόδου για τη μεσοπρόθεσμη
πρόγνωση
των
σεισμών.
Το
κυριότερο
πρόβλημα της πρόγνωσης σε σχέση με τη
διαπίστωση της ύπαρξης επιταχυνόμενης
σεισμικής παραμόρφωσ ης μετά την γένεση του
κύριου
σεισμού
εiναι
ότι
στη
δεύτερη
περίmωση όλα τα δεδομένα , όπως π .χ. αυτά
που

παρουσιάζονται

στο

σχήμα

(1 ),

είναι

διαθέσιμα και η τιμή της τελικής αθροιστικής
παραμόρφωσης Benioff, Α, όπως και ο χρόνος
γένεσης του κύριου σεισμού , tς, είναι γνωστά .
Στην
περlmωση
της
πρόγνωσης
αφού
βρισκόμαστε πριν από τον επερχόμενο σεισμό

(π .χ . 3 έτη) εiναι διαθέσ ιμο μόνο τμήμα των
δεδομένων (π .χ. 1920-1953 στο παρόδειγμά
μας) και η παρόμετρος Α πρέπει να θεωρηθεί
άγνωστη, όπως και ο χρόνος γένεσης, tς.
Για . την αντιμετώπιση

αναmυχθηκε

(PRESTRAIN)

του προβλήματος,

κατάλληλος

αλγόριθμός

και πρόγραμμα Ηλεκτρονικού

Υπολογιστή (σε γλώσσα

FORTRAN),

ο οποίος

επιλύει το πρόβλημα σε βήματα . Η πορεία
εκτέλεσης του προγρόμματος και υλοποίησης
του αλγορlθμου παρουσιάζεται συνοmικό στο

μελέτες οι οποίες βασlζονται αποκλειστικά στη
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(flow chart) του σχήματος (2)

Β) Σαρώνεται ο χώρος έρευνας και σε κάθε

κα ι αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια :
Α) Ο χώρος έρευνας καλύmετα ι από ένα
κανονι κό
πλέγμα
σημείων
με
κάποιο

ένα σημείο θεωρούμε ένα εύρος πιθανών
μεγεθών κύριου σε ισμού , Μ , που μπορεί να
συμβεί. Για παράδειγμα για τον χώρο του

επιθυ μ ητό βήμα (π.χ.

Αιγαίου θεωρούνται συνήθως μεγέθη από 6.0
έως 7.4, με ένα τυπικό βήμα μεγέθους 0.2. Με
βάση τα μεγέθη αυτά και τη σεισμικότητα της

διάγρα μμα ροής

20-30 km)

και το κάθε

σημείο θεωρείται ως υποψήφιο για τη γένεση
του επόμενο υ κύριου σεισμού .

περιοχής (εκφρασ μένη μέσω του

Πρόγραμμα

PRESTRAIN

βοήθεια των σχέσεων
έκταση (ακτίνα
(χρόνος

tρ)

R)

s,) και με τη
(3) και (4) καθορίζεται η

και τα χρονικό παράθυρα

μέσα

στα

οποία

θα

γίνε ι

η

αναζήτηση , δεχόμενη συνήθως μ εταβολή ίση

με

2 τυπικές αποκλίσει ς (πιθανότητα 90%)

εκατέρωθεν των τιμών που καθορίζονται από
τις σχέσεις αυτές. Η ακτίνα ,

R, και ο χρόνος, tρ,
10-20km και 1

συνήθως μεταβάλλονται ανά

έτος, αντίστοιχα. Πρέπει μα σημειωθεί ότι για

κάθε τιμή της ισοδύναμ ης ακτίνας κύκλου , R,
δοκιμάζοντα ι πολλές τιμές της ελλειmικότητας,
ε , της κρίσιμης περιοχής, καθώς και αντίστοιχα
αζιμούθιο , ζ, του κύριου άξονα των ελλείψεων .
Καθώς η βασικ ή σχέση

(1)

εξαρτάται και από

το ελάχιστο μέγεθος το οποίο θα υιοθετηθεί για

τον υπολογισμό του
aπό ελάχιστα μεγέθη ,

E(t), εξετάζονται σειρά
Mm.,. Η διεθνή εμπειρία

αλλά κα ι δοκιμές σε Ελληνικό δεδομένα έχουν

δείξει ότι συνήθως το Mm;n είναι 2 μονάδες
μι κρότερο του μεγ έθους του κύριου σεισμού
παραμόρφωσης με το χρόνο

(Jaume and Sykes, 1999).
Γ)

Σε

κάθε

ση μ είο

γίνεται

μΙα

πλήρης

Μη γραμμική προσαρμογή

παραμετρική διερεύνηση , με μεταβολή τόσο
του πιθανού χρόνου γένεσης και μεγέθους του

επιταχυνόμενη ς μεταβολής

αναμενόμενου σεισμού, όσο και της περιοχής

παραμόρφωσης με το χρόνο

προετοιμασίας

(διαστάσε ις,

αζιμούθιο ,

ελλε ιmικότητα περιοχής «προετοιμασίας») και

του χρόνου έναρξης του φαινομένου . Για κάθε
ένα από τους παραπάνω συνδυασμούς (Μ, tρ ,
Mmιn. R, ε και ζ) ο αλγόριθμος πραγματοποιεί
κατάλληλες

γραμμικές

προσαρμογές

και

μη

(optimizations)

γραμμικές

ελαχίστων

τετραγώνων. Η γραμμική προσαρμογή θεωρεί

γραμμική

(μη

μεταβολή του

S(t)

επι ταχυνόμενη-σταθερή)
με το χρόνο . Αντίθετα, η μη

γραμμική προσαρμογή, εφαρμόζει τη σχέση

(1)

στα υφιστάμενα δεδομένα σεισμικότητας,

υπολογίζοντας τις παραμέτρου ς Α , Β και m.
Στην περimωσή μας αυτός ο υπολογισμός, ο
οποίος είναι και ο πιο χρονοβόρος, γίνεται με
τη μ έθοδο Leνe nb erg-Marquadt (Leνenberg,

1944; Marquadt, 1963),
Σχή μ α 2. Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου
μεσοπρόθεσμης
πρόγνωσης
σεισμών

ση μαντική

PRESTRAIN.
Figυre 2. Flow chart of the algoήthm υ sed for
ίntermediate-term
earthquake
prediction
PRESTRAIN.

et al., 1986).
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ευρωστία

η οποία παρουσιάζει

σε

με

άλλες

μεθόδους μη γραμμικής προσαρμογής

σχέση

(Press

Η σύγκριση των γραμμικών και

μη γραμμικών προσαρμογών επιτρέπει επίσης
τον υπολογισμό του λόγου,

C. Από

τη σάρωση

του παραπάνω παραμετρικού χιi.•ρου γίνονται

αποδεκτές

μόνο

οι λύσει ς

συμβατές με τις σχέσεις

οι

οποίες

είναι

και (7)

(3), (4), (5), (6)

όπως αυτό ελέγχεται από τις ανισώσει ς

(8).

Ο

παραπάνω έλεγχος είναι και αυτός που τελικό
καθορίζει τις αποδεκτές λύσεις .

εξετάζοντας τη δυνατότητα πρόγνωσής τους

σε

διάφορα

χρονικό

διαστήματα

πριν

τη

γένεση του κύριου σεισμού . Η εφαρμογή του

PRESTRAIN

αλγορίθμου

στα

πραγματικό

δεδομένα έδειξε ότι ο αλγόριθμος μπορεί να

Δ) Εφαρμογή του αλγόριθμου σε σεισμούς

αναδείξει με επιτυχία τις κρίσιμες ελλε ιπτικές

του
Ελληνικού
χώρου
έδειξε
ότι
στην
περίmωση πολλαπλών λύσεων σε κάποιο

περιοχές και κατά συνέπεια να υποδείξε ι τη

σημείο εξέτασης, η λύση με την μικρότερη τιμή

προαναφερθέντα

του

αλγόριθμος

q

είναι και αυτή που πρέπει τελικό να
Η

εφαρμογή

επαναλαμβάνεται

(Shell

κώδικα

μέσω

υπό

του

αλγόριθμου

κάποιου

Windows)

εξέταση

παραπάνω

για κάθε σημείο

χώρου .

κώδικα

ειδικού

Unix, Batch

scriρt σε συστήματα

fιle σε συστήματα
του

και

το

μέγεθος

του

σεισμού

σφάλματα .

με

τα

Δυστυχώς,

ο

εμφανίζε ι

περιορισμένη

αποτελεσματικότητα στον ακριβή υπολογισμό

υιοθετηθεί .
Ε)

θέση

Η

χρήση

εξασφαλίζει

του

χρόνου

γένεσης

του

κύριου

σεισμού ,

δηλαδή δεν είναι εύκολος ο υπολογισμός του
πότε η ελλειmική περιοχή προετοιμασίας θα
φτάσει στο κρίσιμο σημείο (γένεση του κύριου

του

σεισμού) .

την

ακολουθηθεί

Για

το

σκοπό

αυτό

μπορεί

ανεξάρτητη

να

διαδικασία

ανεξαρτησία των υπολογισμών ανάμεσα στα
υπό εξέταση σημεία , το εύκολο έλεγχο του

προσδιορισμού του χρόνου γένεσης, η οποία

αλγορίθμου
και
κυρίως την
δυνατότητα
συνέχισης της εκτέλεσής του σε περίmωση
ανώμαλης διακοπής του . Το τελευταίο σημείο
είναι ιδιαίτερα σημαντικό , αν ληφθεί υπ ' όψη ο

(2001a).
PRESTRAIN

ιδιαίτερα

της Αμοργού

μεγάλος

όγκος

των

υπολογισμών

περιγράφεται από τους
Στο

σχήμα

(3)

Papazachos et al.
παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα της εφαρμογής του αλγορίθμου

(1956/07/09,

είναι

χρονική

Στο πάνω μέρος του σχήματος παρουσιάζεται

στιγμή

γένεσης

σεισμών

120.000.000

γραμμικές

προσαρμογές

οποίο

υπολογισμός

και

απαιτούνται
μη

(oρtimizations),

απαι τεί

υπολογιστικών

των αναμενόμενων

ενδεικτικό

τη
ένα

γεγονός

χρήση

συστημάτων .
σε

γραμμικές

Ο

το

μεγαλύτερος

Μ=7 . 5) ο οποίος

που απαιτούνται . Γι α μία τυπική εξέταση του
Ελληνικού χώρου, μόνο για μία συγκεκριμένη
κύριων

ο

για την περίmωση του σεισμού

η χωρική
οποία

κατανομή της παραμέτρου

καθορίζει

εφαρμογή

του

σεισμικότητας

ανωτέρω

δεδομένα .

Alpha

σεισμός

στον Ευρωπαϊκό χώρο τον παρόντα αιώνα .

μεγάλων

σύστημα

επιφανειακός

την

επιτυχημένη

νόμου

(σχέση

C,
ή

η
μη

επιταχυνόμενης

στα

1).

Σημειώνεται

σεισμικό

ότι

τιμές

παρουσιάζονται μόνο για τα σημεία τα οποία

21264/833Mhz (U160Disk-2Gb RAM) απαιτεί
περίπου 5 ημέρες χρόνο μηχανής (CPU time).

(8).

Σε περίmωση που επιθυμούμε μεγαλύτερη
λεmομέρεια ή ακρίβεια, (π . χ. βήμα 0.1 στο

παρουσιάζεται το αντίστοιχο σχήμα για την
ποσότητα q, η οποία καθορίζει τη συμβατότητα

μέγεθος του σεισμού, έλεγχος περισσότερων

της παρατηρούμενης συμπεριφοράς επιταχυ

τιμών

νόμενης σεισμικής παραμόρφωσης με τις
υφιστάμενες παρατηρήσεις στον ευρύτερο

παραμέτρων

έλλειψης

ή

ελκόχιστου

μεγέθους) ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί
μέχρι και πάνω από 100 έως 1000 φορές,
καθιστώντας τους υπολογισμούς μη πρακτικό
εφαρμόσιμους
χωρίς
τη
χρήση
υπερυπολογιστών . Η εμπειρεία, όμως, από

την εφαρμογή του αλγορίθμου σε μεγάλο
αριθμό διαφορετικών σεισμών έδειξε ότι η
επιλογή
των
παραμέτρων
που
προαναφέρθηκαν οδηγεί στον υπολογισμό των
σχετικών

παραμέτρων

με

ικανοποιητική

υπακούουν στους περιορισμούς της σχέσης

Στο

κάτω

μέρος

του

σχήματος

χώρο του Αιγαίου . Στο ίδιο σχήμα φαίνεται η

θέση του επικέντρου του κύριου σεισμού της
Αμοργού
ενώ
με
διακεκομμένη
γραμμή
σημειώνεται η περιοχή όπου εμφανίζονται
υψηλές τιμές των δύο ποσοτήτων, C και q.
Παρατηρούμε ότι το επίκεντρο του σεισμού ο
οποίος
ακολούθησε
την
περίοδο
επιταχυνόμενης
σεισμικής
παραμόρφωσης
βρίσκεται μέσα και κοντό στο κέντρο αυτών

ακρίβεια .

των περιοχών, σε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΓΟΡΙΘΜΟΥ
ΠΡΑΓΜΑτJΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα . Θα πρέπει επίσης
να επισημανθεί, ότι η χρήση των σχέσεων (3),
(5) και (6) με βάση τις υπολογιζόμενες

4.

ΣΕ

παραμέτρους

του

μία απόσταση που δεν

μοντέλου ,

σε

σεισμό Μπρόννωση =7.3-7. 5, το οποίο βρίσκεται

σεισμών

του

Ελληνικού

χώρου,

για

τον

στον

υπολογισμό

σειρό

μεγέθους

οδηγεί

Για τον έλεγχο του αλγορίθμου, εφαρμόστηκε

επερχόμενο

11

σε εξαιρετική συμφωνία με το τελικό μέγεθος

Paρazachos

του

Ελληνικού

κύριου

περιόδου

σεισμού,

ενώ

επιταχυνόμενης

παραμόρφωσης τοποθετείτα ι
1920 (βλέπε και σχήμα 1).

η

έναρξη

της

σεισμ ικής
περίπου

στο

(2001b)

χώρου

με

για

σεισμούς

μέγεθος

Μ~6.4

του

και

αναδείχθηκε η δυνατότητα εκ των υστέρων
πρόγνωσης
σεισμών.

(a

ρosterίorί) όλων των κύριων

Ο παραπάνω αλγόριθμος εφαρμόστηκε με
επιτυχία
από
τους
Paρazachos
and

c

0 .6

0 .5

0.4

0.3

20

0.2

q
10

3

9
8
7
6

5

4
20
Σχήμα

3.

Χωρική μεταβολή των παραμέτρων ελέγχου του μοντέλου επιταχυνόμενης σεισμικής

παρα μόρφωσης για την περίmωση του σεισμού της Αμοργού

της παραμέτρου

(1956/07/09, Μ=7.5): α) Μεταβολή
C, β) Μεταβολή της παραμέτρου q. Στο σχήμα έχουν σχεδιασθεί και οι αντίστοιχες

περιοχές μεγίστων τιμών (διακεκομμένη γραμμή), καθώς και το επίκεντρου του κύριου σεισμού .

Figure 3. Sρatial νariation of the control parameters for the accelerated deformation model on the
case of the Amorgos eνent (1956/07/09, Μ=7 . 5). α) Sρatial νarίation of the C ρarameter, β) Spatial
νariation of the q parameter. The corresponding areas of maximum νalues (dashed lines), as well
as the epicenter of the mainshock are also shown in the figure.
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Γρςιμμt«ff Μc.rορολη

ακρίβεια

πρόβλεψης

η

οποία

επιτυγχόνεται με την εφαρμογή των κριτηρίων

1

2.0.10

της σχέσης

(8)

οδηγούν σε πρόγνωση του

κύριου σεισμού με ένα σφόλμα της τόξης των

- - Εnft'ΟΧ\Λ'Ομcνη netρoμopofWO'I'\

100

s

χιλιομέτρων γι α τη θέση του σεισμού,

μονόδων για το μέγεθος και

3

0.5

ετών για το

χρόνο γένεσης του σεισμού , με πιθανότητα

t.Oxto'

90%.
Η επιτυχημένη εφαρ μ ογή του αλγόριθμου

5.0110'

PRESTRAIN

σε

υφιστόμενα

δεδομένα

δείχνουν τη δυνατότητα εφαρμογής του για την
πρόβλεψη
μελλοντικών
σεισμών.
τέτο ιες
εφαρ μ ογές έχουν ήδη γίνει για περιοχές του
Σχήμα

4.

παραμόρφωση

Επιταχυνόμενη
πριν

σεισμό της Σκύρου

από

τον

σεισμική

Ελληνικού χώρου και ήδη έχει επιβεβαιωθεί η

πρόσφατο

ικανότητα πρόγνωσης του αλγόριθμου. Στο
σχήμα (4) παρουσιόζεται η επιταχυνόμενη

(2001/07/26, Mw=6.3).

Η

αντίστοιχη γραμμική μεταβολή παρουσιόζεται

επίσης για σύγκριση.

Figure 1. Accelerated seismίc deformatίon
before the recent Skyros eνent (2001/07/26,
Mw=6.3). The coπespondίng linear νaήation is
also shown for comparison.

σεισμική
παραμόρφωση
η
οποία
παρατηρήθηκε στην περιοχή της Σκύρου από
τους Karakaίsίs

et al. (2001a).

Σχήμα

5. Περιοχή πρόβλεψης (κύκλος) και επίκεντρο γένεσης (γκρίζος κύκλος) του σεισμού της 26
2001 (Mw=6.3) της περιοχής της Σκύρου .
Figure 5. Predί ctίon area (cίrcle) and orίgίn epicenter (gray cίrcler) of the earthqυake of the 26111
July 2001 (Mw=6.3) ίn the area of Skyros.
Ιουλίου
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Όπως φαίνεται και από το σχή μα
επιταχυνόμενη

σεισμική

(4),

παραμόρφωση,

η
η

οποία υπολογίζεται με τη χρήση σεισμ ών μ ε
μέγεθος M m~n=4.5, είναι ιδιαίτερα έντονη μετά
το 1980. Στο σχήμα (5) παρουσιάζετα ι η
περιοχή πρόβλεψης (ακτίνα 100χιλιομέτρων) η
οποία καθορίστηκε από τους Karakaisis et al.

(2001a), ενώ το μέγεθος πρόβλεψης ήταν
M=6.0_:t0.4 και ο προτεινόμενος χρόνος
γένεσης
ήταν
tc=2001.1_:t1.5
έτη,
με
πιθανότητα 90%.
Από

το

μέγεθος

χρόνο

του

προφανές
κριτήρια

γένεσης,

σεισμού

ότι

κατά

τα

συνέπεια

του

αλγορίθμου

τόσο

σε

την εφαρμοσιμότητό του στο πρόβλημα της

μεσοπρόθεσμης πρόγνωση ς, όχι μόνο στον
Ελληνικό χώρο, αλλά πιθανότατα και σε
παγκόσμια κλίμακα.
Μία τέτοια ερευνητική
προσπάθεια βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με κύριο
στόχο την επαλήθευση της εφαρμοσιμότητας
του

μοντέλου

σε

άλλες

περιοχές

(Ιταλία,

είναι

παραπάνω

της Σκύρου), όσο και σε άλλες περιοχές, θα

Σκύ ρου

ικανοποιεί

και

εφαρμογή

Καλιφόρνια , κλπ.). Η πιθανή επαλήθευση του
μοντέλου , τόσο σε άλλες περιmώσεις του
Ελληνικού χώρου (εκτός αυτ ής του σεισμού

επίκεντρο

της

Η

πραγματικά δεδομένα του Ελληνικού χώρου,
όσο και σε συνθετι κό δεδομένα αναδεικνύει

μπορεί

και

να

δώσει

τη

δυνατότητα

για

την

πρακτική

θεωρηθεί ως μία επιτυχής πρόβλεψη. Επίσης,
η πρόγνωση αυτή υλοποιήθηκε έγκαιρα (το

εφαρμογή και χρήση των προγνώσεων γ ια τη
λήψη
κατάλληλων
μέτρων
προσεισμ ι κής

Σεmέμβριο

προστασίας

του

ενώ

2000),

πρέπει

να

στις

περιοχές

οποίες

παρουσιάζουν

του
παραπάνω
σεισμού
με
βάση
την
στατιστική (τυχαία) γένεση αντίστοιχων κύριων
σεισμών στ η ν περιοχή που παρουσιάζετα ι στο
σχήμα (5) και στα παράθυρα χρόνου και
μεγέθους μπορεί να υπολογιστεί με βάση τη

παραμόρφωση .

6.

σεισμι κότητα της περιοχής και αντιστοιχεί σε

το ερευνητικό πρόγραμμα του Ο.Α.Σ.Π., αριθ .

πιθανότητα

20242

5.

14%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο

μοντέλο

αλγόριθμος

βασίστηκε

επιταχυνόμενης

στο

σεισ μι κής

παραμόρφωσης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί
για τον ευρύτερο χώρο από τους Papazachos
Paρazachos (2000, 2001a). Ο αλγόριθμος

and

ελέγχθηκε με την εφαρμογή του σε κύριους

επιφανειακούς
έχουν

γίνει

σεισμ ούς
στην

( Μ~6.0)

ευρύτερη

οι

οποίοι

περιοχή

του

Αι γαίου,
παρουσιάζοντας
πολύ
καλή
προγνωστ ική ικανότητα όταν εφαρμόζονται
πρόσθετοι

περιορισμοί-έλεγχοι

αποτελέσμ ατα

του

Papazachos
Πρόσθετοι
πρόσφατα
Paρazachos

and

μοντέλου

στα

(σχέση

Papazachos

8,

2001 b).

έλεγχοι του αλγορίθμου έχουν
πραγματοποιηθεί και από τους

et

χρησιμοποίησαν

al.

(2001b),

συνθετικό

οι

τυχαία

οποίοι

σεισμικό

δεδομένα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της
προτεινόμενης διαδι κασίας. Θα πρέπει επίσης
να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα εφαρμογής
του προτεινόμενου αλγόρ ιθμου μπορούν να
εύκολα συνδυαστούν με ανεξάρτητα που
αφορούν το ίδιο πρόβλημα (π.χ. Karakaisis et

al., 2001b).
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σεισμική

ΕΥΧΑΡΙΠΙΕΣ

Μέρος αυτού του έργου χρηματοδοτήθηκε από
Επιτρ. Ερευνών ΑΠΘ .

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η
σχεδίαση,
ανόmυξη
και εφαρμογή
ενός
α λγορίθμου
μ εσοπρόθεσμης
πρόγνωσης

σεισμών.

επιταχυνόμενη

οι

σημειωθεί ότι η αντίστοιχη πιθανότητα γένεσης
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