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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Οι ισχυρές εδαφικές κινήσει ς καταγράφονται από επιταχυνσιογράφους, που στην

πλειοψηφία τους καταγράφουν αναλογικά τη σεισμική κίνηση σε συνάρτηση με το χρόνο . Η
επεξεργασία των αναλογικών καταγραφών ισχυρής σεισμικής κίνησης εισάγει θόρυβο στο σήμα και
επηρεάζει την αξιοπιστία της καταγραφής. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας ενιαίος τρόπος
επεξεργασίας και καθορισμός του φασματικού θορύβου για τις καταγραφές ισχυρής κίνησης του

Ελληνικού χώρου . Παράλληλα , καθορίζονται κατάλληλες σχέσεις της επικεντρικής απόστασης και του
μ εγέθο υς των σεισμών με την κάτω συχνότητα αποκοπής των καταγραφών.

ABSTRACT: Strong groυnd motlons are recorded mostly by analog accelerographs. The processing
of analog strong motion recordings introdυces spectral noise in the signal and affects notably the
record. ln the present paper a υnified ρrocessing and determination of spectral noise for Greek strong
motion records is presented. Moreoνer approprίate relations are introdυced for the lower cυt - off
freqυe n cy with the epicentral dlstance and earthqυake magnitυde for record filtering.
1.

οποίος επηρεάζει σημαντικά την αξιοπιστία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

των συνιστωσών της καταγραφής , κυρίως στις

Οι εδαφικές κινήσεις που προκύπτουν από

σεισμικά

χαμηλές αλλά και στις υψηλές συχνότητες .
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του
εύρους των τιμών συχνοτήτων από τις οποίες
μπορούμε
να
εξάγουμε
αξιόπιστες

και

πληροφορίες .

ισχυρούς σεισμούς, συνεισφέρουν σημαντικά
στην απόκτηση γνώσης για τον αντισεισμικό

σχεδιασ μ ό
ενεργές

των

κατασκευών

περιοχές ,

καθώς

σε

επίσης

στη

ι:ι ελέ τη της θεωρίας των σεισμικών κυμά των .

Ένα πολύ χαρακτηρ ι στικό παράδειγμα των

Αυτές οι εδαφ ι κές κι νήσεις καταγράφοντα ι τις

προβλη μάτων

περισσότερες

θορύβου

φορές

από

επιταχυνσιογρά

φους , που στη μεγάλη τους πλειοψηφία ,
κα ταγράφουν αναλογικά τη σε ισμική κίνηση σε
συνάρτηση με το χρόνο . Γ ια τη μετατροπή

κινήσεων

που

στις

δημιουργεί

καταγραφές

είναι

αυτό

της

συμπεριλαμβάνουν

την

ταχύτητα

μετάθεση,

μεθόδων

σημαντικές

που

εφα ρμόζονται

γ ια

τη ν

εισαγωγή
ισχυρών

πλασματικής

μ εγέθυνσης των χαμηλών συχνοτήτ ων. Οι
συνιστώσες των χαμηλών συχνοτήτων που

τους σε ψηφιακά σήματα οι καταγραφές αυτές
ψηφιοποιούνται και διορθώνονται . Λόγω των
καταγραφή,
την
ψ ηφ ι οποίηση
και
την
επεξεργασία εισάγεται θόρυβος στο σήμα ο

η

των

και

τη

αφού

η

επιτάχυνση ,

είναι

επιτάχυνση

την

πολύ

αντιπρο

σωπεύει τη σεισμική δύναμη ανά μονάδα
μάζας, η ταχύτητα σχετίζ εται άμεσα μ ε τ ην
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κινητική ενέργεια των σεισμικών κυμότων, ενώ

η μετατόπιση μας παρέχει πληροφορlες για
την παραμόρφωση του εδόφους. Επlσης τα
χα μηλή ς συχνότητας σεισμ ι κό κύματα έχουν

και

SSA-1 , SSA-2
Altus(ETNA, Κ2 ,
από

τρεις

κλπ) .

διατόξεις

SSA-16 και η σειρά
Ο SMA-1 αποτελεiται

μετατροπής

των

τριών

πολύ μεγόλη συνεισφορό στην απόκριση των

συνιστωσών
της
εδαφικής
κiνησης,
σε
μεταβολές της θέσης του Ιχνους μιας ειδικής

πολυώροφων

λυχνίας. Οι μεταβολές αυτές καταγρόφονται σε

κτιρlων

και

μ εγόλων

κατα

σκευών, όπως τα φρόγματα οι γέφυρες, και

ένα φιλμ

70mm

όλλα . Τα χαμηλής συχνότητας σήματα εlναι και
αυτό που επηρεόζονται περισσότερο από το
θόρυβο (Hυdson, 1979).
Λόγω
της
αυξανόμενης
χρήσης
των

τύμπανο

που

δεδομένων

της

ισχυρή ς

σεισμικής

κlνησης

στην έρευνα και στον αντισεισμ ι κό σχεδ ιασμό
κα ι λόγω της ανόγκης ανεξαρτησlας των
αποτελεσμότων
από
τα
καταγραμμένα
επίπεδα του θορύβου , δημιουργήθηκε η
ανόγκη

για

τη

μελέτη

του

επιπέδου

του

το οποiο εiναι τυλιγμένο σε ένα
περιστρέφεται

με

ταχύτητα

σταθερή και iση με 1 cm/s. Οι ψηφιακοi
επιταχυνσιογράφοι αποτελούνται από έναν
μικροεπεξεργαστή , από έναν Α/0 μετατροπέα ,
από ένα μηχανισμό καταγραφής των ψηφιακών
δεδομένων και τον απαραiτητο εξοπλισμό έτσι
ώστε να μπορεi να προγραμματιστεi από έναν
άλλο υπολογιστή. Οι επιταχυνσιογράφοι αυτοl

αποτελούν και το βασικό κορμό του δικτύου
επιταχυνσιογράφων του Ι . Τ . Σ .Α . Κ . , από όπου

θορύβου σε διόφορα συστήματα καταγραφών

προέρχονται

καθώς και του ρόλου της επεξεργασ ίας των

χρησιμοποιηθούν στην εργασiα αυτή .

όλες

οι

καταγραφές

που

θα

Η βασική διαφορά των δύο τύπων οργάνων

καταγραφών .
Διαδικασlες για
την
επεξεργασlα των
επιταχυνσιογραμμότων έχουν αναπτυχθεl για

εiναι
ότι
με
του ς
ψηφιακούς
επιταχυν
σιογρόφους δεν χρειάζονται ψηφιοπ οiηση τα

να

εξαλεlψουν

ή

να

μειώσουν

παρουσία

συστηματικών

καταγραφές

της

εδαφικής

τελι κό

την

δεδομένα

αφού

σ τι ς

αυτόματα

από

τέτοιες

Αντίθετα,

λαθών
κlνησης.

διαδικασiες αναπτύχθηκαν αρχικό από τους
Trifυnac and Lee (1974), Lee and Trifυnac
ενώ

(1984,1990),

διόφορες

τροποποιήσεις

προτόθηκαν από τους Basίl i and Brady (1978),
Taheri (1980), Sunder and Connor (1982),
Crouse and Matuchka (1983).
Στην παρούσα εργασiα παρουσ ιάζονται τα

αποτελέσματα από την επεξεργασlα 421
καταγραφών ισχυρής σεισμικής κίνησης του
Ελληνικού χώρου. Προτείνεται κατάλληλος
τρόπος επεξεργασlας για τον καθορισμό του
θορύβου
καθώς

ψηφιοποίησης

και

μέση

σχέση

των

καταγραφών

θορύβου

τtλος

για

τον

Ελληνικό

χώ ρο .

προτεiνοντα ι

κατάλληλες
καθορισμό

σχέσεις
για
τον
αξιόπιστο
του
κάτω
φασματικού
ορlου

(χαμηλότερης συχνότητας) το οποίο μπ ο ρ εi να

χρησιμοποι ηθεί

σε

καταγραφές

ισχυρής

σεισμικής κiνησης .

2.

ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΙΣ ΧΥΡΗΣ

με

ψηφιοποιηθούν
καταγραφεi ,

δύο

πιο

καταγραφής

διαδεδομένοι

δεδομένων

τύποι

ι σχυρής
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SMA-1

τα

δεδομένα
κάποιο

πρέπει
που

να

έχουν

ημιαυτόματο

ή

(Sabeta, 1985;Basili, 1987).

κυρiως στις χαμηλές συχνότητες του

SMA-1

σήματος . Ο θόρυβος αυτός οφεiλεται κυρiως
στον

αναλογικό

τρόπο

καταγραφής

των

δεδομένων
και
στην
επεξεργασiα
ψηφιοποlησης και έχει σαν αποτέλεσμα το
διάστημα συχνοτήτων που μπορούμε να
πάρουμε

αξιόπιστες

μικρότερο
έχουν

από

πληροφορίες

αυτό

καταγραφεl

επιταχυνσιογρά φου ς

των
με

να

είναι

δεδομένων

που

τον

ψηφιακούς

(Margaris, 1994 ).

Η πρώτη διόρθωση που γίνεται συνήθως

στις ψηφιοποιημένες καταγραφές εlναι αυτή
της βασικής γραμμή ς {baseline correction)
(Lee,1989). Το σφάλμα της βασικής γραμμής
οφείλεται στην παραμ όρφωση του φιλμ και
άλλες
παρόμοιες
αιτlες
και
έχει
σαν
χαμηλές

σεισμικής

Fourier.

SMA-1 και οι ψηφιακοi επιταχυνσιογράφοι τύπου

τον

Συγκρiνοντας τα ψηφιοποιημένα δεδομένα

οργόνων

κίνησης εiναι ο αναλογικός επιταχυνσιογρόφος

ψηφιοποιούνται
επιταχυνσιογράφο.

από τα δύο όργανα παρατηρείται σημαντική
εισαγωγή θορύβου στα δεδομένα από τον

αποτέλεσμα
Οι

με

αυτόματο τρόπο

αυτά
τον

την

εισαγωγή

συχνότητες
Γενικό,

μια

στο
μικρή

θορύβου

φάσμα

στις

πλάτους

μετατόπιση

της

βασικής γραμμής στην κυματομορφή τη ς
επιτάχυνσης
δημ ι ουργεί
μια
πλασματική

γραμμική συμπεριφορό στη βασική γραμμή
της

ταχύτητας ,

ενώ

η

μ ετόθεση,

που

μα ς

ενδιαφέρει
περισσότερο ,
ε μφανίζει
μια
πλασματική συμπεριφορό καμπύλης δευτέρου
βαθμού . Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη

Στην πρόξη, κατό την επεξεργασία των
καταγραφών ισχυρής κίνησης , συγκρίνοντας
το
φόσμα
Foυrier
μιας
συνιστώσας
καταγραφής

και

το

αντlστοιχο

φόσμα

του

θορύβου , βρίσκουμε την περιοχή συχνοτήτων

διπλή
ολοκλήρωση
που
γίνεται
στην
επιτόχυνση για υπολογιστεί η μετόθεση. Για να

που μας δίνει αξιόπιστα δεδομένα κα ι
εφαρμόζοντας κόποιο ζωνοπερατό φίλτρο γι'

διορθωθεί το σφόλμα αυτό ένας απλός τρόπος
είνα ι να «αφαιρεθεί>~ από τις κυματομορφές

αυτές
τις
συχνότητε ς
παίρνου με
τα
δ ι ορθωμένα δεδομένα τα οποία είναι μερι κώς
απαλλαγμ ένα από το θόρυβο .

της επι τόχυνσης και της ταχύτητας μια ευθεία

που θα έχει υπολογιστεί με τη μέθοδο των

Για τον υπολογισμό των χαρακτηρ ιστι κών

ελαχίστων τετραγώνων. "Ενας πιο σύνθετος

συχνοτήτων , των υψηλοπερατών φίλτρων που
θα
εφαρμόσουμε
στα
μη
διορθωμένα

τρόπος της απόλειψης του σφόλμα τος αυτού
είναι μια ρου τίνα τριών βημότων (Hung, 1997).

δεδομένα

γρόφτηκε

επεξεργασίας

3.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.Τ. Σ.Α.Κ.

ΙΣΧΥΡΗΣ

το

χαρακτηριστικό

κατόλληλο

οποίο

σημεία

πρόγραμμα

υπολογlζει
στην

τρ lα

αρχή

των

καταγραφών . Το σημείο στο οποίο το πλότος

του σήματος για πρώτη φορό εlναι μεγαλύτερο

3.1.

Χρήση ψηφιακών φίλτρων

Με

σκοπό

την

σφαλμότων

που

από το πλότος του θορύβου, το σημείο εκείνο
στο

απομόκρυνση

όλων

προαναφέρθηκαν

οποlο

η

αναλογlα

των

πλατών

σήματος και του θορύβου

τον

σημείο στο οποlο η αναλογlα των πλατών του

και

εlνα ι

του

των

και το

2:1

ακρι βή καθορισμό των εδαφικών παραμέτρων
(επιτόχυνση,
ταχύτητα
και
μετόθεση)

σήματος και του θορύβου είναι

αναπτύχθηκαν διόφορες διαδικασίες διόρθωσης

υπολογισμό των χαρακτηριστικών συχνοτήτων

επιταχυνσιογρα μμότων. Το βασικό μέσο που

του

χρησιμοποιείται

διαδι κασία :

σ'

αυτές

τις

διαδικασίες

Στην

παρούσα

φίλτρου

εργασlα

3:1.
και

ακολουθήθηκε
Αρχικό

η

για

τον

παρακότω

υπολογίστηκαν

τα

διόρθωσης είναι τα ψηφιακό φlλτρα . Τα φίλτρα

χαρακτηριστικό σημεία που αναφέρθηκαν και

που

για τις τρεις συνιστώσες της καταγραφής. Μετό

συνήθως

χρησιμοποιούνται

ζωνοπερατό

(band-ρass) ,

χαρακτηριστι κές

συχνότητες.

είναι

με
Η

μια

δύο
είναι

η

από

δοκιμές

καταγ ραφές

εφαρμογής
επιλέχτ ηκε

φlλτρων
για

στ ι ς

συχνότητα

συχνότητα αποκοπής (cυt-off) κότω ή πόνω από

αποκοπής,

την οποία δεν «περνόει» καμιό συχνότητα. Η

αναλογlα πλότους σήματος προς θόρυβο Ιση
μ ε 2:1. Αντίστοιχα για τη συχνότητα κύλισης,
f,, επιλ έ χτηκε η συχνότητα για αναλογlα

όλλη είναι η συχνότητα κύλισης
την

οποία

περνόνε

(roll-off)

σταδιακό

μέχρι

κόποιες

'·· η συχνότητα που αντιστοιχεί σε

συχνότητες , σύμφωνα με κόποια συνόρτηαη
που χρησιμοποιείται και η οποία ξεχωρίζει και τα

πλότους σ ήματος προς θόρυβο ίση με

διόφορα φίλτρα μεταξύ τους.

Στην παρούσα

3.2.

εργασία

το

χρησιμοποιήθηκε

r

τ α δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την

εργασlα αυτή αποτελούνται από καταγραφές
που προέρχονται
από το
εθνικό δίκτυο

~~ ~ f.

H(f)=~=;

επιταχυνσιογρόφων

r. >l~ >f,

c

(1)

του

χρονικό διόστημα από το

Ι . Τ. Σ .Α . Κ.

1980 έως

για

και το

το

1997.

Από όλες τις διαθέσιμες καταγραφές ψηφιοποι
ήθηκαν μόνο όσες πληρούσαν τα κριτήρια που

ι~ 5, f,

H(t) =1

Δεδομένα ισχυρής κίνησης Ι .Τ . Σ . Α . Κ .

ακόλουθο

χαμηλοπερατό φίλτρο :

H(f) =O

3:1.

χρησιμοποιούντα ι

από

το

Ι .Τ . Σ.Α.Κ .

και

αναφέρονται παρακάτω :
όπου

f,

η

συχνότητα

αποκοπής

και

f,

η

συχνότητα κύλισης . Το παραπόνω φίλτρο με

αντιστροφή των αν ισώσεων δίνε ι το αντίστοιχο
υψηλοπερατό φίλτρο .

α) Ο σεισμός που προκόλεσε τη διέγεραη το υ
επιταχυνσιογρόφου να έχει τοπικό μέγεθος

Μι~ S . Ο .
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β)

Η

καταγραφή

να

έχει

μέγιστη

Η

εδαφική

μέγεθος του σεισμού
γ) Η καταγραφή να

έχει

μέγιστη

από τον Ιδιο σεισμό για τον οποίο υπάρχει
καταγραφή με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση
μεγαλύτερη του 0.05g.
ο αριθμός των καταγραφών που πληρούσαν

3.3.

420.

Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας ήταν αυτό
της

ψηφιοποίησης .

Όλες

οι

μετατράπηκαν, με τη χρήση ενός
αρχεία εικόνας

καταγραφές

scanner Α4,

σε

Η επιλογή της ανάλυσης

.tif.

σάρωσης έγινε έπειτα από μελέτη του φάσματος

των καταγραφών για ανάλυση σάρωσης

γίνεται

είναι

ο

αυτές του χρόνου και των σταθερών ιχνών,

χρωματlζεται

με

διαφορετικό

χρώμα

και

ψηφιοποιείται.

•

Διορθώνουμε , τόσο τις συνιστώσες όσο και

τα σταθερό Ιχνη, με τις ευθείες χρόνου .
Στο

Ψηφιοποίηση δεδομένων ισχυρής κίνησης

που

Κάθε συνιστώσα της καταγραφής, όπως και

•

τα προηγούμενα κριτήρια και διορθώθηκαν με
την παρακάτω διαδικασία είναι

εργασία

Η επόμενη εργασlα εlναι να ορίσουμε τη
βασική γραμμή (Baseline), που ορlζεται
συνήθως επάνω σε κάποια σταθερή εuθεlα.

εδαφική

επιτάχυνση ~gmax ~ O.OSg αλλά προ- έρχεται

πρώτη

καθορισμός των ορlων της καταγραφής.

επιτάχυνση ~gmax ~ O.OSg ανεξάρτητα από το

σχήμα

1

βλέπουμε

το

παράθυρο του

προγράμματος στο οποlο πραγματοποιούνται
τα προηγούμενα στάδια της επεξεργασίας . Η

παραπάνω επεξεργασlα ελαχιστοποιεl τυχόν
σφάλματα που οφεlλονται στον χειριστή και
στις συσκευές ημιαυτόματου τρόπου ψηφιο

ποlησης,

οι

οποίες

χρησιμοποιούνταν

στο

παρελθόν .

300,

600 και 1200 dρi .
Συγκρίνοντας τα φάσματα των καταγραφών
για τις προηγούμενες αναλύσεις παρατηρήθηκε
οτι το φάσμα με ανάλυση 300 dρi είναι αρκετό
πιο «θορυβώδες» από αυτό με ανάλυση 600
και

dρί

1200

κυρίως

μεγαλύτερες από

1OHz.

στις

συχνότητες

Αντίθετα μεταξύ των

φασμάτων των καταγραφών με ανάλυση

1200

dρi

παρατηρήθηκε

600 και

σχεδόν ταύτιση

και

κατά συνέπεια ελαχιστοποlηση του θορύβου

- ----- -

λόγω της ανάλυσης σάρωσης .
Λόγω των περιορισμών των αναλογικών
οργάνων καταγραφής, με μέγιστη συχνότητα
καταγραφής περίπου

30 Hz

και λόγω του οτι

σάρωση με ανάλυση 1200 dρί θα εΙχε σαν
αποτέλεσμα τη δημιουργία πολύ μεγάλων σε
όγκο αρχείων, η ανάλυση σάρωσης που
προτιμήθηκε ήταν αυτή των
Περνώντας

στο

600 dρί.

δεύτερο

στάδιο

της

ψηφιοποίησης τα .tif αρχεία μετατράπηκαν, από
το πρόγραμμα Scanνiew της Kinemetrics (1990)
που χρησιμοποιήθηκε , σε αρχεία .flm. Τα αρχεία
αυτού του τύπου επεξεργάστηκαν με την εξής

διαδικασία : Κάθε καταγραφή αποτελείται από
επτά ίχνη (traces) (σχήμα 1), από τα οποία τρία
είναι οι συνιστώσες της επιτάχυνσης, δύο είναι οι
ευθείες χρόνου και δύο εlναι τα σταθερά ίχνη

(fixed-traces). Η διαδικασlα επεξεργασίας
.flm εlναι η ακόλουθη :

αρχεlων
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των
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~χήμα
Figυre

3.4.

1. Τυπικό παράθυρο επεξεργασίας
1. Typical processing window

Διόρθωση των δεδομένων

Το δεύτερο στάδιο της επεξεργασίας αφορά την
δημιουργία των διορθωμένων δεδομένων από
την
επεξεργασία
των
ψηφιοποιημένων
καταγραφών . Κάθε ψηφιοποιημένη καταγραφή

επεξεργάζεται με βάση τις παραμέτρους των
οργάνων καταγραφής και παίρνουμε τα μη
διορθωμένα δεδομένα . Τα αρχεία αυτά έχουν

συνήθως

κατάληξη

V1

και

περιέχουν

τις

συντεταγμένες των σημεlων της καταγραφής.

Αυτά

μπορούν

να

σχεδιαστούν

με

κάποιο

σχεδιαστικό πρόγραμμα στον υπολογιστή .

Στο επόμενο τμ~μα της επεξεργασίας αυτ~ς.
στις μη διορθωμένες καταγραφές εφαρμόζουμε
τον ταχύ μετασχηματισμό Foυrler (Fast Foυrier
Transformation). Ο μετασχηματισμός αυτός
εφαρμόζεται για κάθε καταγραφ~ για συχνότητες
μέχρι

30 Hz

που είναι το όριο aπόκρισης των

επιταχυνσιομέτρων

και

για

ένα

παρόθυρο

μεταβλητότητα είναι αποτέλεσμα του σφάλματος
υπολογισμού του μετασχηματισμού

μένα συνεχών συναρτ~σεων (Press et al., 1992).
Γι ' αυτό το λόγο με τη χρ~ση κατόλληλο υ
προγρόμματος εξομαλύνθηκαν οι μετασχη
ματισμοί

Fourier οι
3, όπου

οποίοι παρουσιάζονται στο

χρόνου από την αρχ~ έως και το τέλος της

σχήμα

καταγραφ~ς

λογαριθμικό φάσμα κάθε
καταγραφής Zak18~ .

για

κάθε

μια

από

τις

τρεις

συνιστώσες . Τ ο ίδιο γίνεται και για τα δύο
ψηφιοποιημένα σταθερό ίχνη .

Fourier όταν

χρησιμοποιούνται διακριτά πειραματικά δεδο

φαίνεται

το

εξομαλυμ ένο

συνιστώσας

της

Για τη μελέτη του θορύβου συγκρίνονται τα

φασματικό πλάτη

(Fourier Amρlitude Spectra FAS) των συνιστωσών των καταγραφών και των

αντίστοιχων
σύγκριση

Zak188-4

σταθερών

ιχνών.

παρουσιάζεται
στο σχ~μα

για

την

Μια

τέτοια

1.5

καταγραφ~

2.

1.0

0.0

',
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3. Εξομαλυμένα

λογαριθμικό

πλάτους των συνιστωσών

(L,

φάσματα

ν, η και των

σταθερών

ιχνών
(L-FT και Τ-Fη της
Zak188-4
Figure 3. Smoothed logaήthmic amplitude
spectra of the comρonents (L, ν, η and of the
fixed traces (L-H and Τ- Fη of the record
καταγραφ~ς

Σχ~μα 2. Φασματικά πλάτη των οριζόντιων
συνιστωσών (L και η και ενός σταθερού ίχνους

(Fr) της καταγραφ~ς Zak188-4
Figure 2. Fourier Amρlitude Spectra of the
horizontal comρonents (L and η and the fixed
trace (Fη of the record Zak188-4
Βλέποντας τα φάσματα πλότους στο σχ~μα
αυτό είναι εμφανές οτι το σεισμικό σ~μα
(συνεχ~ς γραμμ~) είναι μεγαλύτερο του θορύβου
(διακεκομμένη γραμμ~) μόνο σε μια περιοχ~
συχνοτ~των. Παρατηρούμε όμως οτι παρο υ 

σιάζεται μια έντονη τοπικ~ μεταβλητότητα των
φασμάτων σε όλη την περιοχ~ των συχνοτ~των
με

αποτέλεσμα

να

μην

είναι

εύκολος

ο

καθορισμός των ορίων φιλτραρίσματος. Αυτ~ η

Zak18~
Από τη σύγκριση των φασμάτων των δύο

οριζοντίων συνιστωσών προκύπτει οτι όπως
αναμένεται δεν υπάρχει συστηματική διαφορά
μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιο ύ με
στην επεξεργασία των καταγραφών το μέσο όρο
των
φασμάτων
των
δύο
οριζοντίων
συνιστωσών.

Επίσης

από

τα

μέχρι

τώρα

στοιχεία δεν προκύmει κάποιος λόγος ώστε τα
φάσματα των δύο σταθ ε ρών ιχνών να είναι
διαφορετικό
και
έτσι
στην
επεξεργασία
χρησιμοποιήσαμε το μέσο όρο των δύο.
Στο σχήμα
οριζοντίων

4

φαlνεται ο μέσος όρος των δύο

εξομαλυσμένων

συνιστωσών

της
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καταγραφ~ς (L ,η, της κατακόρυφης συνιστώσας

σαν παρόδε ιγμα και για τα προηγούμενα στόδια

ως V2, τα οποlα περιέχουν τι ς συντεταγμένες
των σημεlων των διορθωμένων καταγραφών. Η
μια οριζόντια, -L-, και η κατακόρυφη συνιστώσα ,
-V-, της διορθωμένης καταγραφής Zak188-4,

της επεξεργασlας .

που

(V) και των σταθερών ιχνών (L-Fτ και Τ-Fη για
την καταγραφή Zak188-4 που χρησιμοποι~θηκε

προέκυψε

περιγρόφηκε
σχήμα

μετό

την

επεξεργασlα

προηγουμένως,

φαlνεται

που

στο

5.

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΜΑτιΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

1.5

4.1. Μέσος φασματικός θόρυβος καταγραφών

'

1.0

Ελληνικού χώρου
Κατό τη μελέτη του φασματικού θορύβου των
καταγραφών εlναι λογικό το επίπεδο του

καταγραμμένου
0.0

ι-------,'
Zak188~

-<1.5

- - LogLT
LogV
• LogLT(Λ)

·1.0

'

0.0

1.0

2.0

Frιquιncy (Η:ι)

Σχήμα 4. Εξομαλυμένος
λογαριθμικών φασματικών

μέσος όρος των
πλατών των δύο

ορ ιζοντlων συνιστωσών της (L και η και των
σταθερών ιχνών (LΤ-Η) για την καταγραφή
Zak188-4
Figυre 4. Smoothed mean νalυes of the
logarithmlc amρlitυde sρectra of two horizontal
comρonents (L and η and fixed traces (LΤ-Η )
of the record Zak188-4
Τα υψηλοπερατό φlλτρα (χαμηλόσυχνες
συχνότητες αποκοπής) υπολογlστηκαν για κόθε
καταγραφή

με

τη

μέθοδο

που

αναφέρθηκε

προηγουμένως . Για τα χαμηλοπερατό φίλτρα

(υψιλόσυχνες συχνότητες αποκοπής) χρησιμο
ποιήσαμε για όλες τις καταγραφές τις ίδιες
χαρακτηριστικές συχνότητες 25 και 27 Hz που

βρίσκονται σε συμφωνία μ ε την απόκριση των
επιταχυνσιομέτρων , εκτός από τις περιπτώσεις

όπου εΙχαμε έντονη μεlωση του σ~ματος στις
συχνότητες αυτές, οπότε ακολουθήσαμε την ίδια

διαδικασlα με τις κότω συχνότητες αποκοπής.
Εφαρμόζοντας τα προηγούμενα φlλτρα, με τη
χρήση κατόλληλου λογισμ ικού (Kinemetrics,
1990) στις καταγραφές, παlρνουμε τα τελικό
διορθωμένα δεδομένα . Αυτό βρίσκοντα ι υπό
μορφή αρχείων τα οποία συνήθως αναφέρονται
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θορύβου

στις

διόφορες

καταγραφές να εlναι παρόμοιο. Έτσι το επόμενο

στόδιο της επεξεργασίας των διορθωμένων
πλέον δεδομένων, είναι η εξαγωγή του μέσου
όρου των θορύβων για κόθε καταγραφή, ώστε
να υπόρχει ένα μέσο και σταθερό επlπεδο
θορύβου για όλες τις καταγραφές (Amini et al.,
1987). Για να επιτευχθεl αυτό χρησιμοποιήθηκαν

τα δεδομένα από τα εξομαλυσμένα φόσματα
των σταθερών ιχνών όλων των καταγραφών . Για
τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν κατόλληλα

παρόθυρα

συχνοτήτων

ομαδοποlηση

με

των πλατών του

σκοπό

την

θορύβου σε

καθένα από αυτό. Παρόμοιες εργασfες έχουν
γίνει , για τον χώρο των Η.Π.Α , από τους Lee
Trifυnac (1990) και από τους Trifυnac
τ odoroνska

and
and

(200 1).

Στο σχήμα 6 φαίνεται σε διλογαριθμικό
διόγραμμα ο μέσος όρος του επιπέδου του
θορύβου για κόθε παρόθυρο συχνοτήτων ,
καθώς και η τυπική απόκλιση για κόθε σημεlο, η

ευθεlα που
εφαρμόσουμε

βρίσκεται αν στα δεδομένα
τη
μέθοδο των ελαχlστων

τετραγώνων, καθώς και οι αντlστοιχες καμπύλες
που έχουν παραχθεl από τους Lee and Trifυnac

(1990),

Trifυnac

and

Todoroνska

(2001 ).

Παρατηρούμε ότι το μέσο επfπεδο του θορύβου
ακολουθεl κατό προσέγγιση ένα γραμμικό νόμο
με αρνητική κλlση.

Η επεξεργασlα της καμπύλης του θορύβου μ ε
τη μέθοδο των
έδωσε τη σχέση :

logA-

ελαχίστων τετραγώνων μας

= -0.65. logf- 0.25

(2)

η οποlα έχει συντελεστή γραμμικής συσχέτισης

r=0.99 και τυπική απόκλιση σ=Ο . Ο67 .

Σχήμα 5. Οριζόντ ια και κατακόρυφη συνιστώσα της διορθωμένης καταγραφής Zak188-4
Figure 5. Horizontal and νeήical component of the corrected record Zak188-4
Φαίνεται επίσης ότι οι τυπικές αποκλίσεις των

αρκετά

μεγάλες

ώστε

να

μην

επηρεάζονται

σημείων του διαγράμματος μ εγαλώνουν όσο
πλησ ιάζουμε προς τα άκρα της καμπύλης,

ιδιαίτερα από τα επίπεδα του θορύβου. Επίσης

δηλαδή στι ς πολύ ψηλές και στις πολύ χαμηλές

σάρωσης

συχνότητες. Αν λάβου μ ε υπ' όψ η την ύπαρξη

ένας σημαντικός παράγοντας στην ελάττωσης

ποικιλίας

του

σφαλμάτων

κυρίως

υψηλών

και

όλες οι καταγραφές σαρώθηκαν με ανάλυση

600dpi

θορύβου

που όπως αναφέρθ η κε είναι

κατά

την

ψηφιοποίηση

των

χαμηλών συχνοτήτων που εισάγονται κατά την

καταγραφών .

ψηφιοποίηση

Η σπουδαιότητα του αποτελέσ ματος αυτού
ενισχύετα ι , αν ληφθεί υπ' όψιν το γεγονός, οτι
πολλά
από
τα
επιταχυνσιόμετρα
που

κατανοητή

η

των

καταγραφών

αύξηση

αυτή

των

γίνεται
τυπικών

αποκλίσεων στα άκρα της καμπύλης.
Συγκρίνοντας την καμπύλη που προέκυψ ε

χρησιμοποιούνται αυ τή τη στιγμή στον Ελλην ικό

από την παρούσα εργασία με τις αντ ίστοιχες

χώρο δεν έχουν τη δυνατότητα να καταγρόφουν

καμπύλες των Lee and Trifυnac (1990) και
Trifυnac and Todoroνska (2001) παρατηρούμε
οτι τα επίπεδα του θορύβου λόγω της

τα επίπεδα του θορύβου ή δεν έχουν ίχνη για
τον υπολογισμό του χρόνου. Η σύγκριση του

ψηφιοποίησης και επεξεργασίας των κατα
γραφών,
της
παρούσας
εργα σίας,
είναι
χαμηλότερα
από
αυτά
των
άλλων
δύο
καμπυλών. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει
πιθανότατα εξα ιτ ίας το υ γεγονότος οτι οι
καταγραφές που χρησιμοποιήσαμε πληρούν τα

ίδιο

κριτήρια

που

επιτα χύνσει ς

προαναφέραμε
όλων

των

κα ι

άρα

καταγραφών

σταθερού επιπέδου του θορύβου, που είναι το
για

κάθε

καταγραφή

του

δικτύου

καταγραφής ισχυρής σεισμικής κίνησης του
Ι .Τ.Σ.Α.Κ ., δι ευκολύνει τη διαδικασία καθορισμού
των συχνοτήτων για το φιλτράρισμα των μη

διορθωμένων δεδομένων .

οι

είναι
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ενέργειας) των σεισμών , το οποfο για τον
Ελληνικό χώρο θεωρήθηκε κατά προσέγγιση

σταθερό και ίσο με
των συντελεστών

5 Km. Για τον υπολογισμό
a, b και c εφαρμόσαμε την

θεωρfα των ελαχίστων τετραγώνων. Η γραμμική
σχέση που συνδέει τα προηγούμενα μεγέθη
επιλέχθη_κε έπειτα από επεξεργασία διαφόρων,
γραμμικων

και

στατιστικό

μη,

σχέσεων

έλεγχο

(F-test)

με

κατάλληλο

των

όρων

μεγαλύτερη ς
τάξης
για
την
καλύτερη
προσαρμογή της υπολογιζόμενης σχέσης στα
δεδομένα.
Με
την
επεξεργασfα
που

προαναφέρθηκε υπολογίστηκαν οι σχέσεις

-1

που

συνδέουν

αποκοπής

f,

τις

χαμηλές

(3)

συχνότητες

που προέκυψαν για

αναλογία

σήματος προς θόρυβο 2 :1 για τις οριζόντιες
και η και την κατακόρυφη (V) συνιστώσα.

(L

ο

Logi(Hz)

logfc = 0.14115* 1ogD-0.32316*M+1.36245

Σχήμα
6. Καμπύλες μέσου φασματικού
θορύβου που υπολογίστηκαν σύγκριση με τις
αντίστοιχες καμπύλες των Lee and Trifυnac

(1990) και Trifunac and Todoroνska (2001)
Fίgure 6. Mean sρectral noise curνes derίνed ίn
the ρrese nt work and comρarison with the
corresρondίng curνes of Lee and Trifunac (1990)
and Trifunac and Todoroνska (2001)

u

~)

1og f c, = 0.22606 *logD- 0.32215 • Μ+ 1.39508
Το

μέσο

τετραγωνικό

σφάλμα

(RMS) των

συχνοτήτων αποκοπής για τις οριζόντιες και τις
κατακόρυφες συνιστώσες για αναλογfα σήματος

προς θόρυβο

fση με 2:1 εfναι αντfστοιχα
RMS ι,., = 0,238 και RMS ι,. = 0,244 _
Για αναλογία σήματος προς θόρυβο fση με

5.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΠΕΡΑΤΩΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΥΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΗΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΣΜΟΥ

Το τελικό στάδιο στην επεξεργασία των
δεδομένων ισχυρής κίνησης είναι η εξαγωγή
σχέσεων που θα συνδέουν την συχνότητα
αποκοπής

των

χαμηλών

και

υψηλών

συχνοτήτων με την υποκεντρική απόσταση και
το μέγεθος του σεισμού από τον οποίο
προέρχεται η καταγραφή. Οι σχέσεις αυτές
έχουν υπολογιστd για το μέσο όρο των δύο

οριζόντιων συνιστωσών των καταγραφών και για
την κατακόρυφη συνιστώσα .
Για τον υπολογισμό τους ακολουθήθηκε η
εξής διαδι κασία: Μετά από γραφική παράσταση
και εξέταση των δεδομένων θεωρήσαμε ότι η
σχέση μεταξύ των μεγεθών που αναφέραμε είναι
γραμμ ι κή, της μορφής /ogf,=aM+b/ogD+c, όπου
f, η συχνότητα αποκοπ1ς, Μ το μέγεθος του

σεισμού

και

D=(Δ2+Η )112

η

υποκεντρική

απόσταση . Δ είναι η επικεντρική απόσταση και

Η το «ενεργό» βάθος, (μέσο βάθος έκλυσης
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3:1 οι αντίστοιχες σχέσεις που προέκυψαν είναι
οι σχέσεις (4):
1ogfc., = 0.14763* 1ogD-0.30083*M + 1.35360

(4)

log fc, = 0.19943 *logD - 0.31103 *Μ + 1.49118
Οι αντίστοιχες τιμές για τις σχέσεις

(4) είναι

RMS ι,., = 0,221 και RMS ιc. = 0 ,251 _ Από την
εξέταση των σχέσεων

(3) και (4) μπορούμε

εύκολα
να
συμπεράνουμε
οτι
μεγάλες
συχνότητες αποκοπής και κύλισης (θορυβώδεις
καταγραφές)
έχουμε
σε
σεισμούς
που
καταγράφονται σε μεγάλες
έχουν μικρό μέγεθος.

αποστάσεις

και

Αντίθετα σεισμοί μ εγάλου μεγέθους σε
κοντινές σχετικά αποστάσεις έχουν μικρή τιμή

συχνότητας αποκοπής. Αντίστοιχα αποτελέσμα
τα εμφανίζονται και για την κατακόρυφη
συνιστώσα των καταγραφών. Η συμπεριφορά

αυτή είναι αναμενόμενη λόγω της απόσβεσης
της σεισμικής ενέργειας με την απόσταση και της
μείωσής της για μικρούς σεισμούς.

Μοιn ιvenιge οΙ ho<Uonuι
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..
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Σχήμα 7. Καμπύλες fσων συχνοτήτων για τον
μέσο όρο των δυο οριζόντιων και της

κατακόρυφης συνιστώσας σε συνόρτηση με το
λογόριθμο της υποκεντρικής απόστασης και το

μέγεθος για λόγο σήματος προς θόρυβο 2:1

Σχήμα 8. Καμπύλες Ισων συχνοτήτων για το
μέσο όρο των δυο οριζόντιων και της

κατακόρυφης συνιστώσας σε συνόρτηση με το
λογόριθμο της υποκεντρικής απόστασης και το

Flgure 7. Equal frequency curves for the
aνerage of the two horizontal and the νertical
comρonent with Ιhe logarithm of the hypocentral
distance and magnitude signal to noise ratio 2:1

μέγεθος για λόγο σήματος προς θόρυβο 3:1
Figure 8. Equal frequency curves for the
aνerage of the two horizontal and the νertical
comρonent with the logarithm of the hypocentral
distance and magnitude signal to noise ratio 3:1

Ενδιαφέρον επfσης παρουσιόζει η σύγκριση
των σχέσεων (3) μεταξύ τους, που στην

Η μεθοδολογfα που ακολουθήθηκε για την
εξαγωγή σχέσεων υπολογισμού των υψηλο

πραγματικότητα

εfναι

η

σύγκριση

των

συχνοτήτων αποκοπής μεταξύ του μέσου όρου

των δύο οριζόντιων συνι στωσών της κατα
γραφής
με
την
αντίστοιχη
κατακόρ~φη .
Παρατηρούμε

ότι

η

κατακόρυφη

συνιστωσα

παρουσιόζει μεγαλύτερες τιμές για το fδιο
μέγεθος σεισμού και την Ιδια απόσταση. Δηλαδή

η κατακόρυφη συνιστώσα εfναι πιο ευαίσθητη
στο θόρυβο από τις δύο οριζόντιες κότι που εfναι
αναμενόμενο λόγω των μικρότερων πλατών των

S κυμότων που φτόνουν στην κατακόρυφη
συνιστώσα .

Αντfστοιχα

συμπερόσματα

εξόγονται και από τις σχέσεις (4).
Λόγω του ικανοποιητικού αριθμού των
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την

παραγωγή των σχέσεων (3) και (4), ο
υπολογισμός της συχνότητας αποκοπής από τις
σχέσεις

αυτές

θεωρείτα ι

αξιόπιστος

και

τα

αποτελέσματα τους μπορούν να αξιοποιηθούν
σε όλλες ερευνητικές δουλειές.

περατών συχνοτήτων αποκοπής και κύλισης

εφαρμόστηκε και στην περfmωση των χαμηλο
περατών συχνοτήτων αποκοπής και κύλισης.
Στην περfmωση αυτή όμως δε βρέθηκε να

υπόρχει κόποια γραμμι κή σχέση μεταξύ των
μεγεθών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σχέση

των

χαμηλοπερατών

συχνοτήτων.

Αυτό

συμβαfνει επειδή οι περισσότερες καταγραφές

εμφανίζουν συχνότητα αποκοπής μεγαλύτερη
από

τη

μέγιστη

συχνότητα

σεισμομέτρου καταγραφής .

aπόκρισης

του

Για το λόγο αυτό

υπολογίστηκαν καμπύλες ίσων συχνοτήτων για
αναλογία σήματος προς θόρυβο 2:1 και 3:1 για
το

μέσο

όρο

των

δύο

οριζόντιων

και

της

κατακόρυφης συνιστώσας και οι αντfστοιχες
κατανομές παρουσιόζονται στα σχήματα

7 και 8.

Στις περιοχές που δεν εμφανfζονται καμπύλες
fσων συχνοτήτων δεν υπόρχουν διαθέσιμες
καταγραφές.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η

επεξεργασία

των

καταγραφών

ισχυρ~ς

κίνησης με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε
στην εργασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί

στην

επίλυση

σημαντικο(ι

αριθμο(ι

προβλη

μάτων που υπ~ρχαν μέχρι σήμερα. Μ ε ιών εται
σημαντικά

ο

χρόνος

επεξεργασίας

των

καταγραφών, όπως επίσης και ο θόρυβος που
προέρχεται από τις μεθόδους ψηφιοποίησης και
επεξεργασίας
των
επιταχυνσιογραμμάτων .
Σημαντικό

αποτέλεσμα

επεξεργασίας

των

της

καταγραφών

ομογενοuς
είναι

και

ο

υπολογισμός της μέσης καμπuλης φασματικού

θορύβου, για καταγραφές ισχυρής κίνησης του
Ελληνικού χώρου, που αποτελεί μια αξιόπιστη
λύση υπολογισμού των ορίων φιλτραρίσ μ ατος
των

επιταχυνσιογραμμάτων

σταθερό

ίχνη

προτείνονται

ή

ευθείες

κατάλληλες

υπολογισμό των

που

δεν

χρόνου .
σχέσεις

υψηλοπερατών

για

έχουν

τtλος
τον

συχνοτ~των

αποκοπ~ς και κύλισης σε συνάρτηση με την
υποκεντρική απόσταση και το μέγεθος του

σεισμού καθώς και αντίστοιχες καμπύλες που
δείχνουν την συμπεριφορό των χαμηλοπερστών
συχνοτ~των αποκοπής και κύλισης.
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