REZULTATE ETAPA - 2009
În vederea monitorizării anumitor „operatori fizici” caracteristici alunecărilor de teren
declanşate de evenimentele seismice din zona Vrancea, precum şi în scopul aplicării unor
metodologii de corelare a celor două procese geodinamice, în acest studiu am realizat o
abordarea teoretică multiparametrică (skew, strike, anizotropie electrică, rezistivitate
paralelă şi rezistivitate perpendiculară la structură) a anomaliilor de câmp
electromagnetic şi geoelectric pentru evidenţierea interconexiunii dintre structura,
evoluţia şi gradul de instabilitate geodinamică
A. Determinarea parametrilor electromagnetici semificativi:
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componentele câmpurilor electrice şi magnetice înregistrate simultan, prin
intermediul relaţiei:
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rezistivitatea paralelă (ρ║) şi rezistivitatea perpendiculară (ρ⊥):
ρ║=0.2/f *⏐ Z║⏐2 , unde

Z║ = E║/H⊥ , f este frecvenţa (Hz)

ρ⊥=0.2/f *⏐ Z⊥⏐2 , unde

Z⊥ = E⊥/H║ ;

parametrul skew (caracterizează dimensionalitatea structurală) :
κ = |S1|/|D2| ,

unde S1= Zxx + Zyy şi D2 = Zxy- Zyx
Parametrul skew (κ) trebuie să fie < 0.3 pentru a interpreta structura ca fiind de tip 2D.
•

parametrul strike (direcţia structurii)

Pentru determinarea direcţiei structurilor regionale şi/sau locale de tip 2D se
utilizează relaţia:
tg(4α) = 2 Re(S2.|D1|)/(|D1|2 - |S2|2)
unde:
S2 = Zxy+ Zyx ; D1 = Zxx - Zyy
•

parametrul anizotropie electromagnetică:
EA = │Zyx⎟ / ⎟ Zxy⎟ ,

sau, în funcţie de rezistivitate

EA = │ρ⊥/ ρ║⎟
•

parametrul geomagnetic Bzn:

Pentru cazul unei structuri de tip 2D componenta magnetică verticală Bz este produsă,
în principal, de componenta magnetică perpendiculară la direcţia structurii (B⊥) şi prin
urmare o funcţie Bz normalizată, definită prin relaţia
Bzn = Bz/B⊥ ,
trebuie să fie invariabilă în timp pentru o structură de tip 2D (Word et al., 1970) în
condiţii de “calm seimic” şi devine variabilă în condiţii geodinamice (Stanica et al 2006,
2007, 2009).
In termeni de rezistivitate, funcţia normalizată Bzn este de forma
│Bzn │= (ρ║/ ρz )1/2
şi, implicit, rezistivitatea normalizată va fi
ρn =ρ║/ ρz
Ultimele relaţii evidenţiază faptul că parametrul Bzn poate fi asociat cu variaţia
conductivităţii electrice produsă ca urmare a proceselor de rupere şi deshidratare a
rocilor, însoţite de migraţii de fluide de-a lungul sistemelor de falii existente la nivel
crustal şi subcrustal.
B. Interconexiune multiparametrică pentru evaluarea hazardului natural
În vederea evaluării nivelului de hazard natural al unei alunecări majore declanşată
de un eveniment seismic din zona Vrancea, pe bază de indici şi indicatori, este necesar să
fie stabilite, în conformitate cu condiţiile locale şi regionale specifice ariilor susceptibile
la astfel de evenimente, cele mai relevante variabile (parametri). In acest context, trebuie
menţionat faptul că, abordarea multiparametrică a unei structuri susceptibile la o
alunecare de teren este utilă nu numai pentru elaborarea unor modele geodinamice, ci şi
pentru identificarea acelor indicatori care pot să contribuie la predictibilitatea evoluţiei
fenomenului de hazard respectiv (Tabelul 1 si Tabelul 2)

TABEL 1. Date electromagnetice de înaltă frecvenţă şi de rezistivitate în curent continuu,
utilizate ca variabile, indici şi indicatori pentru evaluarea hazardului natural datorat
alunecărilor de teren
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TABEL 2. Date electromagnetice de joasă frecvenţă utilizate ca variabile, indici şi
indicatori pentru evaluarea hazardului natural datorat activităţii seismice
Variable:
1. Date electromagnetice de
joasă frecvenţă:
- resistivitate perpendiculară- ρ┴;
- resistivitate paralelă - ρ║;
- skew;
- strike
2. Date geomagnetice
- parametrul Bzn

Indici
1. Distribuţii temporale:
- parametrul Bzn asociat activităţii
seismice de adâncime intermediară;
2. Distribuţii spaţio-temporale
electromagnetice, multiparametrice:
- caracteristici de dimensionalitate
structurale
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anomaliilor in
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