3.2.2. Proiectarea sistemului EWS. Instalarea si implementarea sistemului EWS la barajele
de test alese (Partea 1 – Baraj Poiana Uzului). Testarea sistemului
D15.1. Concept sistem informare si avertizare (IWS) pentru cazul special al barajelor de test Barajul Poiana Uzului
Dezvoltarea in ultimele decenii a rețelelor seismice dense a avut ca urmare posibilitatea
implementarii sistemelor de avertizare timpurie. Sistemul de alarmare la cutremure din Romania
(unul dintre putinele sisteme operaționale din lume- Figura 1) utilizează o abordare mixta
regionala, bazata pe rețeaua seismica naționala si locala in amplasament pentru a localiza rapid
evenimentele înregistrate si a estima parametrii reali ai miscarii solului in amplasament.
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Figura 1. Regiunile din Europa in care sunt operationale sistemele de alarmare (Romania si
Turcia), in dezvoltare sau in curs de evaluare a performantelor (Irpinia – NE Italiei, Patras si
Islanda). SHARE European Hazard Map (Giardini, D., J. Woessner, L. Danciu (2014). Mapping
Europe’s Seismic Hazard. EOS, 95(29): 261-262.).
Scurta prezentare a conceptului de avertizare timpurie la cutremur
Sistemele de avertizarea timpurie la cutremur sau early warning – EW sunt acele sisteme
care, prin metode complexe de detectie si prelucrare, pot da si transmite informatii despre un
cutremur care s-a produs deja, inainte ca unda seismica sa ajunga in punctul de interes.
Metaforic vorbind, procesul de avertizare "este o intrecere intre mesajul trimis de noi
seismologii si unda care vine din urma" (Dragos Tataru, INCDFP, http://decs.eu/video/avertizareaseismica/ ).
In Figura 2 este prezentata o schita a procedurii de alarmare. Cutremurul se produce in
punctul Eq. Undele seismice produse ca urmare a fenomenelor de rupere din focarul seismic se
propaga catre obiectivele O. In drumul lor, undele seismice sunt inregistrate de senzorii seismici
A.

A1 este primul sensor care inregistreaza miscarea seismica si poate da o masura
aproximativa a marimii cutremurului. A2 si A3 sunt urmatorii senzori care inregistreaza miscarea,
putand sa dea o localizare si o masura mult mai buna a marimii cutremurului. In cazul in care
magnitudinea cutremurului depaseste o valoare stabilita anterior M, se emite o alerta catre punctele
de interes. In functie de distanta intre epicentru si aceste puncte de interes, alerta va ajunge dupa
unda seismica in punctul O1, in acelasi timp cu unda seismica in punctul O2, sau inainte de unda
seismica in toate celelalte O-uri.
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Figura 2. Reprezentarea schematica, in plan a elementelor care participa la sistemele de
avertizare timpurie la cutremur
O reprezentare 3D a procedeului de alerate este data in Figura 3:

Figura 3. http://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/image/eew1.png
Unda seismica P, ajunge prima si nu este la fel de periculoasa ca unda seismica S. De aceea
diferenta de timp intre unda P si unda S este si ea considerata perioada de timp utila de alerta.

Definitia timpului de alarmare este diferența de timp intre momentul emiterii alertei
la cutremur (T1) si momentul sosirii in punctul de alertat a undei seismice periculoase S (TS).
Momentul producerii cutremurului este To si este anterior lui T1.
Sistemele de alertare la cutremur pot furniza avertizari legate de producerea unui seism si
de marimea lui (de intensitatea cu care va fi resimtit si de timpul asteptat pana la sosirea undei
seismice P si S). Aceste estimari se fac cu ajutorul analizei rapide a formelor de unda inregistrate
de seismometrele din apropierea epicentrului.
Este foarte important de retinut ca timpul de alarmare, asa cum a fost definit mai sus, este
foarte scurt, si poate fi de ordinul secundelor sau zecilor de secunde, in functie de locul unde se
afla obiectivul de alarmat. De aceea, zonele aflate in apropierea epicentrului, nu pot primi alerte
inaintea sosirii undei seismice. Pot primi doar informatii cu privire la evenimentul in curs.
Mai trebuie retinut ca precizia cu care sunt oferite informatiile rapide legate de marimea si
localizarea cutremurului este limitata, datorita timpului scurt in care se fac estimarile si numarului
mic al statiilor seismice aflate in zona epicentrala care ofera informatii utile.
Pe langa limitarile datorate timpul scurt de alertare si preciziei scazute a informatiilor, mai
port sa apara si alte limitary, cum ar fi:
-alarmele false, in special cand pentru alertare se foloseste o singura statie seismica (alerte
date de amatori), intrucat pot sa apara semnale mari pe inregistrari si datorita zgomotului, vantului,
furtunilor puternice sau defectarii aparatului sau proasta calibrare a softului.
-estimarea rapida a intensitatii macroseismice este si ea limitata de relatiile de atenuare
folosite si de modul particular in care conditiile locale afecteaza comportarea solului.
Secundele oferite de sistemele de alarmare sunt pretioase, daca sunt folosite inteligent:
populatia se poate pune la adapost inainte de sosirea miscarii puternice, viteza trenurilor poate fi
scazuta, masinile in mers se pot opri in locuri sigure (Figura 4) .

Figura 4. Example de utilizare a timpului de alertare
http://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/eew1.html
Metodele de distribuire a alertelor se face diferit in functie de legislatia fiecarei tari in parte,
de nivelul de dezvoltare a aplicatiilor, de nivelul de educatie al populatiei sau de tipul obiectivului

care trebuie alertat. In japonia alertarea se face la nivel de tara, prin distribuirea alertelor prin mass
media (radio si TV).
Sistemul de avertizare timpurie din Romania
La nivel național, îmbunătățirea recenta a rețelei seismice (Figura 5) permite înregistrarea
cutremurelor puternice la distante epicentrale mici (mai puțin de 20 km). Acest factor duce la
creșterea timpului de alarmare efectiv la cutremurele puternice

Figura 5. Reteaua seismica nationala (Februarie 2016) (dupa Toma-Danila et al., 2012)

In ultimi ani cercetătorii din Romania au fost preocupați in realizarea unor sisteme de alarmare
timpurie la cutremur care ar avea un mare potențial in reducerea riscului ca instrumente de timp
real de gestionare a riscului seismic. In Romania un asemenea sistem este operațional începând
din anul 2013. REEWS furnizează informații si alerte in timp real autorităților romane care au rol
de intervenție post seism, centrelor de urgenta a diferitelor ministere care au responsabilități in
domeniu dar si infrastructurilor critice din domeniul nuclear (reactoare de cercetare, reactoare
nucleare si alte facilitați conexe acestora). Teritoriul României si al tarilor vecine Moldova,
Ucraina si Bulgaria sunt afectare periodic de cutremurele intermediare produse in zona seismica
Vrancea, cutremure care au adâncimi cuprinse intre 60 km si 200 km.

Acest lucru este posibil datorită seismologiei in timp real, care constă din metode și proceduri
de estimare rapidă de caracteristici de cutremur, ca magnitudine și locația, pe baza măsurătorilor
efectuate pe primele secunde după detecția undelor P. Algoritmul de estimare a parametrilor de
alertare folosesc o metodologie de estimare a localizării cutremurelor si a magnitudinii acestora
din primele secunde de date de accelerație.
Pentru a putea obține o localizare cu erori minimale, sistemul de alarmare folosește un număr
minim de 6 stații (la care s-a înregistrat prima sosire a undei P) pentru a estima corect adâncimea
cutremurelor. Din studiile realizate, acesta reprezintă numărul optim de sosiri ce permite alertarea
cat mai timpurie cu e eroare redusa (Marmureanu A., Craiu G. Craiu A., Radulescu S, Neagoe C.,
Ionescu C. , Vrancea earthquake early warning system: first tests to add location capabilities, Acta
Geodaetica et Geophysica,, DOI 10.1007/s40328-014-0081-5) .
Geometria stațiilor seismice amplasate pe teritoriul României permite detecția teoretica a 6
unde P in mai puțin de 10 de secunde pentru un cutremur produs la o adâncime de 25 km si in jur
de 22 de secunde pentru un cutremur produs la o adâncime de 125 de km (Figurile 6-10)

Figura 6. Timpul de parcurs al undei P (secunde) pentru a ajunge la 4 statii in cazul unui cutremur
produs la o adancime de 25 km

Figura 7. Timpul de parcurs al undei P (secunde) pentru a ajunge la 6 statii in cazul unui cutremur
produs la o adancime de 25 km

Figura 8. Timpul de parcurs al undei P (secunde) pentru a ajunge la 4 statii in cazul unui cutremur
produs la o adancime de 125 km

Figura 9. Timpul de parcurs al undei P (secunde) pentru a ajunge la 6 statii in cazul unui cutremur
produs la o adancime de 125 km

Figura 10. Timpul de parcurs al undei P (secunde) pentru a ajunge la 15 statii in cazul unui
cutremur produs la o adancime de 125 km

Sistemul de alarmare este capabil sa emită alarme in funcție de necesitatiile fiecarui utilizator
pentru a activa elemente sau sisteme care contribuie la reducerea riscului seismic înainte ca unda
periculoasa a cutremurului major sa atingă locul de interes.
Securitatea informatiei este asigurata deoarece legătura de date dintre sistemul de alarmare si
utilizatori este realizata sub forma unei retele interne utilizand linii de comunicatie cu siguranta de
functionare ridicata. In momentul producerii cutremurului, utilizand reteaua de seismica nationala
dotata cu sisteme de digitizare pe 24 biti si senzori de viteza si acceleratie a caror informatie este
transmisa in timp real catre centru national de monitorizare seismica, programul de analiza dedicat
pentru alarmarea seismica analizeaza informatia reusind ca in 4 secunde sa genereze informatiile
necesare pentru alertare (State-of-the art and future of earthquake early warning in the European
region, Clinton John, Zollo Aldo, Marmureanu Alexandru, Zulfikar Can, Parolai Stefano , Bull
Earthquake Eng (2016) 14:2441–2458, DOI 10.1007/s10518-016-9922-7).
Implementarea sistemului de avertizare si informare timpurie la barajele de test din
Moldova
In vederea evaluării performantelor sistemului de alarmare pentru cele 3 baraje studiate: Poiana
Uzului - județul Bacău, Râpa Albastra - județul Vaslui si Izvorul Muntelui – județul Neamț, s-au
realizat simulări pe înregistrări offline, pentru estimarea timpului de alertare efectiv in cele trei
locații menționate anterior. Astfel: s-au ales doua cutremure reprezentative pentru zona seismica
Vrancea, pentru care exista suficiente înregistrări :

Un cutremur de adâncime mica ( data 2014/11/22 ora 19:34:20.09 UTC latitudine 45.9054
longitudine 27.0945 Mw 5.2 si adâncime 47.2 km-din catalogul ROMPLUS) – figura 8 stânga

Un cutremur intermediar (data 2016/09/23 ora 23:11:20 UTC, latitudine 45.71, longitudine
26.62, Mw 5.5, adâncime 91.6 km-din catalogul ROMPLUS) – figura 11 dreapta


Figura 11. Localizarea cutremurelor alese pentru evaluarea timpului de alarmare in cele 3 locatii
alese

Figura 12. Localizarea cutremurelor studiate si a barajelor de test alese
In ambele situații, sistemul de alarmare la cutremure a generat alerta in timp util către utilizatorii
acestuia.
a) Cutremurul din 2014/11/22. Din înregistrările reale , sistemul de alarmare a generat corect
parametrii cutremurului (figura 10).

Figura 13. Evoluția in timp a numărului de stații seismice ce participa la localizare cat si a erorilor
de localizare si magnitudine pentru cutremurul din 2014/11/22.

Figura 14 . Momentul când are loc prima estimare a magnitudinii si localizării cutremurului de
către sistemul de alarmare: 19:14:27.11

Figura 15a. Momentul când unda P ajunge la barajul Râpa Albastra .: 19:14:29

Figura 15b. Momentul când unda S ajunge la barajul Râpa Albastra: 19:14:40 (s-p=11s)

Figura 15c . Momentul când unda P ajunge la barajul Poiana Uzului : 19:14:31

Figura 15d . Momentul când unda S ajunge la barajul Poiana Uzului : 19:14:44 (s-p =13s)

Figura 15e . Momentul când unda P ajunge la barajul Izvorul Muntelui: 19:14:42

Figura 15f . Momentul când unda S ajunge la barajul Izvorul Muntelui : 19:15:02 (s-p=20s)
La cutremurul din 2014/11/22 , in cazul barajului Rapa Albastra, timpul de alertare util
(pana la sosirea undei s) a fost de 13 secunde , pentru barajul Poiana Uzului 17 secunde iar
pentru barajul Izvorul Muntelui 35 secunde (Tabelul 1)
Tabelul 1.
Baraj
Rapa
Albastra
Poiana
Uzului
Izvorul
Muntelui

Coordonate
baraj

Coordonate
cutremur
22.11.2014
Lat
Long

D epic
(km)

D hipo

Lat

Long

46.267

27.685

45.9054

27.0945

60.75

76.93

46.345

26.41

45.9054

27.0945

71.92

86.02

46.938

26.103

45.9054

27.0945

137.69

145.56

Ora
alerta

19:14:27

Sosire P

Sosire S

Timp
alertare

19:14:29

19:14:40

13

19:14:31

19:14:44

17

19:14:42

19:15:02

35

Precizam ca pana la sosirea primei miscari (unda p) au fost doar 2 secunde pentru barajul Rapa
Albastra (Barlad, judetul Vaslui), 4 secunde pentru barajul Poiana Uzului (Darmanesti, judetul
Bacau) si 15 secunde pentru Barajul Izvorul Muntelui.

b) Cutremurul din data 2016/09/23 ora 23:11:20 UTC. Din înregistrările reale , sistemul de
alarmare a generat corect parametrii cutremurului (figura 16).

Figura 16. Evoluția in timp a numărului de stații seismice ce participa la localizare cat si a erorilor
de localizare si magnitudine pentru cutremurul din 2016/09/23.

In Figura 17 este prezentata situatia la momentul obtinerii primei localizari si emiterea
alertei. Se observa ca in cazul cutremurului din data de 24/09/2016 (ora României), prima alerta a
fost emisa după ce unda P a ajuns la barajul Poiana Uzului (Figura 17).

Figura 17 . Momentul când are loc prima estimare a magnitudinii si localizării cutremurului de
către sistemul de alarmare: 01:11:37.

Figura 18 . Momentul când unda S ajunge la barajul Poiana Uzului : 01:11:53. (15 secunde
alarmare)

Figura 19 . Momentul când unda S ajunge la barajul Râpa Albastra: 01:11:56. (18 secunde
alarmare)

Figura 20 . Momentul când unda S ajunge la barajul Izvorul Muntelui: 01:12:09. (31 secunde
alarmare)
La cutremurul din 2016/09/23 ora 23:11:20 UTC, in cazul barajului Rapa Albastra, timpul
de alertare util a fost de 18 secunde , pentru barajul Poiana Uzului 15 secunde iar pentru
barajul Izvorul Muntelui 31 secunde (Tabelul 2).

Tabelul 2.
Baraj
Rapa
Albastra
Poiana
Uzului
Izvorul
Muntelui

Coordonate baraj

Coordonate
cutremur
24.09.2016
Lat
Long

D epic
(km)

D
hipo

Lat

Long

46.267

27.685

45.71

26.62

102.98

137.83

46.345

26.41

45.71

26.62

72.45

116.79

46.938

26.103

45.71

26.62

142.20

169.15

Ora alerta

01:11:37

Sosire
P

Sosire S

Timp
alertare

01:11:56

19

01:11:53

16

01:12:09

32

In cazul Barajului Poiana Uzului alerta a ajuns dupa unda P, ceea ce a tras un semnal de alarma si
a dus la necesitatea de modificare a sistemului de alerta la cutremure intermediare vrancene, pentru
cazul acestui baraj si folosirea a inregistrarilor de la doar 3 statii, chiar daca aceasta poate duce la
scaderea preciziei in localizare. Pentru cazul unui cutremur foarte mare acele 2 sau 3 secunde pot
fi vitale, mai ales pentru personalul angajat la ABA Bacau, Baraj Poiana Uzului, care ar putea sa
paraseasca incaperile aflate sub baraj, ar putea renunta sa se urce pe scarile verticale de pe baraj si
ar putea sa se indeparteze de baza barajului si sa se indrepte spre locuri sigure (Figurile 21-23).

Figura 21. Casuta barajistului, aflata la baza barajului Poiana Uzului.

Figura 22. Intrare in incinta din interiorul barajului, amenajata in elementul 15. Incinta contine 3
tevi inalte de 60 m, cu un diametru de 50cm , pline cu apa.

Figura 23. Imbinarea dintre doi contraforti si scara pe care se urca personalul pentru citirea
manuala a distantei dintre contraforti.

Concluzii
Alerta generata de REEWS (Romanian Earthquake Early Warning System) către utilizatorul
final se trimite utilizând protocolul TCPIP sau UDP. Pana in acest moment sistemul de alarmare
a generat 23 de notificări in cazul cutremurelor puternice înregistrate in zona Vrancea. Astfel la
centrele pentru situații de urgenta sunt instalate calculatoare si echipamente dedicate ce permit
afișarea rezultatelor sistemului de alarmare in timp real. Luând in considerare faptul ca
cutremurele din zona Vrancea pot produce pagube si in tarile vecine REWS este extins si in in
nordul Bulgariei alertând centrele de protecție civila (7 in Romania la Constanta, Calarași, Giurgiu,
Teleorman, Dolj, Olt si Mehedinti si 9 receptoare in Bulgaria, la: Montana, Vidin, Veliko
Tarnovo, Ruse, Belene, Dobrich Kozlodui, Kozlodui 2 si Silistra) si camerele de comanda ale
centralei nucleare de la Koslodui cat si instituții de cercetare din Serbia. REEWS nu a produs de
la punerea in functiune nici o alarma falsa si a detectat si notificat cutremurele cu magnitudinea
M>4.0-4.5.

Figure 24. Receptorul sistemului de alarmare instalate la centrele de protective civila
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