Προκα
αταρκτική ανάλυση κατταγραφών επιταχυνσιιογράφων ττου Γεωδυνναμικού Ινσ
στιτούτου
για το σεισ
σμό της 26 Ιανουαρίου
υ 2014 στηνν Κεφαλονιά
(i.kalog@no
ΕΕπιμέλεια και πληροφο
ορίες Δρ. Ι. Καλογεράς
Κ
oa)
Την 26η Ιανουαρίου
υ 2014, στιςς 13:55 τοπ
πική ώρα ση
ημειώθηκε ισχυρή σεισ
σμική δόνησ
ση τοπικού
στην Κεφαλλονιά. Το επίκεντρο σύμφωνα με το Γεω
ωδυναμικό Ινστιτούτο
μεγέθους ML5.8 σ
bbnet.gein.no
oa.gr, πρόσβ
βαση 31/1/2
2014) τοποθ
θετείται ανα
ατολικά του Αργοστολίο
ου, ενώ η
(http://b
μετασεισ
σμική ακολουθία εντοπίζζεται στη δυττική Κεφαλο
ονιά (περιφέρεια Παλικής, κόλπος Αρ
ργοστολίου
– Ληξουρ
ρίου, κόλποςς Μύρτου). Ο ισχυρότερο
ος μετασεισμ
μός μέχρι τηνν 31/1/2014 σημειώθηκεε στις 20:45
ης
τοπική ώρα
ώ της 26 Ιανουαρίου και με τοπικό μέγεθος ML5.3. Η εικόννα 1 είναι έννα στιγμιότυπ
πο από την
ιστοσελίδ
δα του Γεωδ
δυναμικού Ινστιτούτου γιια την περίοδ
δο 26/1 – 30
0/1, στην οπο
οία φαίνοντα
αι με άστρα
τα επίκεντρα των δυ
υο ισχυρότερ
ρων σεισμώνν (κύριου – μέχρι τη συγγκεκριμένη χχρονική περίοδο ‐ και
όσο, οι εστια
ακές παράμεετροι των σειισμών είναι αντικείμενο περαιτέρω
ισχυρότεερου μετασεισμού). Ωστό
υπολογισ
σμών και ανα
αφέρονται εδ
δώ μόνο ενδ
δεικτικά.

Εικόνα 1. Στιγμιότυ
υπο από την ιστοσελίδα
ι
τ Γεωδυνα
του
αμικού Ινστιτο
ούτου που δ
δείχνει την εξξέλιξη της
μετασεισμ
μικής ακολου
υθίας για τηνν περίοδο 26
6‐30/1/2014.
Το Γεωδυναμικό Ινσ
στιτούτο λειττουργεί ένα δίκτυο επιτταχυνσιογράφων σε εθννική κλίμακα
α, το οποίο
τελευταίία, με εθνική χρηματοδ
δότηση έχει αναβαθμισττεί ποσοτικά
ά και ποιοτικά. Τα εγκα
ατεστημένα
όργανα είναι συνδεεδεμένα διαδ
δικτυακά μεε τις εγκατα
αστάσεις του
υ Γεωδυναμ
μικού Ινστιτο
ούτου στην
μέσω του διικτύου Δημό
όσιας Διοίκη
ησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”. Από το
ους πλησιέσ
στερους στο επίκεντρο
Αθήνα μ
επιταχυννσιογράφουςς ο μεγαλύτεερος σεισμόςς καταγράφη
ηκε από το ό
όργανο του Λ
Ληξουρίου (Δ
Δημαρχείο)
και το όργανο της ΣΣάμης (Δημα
αρχείο), ενώ ο δεύτεροςς μόνο από ττο όργανο της
τ Σάμης. Ο λόγος μη
αφής του μεγγαλύτερου μεετασεισμού από το όργα
ανο του Ληξο
ουρίου ήταν η πλήρωση της
τ μνήμης
καταγρα
0, Geotech IInstr.) λόγω πλούσιας μετασεισμικής ακολουθ
θίας και δια
ακοπής της
του οργάνου (A800
διαδικτυακής

Εικόνα
α 2. Τα κτήρια
α των δημαρ
ρχείων Ληξου
υρίου (πάνω αριστερά) κα
αι Σάμης (πά
άνω δεξιά) όπ
που είναι
εγκατεεστημένοι οι δύο επιταχυ
υνσιογράφοι και οι αντίσττοιχοι χάρτες των πόλεω
ων με σημειω
ωμένες τις
σεις εγκατάσττασης.
θέσ
επικοινω
ωνίας, ώστε να μεταβιβαστούν τα
α δεδομένα
α στο Γεωδ
δυναμικό Ιννστιτούτο. Α
Αντίθετα ο
επιταχυννσιογράφος της Σάμης (CMG‐5TDEE, Guralp Syystems), μετταβιβάζει συνεχώς
σ
τα δεδομένα,
διαθέτει δε αρκετή μ
μνήμη ώστε να περιλάβεει καταγραφέές για μεγάλλο χρονικό διιάστημα. Στη
ην εικόνα 2
στιγμιότυπα της 24ωρης συνεχούς καταγραφής ττου επιταχυννσιογράφου της Σάμης
παρουσιιάζονται τα σ
η
την 26 Ιανουαρίου
Ι
ο σεισμό, τους ισχυρότερους μετασεεισμούς (από
ό 13:55 GMTT και μετά)
με τον κύριο
η
αλλά καιι πλήθος μεττασεισμών μικρότερων
μ
μ
μεγεθών καιι την 31 Ιαννουαρίου με εμφανή τηνν ελάττωση
του αριθ
θμού και του μεγέθους τω
ων μετασεισμ
μών.
Περαιτέρ
ρω παρουσιά
άζεται η προ
οκαταρκτική ανάλυση τω
ων καταγραφ
φών από του
υς επιταχυνσ
σιογράφους
του Ληξο
ουρίου και τη
ης Σάμης.
Κωδικός κα
αταγραφής
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Η επεξερ
ργασία των δεδομένων από τους επιταχυνσιογράφους συ
υνεχίζεται απ
πό το προσ
σωπικό του
Γεωδυνα
αμικού Ινστιττούτου.

Εικόνα 2
2. Στιγμιότυπ
πα 24ωρης κα
αταγραφής ττου επιταχυνσιογράφου ττης Σάμης τη
ην 26η Ιανουα
αρίου 2014
η
(αρισ
στερά) και τη
ην 31 Ιανουα
αρίου 2014 ((δεξιά).

Εικόνα 3.
3 Οι διορθωμένες χρονοϊϊστορίες της εδαφικής επ
πιτάχυνσης, τταχύτητας κα
αι μετατόπισ
σης για την
ης
σεισμού της 26 Ιανουαρ
ρίου 2014 (13:55 GMT, ML5.8 ) από τον
καταγραφή του κύριου σ
σιογράφο του
υ Ληξουρίου.
επιταχυνσ

Εικόνα
α 4. Τα φάσματα απόκρισ
σης για τις χρ
ρονοϊστορίες της εικόνας 3 και για συ
υντελεστή απ
πόσβεσης
5%.

Εικόνα 5.
5 Οι διορθωμένες χρονοϊϊστορίες της εδαφικής επ
πιτάχυνσης, τταχύτητας κα
αι μετατόπισ
σης για την
ης
σεισμού της 26 Ιανουαρ
ρίου 2014 (13:55 GMT, ML5.8 ) από τον
καταγραφή του κύριου σ
υνσιογράφο ττης Σάμης.
επιταχυ

Εικόνα
α 6. Τα φάσματα απόκρισ
σης για τις χρ
ρονοϊστορίες της εικόνας 5 και για συ
υντελεστή απ
πόσβεσης
5%.

Εικόνα 7.
7 Οι διορθωμένες χρονοϊϊστορίες της εδαφικής επ
πιτάχυνσης, τταχύτητας κα
αι μετατόπισ
σης για την
ης
καταγγραφή του μεγαλύτερου μετασεισμού της 26 Ια
ανουαρίου 20
014 (18:45 GMT, ML5.3 ) από τον
υνσιογράφο ττης Σάμης.
επιταχυ

Εικόνα
α 8. Τα φάσματα απόκρισ
σης για τις χρ
ρονοϊστορίες της εικόνας 7 και για συ
υντελεστή απ
πόσβεσης
5%.

