Π
Προκαταρκκτική ανάλυ
υση καταγρα
αφών επιτα
αχυνσιογρά
άφων του Γεεωδυναμικκού
Ινστιτούτο
ου για το ισ
σχυρό σεισμ
μό της 3 Φεεβρουαρίου
υ 2014 στηνν Κεφαλονιά
ά
Επ
πιμέλεια κα
αι πληροφορ
ρίες Δρ. Ι. Κα
αλογεράς (i.kalog@noaa.gr)
Την 3η Φεβρουαρίου 2014
4, στις 05:09
9 τοπική ώρ
ρα σημειώθ
θηκε ισχυρή σεισμική δ
δόνηση
ους ML5.7 στην
σ
Κεφαλλονιά. Το επίκεντρο σύ
ύμφωνα μεε το Γεωδυνναμικό
τοπικού μεγέθο
n.noa.gr, πρό
όσβαση 9/2//2014) τοποθ
θετείται δυτιικά του Ληξο
ουρίου,
Ινστιιτούτο (http:://bbnet.gein
και στην επικενντρική περιο
οχή της σειισμικής ακολλουθίας τηςς 26/1/2014
4. Η μετασεεισμική
ή Κεφαλονιά
ά (περιφέρεια
α Παλικής, κκόλπος
ακολλουθία εξακολουθεί να περιορίζεται στη δυτική
Αργο
οστολίου – Ληξουρίου, κόλπος Μύ
ύρτου). Η εεικόνα 1 είνναι ένα στιγγμιότυπο απ
πό την
ιστοσελίδα του Γεωδυναμικκού Ινστιτού
ύτου για τηνν περίοδο 2
26/1 – 9/2//2014, στην οποία
Οι εστιακές παράμετροι
π
φαίννονται τα επίίκεντρα των σεισμών τηςς περιοχής. Ο
των σεισμών είναι
αντικείμενο περα
αιτέρω υπολλογισμών καιι αναφέρονται εδώ μόνο ενδεικτικά.

ΕΕικόνα 1. Στιγγμιότυπο από
ό την ιστοσελίδα του Γεω
ωδυναμικού Ινστιτούτου που δείχνει την
εξέλλιξη της μετα
ασεισμικής ακολουθίας για την περίοδο 26/1‐9/2//2014.
Το ΓΓεωδυναμικό
ό Ινστιτούτο λειτουργεί έένα δίκτυο εεπιταχυνσιογγράφων σε εεθνική κλίμα
ακα, το
οποίίο τελευταία
α, με εθνική
ή χρηματοδό
ότηση έχει αναβαθμισττεί ποσοτικά
ά και ποιοτικά. Τα
εγκα
ατεστημένα όργανα είναι συνδεεδεμένα δια
αδικτυακά με τις εγγκαταστάσειςς του
Γεωδ
δυναμικού Ινστιτούτου στην Αθήνα
α μέσω του δικτύου Δη
ημόσιας Διοίίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”.
Μετά
ά την πρώτη
η εβδομάδα εξέλιξης
ε
της μετασεισμικκής ακολουθ
θίας, και λόγω
ω των βλαβώ
ών που
παρο
ουσίασε το Δημαρχείο Ληξουρίου ττην 1/2/2014 διακόπηκεε η διαδικτυ
υακή του σύ
ύνδεση
λόγω
ω απόφασης μεταφορά
άς του εξοπ
πλισμού. Μ
Με δεδομένη
η την πλού
ύσια μετασεεισμική
ακολλουθία και τη γειτνίαση ττων επικέντρ
ρων με τον εεπιταχυνσιογγράφο Ληξου
υρίου, η μνήμη του
οργά
άνου πληρώ
ώθηκε σχετικκά σύντομα και κατά το
ο διάστημα 1‐2/2/2014
4. Ως εκ τού
ύτου ο
ισχυρός σεισμόςς της 3/2/201
14 δεν καταγγράφηκε από
ό τον επιταχυ
υνσιογράφο του Γεωδυνα
αμικού
ο Ληξουρίου
υ. Από τους πλησιέστερο
π
ους στο
Ινστιιτούτου που ήταν εγκατεεστημένος σττο Δημαρχείο

επίκεντρο του συ
υγκεκριμένου σεισμού επ
πιταχυνσιογράφους που τον κατέγρα
αψαν αναφέέρονται
ργανο του Αρ
ανο της Σάμη
ης (Δημαρχείο
το όρ
ργοστολίου (βιολογικός καθαρισμός)) και το όργα
ο).

Εικόνα 2. Τα
α κτήρια του βιολογικού κκαθαρισμού Αργοστολίου (πάνω αρισ
στερά) και το
ου
Δημαρχείου Σά
άμης (πάνω δ
δεξιά) όπου εείναι εγκατεσ
στημένοι οι δ
δύο επιταχυννσιογράφοι και
κ οι
αντίστοιχοιι χάρτες με σ
σημειωμένες τις θέσεις εγγκατάστασηςς.
Περα
αιτέρω παρ
ρουσιάζεται η προκα
αταρκτική α
ανάλυση
επιτα
αχυνσιογράφ
φους του Αργγοστολίου κα
αι της Σάμηςς.
Κωδικός καταγραφήςς
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Η επ
πεξεργασία ττων δεδομέννων από τους επιταχυνσιογράφους σ
συνεχίζεται από
α το προσ
σωπικό
του Γεωδυναμικο
ού Ινστιτούτου.
Επιπ
πλέον, το Γεω
ωδυναμικό Ιννστιτούτο ανναβάθμισε το
ους επιταχυννσιογράφους του Αργοσ
στολίου
και του Ληξουρ
ρίου (εγκατά
άσταση στο κτήριο του
υ ΟΤΕ Ληξο
ουρίου) με σύγχρονα όργανα
ό
ττη
δυνατό
ότητα
συννεχούς
κα
αταγραφής
αγματικό
παρέέχοντας
σε
πρα
χρόνο
(http
p://accelnet.gein.noa.gr//plots/ARGA.html και h
http://accelnet.gein.noa.ggr/plots/LXR
RA.html
αντίσ
στοιχα), εγγκατέστησε νέο σύγχχρονο επιτα
αχυνσιογράφ
φο στη βό
όρεια Κεφα
αλονιά
(Κοννιδαράτα, h
http://accelneet.gein.noa.ggr/plots/ΚΟΝ
ΝΑ.html), κα
αθώς και επιταχυνσιο
ογράφο
τύπο
ου Α800 στο σεισμολογικκό σταθμό τω
ων Βαλσαμάττων.

Εικόνα 2. Στιγμ
μιότυπα 24ω
ωρης καταγρ
ραφής του επιταχυνσιο
ογράφου τη
ης Σάμης τη
ην 26η
ουαρίου 2014
4 (πάνω αρισ
στερά), την 3
31η Ιανουαρίο
ου 2014 (πάννω δεξιά), τη
ην 3η Φεβρου
υαρίου
Ιανο
η
2014
4 με τη γένεεση του δεύττερου ισχυρού σεισμού (κάτω αρισττερά) και την 9 Φεβρου
υαρίου
2014
4 (κάτω δεξιά
ά).

Εικόνα 3. Οι διορ
ρθωμένες χρονοϊστορίες της εδαφική
ής επιτάχυνσ
σης, ταχύτητα
ας και μετατό
όπισης
ης
α την καταγρα
αφή του ισχυ
υρού σεισμο
ού της 3 Φεβρουαρίου 2
2014 (03:09 GMT,
G
ML5.7 ) από
για
τον επιταχυνσ
σιογράφο το
ου Αργοστολίίου.

ΕΕικόνα 4. Τα φάσματα απ
πόκρισης για
α τις χρονοϊσττορίες της ειικόνας 3 και γγια συντελεσ
στή
α
απόσβεσης 5%.
5

Εικόνα 5. Οι διορ
ρθωμένες χρονοϊστορίες της εδαφική
ής επιτάχυνσ
σης, ταχύτητα
ας και μετατό
όπισης
ης
α την καταγρα
αφή του ισχυ
υρού σεισμο
ού της 3 Φεβρουαρίου 2
2014 (03:09 GMT,
G
ML5.7 ) από
για
τον επιταχχυνσιογράφο
ο της Σάμης.

ΕΕικόνα 6. Τα φάσματα απ
πόκρισης για
α τις χρονοϊσττορίες της ειικόνας 5 και γγια συντελεσ
στή
α
απόσβεσης 5%.
5

