ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ SCOLV
1. Στους παλιούς υπολογιστές (προς το παρόν) quake 1,3 και thrass μας βγάζει την εικόνα να δώσουμε username
και passward,
ο καθένας αυτά που έχει στο λογαριασμό του στον Τομέα Γεωφυσικής (με αυτά που συνδέεται medusa, κλπ).
Στο κεντρικό μενού προκειμένου να τρέξει κάποιος το scolv: (Πάνω αριστερά το ποντίκι) - Applications - Other Seiscomp3 scolv.
2. Αν θέλουμε να συνδεθούμε από κάπου αλλού σε hydra1, quake 1,3 και thrass, τότε ανοίγουμε το πρόγραμμα
Xmin (για γραφικά) και το πρόγραμμα Bitvise client όπου θα συνδεόμαστε για να δουλεύουμε στο Seiscomp.
Συνδεόμαστε στο hydra1.geo.auth.gr (ή quake 1,3, thrass κλπ) με user και passward τα ίδια με προηγουμένως.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει στο παράθυρο που μας ανοίγει να δώσουμε την εντολή
myscolv &.
Μόλις συνδεθούμε βλέπουμε το περιβάλλον του Scolv. Το πρώτο παράθυρο που θα μας ανοίξει θα είναι στην
καρτέλα Location το οποίο θα αναφέρεται στον πιο πρόσφατο σεισμό που το σύστημα κατέγραψε και την
αυτόματη λύση που έχει υπολογίσει για αυτό τον σεισμό (χάρτης με επίκεντρο και σταθμοί που έχουν
χρησιμοποιηθεί, πίνακας με τα στοιχεία των σταθμών και πληροφορίες για σφάλματα (residual) κλπ.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΥΣΗ).
Στο μικρό παράθυρο αριστερά εμφανίζονται συνοπτικά τα στοιχεία της αυτόματης λύσης του συγκεκριμένου
σεισμού. Οι δύο επιλογές (Preferred και Current) που υπάρχουν σε αυτό το παράθυρο έχουν ισχύ όταν έχει
γίνει η ανάλυση του σεισμού και έχει υπολογιστεί η τελική λύση (preferred). Σε περίπτωση που το παράθυρο
αυτό δεν εμφανίζεται μπορούμε να το κάνουμε ορατό πηγαίνοντας στην επιλογή από το Tool Bar,
View
Show Summary.

Στην καρτέλα Events

Φαίνονται τα events που έχει καταγράψει το Seiscomp στη διάρκεια μιας ημέρας, με το πρώτο (επιλεγμένο
μπλέ) είναι το πιο πρόσφατο και αυτό που αναφέρεται στην καρτέλα Location. Στην επιλογή Last days ή στις
θέσεις From….To μπορούμε να επιλέξουμε άλλον χρονικό διάστημα για να δούμε τα events που έχουν
καταγραφεί.
Στην καρτέλα Event

παίρνουμε πληροφορίες για το event που θα έχουμε επιλέξει από τη καρτέλα Events. Για το κάθε event το
Seiscomp έχει υπολογίσει διάφορες αυτόματες λύσεις οι οποίες χρονολογικά φαίνονται δεξιά του χάρτη.
3. Διαδικασία ανάλυσης σεισμού
Από την καρτέλα Events επιλέγουμε τον σεισμό που θέλουμε να αναλύσουμε (με διπλό click).
Μας μεταφέρει στη καρτέλα Location.

Στη συνέχεια πατάμε το picker (που δείχνει το βελάκι) και μεταφερόμαστε σε μία άλλη οθόνη με τις
κυματομορφές των σταθμών τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει το seiscomp για τον υπολογισμό της αυτόματης
λύσης του event. Στις κυματομορφές φαίνονται οι αυτόματες και οι θεωρητικές φάσεις των P και S κυμάτων
(κόκκινο και μπλέ χρώμα). Η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στον αυτόματος χρόνο γένεσης.

Πατώντας Ctrl+T (ή από το Toolbar ξεκλικάρουμε την επιλογή view
τις θεωρητικές αφίξεις των P και S κυμάτων.

theoretcical arrivals) σβήνουμε οπτικά

Στη συνέχεια φορτώνουμε τα δεδομένα από όλους τους σταθμούς πατώντας το μωβ βέλος (όσο θα φορτώνει
μπορεί να φαίνονται κίτρινες)

Αν μετά την ανάκτηση των κυματομορφών από τη βάση, κάποια κυματομορφή είναι κόκκινη σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν δεδομένα για τον συγκεκριμένο σταθμό ενώ αν είναι πράσινη σημαίνει ότι έχει κατεβάσει τον
σεισμό αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το κατέβασμα όλων των δεδομένων για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Η οθόνη που δείχνει τις κυματομορφές χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο κάτω μέρος φαίνονται οι κατακόρυφες
συνιστώσες Ζ όλων των σταθμών. Με τη ροδέλα του ποντικιού καθώς και με το βελάκι (πάνω, κάτω) μπορούμε
να μετακινηθούμε σε αυτό το παράθυρο και να δούμε όλους τους σταθμούς. Για την κυματομορφή που είναι
επιλεγμένη μωβ σε αυτό το παράθυρο, θα φαίνονται στο πάνω παράθυρο οι τρεις συνιστώσες της (Z, NS, EW).
Η επιλογή των P και S αφίξεων θα γίνεται πάντα στο πάνω παράθυρο και ο κέρσορας θα πρέπει να
βρίσκεται πάντα στη συνιστώσα στην οποία θέλουμε να σημειώσουμε άφιξη (για τα P στη Z και για τα S στη
N ή E).
Στην επιλογή στο Toolbar μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορα φίλτρα στις κυματομορφές ή και να τα
αναιρέσουμε όποτε θέλουμε. Κάθε φορά που εφαρμόζουμε κάποιο φίλτρο αυτό γίνεται σε όλες τις
κυματομορφές όλων των σταθμών.

Παρακάτω φαίνονται κάποιοι συνδυασμοί με τους οποίους μπορούμε να έχουμε καλύτερη οπτική εικόνα των
κυματομορφών (Όταν χρησιμοποιούμε συνδυασμούς με τη ροδέλα θα πρέπει ο κέρσορας να βρίσκεται στην
κυματομορφή που ενδιαφερόμαστε στο πάνω παράθυρο με τις τρεις συνιστώσες)
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Μεγαλώνει το πλάτος της κυματομορφής (Amplitude Zoom in)
Μικραίνει το πλάτος της κυματομορφής (Amplitude Zoom out)
Δείχνει μικρότερο τμήμα της κυματομορφής στο παράθυρο του
χρόνου. Αυτό που επιλέγεται από τη κυματομορφή με μωβ χρώμα
στο κάτω παράθυρο, φαίνεται στο πάνω παράθυρο
Δείχνει μεγαλύτερο τμήμα της κυματομορφής στο παράθυρο του
χρόνου. Αυτό που επιλέγεται από τη κυματομορφή με μωβ χρώμα
στο κάτω παράθυρο, φαίνεται στο πάνω παράθυρο
Κάνει ότι και το Ctrl +Right
Κάνει ότι και το Ctrl +Left
Μετακινούμαστε στη κυματομορφή προς τα δεξιά και στο πάνω
παράθυρο φαίνεται το τμήμα της κυματομορφής που αντιστοιχεί
στο μωβ κομμάτι στο κάτω παράθυρο
Μετακινούμαστε στη κυματομορφή προς τα αριστερά και στο πάνω
παράθυρο φαίνεται το τμήμα της κυματομορφής που αντιστοιχεί
στο μωβ κομμάτι στο κάτω παράθυρο
Μετακινούμαστε στη κυματομορφή προς τα δεξιά αργά
Μετακινούμαστε στη κυματομορφή προς τα αριστερά αργά
Μεγαλώνει το πλάτος της κυματομορφής δείχνει μικρότερο
παράθυρο στο χρόνο
Μικραίνει το πλάτος της κυματομορφής και δείχνει μεγαλύτερο
παράθυρο στο χρόνο
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μπορείς να κάνεις zoom στη χρονική στιγμή που θέλεις, χωρίς μετακινήσεις
δεξιά-αριστερά, κάνοντας την ανάλυση πολύ πιο γρήγορη.
Επίσης με Ctl-Shift και αριστερό κουμπί σε όποιο σημείο του κάτω παραθύρου είσαι, σε μετακινεί σε
εκείνο το παράθυρο.

Αφού κάνουμε ότι θεωρούμε απαραίτητο (φίλτρα, zoom in, zoom out κλπ) για να έχουμε καλύτερη εικόνα της
κυματομορφής στη συνέχεια σημειώνουμε τις αφίξεις των P και S κυμάτων.
• Η επιλογή φάσεων είναι πιο γρήγορη αν ο αναλυτής ευθυγραμμίσει τους
χρόνους διαδρομής στις προκαταρτικές φάσεις (αυτόματες).
• Επιλέγουμε το σταθμό που θέλουμε από το κάτω παράθυρο, και πηγαίνουμε στο πάνω παράθυρο στην
Z για τα P και στη N ή E για τα S κύματα
• Από το Toolbar επιλέγουμε το σύμβολο P (ή F1) και έχοντας τον κέρσορα στην Z συνιστώσα
σημειώνουμε με διπλό αριστερό clik του mouse την άφιξη (πράσινη γραμμή). Συγχρόνως με δεξί klick
πάνω στην άφιξη των P κυμάτων μπορούμε να επιλέξουμε και το είδος της πρώτης κίνησης (Polarity:
Positive, negative, undecidable, unset) για να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό μηχανισμό γένεσης

•

Στη συνέχεια από το Toolbar επιλέγουμε το σύμβολο S (ή F2) και έχοντας τον κέρσορα στην N ή στην E
συνιστώσα σημειώνουμε με διπλό αριστερό click του mouse την άφιξη των αντίστοιχων κυμάτων
(πράσινη γραμμή)

•

Την ίδια διαδικασία συνεχίζουμε σε όλους τους σταθμούς.

Όταν τελειώσουμε τη διαδικασία του μαρκαρίσματος των φάσεων για όλους τους σταθμούς θα πρέπει
να πατήσουμε Esc για να φύγουμε και μετά το πράσινο κουμπί που βρίσκεται κάτω αριστερά του πάνω
παραθύρου

για να κάνει αποδεκτές τις αφίξεις που σημειώσαμε.

•

•

Σημείωση: Όσο είμαστε στη διαδικασία μαρκαρίσματος δεν μπορούμε να μετακινηθούμε στη
κυματομορφή (δηλαδή να κάνουμε zoom in κλπ). Αν θέλουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να φύγουμε
πρώτα με Esc από το mode του μαρκαρίσματος.
Μετά θα πρέπει να πατήσουμε από το Toolbar το κόκκινο κουμπί (όπως δείχνει το βέλος) που
βρίσκεται δεξιά για να ληφθούν υπόψη όλες οι αλλαγές (προσθέσεις, αφαιρέσεις αφίξεων) που έχουν
γίνει και να γίνει επαναυπολογισμός των χρονικών σφαλμάτων.

Στη συνέχεια αφήνουμε το παράθυρο των κυματομορφών και πηγαίνουμε στο παράθυρο του Location
(το πρώτο παράθυρο που εμφανίζεται όταν ανοίγουμε ένα event). Εκεί πατάμε το Relocate για τον
υπολογισμό του επικέντρου το οποίο απεικονίζεται στο χάρτη αλλά και όλες οι πληροφορίες στον
πίνακα που βρίσκεται αμέσως κάτω από το χάρτη (σφάλματα στο χρόνο των P και S κυμάτων).

•
•

•

Αφήνοντας το ποντίκι πάνω σε ένα σταθμό στο χάρτη, σου λέει ποιός είναι
και μπορείς να δείς τί σταθμούς πρέπει να αναλύσεις
Στο γράφημα, δεξιά του χάρτη απεικονίζονται τα σφάλματα στο χρόνο των πρώτων αφίξεων των P και
S κυμάτων για τους σταθμούς τους οποίους έχουμε χρησιμοποιήσει για τον υπολογισμό του
επικέντρου. Με διπλό δεξί κλικ πάνω σε κάθε τέτοιο σημείο μπορούμε να απενεργοποιήσουμε (ή να
ενεργοποιήσουμε τον κάθε σταθμό). Επίσης με μονό κλικ πάνω σε κάθε από αυτά τα σημεία μας
μετακινεί στη κυματομορφή του συγκεκριμένου σταθμού καθώς και στην αντίστοιχη πληροφορία που
φαίνεται στον αμέσως από κάτω πίνακα. Από τον πίνακα μπορούμε με μονό κλικ να μη
χρησιμοποιήσουμε ή να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία κάποιου σταθμού για τον υπολογισμό του
επικέντρου.
Αν χρειαστεί να πάμε να ξαναδούμε κάποιες κυματομορφές και να προσθέσουμε και άλλες αφίξεις ή
να αλλάξουμε κάποιες υπάρχοντες για τον σεισμό, θα πρέπει μετά το νέο μαρκάρισμα των νέων
αφίξεων ή την αλλαγή (εφόσον φύγουμε με Esc), να κάνουμε accept
και ξανά Relocate.

, και update the residuals

,

4. Υπολογισμός μεγεθών
•

Πρέπει να είμαστε στην καρτέλα Location. Κάτω δεξιά κλικάρουμε την επιλογή Compute Magnitudes
(αν δεν είναι ενεργή οφείλεται στο ότι δεν έχουμε κάνει Relocation τη λύση, οπότε σε αυτή τη
περίπτωση ξαναπατάμε το Relocate και μπορούμε στη συνέχεια να την επιλέξουμε).

•

Μας βγάζει το παράθυρο που φαίνονται πληροφορίες που αφορούν τους σταθμούς.

•

Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην καρτέλα Magnitudes (είναι δίπλα στο Location) και κάτω δεξιά πατάμε
την επιλογή Waveforms.

•

Οι κυματομορφές που εμφανίζονται έχουν υπολογισμένα αυτόματα μεγέθη (κόκκινο χρώμα) για το
χρονικό παράθυρο που αντιστοιχεί στο άσπρο χρώμα.

Για τον υπολογισμό του τελικού μεγέθους του σεισμού μπορούμε να ακολουθήσουμε δύο διαδικασίες :
α) Με τη χρήση των αυτόματων μεγεθών: Σε αυτή την περίπτωση ελέγχουμε όλες τις κυματομορφές (όπως φαίνεται
στο παραπάνω σχήμα) για τις οποίες έχει υπολογιστεί αυτόματο μέγεθος. Να επισημανθεί εδώ ότι το αυτόματο
μέγεθος για κάθε ένα σταθμό έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας σαν amplitude Combiner (εκεί που δείχνει το κόκκινο
βελάκι) το Average οπότε και δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή σε αυτή την περίπτωση ασχέτως αν φαίνεται η
επιλογή Max.
•

•

Αν για κάποιο σταθμό κρίνουμε ότι το αυτόματο μέγεθος είναι λανθασμένο διότι ο σταθμός έχει
κάποιο πρόβλημα και δεν θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε στον υπολογισμό του τελικού μεγέθους,
τότε πηγαίνουμε στην κυματομορφή του κάτω παραθύρου για τον συγκεκριμένο σταθμό και πατάμε το
σύμβολο
που δείχνει το κίτρινο βελάκι.
Αν για κάποιο σταθμό θεωρούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το διάστημα για τον υπολογισμό του
μέγιστου πλάτους, τότε πηγαίνουμε και επιλέγουμε τον συγκεκριμένο σταθμό από το κάτω παράθυρο,
οπότε εμφανίζονται οι δύο οριζόντιες συνιστώσες στο πάνω παράθυρο και από εκεί επιλέγουμε με τα
βελάκια το διάστημα που εμείς θεωρούμε σωστό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τώρα θα πρέπει η επιλογή amplitude
Combiner (εκεί που δείχνει το κόκκινο βελάκι) να είναι στο Average σε αυτή την περίπτωση. Στη
συνέχεια πατάμε το
(που δείχνει το πράσινο βέλος) και υπολογίζω έτσι το πλάτος για τον
συγκεκριμένο σταθμό. Η ίδια μεμονωμένη διαδικασία εφαρμόζεται και σε όσους σταθμούς χρειάζεται
Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για τους σταθμούς που δεν έχει υπολογιστεί αυτόματο μέγεθος.
Στο τέλος υπολογίζω το μέγεθος του event πατώντας το κόκκινο κουμπί

.

β) Αγνοώντας τα αυτόματα μεγέθη και υπολογίζοντάς τα ξανά:
•

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει το κουμπί Amplitude Combiner να είναι στο Average.

•

Στο κάτω παράθυρο της παραπάνω οθόνης εμφανίζονται οι σταθμοί στους οποίους έχω επιλέξει
αφίξεις P κυμάτων και επομένως θα υπολογίσω και μεγέθη ενώ στο πάνω παράθυρο φαίνονται οι δύο
οριζόντιες συνιστώσες του επιλεγμένου σταθμού (μωβ χρώμα).
Αν θέλουμε να αλλάξουμε το χρονικό παράθυρο για το οποίο να υπολογιστεί διαφορετικό μέγιστο
πλάτος κυματομορφής και επομένως να επαναϋπολογιστεί το μέγεθος:
 Πηγαίνω και μετακινώ τα μαύρα τρίγωνα που οριοθετούν την κυματομορφή του πάνω
παραθύρου για έναν σταθμό ή τα μαύρα τρίγωνα του κάτω παραθύρου για όλες τις
κυματομορφές.
 Φεύγω στη συνέχεια με Esc και κάνω accept το μέγιστο πλάτος που έχει σημειωθεί για όλες τις
χρησιμοποιούμενες κυματομορφές, πατώντας το πράσινο κουμπί
που φαίνεται στο
παράθυρο και δείχνει το βέλος. Αφού σημειώσω τα πλάτη σε όλους τους σταθμούς πατάω το
κόκκινο κουμπί .

 Το υπολογιζόμενο μέγεθος φαίνεται πάνω στην κυματομορφή με πράσινο χρώμα.
 Θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια όλες τις κυματομορφές για τους σταθμούς για τους
οποίους έχει υπολογιστεί manual μέγεθος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει
υπολογιστεί λανθασμένο μέγεθος είτε λόγω κακής καταγραφής είτε τεχνικού
προβλήματος του σταθμού. Και αυτό γιατί το πρόγραμμα υπολογίζει μέγεθος σε
οποιοδήποτε σταθμό έχει σημειωθεί άφιξη P κύματος.
 Οπότε αν για κάποιον ή κάποιους σταθμούς κρίνουμε ότι το μέγεθος είναι λανθασμένο
για κάποιον από τους παραπάνω λόγους και δεν θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε
στον υπολογισμό του τελικού μεγέθους, τότε πηγαίνουμε στην κυματομορφή του κάτω
παραθύρου για τον συγκεκριμένο σταθμό και πατάμε το σύμβολο
κίτρινο βελάκι το οποίο και κάνει απενεργοποίηση το πλάτος.
 Στη συνέχεια πατάμε πάλι το

για τον υπολογισμό του μεγέθους

που δείχνει το

Ανεξαρτήτως ποια διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του μεγέθους, στην
καρτέλα Magnitudes υπάρχει πίνακας με τα υπολογιζόμενα μεγέθη για κάθε σταθμό καθώς
και το τελικό μέσο μέγεθος του σεισμού.

Αν θέλω να επαναϋπολογίσω το μέγεθος σε έναν ή περισσότερους σταθμούς πηγαίνω ξανά στα
waveforms αλλάζω το παράθυρο μετακινώντας τα τρίγωνα και κάνουμε την ίδια διαδικασία όπως πριν.

Στην συνέχεια στην καρτέλα Location πατάω Commit για να σώσω τα πλάτη και τη τελική λύση υπολογισμού του
επικέντρου.

5. Υπολογισμός Μηχανισμών Γένεσης
 Σε κάθε Ζ συνιστώσα σημειώνουμε (είτε όταν σημειώνουμε τις πρώτες αφίξεις είτε
ανεξάρτητα) στις αφίξεις των P κυμάτων την πρώτη κίνηση (Positive, negative, undecidable,
unset) κάνοντας δεξί click πάνω στην άφιξη των P.

 Όταν τελειώσουμε με όλες τις αφίξεις πατάμε το πράσινο κουμπί









για να κάνει accept και

στη συνέχεια το κόκκινο κουμπί
Στην καρτέλα Location πατάμε Relocate.
Στην ίδια οθόνη που βρίσκεται και η καρτέλα Location, δεξιά βρίσκεται η καρτέλα First Motion.
Επιλέγοντας αυτή την καρτέλα βλέπουμε το beach ball με τους σταθμούς που λάβαμε υπόψη
και τις αντίστοιχες συμπιέσεις/αραιώσεις.
Ο αναλυτής θα πρέπει να πάει και να επιλέξει (χειροκίνητα) τα δύο επίπεδα έτσι ώστε να
διαχωρίζονται οι αραιώσεις από τις συμπιέσεις και να επιλέξει τη καλύτερη δυνατή λύση
βασιζόμενος στο σεισμοτεκτονικό καθεστώς της περιοχής.
Μετά θα πρέπει να πατήσει το κουμπί που
βρίσκεται δεξιά του beach ball για να
επιβεβαιώσουμε τη επίλυση του μηχανισμού .
Τέλος κάνουμε ξανά Commit για να σωθεί η ανάλυση του event (επίλυση του επικέντρου,
υπολογισμός μεγέθους).
Στον πίνακα που υπάρχει στο παραπάνω σχήμα αν δεν υπάρχει η στήλη με τα polarities,
μπορούμε να πάμε να τη προσθέσουμε κάνοντας δεξί click στη στήλη (+/-).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. : Για να δούμε ένα σεισμό που έχουμε αναλύσει μπορούμε να πάμε στην
καρτέλα Events, να βάλουμε το χρονικό παράθυρο που ήταν ο σεισμός (From …To) και να
επιλέξουμε την τελευταία χρονικά λύση για τον συγκεκριμένο σεισμό που είναι με status C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. : Κάθε φορά που κάνουμε Commit στέλνεται email της λύσης στα διάφορα
διεθνή κέντρα. Για αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να κάνουμε μία φορά
Commit όταν θα έχουμε ολοκληρώσει όλα τα στάδια της ανάλυσης (επίκεντρο, μέγεθος).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3. : Στη περίπτωση που δεν έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση ενός σεισμού, γίνει
κάποιος άλλος που πρέπει να αναλυθεί για την έκδοση ανακοινωθέν θα πρέπει με κάποιο
τρόπο να τον σώσουμε αλλιώς θα χαθεί όλη η ανάλυση που έχει γίνει μέχρι τότε. Σε αυτή τη
περίπτωση θα κάνουμε accept τις φάσεις και relocate και θα πάμε στο commit το οποίο
πατώντας το συνεχόμενα βγαίνει η επιλογή With additional options. Εκεί στην τρίτη επιλογή
set origin status to θα βάζουμε τον χαρακτηρισμό preliminary οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν
θα σταλεί email. Στη συνέχεια όταν θα τον αναλύσουμε κανονικά πατώντας απλά commit θα
σωθεί κανονικά και θα σταλεί και στα διεθνή κέντρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4. Αν το σύστημα δεν έχει κάνει trigger κάποιο event το οποίο έχει αναλυθεί από
κάποιο άλλο δίκτυο τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το event. Ενώ θα είμαστε στην
καρτέλα Location με δεξί κλικ πάνω στο χάρτη, μας βγάζει την επιλογή create artificial origin.
Εκεί δίνοντας Time, Lat, Lon, Depth θα μας δημιουργήσει το event όπου το χρονικό παράθυρο
που θα δημιουργεί θα είναι διάρκειας 5 min.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5. Οι σημειώσεις που ακολουθούν, αφορούν τον χαρακτηρισμό ενός event ως
dummy (ανύπαρκτου), ID (αδυναμία στον υπολογισμό επικέντρου), LD (μακρινού σεισμού).
a)Dummy event: Αν στη λίστα των event έχει καταγραφεί σεισμός με μέγεθος >2.5, που
σημαίνει ότι πρέπει να αναλυθεί και ο αναλυτής ανοίγοντάς τον διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται
σεισμός, τότε θα πρέπει εφόσον τον έχει ανοίξει από τη λίστα των events, έχει κάνει picker
όπου και είδε τις κυματομορφές, να πάει στη καρτέλα event και στο πεδίο type να επιλέξει not
existing (πάνω δεξιά).
b) ID event: Αν ο αναλυτής διαπιστώσει ότι υπάρχει σεισμός που έχει καταγραφεί σε κάποιους
σταθμούς αλλά δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια το επίκεντρο (λόγω μη καλών ή μικρού
αριθμού καταγραφών) τότε θα πρέπει πάλι από την καρτέλα event και στο πεδίο type να
επιλέξει not locatable. Στη συνέχεια θα κάνει κανονικά Commit.
c) LD event: Στην περίπτωση μακρινών σεισμών και εφόσον σημειωθούν οι P φάσεις σε όσους
σταθμούς φαίνονται, θα πρέπει όταν θα κάνουμε relocate να επιλέξουμε το πρόγραμμα
LOCSAT αντί του NonLinLoc. Το NonLinLoc το χρησιμοποιούμε σε σεισμούς του Ελληνικού
χώρου και της ευρύτερης περιοχής (μοντέλο: greece_4_layers). Το LOCSAT (μοντέλο: iasp91)
είναι καταλληλότερο για μακρινούς σεισμούς. Στη συνέχεια πατάμε συνεχόμενα το commit
και στο with additional options επιλέγουμε τον χαρακτηρισμό outside of network interest.

