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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Σεισμολογικός Σταθμός του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1978 και υπάγεται στον Τομέα
Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ. Αποτελεί τον κεντρικό σταθμό
ενός δικτύου 22 τηλεμετρικών σεισμολογικών σταθμών το οποίο καλύπτει το
μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Κύρια αποστολή του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ είναι η συνεχής, σε 24ωρη
βάση, παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας
του ελλαδικού χώρου και των γειτονικών περιοχών, καθώς και η ενημέρωση της
πολιτείας και του κοινού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Το σεισμολογικό δίκτυο του τομέα Γεωφυσικής άρχισε να λειτουργεί την 1η
Ιανουαρίου 1981. Αρχικά το δίκτυο αποτελούνταν από τον κεντρικό και 7
περιφερειακούς σταθμούς ενώ η μετάδοση των δεδομένων γινόταν με μισθωμένες
τηλεφωνικές γραμμές και η καταγραφή των δεδομένων γινόταν αναλογικά
(τύμπανα) και ψηφιακά (κάνοντας χρήση 12bit 32-channel ADC). Έκτοτε το
σεισμολογικό δίκτυο του ΑΠΘ έχει ακολουθήσει διάφορες φάσεις αναμόρφωσης.
Σήμερα το σεισμολογικό δίκτυο
του Τομέα Γεωφυσικής του ΑΠΘ
αποτελείται
από
22
σεισμολογικούς σταθμούς (σχήμα
1) οι περισσότεροι των οποίων
είναι εγκατεστημένοι στη βόρεια
και κεντρική Ελλάδα, ενώ 8 εξ
αυτών βρίσκονται σε νησιά του
Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους.
Όλοι οι σταθμοί μεταδίδουν τα
δεδομένα τους στον κεντρικό
σεισμολογικό
σταθμό
της
Θεσσαλονίκης σε πραγματικό
χρόνο (real-time) με διάφορες
μεθόδους
επικοινωνίας
(μισθωμένες
τηλεφωνικές
γραμμές 1020 και 1025 με τη
χρήση leased-line modems, UHF
modems, δορυφορική μετάδοση)
Στο σχήμα 2 φαίνεται η σημερινή
Σχήμα1. Το σεισμολογικό δίκτυο του ΑΠΘ
διαμόρφωση του δικτύου μετά
την πρόσφατη αναμόρφωση και
μετάβαση από το παλιό αναλογικό στο νέο ψηφιακό δίκτυο (αρχές 2003). Οι
σεισμολογικοί σταθμοί είναι εφοδιασμένοι κυρίως με βραχείας περιόδου
σεισμόμετρα Teledyne S-13 τα οποία σταδιακά αντικαθίστανται από σεισμόμετρα
ευρέος φάσματος τύπου CMG-3ESP (100s-50Hz). Για την ψηφιοποίηση του σήματος
γίνεται χρήση ψηφιοποιητών 24-bit Nanometrics (κυρίως Janus-Trident καθώς και
παλαιότερων 5 HRD24). Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται α) με modem
μισθωμένης γραμμής (μέσω ΟΤΕ) και κατάλληλους routers της εταιρείας
Nanometrics (RM4) για serial-IP conversion, β) UHF modem (ασύρματη σύνδεση)
σε IP-επίπεδο και, γ) με VSAT link (δορυφορική σύνδεση) σε IP επίπεδο για τους
σταθμούς της Σαντορίνης και της Λευκάδας. Μια επιπλέον δορυφορική σύνδεση
έχει προγραμματιστεί για τον νέο σταθμό που θα εγκατασταθεί το Μάρτιο του
2006 στη Χίο καθώς και στη Νίσυρο στο τέλος του 2006).
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Σχήμα 2. Σχηματική Δομή του σεισμολογικού δικτύου Θεσσαλονίκης.

Η χρήση του νέου συστήματος λήψης και ανάλυσης δεδομένων τα τελευταία 3
χρόνια έχει βοηθήσει πολύ στη συστηματική βελτίωση της ακρίβειας
προσδιορισμού των εστιακών παραμέτρων των σεισμών. Αν και η χρονική
περίοδος παρατήρησης είναι σχετικά μικρή, φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί
τουλάχιστον 50% βελτίωση στην ακρίβεια υπολογισμού των εστιακών
παραμέτρων. Επιπλέον η χρήση ψηφιακών δεδομένων επιτρέπει την καταγραφή
μη κορεσμένων κυματομορφών, η οποία σε συνδυασμό με τη χρήση νέων
σεισμομέτρων ευρέος φάσματος, δίνει την δυνατότητα καθορισμού περισσότερο
αξιόπιστων μεγεθών.
Τέλος, η συστηματική πλέον χρήση σταθμών 3 συνιστωσών αυξάνει την αναλογία
S/P φάσεων, βελτιώνοντας περαιτέρω την ακρίβεια στον καθορισμό των εστιακών
παραμέτρων.
Οι μελλοντικοί στόχοι είναι:
- η χωρική επέκταση του δικτύου προς τα Νότια,
- η σταδιακή αντικατάσταση των σεισμομέτρων με σεισμόμετρα ευρέος
φάσματος και
- η μετάβαση σε TCP-UDP/IP (e.g. VSAT) επικοινωνία αντί για σειριακή, ακόμα
και πάνω από τα μισθωμένα modems μέσω κατάλληλου πρωτοκόλλου (SLIP,
PPP, κλπ.).
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Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των σταθμών του σεισμολογικού δικτύου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

4

1.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.1 ΣΕΙΣΜΟΜΕΤΡΑ
1.1.1 Geotech S-13
Το Geotech Model S-13 είναι ένα βραχείας
περιόδου και υψηλής ανάλυσης σεισμόμετρο
ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις θορύβου
και σταθερότητας.
Σημαντικό πλεονέκτημα του S-13 είναι ο
μηχανικός σχεδιασμός του που επιτρέπει
επιδιορθώσεις υπαίθρου ακόμη και από
ανειδίκευτα άτομα. Αυτή η ιδιότητά του και η
αξιόλογη παρουσία του στην ύπαιθρο τα
τελευταία 30 χρόνια το κατατάσσουν ανάμεσα
στα καλύτερα σεισμόμετρα βραχείας περιόδου.
Σταθμοί:

AGG, ALN, AOS, FNA, GRG, IGT, KNT, LOS, MEV, OUR,
PAIG,SRS, THR1, THR3, THR4, THR5, THR6, XOR

Sensitivity
Natural Freq.
Damping
Zeros
Poles

629 Volts / meter / second
0.75 - 1.1 Hertz, nominally 1.0 Hz.
0.707 critical
two at zero
-4.44 + 4.44i
-4.44 - 4.44i

Σχήμα 3α. Καμπύλη απόκρισης σεισμομέτρου S-13.
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1.1.2 GURALP CMG-3ESP
Το CMG-3ESP είναι ένα συμπαγές, 3-συνιστωσών
σεισμόμετρο ευρέος φάσματος. Το αεροστεγές ατσάλινο
περίβλημα του είναι κατάλληλο για εγκατάσταση τόσο
σε βάθρο (observatory installation), όσο και κάτω από
το έδαφος καθώς και μέσα σε γεωτρήσεις.
Το CMG-3ESP έχει σχεδιαστεί να παρέχει σεισμολογικές
πληροφορίες για το πλήρες σεισμικό φάσμα από πολύ
χαμηλές συχνότητες (100sec για το δίκτυο του ΑΠΘ)
μέχρι συχνότητες 50 Hz, είναι δηλαδή κατάλληλο τόσο
για τοπικές όσο και για τηλεσεισμικές καταγραφές.

Σταθμοί:

LIT, LKD, SOH, THE (+1 στην εγκατάσταση της Χίου)

Sensitivity:
Natural Freq:
Damping:
Zeros:
Poles:

2000 Volts / meter / second
0.033 Hz. (30 seconds)
0.707 critical
two at zero
-0.147 + 0.147i
-0.147 - 0.147i

Σχήμα 3β. Καμπύλη απόκρισης σεισμομέτρου CMG-3ESP
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1.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.2 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΕΣ
1.2.1 Nanometrics HRD24
Το HRD24 ψηφιοποιεί με απόδοση 24-bit, από 1 έως 6 κανάλια δεδομένων με
sampling rate από 10Hz έως 1000 Hz. Τα δεδομένα ομαδοποιούνται σε πακέτα το
καθένα εκ των οποίων περιέχει μια κατανοητή επικεφαλίδα που αναφέρει
παραμέτρους όπως τον αριθμό της διαδικασίας, τον χρόνο καταγραφής και το
παλιότερο διαθέσιμο πακέτο.
Ένα εσωτερικό η εξωτερικό σύστημα GPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διόρθωση
χρόνου ενώ όλα τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από τον απόλυτο UTC χρόνο.
Επίσης, διαθέτει 2 σειριακές πόρτες (1 δεδομένων + 1 προγραμματισμού):
5 HRD24 (κανένα εφεδρικό): KNT,FNA,OUR,GRG,IGT

1.2.2 Nanometrics Trident-Janus
Πρόκειται για ένα ψηφιοποιητή που παρέχει πραγματική απόδοση 24-bit με
typical dynamic range 142 dB . Είναι κατάλληλος τόσο για σταθερές εφαρμογές
όσο και για εφαρμογές υπαίθρου.

Ο Trident λειτουργεί ως αμιγής μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και
παρέχει λειτουργίες ελέγχου του σεισμομέτρου κάνοντας χρήση λογισμικού όπου
μπορεί να καθορισθεί η ευαισθησία του οργάνου, να γίνει mass centering, mass
positioning, monitoring, and calibration εξ αποστάσεως. Μπορεί να δεχθεί ένα
σεισμόμετρο 3 συνιστωσών ή 3 σεισμόμετρα μίας συνιστώσας. Παράλληλα, μπορεί
να συνδεθεί με δεύτερο Trident, δημιουργώντας ένα εξακάναλο σύστημα
ψηφιοποίησης.
Ο Trident μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με ένα VSAT transceiver ή με ένα JanusIP communications controller καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές επιλογές
αποστολής δεδομένων όπως:
•
•
•
•
•

VSAT (δορυφορική σύνδεση)
RFSpread spectrum (ασύρματη σύνδεση)
Fiber optics (οπτικές ίνες)
IP/Internet
Dedicated phone lines (modem)

12 Tridents + 10 Janus (και 2+1 εφεδρικά): AGG, ALN, PAIG, SOH, SRS, LKD, LIT,
THE, MEV, XOR, AOS, LOS, THR1, THR3, THE4, THR5, THR6.
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1.2.3 Nanometrics Taurus
Tο Taurus είναι ένας νέος μικρός ευέλικτος και ελαφρύς σεισμογράφος,
κατάλληλος για φορητές αλλά και για μόνιμες εγκαταστάσεις, ο οποίος μπορεί να
συνδεθεί σε οποιοδήποτε σεισμόμετρο και να καταγράψει δεδομένα για περίπου
600 μέρες (σε εσωτερικό δίσκο ATA 1.8” 40Gb) ενώ υποστηρίζει όλες τις μορφές
επικοινωνίας όπως Internet, ασύρματη και δορυφορική σύνδεση, κλπ.
Το Taurus ενσωματώνει ένα 24-bit ADC υψηλής ανάλυσης, ένα ακριβές σύστημα
GPS και εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο
1- 40 Gbyte. Η έγχρωμη επιφάνεια
γραφικών και το πληκτρολόγιό του,
παρέχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα
πραγματικού χρόνου αλλά και στα ήδη
αποθηκευμένα, χωρίς να χρειάζεται
φορητός Η/Υ στην ύπαιθρο.
Το Taurus είναι συμβατό με 2 είδη μέσων
αποθήκευσης: compact flash και ATA
1.8" disk drives. Τα αποθηκευτικά μέσα
είναι προσβάσιμα από μια υδατοστεγή
οπή και μπορούν να ανταλλαγούν χωρίς
διακοπή της καταγραφής.
Ένας δίσκος ATA των 40 GByte παρέχει
την δυνατότητα αποθήκευσης 600 ημερών, συνεχούς καταγραφής, 3 καναλιών
στα 100sps. Μία κάρτα compact flash των 2 Gbyte παρέχει (τυπικά) ικανότητα
αποθήκευσης 1 μήνα.
Το Taurus καταγράφει επιπλέον των κυματομορφών, το συνολικό ιστορικό
προδιαγραφών, όλα τα log αρχεία και τις πληροφορίες για την ακριβή κατάσταση
των δεδομένων, του GPS, κλπ., σε ένα αρχείο δεδομένων το οποίο μπορεί να
προβληθεί χρησιμοποιώντας ένα Internet browser ενώ τα δεδομένα είναι
απευθείας προσβάσιμα σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου και του
SEED/MiniSEED.

1 Taurus: υπό εγκατάσταση στην Χίο (Μάρτιος 2006) +1 υπό παραγγελία για
Νίσυρο (μέχρι τέλος 2006)
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1.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.3 RM4 multiplexers
Οι routers αυτοί διαθέτουν 7 σειριακές πόρτες και επικοινωνούν σε επίπεδο RS232 (νέο πρότυπο ΕΙΑ-232) με τα σεισμολογικά όργανα και συγκεκριμένα είτε τους
ψηφιοποιητές τύπου HRD24 οι οποίοι
διαθέτουν μόνο σειριακή έξοδο ή τους
ψηφιοποιητές Trident των οποίων η
συσκευή επικοινωνίας Janus επιτρέπει τη
μετάδοση είτε σειριακών, είτε UDP/IP
δεδομένων.
Αφού οι σεισμολογικοί σταθμοί είναι
απομακρυσμένοι, η επικοινωνία RM-4 –
Ψηφιοποιητών γίνεται πάνω από τις
μισθωμένες γραμμές του Σεισμολογικού
Σταθμού του Α.Π.Θ. με τη χρήση modems
κατάλληλων για αναλογικές μισθωμένες
γραμμές.
2 RΜ-4 (και ένα εφεδρικό)
Σχήμα 4. Interface διαχείρισης RM4
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2.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται συνοπτικά η τοπολογία του τοπικού δικτύου του
Σεισμολογικού Σταθμού του
Α.Π.Θ. Το τοπικό δίκτυο
αποτελείται από δύο (2)
ξεχωριστά
υποδίκτυα
(subnets). Το πρώτο (C-class
155.207.061.1-255) είναι ορατό
στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή
των δεδομένων με άλλα δίκτυα
ή με σταθμούς που έχουν
εξωκείμενες διευθύνσεις IP
(π.χ.
εξωτερικοί
παροχείς
δορυφορικής σύνδεσης). Το
δεύτερο
υποδίκτυο
είναι
εσωτερικό,
έχει
ιδιωτικές
(private)
διευθύνσεις
(192.168.61.1-255) και δεν
είναι ορατό στο υπόλοιπο
διαδίκτυο.
Για
την
απομόνωση
του
εσωτερικού δικτύου χρησιμοποιούνται κατάλληλα firewalls
που επιτρέπουν την ανταλλαγή
μόνο
των
δεδομένων
σε
κατάλληλες TCP/IP και UDP/IP
θύρες. Τα δεδομένα φτάνουν
στους servers συλλογής κυρίως
Σχήμα 5. Τοπολογία τοπικού δικτύου
σε UDP/IP επίπεδο ενώ οι
Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ
αιτήσεις δεδομένων (π.χ. από
τους servers γίνονται σε TCP/IP
επίπεδο.
2.1 Μέσα επικοινωνίας (Communication media)
2.1.1 Επικοινωνία σε τοπικό δίκτυο (LAN-IP)
Σταθμοί:

THE

2.1.2 Telephone leased lines (1020 και 1025)
Χρησιμοποιούνται τα USRobotics (τώρα 3Com) Analogue Corporate Modem,
V.Everything, σε κλειδωμένη ταχύτητα 9600bps, αρκετή για 3 κανάλια 100Hz με
καλή συμπίεση, με τυπικό χρόνο κάλυψης της γραμμής της τάξης του 50%,
επιτρέποντας τόσο τη λειτουργία σε περίοδο σεισμικής έξαρσης κοντά στους
σταθμούς (μικρή συμπίεση), όσο και την ανάκτηση των δεδομένων από τις μνήμες
των ψηφιοποιητών σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης για κάποιο διάστημα.
Σταθμοί:

SOH, PAIG, SRS, GRG, IGT, AGG, ALN, FNA, KNT, OUR, LIT (Παράλληλη
αναλογική μετάδοση)
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2.1.3 2 RF (UHF) αναλογικά links (1 μονό-MEV & 1-τριπλό-XOR-AOS-LOS)
Οι αναλογικές UHF συνδέσεις ψηφιοποιούνται μέσα στον κεντρικό σεισμολογικό
σταθμό (clipped signal) και πρόκειται να αντικατασταθούν (μέσα στο 2006
σταθμός ΜΕV και XOR, το 2007 σταθμοί AOS και LOS) με ψηφιακή μετάδοση.
Σταθμοί:

XOR, AOS, LOS, MEV

2.1.4 1 RF (UHF) ψηφιακό link (UDP/IP-TCP/IP packets)
H ψηφιακή UHF σύνδεση λειτουργεί σε IP επίπεδο με νέας τεχνολογίας UHFmodem ενώ υπάρχουν και πρόσθετες RS-232 θύρες για πρόσθετες συσκευές.
Σταθμοί:

LIT

2.1.5 2 VSAT Satellite transmission (UDP/IP-TCP/IP packets)-Προσεχώς 4
Χρησιμοποιούνται δορυφορικές συνδέσεις τύπου LinkStar (για τους σταθμούς της
Σαντορίνης THR1,THR3,THR4,THR5 και THR6) και τύπου i-Direct για το σταθμό της
Λευκάδας και για όλους τους μελλοντικούς σεισμολογικούς σταθμούς (ΧίοςΝίσυρος). Η σύνδεση είναι σε επίπεδο IP με single-hop και θα μετατραπεί (στα
πλαίσια του Εθνικού Δικτύου) σε double-hop με την προσθήκη κατάλληλου
τερματικού στον κεντρικό σεισμολογικό σταθμό του ΑΠΘ.
Σταθμοί:

THR1,THR3,THR4,THR5,THR6, LKD (και προσεχώς ΧΙΟΣ [Μάρτιος 2006]
και ΝΙΣΥΡΟΣ [μέσα στο 2006])
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3.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
NAQsSERVER (NAQS v1.80)

•

Η εφαρμογή αυτή δέχεται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από τους
ψηφιοποιητές μέσω UDP/IP
Διανέμει τα δεδομένα μέσω TCP/IP
Εγγράφει τα δεδομένα στα ringbuffers
Πραγματοποιεί και ελέγχει το trigger και event detection
Ελέγχει και προβάλλει σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία State Of
Health σε συνεργασία με το λογισμικό Nanometrics Waveform και NaqsView
(σχήμα 6) client processes

•
•
•
•

Σχήμα 6. Nanometrics Waveform και NaqsView

Το λογισμικό NAQS είναι εγκατεστημένο σε 2 Sun Fire servers (primary and
backup, V-Fire 120, λειτουργικό Solaris) και δέχεται UDP/IP πακέτα είτε απευθείας
(από τους ψηφιοποιητές που χρησιμοποιούν Internet ή VSAT) ή μέσω των routers
RM-4 (από τους ψηφιοποιητές που χρησιμοποιούν modem σε μισθωμένες
γραμμές). Τα ανεπεξέργαστα (raw) δεδομένα αποθηκεύονται σε ringbuffers με
χωρητικότητα δεδομένων 2 μηνών (ή και μεγαλύτερη) για συνεχείς καταγραφές
στα 100 samples per second.
Ανιχνευτές STA/LTA επεξεργάζονται τα δεδομένα των κατακόρυφων συνιστωσών
και αρχεία δεδομένων δημιουργούνται για τουλάχιστον 3 triggers σε χρονικό
παράθυρο 40 sec.
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Εκτός του NAQS server, στο Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ έχει εγκατασταθεί
πρόσφατα το σύστημα SeisComP (Seismological Communication Processor).
Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης και ανταλλαγής πρωτογενών
σεισμολογικών δεδομένων, το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί για το δίκτυο του
GEOFON και στη συνέχεια επεκτάθηκε για το πρόγραμμα MEREDIAN κάτω από την
καθοδήγηση του GEOFON/GFZ Potsdam και του ORFEUS.
Το SeisComP είναι δομημένο ώστε να εκτελεί σε 6 βασικές ενέργειες:
Συλλογή δεδομένων,
Καταγραφή δεδομένων,
Παρακολούθηση και έλεγχο των δεδομένων,
Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τους περιφερειακούς σταθμούς,
Πρόσβαση χρηστών,
Αυτόματη (σχεδόν) σε πραγματικό χρόνο επεξεργασία δεδομένων (έλεγχος
ποιότητας, ανίχνευση γεγονότων και υπολογισμό επικεντρικών παραμέτρων
και μεγεθών).
Λογισμικό
SeedLink server, λογισμικό το οποίο υποστηρίζει TCP/IP ανταλλαγή
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω dial-up links and Internet link,
SeedLink clients, για την προβολή κυματομορφών και καταγραφή δεδομένων,
εισαγωγή δεδομένων από διάφορους ψηφιοποιητές και συστήματα συλλογής
δεδομένων (Nanometrics NAQS, Nanometrics HRD-24),
GIF converter για διαδικτυακή (WWW) προβολή κυματομορφών σε πραγματικό
χρόνο.
Πρόσθετο λογισμικό
AutoLoc – Υπολογισμός επικέντρων, μεγεθών, δημιουργία χαρτών,
ιστοσελίδων, αποστολή μηνυμάτων,
SeismicHandler - Διαδραστικό λογισμικό ανάλυσης σεισμολογικών δεδομένων.
Μέσω κατάλληλου λογισμικού (SeedlinkToUdp) δεδομένα από τους κεντρικούς
Seedlink Servers του GEOFON και 4 Βαλκανικών χωρών (Αλβανία, Βουλγαρία,
ΠΓΔΜ, Σερβία) έχουν εισαχθεί στο σύστημα καταγραφής (NAQS) του
σεισμολογικού σταθμού του ΑΠΘ. Οι σταθμοί που αντιστοιχούν στους Seedlink
Servers παρουσιάζονται στον τελικό πίνακα του δικτύου (πίνακας 1).
Παράλληλα, τα δεδομένα μεταφέρονται με κατάλληλο λογισμικό (Naqs-pluggin)
από τον NAQS server στον Seedlink server που λειτουργεί στον Κεντρικό
Σεισμολογικό Σταθμό.
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4.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Atlas s/w v.1.10 running on WinXP or Windows2000 (5 users Laboratory
license)

Όλα τα αρχεία των δεδομένων που δημιουργούνται από τον NAQS προβάλλονται
και αναλύονται σε καθημερινή βάση με τη βοήθεια του λογισμικού Atlas της
Nanometrics. Πρόκειται για ένα interactive data processing λογισμικό το οποίο
παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να καλέσει, να αναλύσει και να οργανώσει τα
σεισμολογικά δεδομένα. Το Atlas είναι γραμμένο σε Java και λειτουργεί σε
Windows XP και Linux. Το Atlas αποτελεί τη διεπιφάνεια σύνδεσης τόσο με τα
ringbuffers του Nanometrics NAQS Server όσο και με Earthworm 6.0 Oracle βάση
δεδομένων.
Ειδικότερα, παρέχει εργαλεία για προβολή κυματομορφών, προσδιορισμό
εστιακών παραμέτρων, φασματική ανάλυση και φιλτράρισμα καθώς και
διορθώσεις απόκρισης οργάνου. Το λογισμικό αυτό κάνει χρήση των φάσεων πoυ
επιλέγονται από τον αναλυτή και χρησιμοποιεί το πρόγραμμα HypoInverse για τον
προσδιορισμό των εστιακών παραμέτρων του σεισμού.

Σχήμα 7. Παράθυρο ανάλυσης ενός τοπικού σεισμού

Το Atlas είναι ένα πραγματικό client-server σύστημα στο οποίο πολλαπλοί
χρήστες μπορούν να εξάγουν συγχρόνως δεδομένα από τα ringbuffers του NAQS
αναλύοντας το ίδιο η διαφορετικά events και αποθηκεύοντάς τα στην Oracle
database.
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Επιπλέον ο χρήστης έχει την
δυνατότητα
προβολής
των
επικέντρων
σε
χάρτη
της
επιλογής του.
Η
προβολή
χαρτών
είναι
ενσωματωμένη στη διαδικασία
ανάλυσης και οι χρήστες έχουν
την δυνατότητα να βλέπουν στο
χάρτη
τα
προσδιορισμένα
επίκεντρα σε συνδυασμό με τα
time residuals, τις πρώτες
αφίξεις και άλλα δεδομένα του
κάθε σταθμού.

Σχήμα 8. Προβολή χάρτη στο Atlas

Ο
σχεδιασμός
των
φίλτρων
επιτρέπει
στον
χρήστη
να
δημιουργεί φίλτρα, υψηλών ή
χαμηλών συχνοτήτων και φίλτρα
απόκρισης οργάνου εισάγοντας
τους συντελεστές φίλτρων ή τα
poles and zeros.
Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν
να
παραχθούν
συνθετικά
σεισμογράμματα τα οποία στη
συνέχεια
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν για υπολογισμό
μεγέθους
(Wood
Anderson
simulation filters).
Σχήμα 9. Δημιουργία φίλτρων στο Atlas

Tέλος η εφαρμογη Atlas έχει την
δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδας
με τον χάρτη και τα δεδομένα του
κάθε σεισμού.
Ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να
προβάλλει στην ιστοσελίδα εκτός από
τον χάρτη με το επίκεντρο του
σεισμού και τις θέσεις των σταθμών,
τον κατάλογο με τις συντεταγμένες
των σταθμών, τον κατάλογο με τις
φάσεις P και S που έχει επιλέξει,
αλλά και τις κυματομορφές σε μορφή
jpeg αρχείων.
http://seismology.geo.auth.gr

Σχήμα10. Ιστοσελίδα
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5.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα αναλυμένα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων δομημένη σε
Oracle 8.0. Η τρέχουσα βάση αποθήκευσης είναι εγκατεστημένη σε ανεξάρτητο
υπολογιστή και για την πρόσβαση σε αυτή χρησιμοποιείται σαν διεπιφάνεια το
λογισμικό Atlas s/w v.1.10. Εκτός της τρέχουσας βάσης αποθήκευσης υπάρχουν
επιπλέον 2 backup βάσεις εγκατεστημένες σε διαφορετικό και ανεξάρτητο
υπολογιστή, οι οποίες περιέχουν τα δεδομένα των τελευταίων 2 ετών (από τότε
δηλαδή που άρχισε η λειτουργία του νέου συστήματος).
Εκτός της αποθήκευσης σε βάση δεδομένων τα αναλυμένα δεδομένα
αποθηκεύονται επίσης και σε μορφή Seed ( Standard for the Exchange of
Earthquake Data), η οποία και είναι πολύ πιο εύχρηστη καθώς προσφέρει την
δυνατότητα για άμεση αποστολή σε άλλους χρήστες, για εύκολη μετατροπή των
δεδομένων σε άλλες μορφές (π.χ. AH, CSS, ascii, SAC, SEGY, miniSeed) και κατά
συνέπεια για άμεση χρήση με άλλα προγράμματα ανάλυσης και επεξεργασίας
σεισμολογικών δεδομένων.
Περιοδικά γίνεται backup των βάσεων δεδομένων και των seed αρχείων σε
ανεξάρτητους δίσκους (εξωτερικούς, οπτικούς).

firewall

nano.geo.auth.gr
Κύριο PC αναλύσεων

firewall

192.168.61.XX
Virtual network

chaos.geo.auth.gr
Επικουρικό PC αναλύσεων

155.207.61.XX
AUTH network

firewall

oracle1.geo.auth.gr
Κύρια βάση Oracle

firewall

earth3.geo.auth.gr
Backup βάσεις Oracle

Σχήμα 11. Σχηματική παρουσίαση συστήματος αναλύσεων και βάσεων δεδομένων.
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