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ABSTRACT: Natural sources of infrasound identification using network 
seismo acoustic Plostina.
Infrasound monitoring has been selected as a standard technology for 
detecting possible nuclear explosions in accordance with the International 
Monitoring System of the Comprehensive Nuclear‑Test‑Ban Treaty. 
Recently, infrasound observation has also been applied in scientific 
research for monitoring volcanic activities and accidental chemical 
explosion (Bedard and Georges, 2000)
Infrasonic waves are generated by a large variety of natural and 
man‑made sources (Campus 2004). Natural sources include meteors, 
auroras, convective storms and lightning, tornadoes, interacting large 
amplitude ocean waves, earthquakes, icequakes, landslides, avalanches, 
the calving of icebergs and glaciers, continuously erupting and explo‑
sive volcanoes, tsunamis, waterfalls and coastal surf. Man‑made sources 
of infrasound include nuclear explosions, mining and other chemical 
explosions, the launch and re‑entry of satellites, spacecraft and rock‑
ets, aircraft, industrial sources such as exhaust fumes from industrial 
plants, oil and gas refinery flares, hydroelectric dams, wind generators 
and other cultural sources.
The Infrasound Ploştina Array (IPLOR) is an acoustic array of 2.5 km 
aperture designed and installed in 2009 in the epicentral Vrancea seis‑
mogenic area, at the Carpathian Arc bend in Romania. The Network 
belongs to the National Institute for Earth Physics (NIEP) and includes 4 
infrasound stations and 7 seismic stations. The purpose of this study is to 
analyze the ability of Ploştina infrasound array (Romania) to detect and 
discriminate local earthquakes accidental chemical explosion. Ploştina 
description of the network and signal processing procedures are dis‑
cussed in Section 2, data and methods. The results of this study are 
presented in Section 3 and the discussion eventually final conclusions. 
KEYWORDS: infrasound, waves, signal, station, research.
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Monitorizarea infrasunetelor a fost aleasă ca o tehnologie stan‑
dard pentru detectarea posibilelor explozii nucleare, în conformitate cu 
Sistemul Internaţional de Monitorizare al Tratatului experienţelor nucle‑
are. Recent, observaţiile de infrasunete au fost, de asemenea, utilizate în 
domeniul cercetării ştiinţifice de monitorizare a activităţilor vulcanice şi 
exploziilor chimice accidentale (Bedard și Georges, 2000)

Undele infrasonore sunt generate de o mare varietate de surse natu‑
rale şi artificiale (Campus 2004). Surse naturale includ meteori, aurore, 
furtuni convective şi fulgere, tornade, cutremure, alunecări de teren, ava‑
lanşe, erupţii vulcanice, tsunami, cascade. Sursele artificiale de infrasunete 
includ explozii nucleare, explozii de carieră şi de mină şi explozii chimice 
accidentale, lansarea şi reintrare de sateliţi, nave spaţiale şi rachete, avi‑
oane, surse industriale, cum ar fi gazele de eşapament din instalaţiile 
industriale, rachete de semnalizare de rafinare de gaze, baraje hidroelec‑
trice, generatoare eoliene şi altele.

Tabelul 1 oferă o listă a celor mai importante tipuri de unde infraso‑
nore observate, inclusiv gama lor de frecvenţe, şi amplitudinile maxime.

Tabelul nr. 1 – Caracteristicile infrasunetelor (Le Pichon, 2010)

Sursă de infrasunete Frecvenţa 
(Hz)

Amplitudinea maximă 
observată (Pa)

Distanţa estimată pen-
tru detecţie (km)

Explozii nucleare în 
atmosferă

0,002–20 >20 >20000

Explozii miniere 0,05–20 –5 >5000
Explozii chimice 0,05–20 –10 >5000
Poduri şi alte structuri ‑0,05–20 ‑0,5 <100
Evacuarea gazelor din 
activităţi industriale

1–20 ‑0,5 –1000

Lansare de rachete şi 
nave spaţiale

0,01–20 –5 –3000

Sateliţi spaţiali ‑0,1–10 –1 >2000
Aeronave subsonice 0,3–20 –2 <100
Aeronave supersonice 0,3–20 –10 –5000
Meteoriţi 0,01–20 >10 >20000
Aurore 0,008–20 –2 –4000
Aisberguri şi gheţari ‑0,5–8 –1 –200
Erupţii vulcanice 0,002–20 >20 >20000
Furtuni convective 0,01–0,1 ‑0,5 >1500
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Sursă de infrasunete Frecvenţa 
(Hz)

Amplitudinea maximă 
observată (Pa)

Distanţa estimată pen-
tru detecţie (km)

Cutremure ‑0,005–10 –4 >10000
Incendiile forestiere; 
mari incendii indus‑
triale

2–20 –2 –4000

Alunecările de teren, 
avalanşe

‑0,1–20 –1 –1000

Surf 1–20 ‑0,2 –250
Fulger 0,5–20 –2 –50
Tornade 0,5–20 ‑0,5 –300
Tsunami ‑0,5–2 ‑0,1 –1000
Cascade 0,5–20 ‑0,2 –200

Caracteristica generală a exploziilor chimice accidentale este aceea 
că se produc brusc. Semnalele de la explozii chimice accidentale sunt, de 
asemenea, observate din moment în moment, la staţiile de monitorizare a 
infrasunetelor IMS. Semnalul produs de aceste evenimente este în general 
similar cu cel observat la explozii miniere. Multe dintre aceste evenimente 
sunt detectate doar la distanţe regionale, dar unele explozii accidentale mai 
mari au fost detectate şi la distanţe mai mari de 5000 de km (Ceranna şi Le 
Pichon 2006 Evers şi Haak 2006, 2007).

Un exemplu de semnalele generate de o explozie chimică industrială 
este prezentată în fig. 1. Exploziile care au avut loc la un depozit de muni‑
ţie din apropierea oraşului Sliven (sud‑estul Bulgariei) în data de 5 iunie 
2012, în jurul orei 14:40 (ora locală şi a României) au fost înregistrate 
cu staţia românească de observare a infrasunetelor (IPLOR), instalată la 
Ploştina, şi cu alte câteva staţii de infrasunete europene (fig. 2). Conform 
profesorului Nikolay Miloshev, Director al Institutului de Geofizică din 
cadrul Academiei Bulgare de Ştiinţe, cea mai importantă dintre explozii 
a avut o magnitudine de 1,5 pe scara Richter (Sofia News Agency http://
www.novinite.com).

Toţi locuitorii satului Gorno Alexandrovo au fost nevoiţi să îşi pără‑
sească locuinţele. Întreaga zonă a fost închisă, pe o rază de trei kilometri. 
(fig. 3)
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Fig. nr. 2 – Localizarea exploziei din Bulgaria din data de 5 iunie 2012 ora 14.00.

Fig. nr. 3 – Explozia din 5 iunie 2012 ora 14.00 din sud‑estul Bulgariei.
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Este a şasea explozie într‑un depozit de muniţie din Bulgaria, din 
ultimii 12 ani. În iulie 2008, un depozit militar din Chelopechene, din 
apropierea Sofiei, a explodat. Această explozie a zguduit capitala Bulgariei. 
Explozia de la depozitul de muniţie a putut fi observată de la câteva sute 
de kilometri.

Reţeaua acustică cu apertura de 2.5 km (IPLOR) a fost proiectată şi 
instalată în 2009 în partea de est a României, în zona epicentrală Vrancea 
la Institutul Naţional pentru Fizica Pământului. (Fig. 4).

Fig. nr. 4 – Amplasarea reţelei infrasonore de la Ploştina, Vrancea

Configuraţia existentă la IPLOR (Infrasound Ploştina Array) cuprinde 
7 staţii seismice (PLOR): PLOR1, PLOR2, PLOR3, PLOR4, PLOR5, PLOR6, 
PLOR7 şi 7 staţii de infrasunet (IPLOR): IPL2, IPL3, IPL4, IPH4, IPH5, 
IPH6, IPH7. (Moldovan I.A, 2010). 

Datele sunt înregistrate în mod continuu la Observatorul Seismic de 
la Ploştina şi transmise în timp real, prin linii dedicate INCDFP, unde sunt 
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prelucrare de programe specializate. Comunicarea se face printr‑o fibră 
optică folosind TCP/IP pentru comunicarea de la Centrul Local situat la 
Observatorul Vrâncioaia (situat la aproximativ 7 km SE de Ploştina) şi de 
acolo la Centrul Naţional de date de la Măgurele.

Datele înregistrate cu reţea IPLOR sunt convertite automat folosind 
un program bazat pe algoritmul PMCC (metoda de corelare progresivă 
multi‑canal). Până în prezent, experienţa din România în detectarea şi 
discriminarea evenimentelor cauzate de exploziile chimice accidentale pe 
bază de observare şi de prelucrare a infrasunetelor este limitată. Integrarea 
acestor date în monitorizarea curentă şi de cercetare este în creştere în 
zilele noastre, luând în considerare integrarea lor într‑un sistem mai larg 
de avertizare a pericole naturale şi a celor provocate de om

Analiza seismo‑acustic a fost efectuată după cum urmează:
(1) în primul rând, a fost detectat semnalul infrasonor şi au fost deter‑

minate în mod automat caracteristicile lor (back‑azimut, viteza, frecvenţă) 
cu ajutorul unui detector de DFX‑PMCC în acest scop (Cansi Y, 1995);

(2) am selectat ferestra de lucru considerată acceptabilă relativ la erori 
şi ne‑am uitat pentru evenimentele care au fost detectate în cadrul aces‑
tei ferestre. Parametrii luaţi în considerare sunt sursa distanţă – PLOR, 
back‑azimutul şi timpul de călătorie (sau viteza de propagare).

Un eveniment este considerat a fi o explozie dacă parametrii săi, 
respectiv back‑azimutul şi viteza de propagare corespunzătoare undele 
sonore. Odată identificată ca explozie, semnalul este procesat cu tehnica 
„beamfit” (Fyen, j, 1989, 2001), pentru a evalua viteza şi azimutul undei în 
fereastra identificată anterior de reţea.

Pentru prelucrarea şi analiza datelor s‑a utilizat programul PTS 
Infrasound Portable Array, furnizat de către Comisia Pregătitoare a 
Organizaţiei Tratatului privind Interzicerea Totală a Testelor Nucleare 
(CTBTO). Acest program utilizează un detector automat bazat pe algorit‑
mul PMCC (Progressive Multi‑Channel Correlation).

Prelucrarea datelor înregistrate în data de 5 iunie 2012 de cele patru 
staţii din reţeaua seismo‑acustică de la Ploştina au evidenţiat existenţa unei 
explozii la un depozit de armament în sud‑estul Bulgarie la o distanţă de 
aproximativ 356 km faţă de reţea.

Datele înregistrate sunt prezentate în tabelul 2 şi reprezentate în fig. 5 
de stele. În comparaţie cu alte cercetări similare, semnale infrasonore pen‑
tru evenimentele seismice mici sau moderate sunt prea slabe pentru a fi 
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detectate de către reţeaua de la Ploştina, în timp ce, pentru exploziile chi‑
mice accidentale undele sonore sunt mai intense şi permit detectarea unor 
astfel de evenimente chiar şi la sute de kilometri distanţă. În acest fel, avem 
la îndemână un alt instrument eficient de a discrimina exploziile chimice 
accidentale de cutremurele de Pământ.

Tabelul 2. Datele înregistrate la staţiile infrasonore în data de 05 iunie 2012

Data
Timpul 

de origine 
hh:mm:ss

Timpul de 
sosire

(hh:mm:ss)

Lat.
(0N)

Lon.
(0E)

Azimutul invers
Viteza
(km/s)

Frecvenţa
(Hz)Aşteptat Observat

05 
Iunie 
2012

11:40:00

11:55:40

42.64 26.66 179.75

194.75 0.340 1.65
11:54:50 185.85 0.445 0.87
11:54:50 192.89 0.341 1.81
11:58:10 185.85 0.383 1.26

Fig. nr. 5 Azimutul invers

Azimutul invers al semnalelor înregistrate este cuprins între 1800 şi 
2100 ceea ce localizează regiunea din sud‑estul Bulgariei unde s‑a produs 
explozia.

Rezultatele obţinute sunt ilustrate grafic prin intermediul a două 
diagrame (Fig.  6): (a) fereastră cu detectarea automată a semnalul de 
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infrasunete înregistrat pe cele patru canale selectate ale reţelei de la 
Ploştina, (b) spectrograma semnalului infrasonor înregistrat pe canalul 
IPH5.

(a)

(b)

Fig. nr. 6 – Evenimentul din 05 iunie 2012, ora 14:40 ora României, 
identificat ca explozie chimică la un depozit de muniţie din sud‑estul 

Bulgariei. (Scara de amplitudine în spectrogramă este în nm)
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După analiza rezultatelor se pot exprima câteva caracteristici specifice:
(1) Timpul de călătorie pentru ca sunetul să se propage de la locul 

exploziei la reţeaua de la Ploştina (diferenţa dintre coloanele 3 şi 2 din 
tabelul 2) se corelează foarte bine cu distanţa dintre ele: fiind în medie de 
14 minute.

(2) Valorile vitezei şi a frecvenţei par a fi în parametrii caracteristici 
infrasunetelor.

(3) Amplitudinea semnalului infrasonor se corelează cu distanţa

Erupţiile vulcanice sunt fenomene naturale distribuite la nivel mon‑
dial şi sunt surse puternice de infrasunete înregistrate de către reţeaua 
IMS. Activitatea seismică este cea mai bine înregistrată înainte de erupţie 
în timpul mişcării de convecţie a magmei, în timp ce semnalele de infra‑
sunete sunt detectate în cazul începerii erupţiei atunci când craterul s‑a 
deschis. Prin urmare, semnalele seismice şi cele de infrasunete nu sunt în 
mod obişnuit observate simultan în reţeaua IMS.

Semnalele de infrasunete detectate au caracteristici diferite în funcţie 
de tipul de erupţie::

Datele IMS de infrasunet pot fi utilizate pentru aplicaţii civile pentru 
detectarea de erupţii vulcanice şi asistenţă în domeniul siguranţei aviaţiei. 
Monitorizarea erupţiilor vulcanice din zonele îndepărtate este încă o pro‑
vocare, şi posibila contribuţie a infrasunetelor la programul de avertizare 
timpurie a emisiilor de cenuşă vulcanică dezvoltat de către Organizaţia 
Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), poate ajuta la reducerea riscurilor 
de accidente catastrofale atunci când aeronave zboară prin nori de cenuşă 
(Garcés colab. 2008).

Tehnologia infrasonoră a fost folosită în principal pentru a studia eve‑
nimente specifice ca aurorele (Wilson 1973, 1975; Wilson şi alţii 2010), 
vreme severă (Bowman şi Bedard 1971), activităţii provocate de om (Liszka 
1974; Campus şi Christie 2010), meteoriţi (Revelle 1976, 2010;. Edwards 
2010), eclipsele solare (Farges şi alţii 2003), sau erupţii vulcanice (Delclos 
şi alţii 1990).

Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare Internaţional de infrasunete 
(IMS) pentru verificarea Tratatului de interzicere totală a experienţelor 
nucleare (CTBT) oferă măsurători permanente şi la nivel mondial, cu o 
calitate mare de date (Christie şi Campus 2010). Staţiile acţionează ca nişte 
antene acustice foarte sensibile furnizând unghiul de azimut şi viteza de 
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fază orizontală pentru orice semnal coerent extras din zgomotul de fond 
(Brachet şi alţii 2010). Multe evenimente infrasore au fost analizate cu 
precizie, cum ar fi cutremurul din Sumatra (Garcés şi alţii 2005), bolizi 
super‑mari (Garcés şi alţii 2004), uragane (Hetzer şi alţii 2008, 2010), 
cutremure (Le Pichon şi colab. 2003), şi vulcani (Evers şi Haak 2001).

Situat pe insula Sicilia din Italia, în apropiere de oraşele Messina şi 
Catania, vulcanul Etna are înălţimea de 3.340 m, fiind cel mai înalt şi cel 
mai activ vulcan din Europa. Se estimează că vulcanul erupe la fiecare 3 
luni, şi că la fiecare aproximativ 150 de ani sunt distruse şi localităţi. Având 
o activitate de peste 6000 de ani, vulcanul Etna este vulcanul activ cu cea 
mai lungă perioadă de activitate (fig. 7). 

Fig. nr. 7. Localizarea erupţiei vulcanului Etna din data de 15 noiembrie 2011.

După un interval de 23 de zile de repaus, vulcanul Etna s‑a reactivat 
în dimineaţa zilei de 15 noiembrie 2011 pentru a 18‑a oară de la începutul 
anului 2011. Faza culminantă a durat aproximativ o oră şi s‑a terminat des‑
tul de brusc. Cenuşa şi lava au afectat flancul de sud‑est, inclusiv oraşele 
Zafferana Etnea şi Acireale.

Primele semne de activitate eruptivă s‑au observat la New SEC, prin 
intermediul camerei de monitorizare termică a INGV – Osservatorio Etneo 
(Catania), la Montagnola, la aproximativ 3,5 km sud de cratere, la scurt 
timp după ora locală 06:00 GMT, atunci când o mică anomalie termică a 
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apărut la capătul inferior al fisurii pe flancul de sud‑est al conului. Această 
anomalie a crescut lent. La ora 08:00 GMT a început activitatea. Această 
activitate a continuat în următoarele aproximativ trei ore, în timp ce fluxul 
de lavă se răspândea în mai multe direcţii de la baza de sud‑est a conului, 
avansând doar câteva sute de metri. La aproximativ 10:55 GMT, activitatea 
a arătat o creştere marcantă şi rapidă, atât în interiorul craterului cât şi de‑a 
lungul fisurii externe, şi la scurt timp după ora 11:00, fântâni de lavă s‑au 
înălţat de la crater, însoţite de intensificarea de emisii de cenuşă. 

La aproximativ 11:30 GMT emisia de cenuşă a crescut semnificativ, 
mai ales de la un orificiu situat în partea de sud‑est a New SEC, şi o coloană 
de cenuşă şi gaze naturale s‑a înălţat la mai mulţi kilometri deasupra crate‑
rului Etna înainte de a fi îndoit de vânt. Faza de activitate mai intensă a avut 
loc între 11:45–12:15 GMT, când avalanşa de lavă incandescentă a ajuns la 
înălţimi de aproximativ 800m deasupra craterului.

La ora 12:25 GMT, erupţia a început să se diminueze, iar apoi brusc a 
încetat la 12:29, pentru a fi urmat de emisie de cenuşă pasiv, care a durat 
până la scurt timp după 13:00.

Lava produsă prin acest episod eruptiv a urmat aceeaşi cale ca şi cele 
emise în timpul episoadelor anterioare, spre podişul Valle del Bové, ime‑
diat la nord de creasta Serra Giannicola, aşezată la sud‑vest de Monte 
Centenari (fig. 8).

Fig. nr. 8 – Coloana erupţie produse de episodul eruptiv paroxistic din 15 
noiembrie 2011, văzut din oraşul Bronte pe flancul vestic al Etnei.
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Episodul paroxistic din 15 noiembrie a avut loc la 23 zile de la prede‑
cesorul său (23 octombrie), cel mai lung intervalul de repaus între acestea 
de la începutul lunii iulie 2011. În aproape toate celelalte privinţe, acest 
eveniment a fost o repetiţie exactă a episoadelor precedente, de durată 
similară, intensitate, şi cantitatea de produse eruptive. În cele din urmă, 
este de remarcat faptul că erupţia a început doar la o oră după un cutre‑
mur cu magnitudinea de 4 (Tireniene) coasta Siciliei, în zona dintre Capo 
d’Orlando şi Sant’Agata di Militello.

Pentru realizarea cercetării sunt folosi datele de infrasunete furnizate 
de elementele IPH4, IPH5, IPH6 şi IPH7 ale reţelei de la Ploştina. Reţeaua 
funcţionează continuu din anul 2009, iar începând cu ianuarie 2013, staţi‑
ile IPL2 şi IPL3 au fost înlocuite cu cele de tip Chaparral şi au devenit IPH2 
şi IPH3, în timp ce senzorul IPL4 a fost eliminat. 

Se aplică următoarea procedură:
– pentru eveniment au fost calculate, back‑azimut‑ul (BAZ) şi distanţa 

faţă de reţeaua IPLOR;
– folosind distanţa şi timpul de origine al evenimentului, a fost calcu‑

lată ora de sosire teoretică la IPLOR;
– pentru eveniment au fost comparate caracteristicile extrase automat 

de algoritmul PMCC din înregistrările IPLOR (parametrii observaţi ai sem‑
nalelor de infrasunete detectate) începutul teoretic şi calculat.

Pentru prelucrarea şi analiza datelor s‑a utilizat programul PTS 
Infrasound Portable Array, furnizat de către Comisia Pregătitoare a 
Organizaţiei Tratatului privind Interzicerea Totală a Testelor Nucleare 
(CTBTO). Acest program utilizează un detector automat bazat pe algorit‑
mul PMCC (Progressive Multi‑Channel Correlation).

După prelucrarea datelor înregistrate în data de 15 noiembrie 2011 de 
cele trei staţii din reţeaua de la Ploştina, s‑a constatat apariţia unei erupţii 
vulcanice a vulcanului Etna începând cu ora 12.00.

Datele înregistrate la staţiile infrasonore sunt prezentate în tabelul 3 şi 
reprezentate în fig. 9 de stele. În acord cu alte investigaţii similare, semnale 
de infrasunete pentru evenimente seismice mici sau moderate sunt prea 
slabe pentru a fi detectate de către reţeaua de la Ploştina, în timp ce, undele 
sonore ale erupţiilor vulcanice sunt mai intense şi permit detectarea unor 
astfel de evenimente. În acest fel, avem la îndemână un nou instrument 
eficient de a discrimina fenomenele asociate vremii severe de cutremure.
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Tabelul 3. Datele înregistrate la staţiile infrasonore în data de 15 noiembrie 2011

Fig. nr. 9 – Azimutul invers

Toate semnalele înregistrate de cele trei staţii seismo‑acustice au 
azimutul invers cuprins între 2100 şi 2400, ceea ce indică producerea eve‑
nimentului în regiunea vulcanului Etna.

Pentru a ilustra grafic rezultatele obţinute din analiza erupţiilor vul‑
canului Etna am selectat evenimentul produs în data de 15 noiembrie 
2011 începând cu ora 12. Am ales din prelucrarea datelor două diagrame 
(Fig. 10): (a) fereastră cu detectarea automată a semnalul de infrasunete 
înregistrat pe cele trei canale selectate ale reţelei de la Ploştina, (b) spec‑
trograma semnalului infrasonor înregistrat pe canalul IPH4.
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(a)

(b)

Fig. nr. 10 – Evenimentul din 15 noiembrie 2011, ora 12:00, identificat ca 
erupţie a vulcanului Etna. Scara de amplitudine în spectrogramă este în nm

Din analiza rezultatelor se pot identifica câteva caracteristici specifice:
(1) Timpul de călătorie pentru ca sunetul să se propage de la erupţia 

vulcanului până la reţeaua de la Ploştina (diferenţa dintre coloanele 3 şi 2 
din tabelul 3) se corelează foarte bine cu distanţa dintre ele: fiind în medie 
de 14 minute.
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(2) Valorile vitezei şi a frecvenţei par a fi în parametrii caracteristici 
infrasunetelor.

(3) Amplitudinea semnalului infrasonor se corelează cu distanţa

Christian şi colab. (2003) au arătat că în medie apar pe glob 44 de 
fulgere în fiecare secundă. Numărul de furtuni active permanente în lume 
este estimat a fi între 1.000 şi 2.000. Cea mai mare parte a activităţii este 
concentrată în zonele tropicale continentale în special în Africa (aproxi‑
mativ o treime din activitatea totală). Deoarece observaţiile sunt dificile 
în aceste zone, reţeaua IMS constituie un instrument relevant pentru 
observarea activităţii undelor legate de descărcări electrice. Scopul aces‑
tui studiu este de a analiza capacitatea reţelei de infrasunete de la Ploştina 
(România) pentru a detecta erupţiile vulcanice. Descrierea procedurilor 
de procesare şi de semnal pentru reţea de la Ploştina sunt prezentate în 
secţiunea 2, date şi metode. Rezultatele şi discuţiile acestui studiu sunt 
prezentate în secţiunea 3 iar la final concluzii.

Regiunea infrasonoră a spectrului acustic în atmosfera Pământului 
este plină de o varietate de surse naturale (Garcés şi alţii 2010). Aceste 
surse includ astfel de procese energetice cum ar fi sistemele meteorologice 
severe (tornade, uragane, etc) (Mikumo şi alţii 2010), undele oceanice 
(surf, microbarometre) (Hetzer şi alţii 2010;. Kulichkov 2010; Blanc şi alţii 
2010), erupţii vulcanice, cutremure (de Groot‑Hedlin şi alţii 2010), fulgere 
(Hauchecorne şi alţii 2010), şi Aurora (Mutschlecner şi Whitaker 2010).

Infrasunetele se propagă cu viteza sunetului, de 343 m/s la temperatura 
de 20°C în aer. Această viteza creşte odată cu creşterea temperaturii şi 
depinde de direcţia vântului, din cauza advecţie (Le Pichon, 2010).

Absorbţia sunetului în atmosferă este o funcţie de frecvenţă şi scade 
odată cu scăderea frecvenţei. Absorbţia într‑un gaz molecular este cauzată 
de două mecanisme diferite, care sunt efectele clasice şi de destindere. 
Efectele clasice sunt determinate de procesele de transport într‑un gaz. 
Acestea sunt difuzia moleculară, frecarea internă şi conducţia de căldură. 
Cele două din urmă au cea mai mare contribuţie. Efectele de destindere 
pot fi împărţite în componente de vibraţie şi de rotaţie. Atât efectele clasice 
cât şi cele de destindere sunt funcţii de frecvenţă la puterea a doua (Bass, 
1972). Din cauza scăderii rapide a atenuării cu frecvenţa, infrasunetele pot 
călători pe distanţe enorme, şi acest lucru permite identificarea sursei pe 
distanţe lungi.
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Infrasunetele produse de fulgere au fost intens studiate de observaţii 
de la sol (Few 1986). Infrasunete de joasă frecvenţă legate de vremea severă 
au fost observate, de asemenea, în ionosferă de radare de frecvenţă înaltă 
(HF) (Davies şi jones 1972). Mai recent, investigaţii noi în acest dome‑
niu au fost motivate de descoperirea de evenimente luminoase tranzitorii 
numite sprite, jeturi, sau elfi, care sunt manifestare a schimburilor de ener‑
gie intense intre troposferă, stratosferă, şi mezosferă în zonele cu furtună 
(Sentman şi Wescott 1993; Lyons şi Armstrong 2004). Infrasunete produse 
de tunete se caracterizează printr‑o dispersie de frecvenţă tipică (Liszka 
2004, Farges şi alţii 2005). Încălzirea cu câteva grade a fost estimată ca 
sursă de infrasunete (Pasko şi Snively 2007).

Reţeaua de infrasunete IMS oferă o oportunitate unică pentru infra‑
sunete şi monitorizarea undelor gravitaţionale în raport cu activitatea de 
furtună. În timpul furtunilor atmosferice (Neubert şi alţii 2008), observaţi‑
ile microbarometrice au fost efectuate într‑o staţie experimentală similară 
cu staţiile de infrasunete IMS. 

Fig. nr. 11 – Comparaţie între caracteristicile infrasunetelor şi undele 
gravitaţionale observate în timpul unei furtuni. Distanţa dintre 
impactul trăsnetului şi staţie este dată în partea de sus a figurii

O activitate intensă a undelor gravitaţionale se observă atunci când 
furtuna este deasupra staţiei. Perioada undei variază de la 5 min până la 
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1 h la maximul amplitudinii semnalului. Undele sunt apoi caracterizate 
printr‑o gamă largă de frecvenţe. O activitate intensă a infrasunetelor 
produsă de fulger este, de asemenea, înregistrată atunci când furtuna este 
aproape de staţia de înregistrare. Figura 11 prezintă comparaţia între infra‑
sunete şi undele gravitaţionale. Activitatea infrasonoră legată de fulgere 
este mai mare în cazul în care impactul cu fulgerul măsurat de Météorage 
(partea de sus a figurii) este aproape de staţie, care este în concordanţă cu 
observaţiile anterioare (Farges 2008; Assink şi alţii 2008). 

Aceste observaţii demonstrează că staţiile de infrasunete IMS oferă 
mijloace pentru a caracteriza sistemele de unde gravitaţionale produse de 
furtună.

Asocierea microseismelor (şi, prin extensie, a microbarometrelor) cu 
vremea severă a fost cunoscută de peste un secol sau mai mult (Banerji 
1930; Klotz 1910); Unele dintre primele studii complete de asociere a fur‑
tunilor şi microseismelor au fost efectuate de către Donn şi alţii, începând 
cu sfârşitul anilor 1940 (Donn şi alţii 1951, 1952), pentru a demonstra o 
legătură clară între furtuni şi microseisme.

Localitatea Ploştina este aşezată în partea nord‑estică a Subcarpaţilor 
de Curbură. Localitatea este aşezată in Subcarpaţii Vrancei la o altitudine 
de 407 m (fig. 12).

Fig. nr. 12 – Localizarea furtunii din zona Ploştina 
Vrancea din data de 19 mai 2012 ora 02.00.
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Pe raza localităţii Ploştina, judeţul Vrancea nu există staţii în reţeaua 
naţională de supraveghere meteorologică. Informaţiile meteorologice sunt 
cele înregistrate la staţiile meteorologice Lăcăuţi şi Focşani cele mai apro‑
piate de zona localităţii mai sus menţionată.

Date înregistrate în data de 19.05.2012, intervalul orar 0100‑0400 la staţia meteorologică Lăcăuţi

Date înregistrate în data de 19.05.2012, intervalul orar 0100‑0400 la staţia meteorologică Focşani

Datele de observaţie provenind de la senzorii dedicaţi fiecărui tip de 
măsurătoare, instalaţi în zona Vrancea, Observatorul Seismic Ploştina, 
sunt transmise în timp real pe linii dedicate către INCDFP unde sunt ana‑
lizate de programe specializate.

Datele înregistrate cu reţea IPLOR sunt convertite automat folosind 
un program bazat pe algoritmul PMCC (metoda de corelare progresivă 
multi‑canal). Până în prezent, experienţa din România în detectarea şi dis‑
criminarea evenimentelor cauzate de vremea severă pe bază de observare 
şi de prelucrare a infrasunetelor este limitată. Integrarea acestor date în 
monitorizarea curentă şi de cercetare este în creştere în zilele noastre, 
luând în considerare integrarea lor într‑un sistem mai larg de avertizare a 
pericole naturale şi a celor provocate de om.

Analiza seismo acustic a fost efectuată după cum urmează:
(1) în primul rând, a fost detectat semnalul infrasonor şi au fost deter‑

minate în mod automat caracteristicile lor (back‑azimut, viteza, frecvenţă) 
cu ajutorul unui detector de DFX‑PMCC în acest scop (Cansi Y, 1995);



355Identificarea surselor naturale de infrasunete cu ajutorul reţelei seismo‑acustică |

(2), am selectat fereastra de lucru considerată acceptabilă relativ la 
erori şi ne‑am uitat pentru evenimentele care au fost detectate în cadrul 
acestei ferestre. Parametrii luaţi în considerare sunt sursa distanţă – PLOR, 
back‑azimutul şi timpul de călătorie (sau viteza de propagare).

Pentru prelucrarea şi analiza datelor s‑a utilizat programul PTS 
Infrasound Portable Array, furnizat de către Comisia Pregătitoare a 
Organizaţiei Tratatului privind Interzicerea Totală a Testelor Nucleare 
(CTBTO). Acest program utilizează un detector automat bazat pe algorit‑
mul PMCC (Progressive Multi‑Channel Correlation).

După prelucrarea şi corelarea datelor înregistrate de cele patru staţii 
din reţeaua de la Ploştina, comparându‑le cu imaginile satelitare (fig. 13) 
înregistrate în data de 19 mai 2012 în zona localităţii Ploştina s‑a constatat 
apariţia unui eveniment de vreme severă (descărcări electrice) în jurul 
orei 02,50.

Fig. nr. 13 – Imagini satelitare din regiunea Vrancea, 
România din data de 19 mai 2012 (Metsat)

Datele înregistrate la staţiile infrasonore sunt prezentate în tabelul 4 
şi reprezentate în fig. 14 de stele. În acord cu alte investigaţii similare, sem‑
nale de infrasunete pentru evenimente seismice mici sau moderate sunt 
prea slabe pentru a fi detectate de către reţeaua de la Ploştina, în timp ce, în 
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cazul descărcărilor electrice locale, undele sonore sunt mai intense şi per‑
mit detectarea unor astfel de evenimente. În acest fel, avem la îndemână 
un nou instrument eficient de a discrimina fenomenele asociate vremii 
severe de cutremure.

Tabelul 4. Datele înregistrate la staţiile infrasonore în data de 19 mai 2012

Fig. 14. Azimutul invers

Toate semnalele înregistrate de cele patru staţii seismo‑acustice au 
azimutul invers cuprins între 400 şi –200, ceea ce indică producerea eveni‑
mentului în regiunea Ploştina Vrancea, acolo unde este amplasată reţeaua.

Pentru a ilustra grafic rezultatele obţinute într‑un astfel de evenimente 
de vreme severă, am selectat evenimentul produs în data de 19 mai 2012 
în jurul orei 03 deasupra localităţii Ploştina, Vrancea România.. Am ales 
din prelucrarea datelor două diagrame (Fig. 15): (a) fereastră cu detecta‑
rea automată a semnalul de infrasunete înregistrat pe cele patru canale 
selectate ale reţelei de la Ploştina, (b) spectrograma semnalului infrasonor 
înregistrat pe canalul IPH5. 

După analiza rezultatelor se pot exprima câteva caracteristici specifice:
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Timpul de călătorie pentru ca sunetul să se propage de la locul produ‑
cerii la senzorul de infrasunet (diferenţa dintre coloanele 3 şi 2 din tabelul 
4) se corelează foarte bine cu distanţa dintre ele: <0,24 min> pentru gru‑
pul de descărcări electrice situate în apropierea senzorului şi <1,4 min> 
pentru grupul de descărcări electrice situate mai departe (<a> înseamnă 
valoarea medie a lui a).

(2) Viteza şi frecvenţa sunt în parametri caracteristici ai undelor 
infrasonore.

Semnalul amplitudinii se corelează cu distanţa

(a)

(b)

Fig. nr. 15 – Evenimentul din 19 mai 2012, ora 02:50:0, identificat ca fenomen asociat 
vremii severe (descărcări electrice). Scara de amplitudine în spectrogramă este în nm
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Prin prelucrarea datelor infrasunetelor înregistrate de reţeaua 
seismo‑acustică de la Ploştina, Vrancea situată la aproximativ 356 km 
distanţă de locul producerii exploziei, am testat capacitatea acesteia de 
a detecta semnale acustice generate de explozii chimicechiar şi la câteva 
sute de kilometri. Din moment ce aceste semnale sunt de perioadă scurtă 
de timp (0.02–1.0) şi având în vedere caracteristicile senzorilor de infra‑
sunete (gama de frecvenţe, sensibilitate) instalaţi în reţeaua de la Ploştina, 
identificarea şi caracterizarea semnalelor infrasonore produse de explozi‑
ile chimice accidentale s‑a dovedit a fi aplicabilă şi utilă pentru viitoarele 
investigaţii, în ciuda amplitudinilor în general mici ale semnalelor.

Exploziile de dimensiuni similare sunt detectate utilizând algoritmul 
de corelare multi‑canal şi tehnicile de procesare a reţelei acustice. În viitor, 
vom combina datele acustice şi seismice înregistrate de Ploştina, în scopul 
de a calibra semnalele detectate şi de a spori capacitatea de discriminare 
a reţelei. Ca o consecinţă, aceste cercetări vor fi utilizate pentru a curăţa 
catalogul cutremurelor Romplus (Norris D, 2010), prin separarea eveni‑
mente artificiale din cele tectonice. Procedura este deosebit de importantă 
în identificarea şi monitorizarea pericolul creat de surse antropogene de 
poluare (uzine chimice, centrale electrice nucleare şi centrale electrice, 
rafinării, mine).

Insula Sicilia din Italia, este una dintre cele mai active zone vulcanice. 
Activitatea vulcanică este generată acolo şi de prezenţa vulcanului Etna, 
situat în apropierea oraşele Messina şi Catania. Din acest motiv, discrimi‑
narea între cutremure şi erupţiile vulcanice este de cel mai mare interes 
în această regiune.

Prelucrarea datelor infrasonore înregistrate de reţeaua seismo‑acustică 
de la Ploştina din Vrancea, situată la aproximativ 1357 km distanţă faţă de 
Insula Sicilia, au dus la testarea capacităţii reţelei de detectare a semnalelor 
acustice generate de erupţiile vulcanice din Insula Sicilia. Din moment 
ce aceste semnale sunt de perioadă scurtă de timp (0.02–1.0) şi având în 
vedere caracteristicile senzorilor de infrasunete (gama de frecvenţe, sen‑
sibilitate) instalatţi la Ploştina, identificarea şi caracterizarea semnalelor 
de infrasunete produse de erupţiile vulcanice s‑au dovedit a fi aplicabile şi 
utile pentru viitoarele investigaţii, în ciuda amplitudinii în general mici a 
semnalelor.

Erupţiile vulcanice sunt detectate utilizând algoritmul de corelare 
multi‑canale şi tehnicile de procesare ale reţelei. Într‑o etapă viitoare, vom 
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combina datele acustice şi seismice înregistrate de Ploştina, în scopul de 
a calibra semnalele detectate şi de a spori capacitatea de discriminare a 
reţelei. Procedura poate fi, de asemenea, deosebit de importantă în iden‑
tificarea şi monitorizarea pericolul creat de erupţiile vulcanice asupra 
traficului aerian în primul rând şi apoi asupra locuitorilor din zonele ime‑
diat apropiate de regiunile vulcanice.

Din prelucrarea datelor de infrasunete înregistrate de reţeaua de la 
Ploştina, rezultă că aceasta este capabilă să detecteze semnale acustice 
generate de descărcările electrice care se produc în jurul senzorilor de 
infrasunete. Aceste semnale sunt de perioadă scurtă de timp (0.004 – 
0.002). Identificare semnalelor de infrasunete produse de descărcările 
electrice se dovedesc a fi utile pentru viitoarele investigaţii privind feno‑
menele severe locale.

Fenomenele atmosferice de vreme severă (furtunile) de dimensiuni 
similare sunt detectate utilizând algoritmul de corelare multi canale. Într‑o 
etapă viitoare, aceste date vor fi utilizate în scopul calibrării semnalele 
detectate şi de a spori capacitatea de discriminare a reţelei. Rezultatele 
obţinute în urma acestor tipuri de analize a datelor pot fi deosebit de impor‑
tante în identificarea şi monitorizarea pericolului creat de vremea severă 
asupra populaţiei şi a regiunilor afectate de aceste fenomene extreme.

Prelucrarea datelor acestui studiu a fost posibilă datorită unui pro‑
gram bazat pe algoritmul corelaţiei progresive multi‑canal (PMCC), care 
ne‑au fost furnizate de CTBTO. Prelucrarea datelor a beneficiat, de aseme‑
nea, de software‑ul de procesare eveniment (PE), care a fost furnizat de 
NORSAR. Hărţi au fost create folosind software‑ul GMT (Wessel P, 1995).
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