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МОНІТОРИНГ СЕЙСМОНЕБЕЗПЕЧНИХ РАЙОНІВ
ЗАСОБАМИ СЕЙСМІЧНОГО ГРУПУВАННЯ
д.т.н., проф. Д.В. Голкін, к.т.н. О.І. Солонець, к.т.н. О.С. Бутенко,
Ю.О. Гордієнко
В статті проведено оцінку спрямованих властивостей Української сей смічної групи для проведення моніторингу сейсмонебезпечних районів на
території України

Постановка проблеми. Останні руйнівні землетруси на Земній кулі
знову й знову доводять необхідність проведення якісного моніторингу
сейсмонебезпечних джерел з метою своєчасного попередження про можливу катастрофу або навіть її прогнозу. Аналіз сейсмічної обстановки
на території України та суміжних держав вказує на актуальність вирішення задачі моніторингу сейсмонебезпечних районів Криму та Карпат,
а також району гір Вранча (Румунія) з глибокофокусними землетрусами,
наслідки яких відчутні майже на всій території України.
На сьогодні проведення якісного дистанційного моніторингу сейсмонебезпечних джерел неможливе без застосування засобів сейсмічного
групування. Основним елементом сейсмічного групування на території
України є Українська сейсмічна група (PS-45 за міжнародною класифікацією). Однак досі не проведено досліджень спрямованих властивостей
PS-45 при контролі конкретних сейсмонебезпечних районів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження можливостей засобів сейсмічного групування щодо надання інформації про
джерела сейсмічного збурення розглянуті у роботах [1, 2]. Зокрема, в
роботі [1] з позицій загальної методології проведено оцінку спрямованих
властивостей сейсмічної групи при поданні її в якості аналога решітки пасивних приймачів. Проблеми моніторингу сейсмонебезпечних районів
торкається публікація [3]. Запропоновано варіант контрольнодіагностичної системи моніторингу сейсмічної обстановки на території
України та суміжних держав. Саме на цей варіант будуть спиратись п одальші дослідження.
Метою статті є оцінка можливості проведення моніторингу сейсмонебезпечних районів на території України та суміжних держав на пі дставі спрямованих властивостей засобів сейсмічного групування.
Основний матеріал дослідження та аналіз результатів. Викорис д.т.н., проф. Д.В. Голкін, к.т.н. О.І. Солонець, к.т.н. О.С. Бутенко, Ю.О. Гордієнко, 2004
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тання спрямованих властивостей засобів сейсмічного групування засноване на формуванні діаграми спрямованості сейсмічної групи за допом огою часових затримок ik для кожного з k напрямків та подальшого підсумовування (рис. 1). На вхід кожного з N каналів прийому надходить
послідовність S і цифрованої інформації, а на виході схеми отримується
сумарний сигнал F k. Така схема відома в радіолокації як найпростіший
пристрій для вимірювання сигналу та визначення напрямку його ро зповсюдження [4].
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Рис. 1. Система формування діаграми спрямованості сейсмічної групи

Наведена схема реалізується алгоритмічно та входить до блоку
формування діаграми спрямованості сейсмічної групи (рис. 2). При формуванні діаграми спрямованості у k-му напрямку часові затримки знаходяться з виразу
d ( ) sin  k
,
ik  i k
V
де  k,  k – азимут та кут виходу сейсмічної хвилі на поверхню, що ві драховується від нормалі до площини групи; V – швидкість сейсмічної
хвилі; d i (k ) – перераховані на кут  k відстані від елементів сейсмічної
групи з прямокутними координатами (x i, yi ) до її умовного центра
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Запропоноване рішення дозволяє реалізувати систему моніторингу
сейсмонебезпечних районів, варіант якої наведено на рис. 2. Саме завд яки використанню сейсмічного групування є змога виділяти сейсмічні
сигнали малої інтенсивності, які можуть бути в тому числі передвісн иками руйнівних землетрусів.
Для конкретних сейсмонебезпечних районів становить значний інтерес визначення спрямованих властивостей Української сейсмічної групи.
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Блок формування діаграми спрямованості

Рис. 2. Система моніторингу сейсмонебезпечних районів
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Рис. 3. Форми нормованої діаграми спрямованості PS-45
при моніторингу сейсмонебезпечних районів

Саме для неї на рис. 3 наведено реалізації діаграми спрямованості
при моніторингу районів Криму (а), Вранча (б) та Карпат (в).
Очевидно, що при моніторингу району Криму, на відміну від інших
розглянутих випадків, ширина діаграми спрямованості дещо більша, х оча й рівень бічних пелюсток є найменшим. За останньою характерист икою найбільш програє випадок контролю району Карпат. З рис. 3 (в) бачимо, що рівень бічного пелюстка з азимуту 36 градусів складає майже
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третину вихідного ефекту підсумовування. Усі наведені залежності
пов’язані в першу чергу з топологією сейсмічної групи [1].
Висновки. Таким чином, запропонована система моніторингу сейсмонебезпечних районів на території України та суміжних держав дозв олить виявляти сейсмічні сигнали – передвісники руйнівних землетрусів
завдяки використанню сейсмічного групування. Подальші дослідження
пов’язані з оптимізацією форми діаграми спрямованості сейсмічної гр упи (звуження головного пелюстка, зниження рівня бічних) за рахунок
вагових коефіцієнтів.
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