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Abstract: To asses correctly distances between events in a parameter space we replace the values of
parameters with the values of their cumulative distributions. The cumulative distributions result from
the kernel estimation. We apply this approach to analyze seismicity preceding Mw6.5 Kozani-Grevena
(Greece) earthquake from 13.05.1995. The analysis reveals premonitory clustering of seismicity in the
time-distance subspace.
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WSTÊP
Trzêsienie ziemi, wstrz¹s górniczy i inne wstrz¹sy sejsmiczne opisywane s¹ pewn¹ liczba
parametrów, których wartoci okrelaj¹ po³o¿enie zjawiska sejsmicznego w wielowymiarowej przestrzeni parametrów. Parametry te mo¿emy podzieliæ na obserwable czyli parametry,
których wartoci otrzymuje siê bezporednio z obserwacji sejsmologicznych i parametry
pochodne, wyznaczane z obserwabli zazwyczaj wiêcej ni¿ jednego zdarzenia sejsmicznego. Najczêciej u¿ywane obserwable to: czas wyst¹pienia wstrz¹su t, wspó³rzêdne epicentrum (x, y), g³êbokoæ ogniska z, magnituda M, skalarny moment sejsmiczny M0, energia
sejsmiczna E.
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Czêciej u¿ywane parametry pochodne to na przyk³ad:
 czas pomiêdzy kolejnymi wstrz¹sami Wk = tk  tk1,
 geometryczna odleg³oæ pomiêdzy kolejnymi wstrz¹sami
Dk

( xk  xk 1) 2  ( yk  yk 1 )2  ( zk  zk 1) 2 ,

 geometryczna epicentralna odleg³oæ pomiêdzy kolejnymi wstrz¹sami
dk

( xk  xk 1) 2  ( yk  yk 1) 2 ,

 ró¿nica g³êbokoci kolejnych wstrz¹sów 9 k

z k  z k 1 ,

ale równie¿:
 najwiêksza magnituda w sta³ym okresie czasu T: M max

max ^M i ` czy
T

Liczba zdarzen w T
T
i szereg innych. Z punktu widzenia sejsmologii statystycznej wszystkie te wymienione i inne
parametry s¹ zmiennymi losowymi o okrelonych rozk³adach prawdopodobieñstwa.
Wszystkie obserwable zwi¹zane s¹ z pojedynczymi zdarzeniami sejsmicznymi. Niektóre z parametrów pochodnych tak¿e mo¿na przypisaæ do zdarzeñ sejsmicznych, na przyk³ad
czas czy odleg³oæ pomiêdzy kolejnymi wstrz¹sami mo¿na przypisaæ do drugiego z tworz¹cej
je pary zdarzeñ sejsmicznych. Zestaw wartoci parametrów zwi¹zany z pojedynczym zdarzeniem sejsmicznym okrela po³o¿enie zdarzenia sejsmicznego w przestrzeni parametrów. Seria
zdarzeñ sejsmicznych to realizacja stochastycznego procesu sejsmicznego, seria wartoci parametru stowarzyszonych z kolejnymi zdarzeniami sejsmicznymi to realizacja nowego procesu stochastycznego  procesu parametru.
Badanie grupowania zdarzeñ w procesie sejsmicznym wymaga rozwa¿enia wzajemnych po³o¿eñ zdarzeñ. W przypadku jednoparametrowym grupowanie oznacza uzyskiwanie
przejciowo, dla krótkiego fragmentu procesu parametru, wartoci parametru anomalnie bliskich w porównaniu z typowym d³ugookresowym stopniem podobieñstwa takich wartoci.
Gdy proces parametru jest stacjonarny, wówczas ten niezgrupowany d³ugookresowy stopieñ
podobieñstwa wyra¿any jest rozk³adem prawdopodobieñstwa parametru. Tylko gdy rozk³ad
parametru jest równomierny, stopieñ grupowania reprezentuje ca³kowicie wielkoæ o jak¹
zostaje zmniejszona ró¿nica pomiêdzy wartociami parametru dla kolejnych wstrz¹sów. Przy
innych rozk³adach stopieñ grupowania jest zwi¹zany nie tylko z ró¿nic¹ wartoci, ale i z wartociami parametru. Dlatego analizy grupowania zjawisk w przestrzeni utworzonej przez wybrany zestaw parametrów napotykaj¹ podstawowy problem z prawid³owym okreleniem w tej
przestrzeni odleg³oci pomiêdzy kolejnymi zdarzeniami, zwi¹zany z faktem, i¿ rozk³ady parametrów s¹ ró¿ne i niezmiernie rzadko równomierne. Rozk³ad czasu pomiêdzy zdarzeniami jest
zazwyczaj modelowany rozk³adem wyk³adniczym, Weibulla, logarytmiczno-normalnym lub
Brownian passage-time. Rozk³ad magnitudy  wyk³adniczym, dwuwyk³adniczym lub logarytmiczn¹ transformat¹ rozk³adu gamma. Rozk³ady wspó³rzêdnych ogniska i geometrycznych odleg³oci pomiêdzy wstrz¹sami w ogóle nie s¹ modelowane parametrycznie, gdy¿ zale¿¹
od specyficznej dla strefy sejsmogenicznej geometrii elementów tektonicznych.
 aktywnoæ sejsmiczna w okresie czasu T: O
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W niniejszej pracy wprowadzamy metodê transformacji parametrów wstrz¹sów sejsmicznych, która rozwi¹zuje przedstawiony problem zró¿nicowania i niekompatybilnoci skal
tych parametrów. Wszystkie parametry maj¹ po transformacji taki sam d³ugookresowy rozk³ad  rozk³ad równomierny na odcinku [0, 1]. Dziêki temu odleg³oæ pomiêdzy dwoma dowolnymi wstrz¹sami (A) i (B), w transformowanej przestrzeni parametrów jest poprawnie
mierzona ka¿d¹ z powszechnie znanych miar potêgowych
dist

ª DM ( A)
( B)
«¦ k 1 uk  uk
«¬

pº

1r

»
»¼

H ( A) H ( B )

(r = p  Minkowskiego, r = p = 2  Euklidesa, r = p = 1  miejska), gdzie u , u to wektory
stanu odpowiednio wstrz¹sów (A) i (B) w transformowanej przestrzeni parametrów, a DM
jest wymiarem przestrzeni parametrów.

METODA
Jeli dystrybuanta zmiennej losowej ; jest F;([), to w wyniku transformacji wartoci z próby
{[i} w {ui = F;([i)}, otrzymujemy wartoci {ui} zmiennej losowej U, o rozk³adzie równomiernym w przedziale [0, 1]. Znaj¹c wiêc rozk³ady prawdopodobieñstwa wszystkich parametrów tworz¹cych badan¹ przestrzeñ parametrów wstrz¹sów sejsmicznych
mo¿na jednoH
H
-jednoznacznie zamieniæ wektory stanu wszystkich wstrz¹sów [(i ) w wektory stanu u (i ) ,
których ka¿da sk³adowa jest elementem próby pochodz¹cej z rozk³adu równomiernego w przedziale [0, 1]. Sk³adowe s¹ wiêc ca³kowicie porównywalne. Dla wyjanienia tej w³asnoci
za³ó¿my, ¿e jedna sk³adowa wektora stanu to energia sejsmiczna E, której dystrybuanta rozk³adu prawdopodobieñstwa jest FE(E), a inna sk³adowa to szerokoæ geograficzna ogniska X
z dystrybuant¹ FX(X). Niech dwa wstrz¹sy maj¹ wartoci tych sk³adowych/parametrów odpowiednio {E(1),X(1)} i {E(2),X(2)}. Wartoci FE(E(1)), FX(X(1)), FE(E(2)), FX(X(2)) nale¿¹ do przedzia³u [0, 1] i s¹ porównywalne w tym sensie, i¿ jeli |FE(E(1))FE(E(2))|=2×|FX(X(1))FX(X(2))|
to te dwa wstrz¹sy s¹ dwa razy dalej od siebie w szerokoci geograficznej ni¿ w energii sejsmicznej. Odleg³oæ pomiêdzy tymi dwoma wstrz¹sami w przestrzeni (E,X) mo¿e byæ wyra( 1)
( 2) 2
( 1)
( 2) 2
¿ona miar¹ Euklidesa [ FE ( E )  FE ( E )]  [ FX ( X )  FX ( X )] .

W ogólnoci jednak rozk³ady probabilistyczne parametrów wstrz¹sów sejsmicznych,
a wiêc dystrybuanty tych parametrów nie s¹ znane. Dlatego jako podstawê powy¿szej transformacji wykorzystujemy bezmodelowe estymaty funkcji gêstoci rozk³adu prawdopodobieñstwa; konkretnie nieparametryczne, adaptacyjne estymatory j¹drowe z gaussowsk¹ funkcj¹
j¹drow¹ (Silverman 1986). Jeli {[1, [2,..., [n} s¹ wartociami parametru ; dla obserwowanej
d³ugookresowo serii wstrz¹sów sejsmicznych, a ; jest zmienn¹ ci¹g³¹ zdefiniowan¹ w przestrzeni 1, to wspomnianego typu estymator dystrybuanty jest
Fˆ ([,{[i })
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gdzie:

h 
{Oi, i = 1,..., n} 

)( w)

1

wspólny czynnik g³adkoci,
lokalne wagi poszerzaj¹ce funkcje j¹drowe w s³abo opróbowanych
przedzia³ach wartoci (Orlecka-Sikora & Lasocki 2005),

2
w 9
e 2 d9

 dystrybuanta standardowego rozk³adu Gaussa.

³

2S  f

Czynnik g³adkoci, h, dobierany jest tak, by jego wartoæ minimalizowa³a sca³kowany
kwadrat ró¿nicy pomiêdzy estymat¹, a rzeczywist¹ funkcj¹ gêstoci prawdopodobieñstwa
f

³f[ fˆ ([)  f[ ([)] 2 d [

min (np. Bowman et al. 1984). Dla gaussowskiej funkcji j¹drowej war-
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(Kijko et al. 2001).
Lokalne wagi oblicza siê wzorem Oi

*
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Gdy dziedzin¹ zmiennej losowej ; jest skoñczony przedzia³ [[*,[*] trzeba zmodyfikowaæ estymatê funkcji gêstoci. W tym celu potraja siê próbê i zbiór wartoci {2[*  [1,
2[*  [2, ..., 2[*  [n, [1, [2, ..., [n, 2[*  [1, 2[*  [2, ..., 2[*  [n} wykorzystuje siê do wyznaczenia czynnika g³adkoci h i lokalnych wag {Oi}. Estymator dystrybuanty w tym przypadku jest:
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Figura 1 przedstawia przyk³adowe wyniki wy¿ej opisanej transformacji dla d³ugookresowych wartoci geometrycznej odleg³oci epicentralnej pomiêdzy kolejnymi wstrz¹sami i magnitudy wstrz¹sów. Wartoci obserwowane pochodzi³y z ca³kiem ró¿nych rozk³adów prawdopodobieñstwa, co obrazuj¹ ich histogramy po lewej stronie rysunku. Po transformacji wartoci
parametrów wstrz¹sów nale¿¹ do jednakowych populacji o rozk³adzie równomiernym w prze-
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dziale [0, 1], co implikuje statystyczn¹ identycznoæ ich histogramów przedstawionych po
prawej stronie rysunku.

Fig. 1. Przyk³ad przedstawianej transformacji parametrów wstrz¹sów sejsmicznych: A) histogram
obserwowanych odleg³oci epicentralnych miêdzy kolejnymi wstrz¹sami; B) histogram transformowanych odleg³oci epicentralnych miêdzy kolejnymi wstrz¹sami; C) histogram obserwowanych wartoci
magnitudy; D) histogram transformowanych wartoci magnitudy
Fig. 1. An example of the presented transformation of seismic event parameters: A) histogram of the
observed epicentral distance between every two consecutive events; B) histogram of the transformed
epicentral distance between every two consecutive events; C) histogram of event magnitude, D) histogram of the transformed event magnitude

ANALIZA GRUPOWANIA T£A SEJSMICZNEGO
PRZED DU¯YM TRZÊSIENIEM ZIEMI
Prezentowan¹ metodê transformacji parametryzacji procesu sejsmicznego zastosowano do
badania chwilowego, anomalnego gromadzenia wstrz¹sów t³a sejsmicznego, w okresie poprzedzaj¹cym wyst¹pienie du¿ego trzêsienia ziemi. W wielu publikacjach przedstawiane by³y
charakterystyczne zmiany rozk³adu pojedynczych lub jednakowo skalowalnych parametrów
s³abszych wstrz¹sów przed silnym trzêsieniem ziemi (np. Bowman et al. 1998, Evison &
Rhoades 2002, King & Bowman 2003, Ogata 2005). Transformacja parametrów w wartoci
ich dystrybuant stwarza mo¿liwoæ przyjrzenia siê zmianom rozk³adu zachodz¹cym równoczenie w kilku ró¿nie skalowalnych parametrach. W niniejszej pracy rozwa¿ane s¹ jedynie
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dwuwymiarowe podprzestrzenie przestrzeni parametrów, a identyfikacja anomalnych skupisk dokonywana jest tylko poprzez inspekcjê wizualn¹.
Analizie poddano obserwacje sejsmiczne z rejonu miast Kozani i Grevena w Grecji,
w których 13 maja 1995 roku wyst¹pi³o trzêsienie ziemi o magnitudzie Mw6.5. Badan¹ seriê
sejsmiczn¹ wyodrêbniono z katalogu sejsmicznego Geophysics Department Uniwersytetu
Arystotelesa w Salonikach (Papazachos et al. 2007). Sk³ada³a siê ze zjawisk sejsmicznych,
które wyst¹pi³y od 23.04.1981 do czasu wyst¹pienia wstrz¹su g³ównego (13.05.1995), których epicentra znajdowa³y siê w kwadracie o rodku w epicentrum wstrz¹su g³ównego i boku
200 km oraz których magnitudy by³y nie mniejsze ni¿ 3.0 (Fig. 2). Seria kompletna, licz¹ca
1260 wstrz¹sów, zosta³a sparametryzowana: wspó³rzêdn¹ x epicentrum, wspó³rzêdn¹ y epicentrum, magnitud¹, czasem pomiêdzy kolejnymi wstrz¹sami, geometryczn¹ odleg³oci¹ pomiêdzy epicentrami kolejnych wstrz¹sów, odleg³oci¹ epicentralna do wstrz¹su g³ównego.
Czas i odleg³oæ epicentralna pomiêdzy wstrz¹sami przypisywane by³y do póniejszego z tworz¹cej je pary wstrz¹sów.

Fig. 2. Obszar wokó³ epicentrum trzêsienia ziemi Mw6.5 Kozani-Grevena (Grecja) z 13.05.1995,
z którego pobrano dane do badañ poprzedzaj¹cego grupowania t³a sejsmicznego. Kó³kami oznaczono
po³o¿enia epicentrów wstrz¹sów t³a. Wielkoæ kó³ka odpowiada wielkoci magnitudy wstrz¹su. Du¿a
gwiazda w rodku obszaru wskazuje epicentrum wstrz¹su g³ównego
Fig. 2. The area around the epicenter of Mw6.5 Kozani-Grevena (Greece) earthquake from 13.05.1995,
from which the data for studies of the premonitory clustering of background seismicity have been collected. The circles indicate locations of the epicenters of background seismicity events and scale with
the event magnitude. The big star in the center marks the main shock epicentrum

W pierwszym etapie analizy ca³e serie parametrów u¿ywano do rekonstrukcji dystrybuant tych parametrów (Równania (1) i (3)). Dalej przegl¹dano po³o¿enia pierwszej grupy 200
kolejnych wstrz¹sów na p³aszczynie transformat dwóch wybranych parametrów. Nastêpnie
to okno 200 wstrz¹sów przesuwano o 10 wstrz¹sów. Operacjê powtarzano a¿ do zakoñczenia serii.
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Wyrane wizualnie grupowanie siê zjawisk serii przed wstrz¹sem g³ównym stwierdzono jedynie na p³aszczynie tworzonej przez parê: czas pomiêdzy kolejnymi wstrz¹sami 
odleg³oæ epicentralna pomiêdzy kolejnymi wstrz¹sami. Na figurze 3 przedstawiono cztery
etapy anomalnego grupowania siê wstrz¹sów na p³aszczynie tych dwóch parametrów.

Fig. 3. Anomalne grupowanie siê wstrz¹sów t³a sejsmicznego w uk³adzie: czas pomiêdzy kolejnymi
wstrz¹sami  odleg³oæ epicentralna pomiêdzy kolejnymi wstrz¹sami, przed trzêsieniem ziemi
Kozani-Grevena z 13.05.1995. Kolejne rysunki przedstawiaj¹ stan w okresach coraz bli¿szych
wstrz¹su g³ównego
Fig. 3. Anomalous clustering of the background seismicity on the interevent time  interevent epicentral distance plane before the Kozani-Grevena earthquake from 13.05.1995. The consecutive plots present
the distribution in periods more and more closer to the main shock occurrence time

W miarê zbli¿ania siê wstrz¹su g³ównego wstrz¹sy t³a sejsmicznego grupuj¹ siê w prostok¹cie [0.0, 0.25]×[0.0, 0.35], czyli w strefie ma³ych wartoci badanych parametrów. Taka
tendencja oznacza wiêc równoczesne zwiêkszanie aktywnoci (liczby zjawisk na jednostkê
czasu) i sk³onnoæ do lokowania kolejnych wstrz¹sów bli¿ej poprzednich.
Oczywistym jest, ¿e jeden przypadek anomalnego grupowania t³a sejsmicznego na p³aszczynie tych dwóch parametrów przed silnym trzêsieniem ziemi nie tworzy nowej metody
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przewidywania trzêsieñ ziemi. Niemniej uzyskane wyniki mo¿na uznaæ za obiecuj¹ce. Oczywistym jest równie¿, ¿e wizualna inspekcja jest najmniej efektywnym sposobem badania anomalnego grupowania, praktycznie mo¿liwym do zastosowania jedynie w przypadkach dwuwymiarowych. Niemniej ju¿ w tak prosty sposób pokazano, ¿e mo¿na wyjæ ponad
dotychczasowe badania jednowymiarowe. W dalszych pracach prezentowane podejcie do
analizy grupowania zostanie uzupe³nione algorytmicznymi metodami identyfikacji skupisk
w przestrzeniach wielowymiarowych.
Podziêkowania: Praca ta zosta³a wykonana w ramach projektu badawczego specjalnego PBS-Grecja/10/2007, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w latach 20072009.
Praca by³a prezentowana na VII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie rodowiska organizowanej z okazji jubileuszu 90-lecia AGH na
WGGiO.
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