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Едно от направленията за прогнозиране на земетресения е свързано с търсене-
то и установяването на сигнали-предиктори на земетресенията в сеизмичните записи. 
Използваните в настоящия момент сеизмични датчици са слабо чувствителни към сиг-
нали-предиктори на земетресения, които са „скрити“ в микросеизмичния шум. Ми-
кросеизмичният шум не съдържа монохроматични компоненти и затова традиционно 
използваният в геофизичната практика спектрален анализ за неговото изследване се 
оказва неефетивен. По тази причина се разработват различни математически методи за 
откриване в микросеизмичния шум на сигнали, предвестници на земетресения. В на-
стоящата статия е представен подход, използващ апарата на мултифракталния анализ, 
позволяващ най-детайлно да бъде описана структурата на шума в дннните от системите 
за сеизмологичен мониторинг. 
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Abstract: One of the methods for earthquake prediction is related to the search 
and detection of earthquake predictors in the seismic records. The currently used seismic 
sensors have weak sensitivity to earthquake predictors, “hidden” in the microseismic noise. 
The microseismic noise does not contain monochromatic components, and therefore the 
traditionally used in geophysical practice-the spectral analysis for its research is not effective. 
For this reason, various mathematical methods for detecting earthquake precursor signals 
in microseismic noise are being developed. This article introduces an approach using the 
multifractal analysis apparatus to describe in detail the noise structure in the seismic 
monitoring system data. 
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УВОД

За обработка на потока от данни на системите на сеизмичен мониторинг с 
цел да бъдат отделени прогностични признаци за приближаващи катастрофал-
ни промени в обкръжаващата среда се предлага използването на фракталния 
анализ на многомерните времеви редове от системите за сеизмичен монито-
ринг. Целта е установяването на ефекти на повишено кохерентно поведение, ре-
гистрирано в данните от полевите сеизмоприемници, което също може да бъде 
наречено синхронизация. Методите са разработени с цел търсене на принципно 
нови предиктори на земетресения.

Един от проблемите на анализа на данните от системите за мониторинг е 
тяхната предварителна обработка с цел получаване на „нови“ времеви редове, 
които да съдържат най-общата характеристика на данните и да са максимал-
но освободени от индивидуалните им особености. Лесен начин да се премахне 
влиянието на мащаба на данните е например тяхната нормализация, т.е. да се 
извади от стойността средната стойност на извадката и да се раздели на стан-
дартното отклонение. Възможни са и други, по-сложни методи на предварител-
на обработка, като описаните в настоящата статия, които са основани на отде-
лянето на статистически свойства на поведението на сигнала в последователни 
интервали време. Един от методите е анализът на вариаците на константата 
на Хърст (Feder, 1991), а също така на вариациите на параметрите (максимум 
и ширина на спектъра) на мултифракталните спектри на сингулярност, полу-
чени в пълзящ времеви прозорец. Тези способи на предварителна обработка 
на информацията представляват съдържанието на т.нар. фрактален анализ на 
времеви редове.

Алгоритми за обработка на геофизична информациия, насочени към опера-
тивно определяне на признаците за подготовка и прогнозиране на силни земе-
тресения по данни от вариациите на нискочестотните шумове, са представени 
в статиите на Lyubushin (2007, 2008) и са използвани в настоящото изследване. 

В статията на Ойнаков и др. (2019) е показано, че преходът от анализа на 
изходни нискочестотни микросеизмични данни към изследването на вариаци-
ите на мултифракталните статистически параметри Δα (ширина на спектъра 
на сингулярност F(α)), α (показател на Хърст) и техните спектри на сингуляр-
ност F(α), оценени в последователни „малки“ времеви прозорци (което също 
се явява и преход в област на по-ниски честоти), позволява да бъдат открити 
скрити ефекти на синхронизация преди земетресението на 28.10.2018 г. в об-
ластта Вранча, Румъния. Определянето на тези ефекти е невъзможно при ана-
лиза на сеизмичните данни с традиционите методи. Авторите посочват, че за 
станциите, намиращи се в епицентаралната зона, параметърът на Хърст (Н) се 
повишава около 3-4 дни преди земетресението, а за станциите на по-голямо 
разстояние – от 2 до 4 дни. Високи стойности на Н са установени 2-3 дни преди 
други сеизмични събития с по-малък магнитуд. Анализът на развитието във 
времето на ширината на спектъра на сингулярност показва, че всички земетре-
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сения в изследвания времеви интервал са предхождани от минимуми от 1,5 до 4 
дни. Спектрално времевите диаграми на кохерентно поведение на сеизмичния 
сигнал за всички станции, оценени във времеви прозорец 7200 минути (5 дни) 
с отместване 60 минути (1 час) за интервала време 06.–28.10.2018 г., показват 
синхронизация на станциите в епицентралната зона от 9 до 3 дни преди земе-
тресението във Вранча. За по-отдалечените станции синхронизацията на сеиз-
мичния сигнал започва 9 дни преди земетресението.

В настоящата статия е описан математическият апарат за преход от анализ 
на първичните сеизмични записи към изследването на вариациите на мулти-
фракталните статистически параметри Δα (ширина на спектъра на сингуляр-
ност F(α), α (показател на Хърст), спектър на сингулярност F(α) и спектрална 
мярка на кохерентността. Представена е и последователността от математиче-
ски операции, приложена в наши предишни изследвания, съвместено с реални 
примери от тях. 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМА

В последните години нараства броят на научните публикации, посветени 
на сеизмопрогностичните свойства на сеизмичния шум (Sobolev et al., 2008; 
Lyubushin et al., 2006). В статиите на Lyubushin (2007, 2008) са представени ре-
зултати от изследвания, които показват, че няколко дни преди силни земетресе-
ния в записите на сеизмичния шум се появява ефект на линейна синхронизация 
на колебанията в диапазона минута–десетки минути. Използван е математиче-
ският апарат за изчисляване на каноничната корелация и кохерентност, прило-
жен за анализа на вариациите на параметрите на мултифракталните спектри на 
сингулярност на вълновите форми на микросеизмичния шум. С използването 
на такъв подход са определени относително малки по продължителност ефекти 
на синхронизация на сеизмичния шум от 3 до 5 дни преди Кроницкото земетре-
сение в Камчатка (05.12.1997 г., Мw=7.8); от 3 до 7 дни преди земетресението в 
Хокайдо (25.09.2003 г., Mw=8.3) и повече от месец преди земетресенията на о. 
Суматра (26.12.2004 г. Mw=9) и Япония (11.03.2011 г., Мw=9). 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ

Под термина „случайни флуктуации“ се имат предвид постоянни колеба-
ния със сравнително неголеми амплитуди, несъдържащи както „събития“, така 
и някакви ярко изразени монохроматични компоненти.

Разумен довод за това, че сеизмичният шум, както и случайните флуктуа-
ции на което и да е геофизично измерване, достатъчно добре се описват от мо-
дела на мултифракталния случаен процес, е, че при натрупването и последващо 
освобождаване на тектонска енергия важна роля играят йерархията и блокова-
та структура на земната кора. Всеки голям блок (примерно литосферна плоча) 
е разбит на няколко по-малки, а те от своя стрaна на още по-малки и т.н. до 
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най-малките структурни единици от типа на кристали и песъчинки. Забележи-
телно е, че в йерархията има подреденост: всеки блок от по-високо ниво се със-
тои от един и същи брой блокове от по-ниско ниво (Lyubushin, 1991). По този 
начин в блоковия строеж на земната кора се наблюдава основното свойство на 
фракталното множество – независимост на структурата от мащаба. Степента на 
свързаност между малките блокове е непостоянна. Те се консолидират в по-го-
леми блокове и отново се разпадат на съставящи, при това в резултат на всеки 
един разпад се отделя сеизмична енергия. Всеки разпад на малък блок всъщ-
ност е стъпка към последваща консолидация на по-голям блок на следващото 
ниво в йерархията. Консолидацията е процесът на по-плътно „пакетиране“ на 
съставните части на блока по време на съвместните им движения (Lyubushin, 
1991).

За да се случи относително силно земетресение, е необходимо да същест-
вува консолидиран блок от висок ранг или с голям размер, в противен случай 
енергията ще се изразходва за многото взаимни премествания между малките 
блокове. Съществуването на относително голям консолидиран блок означава 
загуба на разнообразие на предавателни и резонансни свойства на средата, а 
това води до намаляване стойността на параметъра Δα, става загуба на мул-
тифракталност. Резултатът е консолодация във временни по-големи структури. 
Синхронизацията означава приближаване към силно земетресение, докато кон-
солидацията на блоковете на земната кора дава възможност да се натрупа енер-
гия, която преди се е освобождавала при сеизмични събития с малка и средна 
сила при движенията на малките блокове.

МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛ НА ХЪРСТ И ШИРИНА НА СПЕКТЪРА НА СИНГУЛЯРНОСТ

Интересът към положителната стойност на оценката на постоянната на 
Хърст (Н>0) е свързан с факта, че за самоподобни процеси тя е в интервала 
0<Н<1. По тази причина Н(τ)>0 косвено се явява признак на фрактално са-
моподобно поведение на нискочестотния сеизмичен шум. Интерес представля-
ва отделянето на тези времеви прозорци и когато за всички едновременно ана-
лизирани процеси Н>0 – това е признак за нискочестотна синхронизация, която 
е възможен признак за бъдещо заметресение. 

Едно от първите изследвания на фракталните свойства на времевите редо-
ве е на американския хидролог Хърст, свързано с анализа на средногодишния 
режим на оттока на води в реките (Hurst, 1951; Feder, 1988; Mandelbrot et al., 
1969). Емпиричният закон на Хърст се заключава в съотношението  , 
където: R(τ) – разликата межу максималната и минималната стойност на на-
растване на наблюдаваната променлива за времевия интервал τ, σ(τ) – стандарт-
но отклонение. За самоподобния процес x(t) средната стойност на квадрата на 
нарастването  е приблизително . Този модел е 
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обобщен от Mandelbrot (Mandelbrot et al., 1969; Mandelbrot, 1982; Feder, 1988), 
допускайки зависимост на константата на Хърст от времето, т.е. разглежда се 
случаен процес, за който:

, 0<H(t)<1.          (1)

Процесът е наречен мултифрактално брауново движение, което описва 
плътността на разпределение на вероятността на стойностите на H(t) – мулти-
фрактален спектър на сингулярност. Спектърът на сингулярност представлява 
информативна статистика, характеризираща режима на хаотични флуктуации 
на наблюдаваната променлива.

Съществуват два подхода за оценка спектъра на сингулярност на времен-
ните редове – WTMM (Wavelet Transform Modulus Maxima) и DFA (Detrended 
Fluctuation Analysis) (Kantelhardt et al., 2002). В настоящото изследване накрат-
ко се описва използваният метод DFA.

Ако се приеме, че x(t) e случаен процес, а за  мярката за поведе-
нието на сигнала x(t) в интервала [t,t+δ] е модулът на неговото нарастване: 

, тогава средната стойност на такива оценки в 
степен q ще бъде:

.          (2)

Ако  при δ→0, т.е. съществува граница 

, тогава случайният процес се нарича мащабно-инва-

риантен. Ако зависимостта ρ(q) e линейна – ρ(q)=Hq , където H=const. 0<H<1, 
процесът се нарича монофрактален.

За изчисляването на функцията ρ(q) по крайна извадка от времевия ред x(t), 
t=1,2,…,N може да се приложи методът DFA. Ако с s се означи броят отчети, 
асоцииран с вариращия мащаб δs: δs=sΔt, и разделим извадката на непресичащи 
се малки интервали с дължина s отчета: 

          (3)

тогава

          (4)

е участък от времевия ред x(t), съответстващ на интервала . Ако  
е полиномно приближение от ред m на сигнала , оценен по метода на 
най-малките квадрати, може да се разгледа отклонението от локалния тренд:
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          (5)

и да се изчисли стойността:

,     (6)

която ще се разгледа като оценнка на . Процедурата за отстраня-
ване на тренда за всеки малък интервал с дължина s отчети е необходима, в 
случай че в сигнала присъства тренд с външен произход (сезонни, приливни и 
т.н.). Определяме функцията h(q) като коефициент на линейна регресия между 

 и . Очевидно е, че ρ(q)=qh(q), а за мо-
нофракталния процес h(q)=H=const.

Следваща стъпка в мултифракталния анализ (Feder, 1991), след определя-
нето на функцията ρ(q), е изчисляването на спектъра на сингулярност F(α), кой-
то е с фракталната размерност на множеството точки, около които показателят 
на Хелдер-Липшниц за случайни реализации на процеса x(t) е равен на α, т.е. 
такива точки t, за които |x(t+δ)-x(t)|~|δ|α, δ→0.

Стандартният подход се състои в изчисляване на статистическата сума на 
Гибс (Huang, 1967)

     (7)

и определяне на масовия показател τ(q) от условието , след което 
F(α) се изчислява съгласно формулата:

.         (8)

Сравнявайки уравнения (6) и (8), не е трудно да се забележи, че τ(q)=ρ(q)-
1=qh(q)-1. По този начин .

За монофракталния процес, при който h(q)=H=const, се получава F(H)=1 и 
F(α)=0 за ∀α≠H. В частност, положението и ширината на носителя на спектъра 
на сингулярност F(α), т.е. стойностите на αmin, αmax, Δα=αmax-αmin и α* (максимумът 
на F(α), т.е. , са характеристики на шума. Величината 
α* може да бъде наречена обобщен показател на Хърст (Любушин, 2007). За 
монофракталния сигнал трябва Δα=0, а α*=H. Относно стойността на F(α*), тя 
е равна на фракталната размерност на точките, в околностите на които е изпъл-
нено мащабиращото съотношение .
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На фиг. 1 като пример е показана графиката на оценката на спектъра на 
сингулярност на вертикалната компонента на сеизмичното колебание за сеиз-
мична станция Малопеще (МРЕР) за времеви интервал с продължителност 1 
ден (2880, половин минутни отчети). Както се вижда от фигурата, спектърът 
на сингулярност може да бъде характеризиран с два параметъра: стойността на 
Δα=αmax–αmin, която ще наричаме ширина на носителя на спектъра на сингуляр-
ност, и стойността на аргумента α*, представляваща максимума на функцията 
F(α). Обичайно F(α*)=1, т.е. стойноста на α* съответства на най-типичния по-
казател на Липниц-Холдер.  

При анализа на нискочестотните микросеизми от всяка сеизмична станция, 
след преминаване към стъпка на дискретизация ½ минута, се използват оцен-
ките на параметрите на спектрите на сингулярност в последователни пълзящи 
времеви прозорци с дължина 1 ден и отместване 1 час. По този начин се осъ-
ществява преход от последователни стойности на сеизмичния шум за всяка ½ 
минута към последователни стойности на параметрите Δα и α* за всеки ден от 
изследвания период. И двата параметъра заслужават внимание, но по-често при 
мултифракталния анализ на времеви редове се използва параметърът Δα – ши-
рината на носителя на спектъра, доколкото той непосредствено характеризира 
„степента на разнообразие“ на поведението на шума. По определение мулти-
фракталният параметър Δα е мярка за разнообразие на случайното поведение 
на сигнала. Казано не строго, той отразява броя експоненти на Липниц-Холдер. 

Фиг. 1. Илюстрация на понятието мултифрактален спектър на сингулярността: F(α) – 
мултифрактален спектър на сингулярността или фрактална размерност на множество-

то от моменти време t; Δα – широчина на носителя на F(α); α*   – обобщен показател 
на Хърст
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Намаляването на стойността на Δα свидетелства за намаляването на степените 
на свобода на системата, генерираща изучавания сигнал, т.е. увеличава се съг-
ласуваността в системата. Опитът от работата с изменението на параметрите в 
относително малки времеви прозорци обаче показва, че обобщеният показател 
на Хърст (α*) е по-малко подложен на статистически флуктуации. Стойността 
на α* харектеризира най-типичната сингулярност, която се среща най-често в 
рамките на текущия времеви прозорец.

На фиг. 2 (приложение) са представени графиките на оценката на постояна-
та на Хърст за станции от Локална сеизмична мрежа (ЛСМ)-Провадия, изчисле-
ни по същата методика (DFA), описана по-горе, за интервала 06.-28.10.2018 г. 
Параметърът на Хърст е оценен в пълзящ времеви прозорец с дължина 2880 
отчети и отместване 120 отчети.

На фиг. 3 (приложение) е представена графиката на общата оценка на па-
раметъра Δα за всички станции от локалната мрежа PLOR (т.е. средна стойност 
на Δα) преди земетресението от 28.10.2018 г. в сеизмична зона Вранча. За всяка 
станция Δα е изчислен в последователни времеви прозорци с дължина 24 часа 
и отместване 1 час по целия интервал от време (06.– 30.10.2018, 24 дни), след 
което е получена и изгладена средната стойност на параметъра за всички стан-
ции от локалната мрежа PLOR (Плоещина).

СПЕКТРАЛНА ОЦЕНКА НА КОХЕРЕНТНОСТТА

Квадратът на коефициента на корелация на два процеса на определена чес-
тота ω определя квадратичния спектър на кохерентност на тези процеси. Кано-
ничната кохерентност е обобщено понятие на спектъра на кохерентност в слу-
чая, когато вместо двойка скаларни времеви редове е необходимо да се изследва 
връзката на различни честоти на два векторни времеви редове. Например, ако 
се вземат предвид два векторни реда с различна дължина: m-мерен ред X(t) и 
n-мерен ред Y(t), и n≤m, параметарът , наричан първа (максимална) ка-
нонична кохерентност на редовете X(t) и Y(t), който в настоящия случай заменя 
обичайния спектър на кохерентност, се изчислява като максимално собственно 
число на ермитовата матрица

,            (9)

където ω-честота,  – спектралната матрица на времевия ред X(t) с раз-
мер m x m,  – крос-спектрална правоъгълна матрица с размери m x n, 

 (H-знак на ермитовото спрежение). 
Да въведем понятието покомпонентна канонична кохерентност (Lyubushin, 

2007) -  на q-мерния временен ред Z(t) като квадрат на модула на макси-
малната канонична кохерентност в случая, когато във формулата в качество на 
реда Y(t) се вземе i-тата скаларна компонента на q-мерния времеви ред Z(t), а 
в качество на X(t) – (q-1)-мерен ред, състоящ се от други компоненти. По този 
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начин  харектеризира връзката на честота ω на вариациите на i-тата ком-
понента с вариациите на всички други компоненти. Въвеждането на покомпо-
нентна канонична кохерентност позволява да се определи още една честотно 
зависима характеристика , отнасяща се до свързаността на честота ω на 
вариациите на всички компоненти на векторнич ред Z(t):

.             (10)

Стойността на k(ω) принадлежи на интервала [0,1] и колкото е по-близо 
до единица, толкова е по-силна връзката между вариацията на компонентите 
от многомерния временен ред Z(t) на честота ω. Сравняването на абсолютната 
стойност на статистиката k(ω) е възможно само за един и същи брой q едно-
временно обработвани редове, тъй като с увеличаване на q стойността на k(ω) 
намалява. Ако q=2, то оценката k(ω) става обичайният квадрат на модула на 
спектъра на кохерентност.

За отчитане на изменчивостта във времето на взаимодействието на проце-
сите е необходимо изчисленията да се правят в пълзящ времеви прозорец. Ако 
τ е времевата координата на прозорец с дължина L отчета, изчислявайки спек-
тралната матрица за извадката, попадаща във времевия прозорец, се получава 
функция с два параметъра k(τ,ω), екстремумите на която ще определят честот-
ните ленти и времевите интервли на синхронизиране на процесите.

За оценка на спектралната матрица във всеки прозорец се използва моде-
лът на авторегресия:

,           (11)

където:  – матрица на авторегресионите параметри с размери q x q, p – ред 
на авторегресия, e(t) – q-мерен времеви ред на независими случайни вектори с 
нулево средно и неизвестна ковариационна матрица , неза-
висеща от времето. Спектралната матрица се изчислява по формулата:

,    (12)

където Е – единична матрица с размери q x q.
На фиг. 4 (приложение) е представено развитието на λ(τ,ω) (или k(τ,ω) – 

спектралната мярка (Lyubushin, 2007) на кохерентно поведение на сеизмичния 
сигнал за станции PLOR1–PLOR7, във времеви прозорец 7200 минути (5 дни) с 
отместване 60 минути (1 час) за времеви интервал 06.–28.10.2018 г. (времевите 
отметки по абсцисата показват десния край на времевия прозорец). От резул-
тата може да се направи изводът, че синхронизациите на сигнала на всички 
станции започва от 17 000-та минута и достига до 26 000-та минута, т.е. от 9 до 
3 дни преди земетресението, което е в 30 278-та минута. 
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СХЕМА НА ПОЕТАПНА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ 
ОТ СЕИЗМИЧНИТЕ СТАНЦИИ

На фиг. 5 е представена схемата на преобразуванията на сеизмичните запи-
си. Дори след прехода към половин минутна дискретизация, получена по пътя 
на осредняване, в сеизмичните записи се съдържат високоамплитудни вариа-
ции, поради което записите са подложени на „изрязване“ на големите ампли-
тудни скокове (процедура Winsorization – Kantelhardt et al., 2002). От графики-
те на получените сеизмични записи в минутния диапазон е невъзможно да си 
представим характера на нискочестотния микросеизмичен шум, поради доми-
ниращите приливни вариации. За да бъдат премахнати, е използвана нелиней-
на прагова вайвлет-филтрация, т.е. всеки запис е подложен на бързо дискретно 
ортогонално вайвлет-преобразувание с оптимален базис, изчислен от условието 
за минимум на ентропията на разпределението на квадратите на вайвлет-коефи-
циентите. След това 1% от вайвлет-коефициентите, имащи най-голяма по модул 
стойност, независимо от нивото на детайлност, към което тези коефициенти 
принадлежат, се занулява, а с останалите коефициенти се провежда обратно 
преобразувание. Изчисляват се спектрите на сингулярност F(α) в пълзящ вре-
меви прозорец, след което се определят мултифракталните параметри Δα и α*. 

ИЗВОДИ

Ако от времевите редове на системите за геофизичен мониторинг се 
премахнат детерминираните циклични трендове със сезонен характер и въз-
действието на приливите, се проявяват основните черти на самоподобно пове-
дение за различните времеви мащаби. Положително качество на фракталния 
анализ е способността му да изследва сигнали, които от гледна точка на кова-
риационната и спектралната теория не съдържат информация и се явява „шум“.

Опитът от изучаването на случайните флуктуации на геофизичните сигна-
ли до настоящия момент позволява да се предположи, че техният анализ ще по-
могне да се създадат принципно нови методи за прогнозиране на земетресения. 
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Фиг. 5. Схема на последователните етапи на преобразуване на данните.
Използван е сеизмичен запис от станция DOB

3 Проблеми на географията, 2/2019 г. 
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Фиг. 3. Графика на средните стойности на параметъра Δα за станции PLOR, PLOR1, 
PLOR2, PLOR3, PLOR4, PLOR5 в интервала 06.–28.10.2018 г. Червените пунктира-
ни линии показват моментите на земетресението на 28.10.2018 (Вранча, 00:38:15; 

45.7/26.4; Мw=5.5) и земетресенията в района за изследвания период

Фиг. 2. Графика на изменението на Н>0 за станции AVR, BOZ, PRD, PSN, ROIA. Чер-
вените пунктирани линии показват моментите на земетресението на 28.10.2018 

(Вранча, 00:38:15; 45.7/26.4; Мw=5.5) и земетресенията в района 
за изследвания период



Ф
иг

. 4
. Ч

ес
то

тн
о-

вр
ем

ев
а 

ди
аг

ра
ма

 н
а 

ев
ол

ю
ци

ят
а 

на
 λ

(τ
,ω

) з
а 

ст
ан

ци
и 

PL
O

R
1-

PL
O

R
7




