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Rezumat. Apariţia şi dezvoltarea unei noi paradigme în ştiinţă, bazată pe o abordare neliniară a 
proceselor şi fenomenelor fizice, precum şi apariţia unor teorii noi precum Teoria sistemelor disipative 
(Prigogine – premiul Nobel) sau a Teoriei Reţelelor (Barabasi) au permis o reevaluare a relaţiei viu-
neviu în cadrul complexului proces de geostazie a planetei Pamant. Procesele desfăşurate departe de 
echilibrul termodinamic specifice evoluţiei viului (procese de morfogeneză) se desfăşoară în stransă 
legătură cu dinamica substratului material în care se dezvoltă, spaţiu dominat de creşterea entropiei. 
Această subtilă balanţă ce ţine în echilibru la scară planetară raportul entropie vs. negentropie nu poate 
fi înţeleasă în absenţa unei noi viziuni asupra profunzimilor lumii materiale, bazată pe o triadă 
ontologică: Informaţie-Energie-Materie. Definirea unei asemenea viziuni a impus reconsiderarea 
conceptului de Informaţie ca element fundamental profund al însăşi construcţiei Universului, alături de 
materie şi energie. Printre elementele ce caraterizează această mărime cu rol fundamental în reglarea şi 
structurarea Realităţii putem recunoaşte caracterul ei discret (cod, mesaj) – caracterizabil prin structură, 
relaţie de ordine – şi neintensiv (rezultatul acţiunii nu depinde de intensitate). „Împachetată” într-un flux 
energo-material, informaţia are un rol aparte, diferit de cel de a „cauza” dinamica unui sistem viu sau 
neviu, rol definit prin reglare, declanşare, structurare, în fapt de punere în Formă a materiei în 
consonanţă cu un scop, sens (ortosens). Se poate spune că Informaţia structrează un flux energo-
material într-o manieră specială, diferită de simple structurări în gradient, specifice lumii nevii, 
asigurând prin aceasta producţia de negentropie specifică organismelor vii. Din această perspectivă se 
poate spune că abordarea integrativă a planetei Pământ vazută ca planetă Vie nu poate fi realizată în 
afara acestei viziuni ce include explicit, ca parte fundamentală, Informaţia. Această nouă viziune 
teoretică are cel puţin două consecinţe pragmatice imediate: crearea unor metodologii de identificare, în 
fluctuaţii energo-materiale, a „semnăturii” specifice informaţiei în vederea generării unei semiotici 
specifice, respectiv adaptarea aparaturii şi metodologiei experimentale pentru a putea discrimina, din 
fluctuaţiile energo-materiale măsurate în mediu, cele susceptibile a forma fluxuri informaţionale. 
Lucrarea de faţă prezintă, din perspectiva conceptuală amintită mai sus, o serie de rezultate obţinute din 
monitorizarea microseismicitatii unei zone urbane cu activitate antropică ridicată. Originalitatea 
cercetării constă atât în configurarea specifică a contextului experimental cât şi în metodologia de 
prelucrare a datelor obţinute, Se poate spune că experienţa dobandită în cadrul cercetărilor de 
geodinamică experimentală realizate de-a lungul a peste 50 de ani în cadrul Observatoarelor şi 
Poligoanelor de Geodinamică se dovedeşte extrem de utilă în acest context, în special în reorientarea 
atenţiei către studii şi cercetări legate de relaţia Viu-Neviu, de evaluarea dinamicii şi evoluţiei unei 
colectivităţi, a cărei funcţionare ca întreg nu poate fi dedusă din studiile statistice. De asemenea, direcţia 
de cercetare abordată poate fi utilizată în validarea experimentală a unor modele de auto-organizare din 
domenii precum biologia, mediul, sociologia, economia, modele ale fenomenelor de emergenţă 
(tranziţii de fază ce definesc salturi calitative de la o sumă de indivizi la un grup).  
 
Cuvinte cheie: auto-organizare, informaţie, ortofizică, microseismicitate, complexitate, neliniaritate, 
monitorizare, calitatea mediului. 
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Abstract. Embedded in a energo-material flux, the streaming of information has a distinct role, quite 
different from that of being the cause of the dynamic of a system. It regulates the flow of energy and 
matter, can trigger some new processes, it’s able to adjust and correct in such a way to help the entire 
system to evolve according to a specific function, goal, even to a meaning. We can link this 
streaming of information with the morphogenetic process that creates negentropy in the living 
organisms. From this perspective, one can say that the integrative approach of the planet Earth seen 
as a Living Planet cannot be made outside of this vision that includes explicitly, as fundamental part, 
the Information. This new theoretical vision imposes at least two immediate needs: a new type of 
methodology for the identification, in the fluctuation of the energo-material flow, of a "signature" 
that can be linked to a specific information (a new semiology); the adaptation of the experimental 
methodology and of the equipment in such a way to be able to distinguish from physical fluctuations 
(changes) in the environment, this that can be considered as streaming of information. The present 
paper presents, from the perspective of conceptual frame described above, a series of results obtained 
from the monitoring of an urban area with high atrophic activity, using micro-seismic sensors. The 
originality of the research consists in the design of a specific experimental setup and the development 
of a methodology for a data signal processing. It can be said that the experience acquired in the 
context of experimental researches carried out throughout more than 50 years in the framework of 
Polygons and Geodynamic Observatory of the Institute of Geodynamics proves to be extremely 
useful in this context, particularly in the studies and researches related to Living-Nonliving 
relationship, assessments of the dynamics and evolution of social groups, whose functioning as a 
whole shall not be deducted from statistical surveys. Also, the direction of research activities may be 
used in the experimental validation of models that implies self-organization processes, in areas such 
as biology, environment, sociology, and economics.  
 
Keywords: self-organizing, information, ortophysics, microseismicity, complexity, neliniarity, 
monitoring, environment quality. 

1. INTRODUCERE 

 Apariţia şi dezvoltarea unei noi paradigme în ştiinţă, bazată pe o abordare neliniară a 
proceselor şi fenomenelor fizice precum şi apariţia unor teorii noi precum Teoria sistemelor disipative 
(Prigogine – premiul Nobel) sau a Teoriei Reţelelor (Barabasi) a permis o reevaluare a relaţiei viu-
neviu în cadrul complexului proces ce asigură geostazia planetei Pământ. Procesele desfăşurate 
departe de echilibrul termodinamic specifice evoluţiei viului (procese de morfogeneză) se desfăşoară 
în strânsă legătură cu dinamica substratului material în care se dezvoltă, spaţiu dominat de creşterea 
entropiei. Această subtilă balanţă ce ţine în echilibru raportul: entropie vs. negentropie asigurând astfel 
geostazia la scară planetară nu poate fi înţeleasă în absenţa unei noi viziuni bazate pe o triadă 
ontologică: Informaţie-Energie-Materie [1] şi în care Informaţia este considerată ca fiind un element 
fundamental, profund al însăşi construcţiei Universului, alături de materie şi energie [2].  

 „Împachetată” într-un flux energo-material, informaţia are un rol aparte, diferit de cel de a 
„cauza” dinamica unui sistem viu sau neviu, un rol definit prin: reglare, declanşare, structurare, în 
fapt de punere „inForma” a materiei în consonanţă cu un scop, sens (ortosens). Din această 
perspectivă se poate spune că abordarea integrativă a planetei Pământ văzută ca planetă Vie nu poate fi 
realizată în afara acestei viziuni ce include explicit, ca parte fundamentală, Informaţia. Un alt model 
integrativ, derivat de asemenea din dezvoltarea studiilor de cuantică, din aprofundarea noţiunilor de 
Observator, Conştiinţă, Spiritualitate este cel elaborat de Basarab Nicolescu şi care propune prin ceea 
ce numeşte transdisciplinaritate, o metodologie specifică de abordare, ce lărgeşte cadrul clasic al 
gândirii newtoniene, mecaniciste [3].   

  

 Această nouă viziune teoretică are cel puţin două consecinţe pragmatice imediate:  
 - crearea unor metodologii de identificare, în fluctuaţii energo-materiale, a  „semnăturii” 

specifice informaţiei în vederea întocmirii unei semiotici specific; 
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 - adaptarea aparaturii şi a metodologiei experimentale pentru a putea discrimina, din 
fluctuaţiile energo-materiale măsurate în mediu, cele susceptibile a forma fluxuri informaţionale.  

Ca primă etapă în de faţă îşi propune studiul evoluţiei în timp a oscilaţiilor mecanice la interfaţa 
crustă-atmosferă într-o zonă urbană. Utilizând sistemele de monitorizare continuă specifice 
geodinamicii experimentale s-a urmărit cu prioritate discriminarea între componenta antropică şi cea 
naturală, a fluctuaţiei neperiodice (zgomotului) măsurată la interfaţa crustă-atmosferă (micro-seismicitate) 
în vederea: 

 - identificării unei amprente specifice (pattern) asociate activităţii antropice dintr-o metropolă; 
 - evidenţierii unor abateri faţă amprenta determinată şi eventuala corelare a acestor abateri cu 

procese socio-politice şi de altă natură, responsabile de dinamica socială urbană. Experimentul se 
încadrează într-o tematică mai largă ce îşi propune să studieze, din perspectiva unei abordări neliniare, 
cuplajul dintre procesele şi fenomenele ce asigură geostazia la scara întregului Pământ, respectiv 
relaţia energo-materială şi informaţională dintre sistemele Nevii şi cele Vii. 

2. DESCRIEREA GENERALĂ A CONTEXTULUI EXPERIMENTAL 

Pentru experiment se folosesc două clase diferite de senzori:  
- un accelerometru piezoeceramic dedicat studiilor de microseismicitate, montat pe un pilon de 

geodinamică în interiorul clădirii Laboratorului pentru Etalonarea şi Rodarea Aparatelor Geodinamice 
din cadrul Institutului de Geodinamică „Sabba S. Ştefănescu”(IG-SSS-AR) şi  

- un hidrofon de mare sensibilitate amplasat într-un foraj executat lângă aceeaşi clădire, în 
curtea IG-SSS-AR  

Achiziţia, procesarea şi stocarea primară a semnalelor se face cu ajutorul unei plăci de achiziţie 
National Instruments tip NI6234E conectată la un calculator destinat monitorizării continue. 

Accelerometrul piezoelectric de mare sensibilitate tip 713A, împreună cu unitatea de 
alimentare şi amplificare P31, constituie un sistem profesional pentru măsurarea vibraţiilor în 
domeniul 0.1-100Hz, cu o sensibilitate de 10V/g, şi rezoluţie de 10-6 g. Sistemul produs de firma 
Wilcoxon Research este destinat în mod special pentru măsurarea vibraţiilor de nivel scăzut 
(microseismicitate). 

    
 Fig. 1 – Accelerometru 713A. Fig. 2 – Ansamblul accelerometru- Fig. 3 – Hidrofon H505L. 
 preamplificator. 
 

 Hidrofonul H505L (fig. 3) este un hidrofon omnidirecţional profesional de mare sensibilitate 
cu amplificator electronic incorporat, destinat măsurătorilor acustice subacvatice având un domeniu de 
măsură între 1-5000Hz şi o sensibilitate de 1V/μPa.  

Punctele de măsură sunt amplasate în zona centrală a oraşului Bucureşti (la câteva sute de metri 
de Kilometrul 0, aşa cum rezultă din figurile 4-7).  
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3. METODE DE PROCESARE A DATELOR  

Semnalul analogic x(t) se eşantionează şi se cuantifică, rezultând la ieşirea convertorului 
analog-digital semnalul discret x = {xk}, k = 0 :N-1. care urmează a se procesa în vederea identificării: 

a) spectrului mediu şi a variaţiei în timp a acestuia; 
b) caracterizării cantitative a structurii semnalului prin aplicarea unui algoritm de evaluare 

multiparametrică ce include şi tehnici specifice de analiză fractală a unei serii temporale. 
 

 
 

 Fig. 4 – Poziţia IG-SSS-AR pe harta oraşului Fig. 5 – Plan general al IG-SSS-AR. 
 Bucureşti. 

                             
 
 Fig. 6 – Secţiune verticală a celor două foraje.  Fig. 7 – Plan clădire LERAG si amplasamentele 
  celor doi senzori. 

hidrofon 

hidrofon 

accelerometru 
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Pentru a elimina influenţele locale şi a reţine pentru studiu valori caracteristice ce pot aduce 
informaţii legate de dinamica generată de activitatea medie antropică s-a procedat la determinarea 
spectrului de amplitudine mediu. 

Aplicând transformata Fourier rezulta un vector complex X cu N elemente: 

   
(1)

 

Pentru un studiu statistic al proprietăţilor spectrale se achiziţionează p vectori (realizări): 

 x1 = {xk1},  x2 = {xk2},… xp ={xk
p}, k = 0:N – 1 , (2) 

calculându-se pentru fiecare spectrul Fourier discret. S-a ales utilizarea unui algoritm recursiv care 
permite determinarea on-line a spectrului mediu xm  la pasul m: 

   
(3) 

 

unde: Xk
i este componenta spectrală corespunzătoare frecvenţei k din spectrul semnalului achiziţionat 

a i-a oară, pentru perioada de analiză: t[T*(I – 1), T*I]; Xk
m – componenta spectrală medie, după m 

medieri. 
Se repetă algoritmul de mai sus obţinându-se o colecţie de date care reprezintă variaţia în timp a 

spectrului mediu {xm}. O reprezentare grafică adecvată permite vizualizarea acestei informaţii într-o 
manieră care să asigure evidenţierea modificărilor continue sau bruşte apărute în sistemul generator de 
oscilaţii mecanice (variaţii diurne, apariţia unor surse de oscilaţie stabile etc.). 

Printre reprezentările pe care le consideram importante pentru extragerea de informaţie cu 
valoare pentru acest studiu amintim: 

 

 Szi = spectrul mediu pentru 24 ore; se poate considera o amprentă a energiei radiate de sol 
în punctul de măsură respectiv şi într-o anume zi din an. Procedura, ce implică medierea a câtorva mii 
de spectre medii, este capabilă să filtreze principalele zgomote artificiale ale căaror fluctuaţii în 
energie sunt mai mari doar în anumite perioade relativ scurte ale zilei (fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8 
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 S3D – reprezentare 3D (Xk
m = f(k, t)); este o reprezentare tridimensională care permite 

vizualizarea amplitudinii componentelor spectrale în timp şi frecvenţă (fig. 9,a).  Pentru o coerenta mai 
bună a imaginii se aplică pe volumul de date Xk

m = f(k, t) o filtrare  2D: [ak,m], ak,m = Xk
m (fig. 9,b). Valoarea 

medie ak,m calculată pe elementele dintr-o fereastră de latură l este ataşată elementului central astfel: 

  

(4)

 

unde: l este latura ferestrei; N/2 – numărul de componente spectrale; p – numărul de spectre 
achiziţionate succesiv. 

 

 
Fig. 9 

 
 Scn -reprezentare prin curbe de nivel ; este o altă metodă de vizualizare mai simpla, 2D, a 

spectrului S3D  determinat mai sus. (Fig. 10a) 
 

 Sim – reprezentarea tip imagine 2D; în care amplitudinea [ak,m], este codată prin culoare sau 
grad de înnegrire (variantă mai aproape de o reprezentare fidelă a variaţiei în timp şi frecvenţă a 
amplitudinii energiei medii radiate de sol în punctul de măsură) (fig. 10, b). 

 

 E(t) - variaţia in timp a energiei spectrale medii; reprezintă un important estimator global 

pentru semnalul analizat x(t) (fig. 11) Este remarcabil faptul ca  E x  este normă in spaţiul funcţional L2.   

 

          
 

Fig. 10                                                                                 Fig. 11 
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În experimentele efectuate s-au utilizat următoarele constante: 
- timpul de eşantionare     10-3  secunde, 
- numărul total de date pentru o analiză FFT   16384 
- Fmax        500Hz 
- dF (rezoluţia spectrală)     0,061Hz 
- număr de medieri pentru un spectru mediu  19 
- timp repetare spectru mediu    311,277 s 

4. REZULTATE OBŢINUTE 

Se remarcă: 
- asemănări şi diferenţe între spectrele medii (obţinute prin medierea pe durata unei zile a unui 

număr de 19x277 spectre realizate prin prelucrarea FFT a semnalului achiziţionat cu frecvenţa de 
eşantionare de 1000 Hz şi având un număr de 16384 de eşantioane) ; 

- benzile de frecvenţe în jurul valorilor de 24 Hz şi 48 Hz ce apar pregnant pe ambele 
înregistrări şi a căror evoluţie în timp, de-a lungul unei zile, formează un studiu separat ; 

- diferenţa dintre cele două sisteme de monitorizare, în zona frecvenţelor joase (2,3835 Hz fiind 
frecvenţa de oscilaţie a tubului forajului în care este scufundat hidrofonul) precum şi comportamentul 
diferit faţă de frecvenţa reţelei şi a armonicilor sale (50 Hz, 100 Hz....). 

 

 
                     a) senzor seismic (accelerometru)                                                           b) hidrofon 

 
Fig. 12 – Spectre de amplitudine medii. 

 
Având în vedere că un prim obiectiv este discriminarea dintre fenomene antropice şi cele 

naturale,  s-a  procedat la determinarea unor caracteristici medii pe perioade lungi de timp (pentru care 
fluctuaţia antropică se mediază), în raport cu care au fost apoi evaluate fluctuaţiile specifice diurne sau 
cu variaţii mai rapide (au fost procesate datele acumulate în perioada 2008- 2012). 

S-au calculat spectre medii diurne, săptămânale, anuale şi s-au comparat cu spectrele unei zile, 
unei zile de lucru şi a unei zile de weekend, în care activitatea antropică scade în intensitate. S-au 
comparat spectrele medii între perioade de iarna şi perioade de vară, toate acestea având ca scop 
identificarea domeniilor de frecvenţă ce se remarcă prin stabilitatea în timp a energiei disipate, 
respectiv a acelora ce pot aduce informaţii despre variaţii zilnice, ce ar putea fi corelate cu evenimente 
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sociale, cu factori conjuncturali, sociali sau de altă natură şi care influenţează direct dinamica 
antropică. 

 

În continuare se prezintă câteva asemenea comparaţii: 
În figura 13 se pot remarca atât domeniile spectrale în care au avut loc modificări importante, 

cât şi zone în care semnalul nu are o variaţie semnificativă ca structură, ci cel mult ca nivel de energie 
medie. Astfel, zona de 2-20 Hz pare să fie mult mai utilă în evaluarea energie medii diurne decât 
oricare alt domeniu. În figura. 14 se remarcă variaţiile diurne ale spectrului mediu de amplitudine 
obţinute cu accelerometru, de-a lungul unei săptămâni (în zilele de weekend, se conservă structura 
variaţiei spectrului de amplitudine dar la o energie medie mai redusă); se pot identifica domenii 
spectrale în care apar diferenţe semnificative. Se sugerează astfel posibilitatea de a genera un spectru 
mediu asociat unei săptămâni faţă de care se pot individualiza amprentele zilnice; 
 

 
 

Fig. 13                                                                       Fig. 14 
 

 
 

a)                                                                       b)                     
                                    

Fig. 15: 
 a – variaţii ale spectrului de amplitudine determinat pe o zi de lucru; comparaţia cu media săptămânală 

(hidrofon); b – variaţii ale spectrului de amplitudine determinat pe o zi de duminică (15 iunie 2008);  
comparaţia cu media săptămânală (hidrofon). 

In timpul săptămânii 

Sâmbăta. Duminica 
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În figura 16 s-a prezentat diferenţa dintre spectrul mediu al unei săptămâni şi spectrul mediu al unei 
zile de lucru, evidenţiindu-se zonele în care se produc anumite variaţii diurne, fie ca eveniment (pentru că 
media realizată pe un număr aşa de mare de spectre ce alcătuiesc o zi să prezinte o variaţie coerentă faţă de 
spectrul mediu săptămânal, se poate presupune ca variaţia a fost semnificativă statistic şi poate fi 
considerată un eveniment). Este cazul zonei din figura 16, în domeniul frecvenţelor 53 – 60 Hz. Variaţiile 
de frecvenţă au un pattern specific precum cele din jurul frecvenţelor 34, 81, 105 Hz. În acest mod se poate 
proceda la o automatizare a procesului de monitorizare a schimbărilor ce au loc de-a lungul timpului, 
asociate variaţiilor spectrului de amplitudine al semnalelor furnizate de senzori de microseismicitate sau de 
microvariaţie a presiunii acustice precum hidrofonul scufundat în pânza freatică a unui oraş.  

 

  
 

Fig. 16 
 

Un parametru caracteristic ce poate deveni un pattern diurn îl reprezintă variaţia în timp a energiei 
medii calculate prin integrala spectrului de putere pentru fiecare spectru mediu achiziţionat (in cazul 
concret al datelor înregistrate in perioada 2008 – 2010 perioada de integrare este de 300 secunde). În 
figura 17 este prezentată variaţia acestei energii pe durata unei zile. Se remarcă diferenţe între modul în 
care cele două sisteme integrează fluctuaţia microseismică, respectiv existenta unui pattern diurn stabil în 
ambele cazuri (fig. 18 a şi b). Trebuie reamintit că hidrofonul este omnidirecţional în timp ce 
accelerometrul integrează doar componenta verticală. Reproductibilitatea celor două amprente diurne în 
două zile consecutive este remarcabilă.  Din acest motiv se poate presupune că variaţii importante ale 
acestui pattern poate avea legătură cu variaţii semnificative în amprenta comportamentala a principalului 
factor ce determină această fluctuaţie neperiodică: activitatea antropică. 

 

                     Fig. 17
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a)                                                                               b) 
 

Fig.18 
 

 
 

Fig. 19. Variaţia lunară a amprentei diurne monitorizată cu un accelerometru (sus) 
şi un hidrofon (jos) amplasat în pânza freatică. 

 
Din figurile 20 şi 21 se remarcă stabilitatea amprentei diurne în zilele de lucru, respectiv 

amprenta zilei de sâmbătă şi a celei de duminică, atât ca aspect cât şi ca valori medii. Acest fapt a 
permis elaborarea unei metodologii de evaluare cantitativa a energiei radiate de sol în banda 0.1-
200 Hz, măsurată prin intermediul unor senzori având principii diferite de funcţionare: unul local, 
direcţional ce măsoară în fapt acceleraţia oscilaţiilor mecanice  captate de un bloc de beton armat 
(pilon de geodinamică cu dimensiuni 2x05x1.2 m ) şi celălalt variaţia presiunii acustice în banda 2-
200 Hz, fluctuaţii produse atât de factori antropici cât si de cei naturali şi exercitate asupra pânzei de 
apă freatică în care este scufundat hidrofonul. 

Faptul că aceste variaţii sunt legate de activitatea antropică o confirmă şi reducerea 
semnificativă a energiei astfel calculate în zilele weekend şi a sărbătorilor legale. Astfel, figurile 22 şi 
23 scot în evidenţă două zone de minim, sau cu dinamică socială mult redusă, acestea fiind ulterior 
corelate cu calendarul sărbătorilor legale, corespunzând perioadei Paştelui (primul minim) -19 Aprilie 
2009 iar cel de-al doilea fiind corespunzător sărbătorii Crăciunului şi a perioadei Anului Nou. Ambele 
perioade sunt caracterizate de o diminuare a activităţilor desfăşurate în zona urbană. În figurile 
următoare sunt evidenţiate perioadele de „anomalie“ şi corelarea lor cu dinamica socială. 
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Fig. 20 – Diferenţe ale curbei de variaţie a energiei medii a seismogramelor preluate cu ajutorul unui: 
 a – accelerometru piezoelectric; b – hidrofon. 

 

  
Fig. 21 – Variaţia diurnă a energiei oscilaţiilor mecanice în banda 0.1-100Hz (12-25 iulie 2008). 

 

 
Fig. 22 – Detaliu - perioada sărbătorii de Pa;te, 19 aprilie 2008 – geofon. 

 

 
 

Fig. 23 – Detaliu - perioada sărbătorii de Paşte, 19 aprilie 2008 – hidrofon. 

Sambata 

Duminica 
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Fig. 24 – Detaliu - perioada sărbătorii Crăciunului 2008-geofon. 

 
Fig. 25 – Detaliu - perioada sărbătorii Crăciunului 2008-hidrofon. 

 

 
Fig 26 – Variaţia energiei medii zilnice a microoscilaţiilor mediului în zona urbană, Bucureşti. 

 
Integrând aria variaţiei diurne din figura 17 pe întreaga perioadă de 24 de ore şi asociind 

scalarul obţinut zilei respective cu energia medie Ei(t) , se generează graficul  din figura 26.  Se 
remarcă atât diferenţele cât şi existenţa unor invarianţi ce pot fi calculaţi, pentru a obiectiva procese 
legate cauzal de intensitatea activităţii antropice, văzută ca un proces social (corelabil cu procese de 
auto-organizare tip Per Bak in cadrul interacţiunilor sociale, socio-economice şi politice). Prin aceasta, 
parametrul stabilit din considerente de geodinamică poate fi util în modelarea dinamicii sociale în 
medii urbane şi identificarea unor fenomene emergente în grupuri sociale, dificil sau imposibil de 
obiectivat în alt mod. Tranziţia de la local la global, de la individ la grup reprezintă un fenomen 
esenţial pentru înţelegerea interacţiunilor dintre societate şi mediu, dintre mediu şi fiinţele vii, pentru 
fundamentarea fenomenului GAIA, văzut ca ansamblu al unor interacţiuni negentropice pe un 
fundament guvernat de entropie. 
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  În vederea identificării obiective a variaţiilor zilnice şi a unor posibile corelaţii cu factori 
antropici sau naturali, s-au elaborat mai mulţi indicatori, dintre care se prezintă aici K1 şi K2, indicatori 
de „relaxare” a sistemului aflat în activitate în perioada zilelor de lucru. Astfel, K1 va evidenţia 
reducerea activităţii în ziua de sâmbătă în raport cu media săptămânii , respectiv K2 va obiectiva 
reducerea activităţii în ziua de duminică, în raport cu aceeaşi medie a săptămânii.    

k1=
Emed s

Emed săpt ;   k2=
Emed d

Emed săpt  

unde: Emed s  este Energia medie disipată sâmbătă; Emed d  – Energie medie disipată duminică;  
Emed sapt – Energia medie calculată pe zilele lucrătoare anterioare. 

Reprezentarea grafică a variaţiei în timp a acestor coeficienţi este prezentată în figurile 27-28. 
Se remarcă posibilitatea de identificare obiectivă şi automată a unor zile de weekend caracterizate de o 
activitate antropică diferită, neobişnuită şi care pot fi utile în studii privind evaluarea globală a 
dinamicii unui grup social. Prin însăşi metoda indirectă utilizată, se poate afirma că informaţia 
furnizată este  radical diferită de orice altă metodă de studiu a activităţi sociale, în general bazata pe 
evaluări statistice ale răspunsului unor indivizi la o serie de întrebări.  

 

a )

   

b)

 
 

 Fig. 27   K1 pe perioada iunie 2008-mai 2009  a) accelerometru;  b) hidrofon. 
 

a) b)

 
 

Fig. 28 –  K2 pe perioada iunie 2008-mai 2009: 
 a – accelerometru; b – hidrofon. 

5.  CONCLUZII 

Studiul proceselor de fragmentare a rocilor au evidenţiat generarea unei structuri ierarhizate de 
fragmente, statistic caracterizate de o distribuţie multimodală a căror maxime se succed după o 
progresie geometrică cu o raţie medie de 3.5, pe un interval de peste zece ordine de mărime [4]. 
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Observaţia îi aparţine academicianului Sadovschi care a verificat această proprietate pornind de la 
dimensiunile asteroizilor la cele ale microparticolelor, indiferent dacă acestea au fost generate de 
procese explozive sau lente [5]. Având în vedere o asemenea distribuţie discontinuă (naturală) este 
evident că şi dinamica asociată structurii va avea un pattern asemănător, putându-se distinge prin 
măsurători de microseismicitate domenii de frecvenţe cu amplitudini mari între care se vor identifica 
domenii de „linişte”. Se poate spune astfel că măsurătorile oscilaţiilor mecanice efectuate la interfaţa 
crustă – atmosferă pot aduce informaţii legate de structura zonei respectiv de modificările pe care 
aceasta le are în timp (evidenţierea unor fenomene geodinamice). În plus, excitaţii (naturale sau 
artificiale) date unui asemenea sistem astfel structurat vor determina un răspuns specific, manifestat 
prin creşterea nivelului amplitudinilor oscilaţiilor mecanice măsurate în benzile de frecvenţă caracteristice 
zonei. Studiile experimentale efectuate au evidenţiat că măsurătorile de microseismicitate efectuate pe 
direcţie verticală nu sunt influenţate de prezenţa neregularităţilor de suprafaţă, fie ele naturale sau 
artificiale. În plus, prin filtrarea corespunzătoare a răspunsului provenit de la senzori de microseismicitate 
adecvat amplasaţi s-a putut discrimina între evenimente locale accidentale şi răspunsul sistemului excitat 
continuu de o activitate antropică, desfăşurată pe suprafaţa solului.  

În acest context conceptual a fost realizat un sistem complex de monitorizare continua a 
microseismicităţii din centrul oraşului Bucureşti. Observaţiile realizate în urma procesării datelor 
furnizate de acest sistem de monitorizare au evidenţiat următoarele: 

- Prin alegerea unor constante de mediere a spectrelor de amplitudine determinate din datele 
furnizate de bateriile de senzori de microseismicitate, se pot identifica modificări lente (anuale, 
sezoniere, lunare) legate de evoluţia geodinamică a zonei monitorizate;  

- Pattern-ul variaţiei diurne, determinat prin medierea spectrelor de amplitudine de o manieră 
care să permită eliminarea pe cât posibil a influenţei surselor locale, are o structură stabilă în timp; 
amplitudinea acestui pattern variază semnificativ în perioadele de weekend sau de sărbători legale, 
evidenţiind astfel utilitatea metodei în a determina dinamica medie a activităţii antropice.  

- Monitorizarea nivelului microoscilaţiilor mecanice prin două metode diferite: cu ajutorul unor 
accelerometre şi cu ajutorul unui hidrofon plasat în pânza freatică permite o mai bună interpretare a 
rezultatelor obtinuţe în vederea discriminării dintre efecte locale şi efecte datorate unor cauze 
distribuite pe o suprafaţă mai mare în jurul zonei de măsurare.  

Acest studiu se încadrează într-o tematică mai larga de studiu definită în cadrul programului 
permanent al Catedrei Unesco de Geodinamică: Planeta Pământ – planetă Vie [6] ce are printre 
obiective: înţelegerea proceselor de auto-organizare în medii sociale, studiul interacţiunii dintre sistemele 
vii şi mediu - în special din perspectivă informaţională (modelul ortofizic al Universului) -, definirea 
obiectivă a conceptului:  „calitatea vieţii” în special în medii cu activitate antropică ridicată. Întreg 
ansamblul de rezultate ce urmează a fi obţinute din acest program urmăreşte generarea unui cadru 
conceptual coerent în baza căruia să fie elaborate politicile de dezvoltare durabilă la scară globală. 
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