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1. Obiectivul proiectului:
O investigație bazată pe arhiva actuală de date seismologice digitale, asupra
distribuției spațiale şi caracteristicilor de atenuare ale parametrilor de mişcare a
terenului, pentru cutremurele cu magnitudine Mw > 4 de pe teritoriul României.
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:
‐ Analiza integrată a distribuțiilor individuale ale mişcărilor maxime ale terenului,
generate de cutremurele cu magnitudine Mw > 4 de pe teritoriul României,
urmărindu‐se evidențierea variabilității determinate de condițiile regionale /
locale de propagare a undelor seismice şi de efectele de sursă (mecanismul focal
al cutremurelor).
‐ Testarea şi dezvoltarea, pe baza setului de date actual, a ecuațiilor predictive
pentru atenuarea mişcării maxime a terenului, pentru cutremurele de pe
teritoriul României.
‐ Relații de corelație între mişcarea maximă observată a terenului (accelerație
maximă) şi intensitățile macroseismice raportate pe teritoriul României.

3. Obiectivul fazei:
Ecuații predictive pentru mişcarea seismică a terenului pe teritoriul României
4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:
‐ Ierarhizarea ecuațiilor predictive pentru atenuarea mişcării seismice a terenului,
dezvoltate pentru teritoriul României.
‐ Analiza efectelor de sursă prin experimente teoretice (simulări) pentru regiunea
seismică Vrancea.
‐ Relații pentru estimarea intensității macroseismice din date instrumentale.
5. Rezumatul fazei
In momentul de față există un număr modest de înregistrări de mişcări seismice
puternice (accelerograme) ale cutremurelor majore din regiunea Vrancea, datorită, pe
de o parte, ratei reduse de apariție a acestor evenimente, iar pe de altă parte, slabei
dotări cu instrumente seismice, înaintea producerii cutremurului din 4 martie 1977.
Pentru cele 4 cutremure cu magnitudine Mw > 6 din a doua jumătate a secolului
XX – 4 martie 1977 (Mw = 7.4), 30 august 1986 (Mw = 7.1), 30 mai 1990 (Mw = 6.9), 31
mai 1990 (Mw = 6.4) – sunt disponibile câteva zeci de înregistrări (accelerograme)
analogice, colectate din amplasamente situate în zona Extra‐Carpatică.
Cel mai puternic cutremur vrâncean înregistrat digital este evenimentul din 27
octombrie 2004, cu magnitudine Mw = 6.0, pentru care există şi înregistrări din zona
Intra‐Carpatică.
In ciuda numărului redus de date disponibile, distribuțiile spațiale individuale ale
accelerațiilor maxime înregistrate (PGA) ale acestor cutremure puternice prezintă
diferențe notabile (Fig. 1).
Variabilitatea distribuțiilor este determinată de caracteristicile diferite ale sursei
seismice: mărimea cutremurului, orientarea planului de falie, evoluția ruperii în planul
de falie şi, pe de altă parte, de variația structurii geologice de‐a lungul traiectoriilor de
propagare, ca urmare a localizării particulare a evenimentelor în interiorul zonei
seismogene. Cuantificarea contribuției fiecăruia din aceşti factori la variabilitatea
distribuției mişcării terenului este însă dificilă, în general.
Pentru cele două evenimente din mai 1990, punctele de inițiere a ruperii sunt
foarte apropiate, separate prin mai puțin de 5 km unul de celălalt. In acest caz,
diferențele semnificative dintre distribuțiile accelerațiilor maxime reflectă diferențele
dintre: dimensiunea, orientarea planului de falie, propagarea ruperii în interiorul
planului de falie, ale celor două seisme.
Ca urmare a dezvoltării substanțiale a rețelei seismice naționale în ultimul
deceniu, avem în prezent la dispoziție o cantitate semnificativă de date digitale de
mişcări puternice (înregistrări de accelerație).
In intervalul 2008‐2017 s‐au produs 95 de evenimente subcrustale cu
magnitudine Mw ≥ 4.0, două evenimente având magnitudine mai mare decât 5.
Cutremurele acoperă bine zona seismogenă (Fig. 2). Mecanismele lor focale indică, în

marea majoritate, o faliere inversă, însă orientarea planelor de falie prezintă o
diversitate semnificativă.

Fig. 1. Distribuția accelerației maxime a terenului (PGA) – valoarea maximă dintre cele
două componente orizontale – şi mecanismul focal al evenimentelor puternice.
Prin analiza distribuțiilor spațiale ale mişcării maxime a terenului, generate de
aceste şocuri moderate, s‐a urmărit separarea variației modelelor de mişcare, ca urmare
a caracteristicilor specifice ale sursei seismice (dimensiuni, mecanism focal), de variația
datorată localizării evenimentului în interiorul zonei seismogene.
Fig. 3 – 6 prezintă distribuțiile spațiale ale accelerațiilor maxime înregistrate,
pentru perechi de cutremure localizate la mai puțin de 10 km unul de altul.
Hipocentrele şocurilor din Fig. 3 sunt separate prin mai puțin de 5 km.
Evenimentele s‐au produs în partea superioară a regiunii seismogene, au dimensiuni
(magnitudini) similare şi mecanisme destul de asemănătoare. Cu toate acestea,
distribuțiile lor prezintă diferențe observabile. Aceste diferențe pot fi atribuite numai
orientării diferite a planelor lor de falie.

Fig. 2. Localizarea evenimentelor vrâncene subcrustale, produse în perioada 2008‐2017.

Fig. 3. Distribuția accelerației maxime a terenului (PGA) şi mecanismul focal al
evenimentelor (sus); localizarea cutremurelor în interiorul zonei seismogene (jos).
Perechea de evenimente din Fig. 4 este localizată în jurul adâncimii de 110 km.
Distanța dintre hipocentre este de aprox. 7 km. Dimensiunea (magnitudinea)
cutremurelor diferă considerabil, mecanismele focale diferă de asemenea şi, în
consecință, diferențele dintre modelele de mişcare sunt semnificative.

Fig. 4. Distribuția accelerației maxime a terenului (PGA) şi mecanismul focal al
evenimentelor (sus); localizarea cutremurelor în interiorul zonei seismogene (jos).
Hipocentrele cutremurelor din Fig. 5, situate la aprox. 120 km adâncime, sunt
foarte apropiate între ele – separate prin mai puțin de 3 km. Mecanismele lor sunt
asemănătoare, iar similitudinea celor două distribuții spațiale ale accelerațiilor maxime
este remarcabilă. (Trebuie notat că în 2010 erau instalate mai puține instrumente
seismice. De asemenea, câteva dintre stațiile care au înregistrat cutremurul din 2015 nu
erau în stare de funcționare la producerea şocului din 2015 – de ex. stațiile SECR, CIOR,
BAPR).
Perechea de evenimente prezentată în Fig. 6 este localizată în partea inferioară a
zonei seismogene, la peste 140 km adâncime. Cele două seisme au dimensiuni
(magnitudini) similare, dar mecanismele lor focale diferă semnificativ, iar modelele de
mişcare prezintă de asemenea diferențe notabile.
In ciuda variabilității lor considerabile – consecință a diversității parametrilor
caracteristici ai surselor seismice şi a localizărilor acestora în volumul seismogen –
distribuțiile spațiale ale mişcării terenului, generate de cutremurele de adâncime
intermediară din Vrancea, prezintă şi trăsături comune.
Aceste trăsături, dovedind amprenta substanțială a condițiilor geologice
regionale şi locale, se pot observa la examinarea simultană a modelelor de mişcare
prezentate anterior, sintetizate în Fig. 7.
Astfel, distribuțiile prezintă o pronunțată asimetrie în raport cu epicentrele.

Fig. 5. Distribuția accelerației maxime a terenului (PGA) şi mecanismul focal al
evenimentelor (sus); localizarea cutremurelor în interiorul zonei seismogene (jos).

Fig. 6. Distribuția accelerației maxime a terenului (PGA) şi mecanismul focal al
evenimentelor (sus); localizarea cutremurelor în interiorul zonei seismogene (jos).

Fig. 7. Distribuția accelerației maxime a terenului (PGA) şi mecanismul focal al
evenimentelor subcrustale vrâncene.

Cele mai mari valori de accelerație a terenului sunt înregistrate la distanțe
epicentrale considerabile, în aria Extra‐Carpatică.
Mişcarea terenului este atenuată rapid spre regiunea Intra‐Carpatică.
Variații semnificative pe distanțe scurte, ale valorilor accelerației maxime, sunt
evidențiate în aria Extra‐Carpatică (în zona Avanfosei Carpatice, în Câmpia Română).
Aceste trăsături comune, proeminente şi cu un caracter de unicitate, fac din
regiunea Vrancea o zonă seismogenă deosebită.
In consecință, ecuațiile predictive pentru mişcarea seismică a terenului,
dezvoltate pentru alte regiuni seismice sau la scară globală, nu pot fi aplicate cu succes
sursei subcrustale vrâncene; aceasta necesită dezvoltarea de legi de atenuare specifice,
în concordanță cu caracteristicile sale neobişnuite.
Cele mai recente ecuații predictive propuse pentru cutremurele de adâncime
intermediară din Vrancea sunt cele dezvoltate de Sokolov et al. (2009), şi Văcăreanu et
al. (2015), cele două abordări diferind substanțial.
Sokolov et al. (2009) propun relații de atenuare dependente de azimut –
specifice pentru 8 regiuni distincte, cu caracteristici geologice şi geomorfologice proprii:
(1) zona de Nord, (2) zona de Est, (3) regiunea Focşani, (4) regiunea Vrancea, (5) zona de
Sud, (6) zona de Sud‐Vest, (7) regiunea montană şi (8) zona Transilvania.
Relațiile au forma funcțională:
ln X = a1 + a2 ln M w − exp(a3 + a4 ln h )R + a5 h
(1)
în care X este parametrul de mişcare a terenului – accelerație maximă PGA (valoarea
maximă dintre cele două componente orizontale) (cm/s2), sau viteză maximă PGV (cm/s)
– , Mw este magnitudinea din moment, h este adâncimea sursei (km), iar R este distanța
epicentrală (km). Coeficienții a1 – a5 au fost determinați pentru fiecare din cele opt
regiuni, separat, prin compararea mişcărilor înregistrate cu cele simulate printr‐o
metodă stohastică, utilizând spectre Fourier de amplitudine regionale; spectrele au fost
estimate luând în considerare factori de scalare a sursei seismice si modele de atenuare
caracteristice zonei Vrancea, precum şi funcții de atenuare generalizate, evaluate pentru
fiecare zonă. Ecuațiile (1) sunt dezvoltate pentru magnitudini Mw în intervalul 5 ‐ 8,
adâncimi focale în domeniul 60 ‐ 160 km şi distanțe epicentrale de până la 500 km.
Văcăreanu et al. (2015) propun ecuații predictive aplicabile pentru mai multe
clase de soluri, distincte pentru regiunea Extra‐Carpatică şi cea Intra‐Carpatică:
ln Y = c1 + c2 ( M w − 6) + c3 ( M w − 6) 2 + c4 ln R + c5 (1 − ARC ) R + c6 ARCR + c7 h
+ c8 S b + c9 S c + c10 S s

(2)
unde Y este parametrul de mişcare a terenului – accelerație maximă PGA (media
geometrică a celor două componente orizontale) (cm/s2) sau accelerații spectrale de
răspuns pentru anumite perioade – , Mw este magnitudinea din moment, R este
distanța hipocentrală (km), ARC este un parametru ce specifică poziția amplasamentului
în raport cu arcul munților: ARC = 0 pentru amplasamentele din zona Intra‐Carpatică şi
ARC = 1 pentru cele din zona Extra‐Carpatică, h este adâncimea focală (km); parametrii
Sb, Sc şi Ss indică tipurile de soluri: Sb = 1 pentru soluri din clasa B şi Sb = 0 pentru alte
tipuri de soluri, Sc = 1 pentru soluri din clasa C şi Sc = 0 pentru alte tipuri de soluri, Ss = 1

pentru soluri cu condiții medii şi Ss = 0 pentru alte tipuri de soluri. Coeficienții ck (k = 1 –
10) sunt determinați prin regresie. Datele utilizate sunt înregistrările disponibile ale
cutremurelor vrâncene cu magnitudine Mw > 5, produse în perioada 1977‐2009 (9
evenimente), la care au fost adăugate date provenind de la cutremure de adâncime
intermediară (între 60 şi 173 km) cu magnitudine Mw în intervalul 5.2 ‐ 8, produse în
zone de subducție: Japonia (10 evenimente), Noua Zeelandă (8 evenimente), Mexic (4
evenimente), Chile (2 evenimente), India‐Myanmar (2 evenimente), Martinica (un
eveniment) şi Peru (2 evenimente).
Cele două legi de atenuare au fost testate pentru cele mai puternice dintre
cutremurele recente (perioada 2008‐2017) – 12 seisme cu magnitudine Mw > 4.5, două
dintre ele având magnitudine Mw > 5. Mişcările orizontale maxime observate au fost
comparate cu mişcările prezise de cele două ecuații.
Reziduurile intra‐eveniment rezultate sunt, în general, comparabile, însă
abaterile standard ale reziduurilor sunt mai mici în cazul ecuației propuse de Văcăreanu
et al. (2015). Un exemplu este prezentat în Fig. 8.

Fig. 8. Reziduurile intra‐eveniment ale accelerației maxime a terenului (PGA), obținute
prin aplicarea, pentru cutremurul din 25 aprilie 2009 (Mw 5.4), a legilor de
atenuare propuse de Văcăreanu et al. (2015) (a) şi de Sokolov et al. (2009) (b).
Setul de date analizat indică ecuația dezvoltată de Văcăreanu et al. (2015) ca
fiind mai adecvată pentru analizele de hazard seismic la scara întregului teritoriu al
României.
De asemenea, rezultatele arată că domeniul de valabilitate al celor două legi de
atenuare poate fi extins până la pragul inferior Mw 4.5.

Complementar studierii datelor de observație, efectul unor caracteristici diferite
ale sursei seismice asupra nivelului mişcării în amplasamente a fost investigat, de
asemenea, prin experimente teoretice.

Simulările au fost realizate pentru configurații sursă – amplasament din zona
Vrancea. Atât localizările cutremurelor cât şi mecanismele focale considerate în simulări
au fost selectate dintre cele reale, observate.
Tehnica utilizată pentru calculul seismogramelor teoretice este sumarea
multimodală (Panza, 1985; Panza şi Suhadolc, 1987), metodă ce permite rezolvarea
exactă şi completă a ecuației undelor într‐un interval prestabilit de frecvențe şi viteze de
fază, şi este larg utilizată la construirea seismogramelor sintetice pentru estimările neo‐
deterministe de hazard seismic.
Modelele structurale necesare pentru generarea semnalelor teoretice au fost
compilate prin integrarea şi armonizarea informațiilor disponibile din literatura recentă,
după o atentă selecție şi evaluare.
Experimentele, făcute pentru o varietate de surse crustale, arată că viteza
maximă (PGV) într‐un amplasament poate varia printr‐un factor multiplicativ de până la
5, ca urmare a variației mecanismului focal al sursei.

Progresul realizat în achiziția în timp real a datelor seismice permite, în
momentul de față, generarea rapidă de hărți cu estimări preliminare ale efectelor
macroseismice ale cutremurelor, prin utilizarea de relații între parametrii de mişcare
înregistrați instrumental şi gradul de intensitate aşteptat.
Hărțile de intensități macroseismice ale celor patru cutremure puternice produse
în a doua jumătate a secolului XX: 4 martie 1977 (Mw 7.4), 30 august 1986 (Mw 7.1), 30
mai 1990 (Mw 6.9) şi 31 mai 1990 (Mw 6.4), împreună cu cea a evenimentului cu
magnitudine Mw 6.0 din 27 octombrie 2004, furnizează cele mai detaliate descrieri ale
variațiilor zguduirii terenului şi pagubelor, disponibile.
Pentru fiecare din aceste cutremure, accelerațiile maxime înregistrate au fost
comparate cu intensitățile observate. Fig. 9 prezintă corelația valorilor de intensitate cu
accelerațiile orizontale maxime. Regresiile au fost făcute pe media geometrică a
valorilor de accelerație pentru o clasă de intensitate dată.

Fig. 9. Corelația valorilor de intensitate cu accelerațiile orizontale maxime. Liniile
orizontale indică domeniul mediei geometrice, plus sau minus o deviație
standard.

Utilizând datele de la cele 5 evenimente, am dezvoltat o relație de regresie între
intensitatea macroseismică (scara MSK) şi accelerația maximă (PGA), pentru intensități
în domeniul V ≤ I ≤ VIII (Fig.10). Pentru acest interval, reprezentarea printr‐o simplă
lege‐putere apare a fi adecvată şi convenabilă.

Fig. 10. Regresia intensităților macroseismice pe scara MSK, funcție de accelerațiile
orizontale maxime în cm/s2, pentru datele disponibile de la cele 5 evenimente cu
magnitudine Mw ≥ 6.0 . Liniile orizontale indică domeniul mediei geometrice,
plus sau minus o deviație standard.
Relația obținută este aplicabilă la realizarea rapidă, pe baza datelor achiziționate
în timp real, a hărților cu estimări preliminare ale gradului de distrugeri, în urma
producerii unor cutremure vrâncene semnificative.
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6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru
continuarea proiectului
Rezultate:
‐ o analiză a variabilității modelelor de mişcare a terenului, generate de şocurile
puternice și moderate din regiunea Vrancea, urmărind separarea variației
determinate de caracteristicile sursei seismice (dimensiuni, mecanism focal), de
variația datorată localizării evenimentului în interiorul zonei seismogene.
‐ testarea celor mai recente ecuații predictive pentru atenuarea, pe teritoriul
României, a mişcării seismice a terenului, generate de cutremurele subcrustale
din regiunea Vrancea; evidențierea celei mai adecvate ecuații predictive.
‐ studiu al efectelor caracteristicilor sursei seismice asupra nivelului mişcării
seismice în amplasamente, realizat prin experimente teoretice.
‐ relație între intensitatea macroseismică observată şi accelerația maximă
înregistrată (PGA), pentru intensități în domeniul V ≤ I ≤ VIII.
‐ prezentarea rezultatelor cercetării la manifestări ştiințifice internaționale:
(I) 6th National Conference on Earthquake Engineering and 2nd National
Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 14 – 17 iunie 2017,
Bucureşti:
• Ardeleanu L., Depth‐dependent models for the seismic attenuation in the
crust, in the Eastern Carpathians bend area and surroundings.
(II) Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy (IAG)
and International Association of Seismology and Physics of the Earth’s
Interior (IASPEI), 30 iulie – 4 august 2017, Kobe, Japonia:
• Ardeleanu L., Neagoe C., Grecu B., Zaharia B., Craiu A., Ground motion
patterns generated by the undercrustal seismic source of the Vrancea
region, Romania.
• Craiu A., Ardeleanu L., Craiu M., Diaconescu M., The seismic sequence of
the magnitude 5.7 crustal earthquake of 2014 of Focșani Basin
(Romania) – relevant data regarding the stress field in front of the
Southeastern Carpathians bend
‐ 2 articole acceptate pentru publicare în reviste cotate ISI:
• Ardeleanu L., Seismic wave attenuation in the Vrancea region. Part I. The
approach for 1‐D Q‐model estimation, Rom. Journ. Phys.
(www.nipne.ro/rjp/accepted_papers.html).
• Ardeleanu L., Seismic wave attenuation in the Vrancea region. Part II. Crustal
Q‐models, Rom. Journ. Phys. (www.nipne.ro/rjp/accepted_papers.html).

Stadiul realizării obiectivului:
‐ Obiectivul a fost realizat integral.

Concluzii:
Analiza distribuțiilor spațiale ale mişcării terenului, generate de şocurile
puternice și moderate din regiunea Vrancea, a evidențiat o variabilitate
considerabilă a modelelor de mișcare – consecință a varietății caracteristicilor
surselor seismice – dar și trăsături comune proeminente, dovedind amprenta
substanțială a condițiilor geologice regionale şi locale.
Cele mai recente ecuații predictive propuse pentru cutremurele de adâncime
intermediară din Vrancea au fost testate pentru cutremurele cu magnitudine
Mw > 4.5 produse în perioada 2008‐2017, evidențiindu‐se relația cu cele mai mici
valori ale abaterilor standard ale reziduurilor.
Au fost realizate o serie de experimente teoretice pentru estimarea variației
mişcării maxime a terenului în amplasamente, ca urmare a variației
mecanismului focal al sursei.
S‐a determinat o relație de regresie între intensitatea macroseismică (scara
MSK) şi accelerația maximă (PGA) (în cm/s2), pentru intensități în domeniul
V ≤ I ≤ VIII, aplicabilă la generarea rapidă de hărți cu estimări ale gradului de
distrugeri potențiale, ca urmare a producerii unor cutremure vrâncene
semnificative.
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