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RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI

Contractul nr.: 21N
Proiectul PN 16 35 01 02: Variabilitatea mișcării seismice a terenului – rezultat al
efectelor de sursă și de propagare (regionale și locale). Implicații în estimarea
hazardului seismic
Faza I: Distribuţii spaţiale ale mişcării seismice a terenului pe teritoriul României
Termen: 31 august 2016
1. Obiectivul proiectului:
O investigaţie bazată pe arhiva actuală de date seismologice digitale, asupra
distribuţiei spaţiale 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 distribuţiilor individuale ale mişcărilor maxime ale terenului,
generate de cutremurele cu magnitudine Mw > 4 de pe teritoriul României,
urmărindu‐se evidenţierea variabilităţii determinate de condiţiile 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 ecuaţiilor predictive
pentru atenuarea mişcării maxime a terenului, pentru cutremurele de pe
teritoriul României.

‐ Relaţii de corelaţie între mişcarea maximă observată a terenului (acceleraţie
maximă şi viteză maximă) şi intensităţile macroseismice raportate pe teritoriul
României.
3. Obiectivul fazei:
Analiza distribuţiei spaţiale a parametrilor mişcării seismice a terenului, generate
de cutremurele cu magnitudine Mw > 4 de pe teritoriul României
4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:
‐ Realizarea setului de date seismologice relevante studiului.
‐ Hărţi ale distribuţiilor spaţiale ale parametrilor mişcării seismice a terenului.
‐ Analiza integrată a distribuţiilor spaţiale ale mişcării maxime a terenului.
5. Rezumatul fazei
Teritoriul României este expus unui risc seismic ridicat, datorită prezenţei în zona
de curbură a Carpaţilor Orientali a unei surse de cutremure subcrustale majore. De
asemenea, pe teritoriul României există zone seismogene de cutremure superficiale
(adâncimi < 60 km) cu potenţial distructiv. Primul pas pentru evaluarea riscului seismic şi
reducerea efectelor distructive ale cutremurelor puternice în regiunile dens populate îl
reprezintă estimarea realistă a hazardului seismic – care, în termeni generali, defineşte
mişcarea aşteptată a terenului, aceasta putând avea ca efect distrugeri sau pierderi.
Mişcarea seismică a terenului într‐un amplasament este determintă de o serie de
factori: magnitudinea cutremurului, distanţa de la sursa seismică la amplasament,
condiţiile locale în amplasament (structura superficială locală), condiţiile regionale de
propagare a undelor seismice (variaţii în structura geologică, în viteza de propagare a
undelor), caracteristicile sursei seismice (mecanismul focal, evoluţia procesului de
rupere). In timp ce efectul unora din aceşti factori – cum ar fi distanţa de la sursa
seismică sau condiţiile locale – este bine înţeles şi documentat de numeroase studii
realizate pe plan mondial, influenţa mecanismului sursei este încă investigată, iar
variaţia structurii geologice de‐a lungul traiectoriei sursă‐amplasament este o problemă
complexă şi greu de cuantificat. Trebuie notat de asemenea că aceste influenţe sunt
interconectate, analizarea lor individuală, fără încorporarea celorlalte, fiind dificilă.
Studiul de față îşi propune o analiză complexă a distribuţiei spaţiale şi
caracteristicilor de atenuare ale parametrilor mişcării terenului – acceleraţie maximă
(PGA), viteză maximă (PGV), acceleraţie spectrală de răspuns (SA) pentru diferite
frecvenţe – generate de cutremurele moderate şi puternice (magnitudine Mw > 4) de pe
teritoriul României, prin valorificarea informaţiei relevante conţinute în arhiva actuală
de date seismice digitale (înregistrări de acceleraţii şi viteze).
Ca urmare a efortului considerabil din ultimii ani, în momentul de faţă operează
pe teritoriul României 114 staţii seismice digitale permanente, echipate cu
accelerometre cu 3 componente, care acoperă întregul teritoriu al ţării – 95 de staţii cu
transmiterea datelor în timp real şi 19 staţii off‐line – precum şi 2 reţele seismice de tip

array – în Bucovina şi în zona Vrancea. Cele mai multe din staţiile în timp real sunt
dotate de asemenea cu senzori de viteză.
Dezvoltarea recentă a reţelei seismice naţionale a permis colectarea unui set
valoros de date de cutremure moderate, a cărui exploatare contribuie semnificativ la o
mai bună înţelegere a caracteristicilor mişcării seismice a terenului pe teritoriul
României.
Setul de date observaţionale relevante pentru studiul de față a fost colectat din
arhiva cu forme de undă digitale, utilizând sistemul de calcul, tehnicile şi programele
aflate în dotarea INCDFP (Antelope 5.5 (http: //www.brtt.com/), Seiscomp3
(http://www.seiscomp3.org/)).
Din arhiva actuală au fost extrase înregistrările digitale de bună calitate (raport
mare semnal / zgomot) de accerelaţie şi viteză, disponibile pentru cutremurele cu
magnitudine Mw > 4 produse pe teritoriul României. Selecția realizată constituie o
colecție de date de forme de undă, relevantă pentru studii de interes ingineresc şi/sau
public.
In paralel, au fost reanalizate evaluările parametrilor cinematici şi dinamici ai
cutremurelor moderate. S‐a realizat un catalog revizuit al evenimentelor cu magnitudine
Mw > 4.0, omogen relativ la modelul structural (de viteze) utilizat în localizare și la
nivelul de confidență al determinării hipocentrelor. A fost de asemenea revăzut
catalogul mecanismelor focale, pentru a asigura o cât mai bună omogenitate a datelor
utilizate în studiu.
Pe baza înregistrărilor selectate, s‐au realizat hărţi ale distribuţiilor spaţiale ale
parametrilor de mişcare a terenului, de interes pentru aplicaţiile inginereşti – acceleraţii
maxime (PGA), viteze maxime (PGV), acceleraţii spectrale de răspuns (SA) pentru diferite
frecvenţe. Hărţile au fost generate pentru evenimentele pentru care a fost disponibil un
număr rezonabil de înregistrări de bună calitate, asigurând o acoperire azimutală
satisfăcătoare.
Datorită frecvenței mici de apariție, pe teritoriul României, a cutremurelor
crustale cu magnitudine Mw > 4, precum și a numărului relativ redus de instrumente
pentru mişcări puternice (accelerometre) instalate înainte de anul 2008, analiza
integrată a distribuţiilor mişcărilor maxime ale terenului (generate de cutremurele
moderate) s‐a realizat numai pentru zona seismogenă de adâncime intermediară din
Vrancea.
Compararea distribuțiilor spațiale individuale arată că mișcarea seismică a
terenului poate varia semnificativ de la un cutremur la altul și de la un amplasament la
altul, iar această variație trebuie luată în considerare la estimarea hazardului și riscului
seismic.
Pe baza datelor disponibile s‐a încercat o separare cât mai riguroasă a
variabilității distribuțiilor în părțile sale constitutive, respectiv variabilitatea datorată
diversității mecanismelor focale și cea datorată variaţiei traiectoriilor sursă‐
amplasament.
Hipocentrele evenimentelor selectate acoperă întregul volum seismogen
subcrustal din zona Vrancea. Mecanismele focale sunt, cu rare excepții, falieri inverse,
însă orientarea planelor nodale prezintă o diversitate notabilă.

Fig. 1 şi 2 ilustrează variația modelelor spaţiale, ca urmare a variației
traiectoriilor sursă‐amplasament (efect al variației poziției hipocentrului); perechile de
cutremure au mecanisme focale similare și magnitudini apropiate ca valoare.

Fig. 1. Distribuția acceleraţiei maxime a terenului (PGA) – valoarea maximă dintre cele
două componente orizontale.
Evenimentele prezentate în Fig. 3 diferă prin magnitudine, dar au mecanisme
focale asemănătoare și hipocentrele lor sunt foarte apropiate.
Variația distribuțiilor spațiale prezentate în Fig. 4 şi 5 poate fi atribuită
diferenţelor dintre mecanismele focale – localizările focarelor și magnitudinea
cutremurelor variind într‐o mică măsură.

Fig. 2. Distribuția acceleraţiei maxime a terenului (PGA) – valoarea maximă dintre cele
două componente orizontale.

Fig. 3. Distribuția acceleraţiei maxime a terenului (PGA) – valoarea maximă dintre cele
două componente orizontale.

Fig. 4. Distribuția acceleraţiei maxime a terenului (PGA) – valoarea maximă dintre cele
două componente orizontale.

Fig. 5. Distribuția acceleraţiei maxime a terenului (PGA) – valoarea maximă dintre cele
două componente orizontale.
Pe de altă parte, interconectarea influențelor datorate magnitudinii
cutremurului, localizării hipocentrului și mecanismului focal, poate conduce la diferențe
observabile ale modelelor spațiale ale mișcării terenului, chiar în condițiile unor variații
relativ mici ale celor trei parametri individuali. Un exemplu este prezentat în Fig. 6.
De notat că modelele spaţiale ale parametrilor de mişcare a terenului:
acceleraţii maxime (PGA), viteze maxime (PGV), acceleraţii spectrale de răspuns (SA) nu
prezintă diferențe semnificative unele față de altele. Exemple sunt prezentate în Fig. 7 şi
8.

Fig. 6. Distribuția acceleraţiei maxime a terenului (PGA) – valoarea maximă dintre cele
două componente orizontale.

Fig. 7. Distribuția acceleraţiei maxime (PGA) și a vitezei maxime (PGV) ale terenului –
valoarile maxime dintre cele două componente orizontale.

Fig. 8. Distribuția acceleraţiei maxime (PGA) și a vitezei maxime (PGV) ale terenului –
valoarile maxime dintre cele două componente orizontale.

Distribuţiile mişcărilor terenului produse de cutremurele subcrustale de
magnitudine moderată (Mw > 4) din regiunea Vrancea prezintă şi o serie de trăsături
comune, indicând o puternică amprentă a condiţiilor geologice regionale şi locale.
Astfel, distribuţiile prezintă o asimetrie pronunţată în raport cu epicentrele. Cele
mai mari valori ale parametrilor de mişcare a terenului s‐au înregistrat exclusiv în aria
Extra‐Carpatică – bazinul Focşani, avanfosa Carpaţilor Meridionali, Câmpia Română,
Platforma Moldovenească, orogenul Nord‐Dobrogean – pe arii relativ extinse, orientate
predominant NE‐SV. O atenuare rapidă a mişcării seismice este observată pe direcţie SE‐
NV, cu precădere spre zona Intra‐Carpatică.
Modelele spaţiale evidenţiază în acelaşi timp o mare variabilitate a valorilor
parametrilor de mişcare în raport cu localizarea amplasamentului.
De asemenea, se constată că nivelul mişcării seismice este controlat într‐o
măsură mai mare de condiţiile geologice locale şi regionale, decât de distanţa
hipocentrală.

6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii şi propuneri pentru
continuarea proiectului
Rezultate:
‐ colecție de date de forme de undă de bună calitate (raport mare semnal /
zgomot) – înregistrări digitale de accerelaţie şi viteză ale cutremurelor cu
magnitudine Mw > 4 produse pe teritoriul României – relevantă pentru studii de
interes ingineresc şi/sau public.
‐ catalog revizuit al cutremurelor cu magnitudine Mw > 4.
‐ hărţi ale parametrilor de mişcare a terenului, de interes pentru aplicaţiile
inginereşti – acceleraţii maxime (PGA), viteze maxime (PGV), acceleraţii spectrale
de răspuns (SA) pentru diferite frecvenţe – pentru cutremurele de magnitudine
moderată (Mw > 4).
‐ analiză integrată a distribuţiilor spaţiale individuale ale mişcării seismice a
terenului, pentru cutremurele subcrustale moderate din regiunea Vrancea.
‐ prezentarea rezultatelor cercetării la manifestări ştiinţifice naţionale /
internaţionale:
(I) Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Facultăţii de Fizică, 17 iulie 2016, Bucureşti:
 Ghiţă C., Ardeleanu L., Grecu B., Neagoe C., Spatial patterns of the peak
ground acceleration displayed by the Vrancea undercrustal earthquakes.
(II) The 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM), 30
iunie – 6 iulie 2016, Albena, Bulgaria:
 Craiu A., Diaconescu M., Craiu M., Mărmureanu A., Ardeleanu L., The
seismic sequence of the moderate‐size crustal earthquake of November
22, 2014 of Vrancea region: focal mechanism solutions.
(III) The 15th International Balkan Workshop on Applied Physics (IBWAP), 6 – 9
iulie 2016, Constanţa:

 Ghiţă C., Ardeleanu L., Grecu B., Neagoe C., Spatial patterns of the strong
ground motion parameters, displayed by the intermediate‐depth
earthquakes of Vrancea region
‐ un articol publicat în Volumul de lucrări al unei conferinţe internaţionale:
 Craiu A., Diaconescu M., Craiu M., Mărmureanu A., Ardeleanu L., The seismic
sequence of the moderate‐size crustal earthquake of November 22, 2014 of
Vrancea region: focal mechanism solutions, SGEM 2016 Conference
Proceedings, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference,
June 30 – July 06, 2016, Albena, Bulgaria, DOI: 10.5593/sgem 2016B13,
ISBN 978‐619‐7105‐57‐5 / ISSN 1314‐2704, Book 1, Vol. 3, pp. 687‐694.
Stadiul realizării obiectivului:
‐ Obiectivul a fost realizat integral.
Concluzii:
Prin analizarea datelor seismologice disponible, s‐au obţinut o selecţie de
înregistrări digitale de bună calitate ale cutremurelor cu magnitudinea Mw > 4,
produse pe teritoriul României şi un catalog revizuit, omogen, al evenimentelor
de magnitudine moderată – informaţii esenţiale pentru studiile de interes
ingineresc şi/sau public.
S‐au realizat hărţi cu parametrii de mişcare a terenului, generată de cutremurele
cu magnitudine Mw > 4, crustale şi de adâncime intermediară.
Pentru zona seismogenă vrânceană de adâncime subcrustală s‐a efectuat o
analiză integrată a distribuţiilor spaţiale individuale, cu evidenţierea
caracteristicilor atenuării mişcării maxime a terenului; variabilitatea modelelor
observate a fost pusă în relaţie cu condiţiile regionale de propagare a undelor
(traiectoriile sursă‐amplasament), efectele de sursă, condiţiile locale.
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