
 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2019 ● ianuarie-martie 84 

CARACTERIZAREA ȘI ANTICIPAREA  

ACȚIUNII SEISMICE. UTILIZAREA INFORMAȚIEI 

INSTRUMENTALE 

Horea SANDI 

Academia de Științe Tehnice din România 

ABSTRACT. The first ever instrumental data on ground motion acceleration during a strong earthquake in 

Romania were obtained on 1977.03.04. Out of these, the record at ground level at INCERC Bucharest is the 

most important. This record played the main role in the updating of the code for earthquake resistant design 

of buildings and industrial structures and, on the other hand, in the new orientation of research in this field. 

The main object of this paper is to briefly present the most significant research directions tackled. These 

concern the analysis of seismic motion intensity in spectral and directional terms on the basis of instrumental 

data, the analysis of influence of local geological conditions upon the characteristics of earthquake motion 

and the analysis of the azimuthal distribution of the radiation / attenuation phenomenon of the seismic 

motion amplitude. 

Key words: earthquake, seismic intensity, local geological conditions, radiation/attenuation. 

REZUMAT. În timpul cutremurului vrâncean distrugător din 1977.03.04 s-au obținut primele date 

instrumentale din țara  noastră privind accelerațiile seismice corespunzătoare mișcărilor seismice puternice. 

Dintre acestea, înregistrarea obținută la INCERC - București a fost cea mai importantă. Această înregistrare a 

jucat rolul principal în modificarea normativului de proiectare antiseismică a construcțiilor civile și industriale 

și, pe de altă parte, a stat la baza unor orientări noi ale cerceetării de specialitate. Obiectul principal al 

prezentei lucrări este prezentarea succintă a celor mai semnificaiive.direcții de cercetare abordate. Acestea se 

referă respectiv la analiza intensității mișcării seismice în termeni spectrali și direcționali pe baza datelor 

instrumentale, la analiza influenței condițiilor geologice locale asupra caracteristicilor mișcării seismice și la 

analiza distribuției azimutale a fenomenului de radiație / atenuare privind amplitudinea mișcării seismice. 

Cuvinte cheie: cutremur, intensitate seismică, condiții geologice locale, radiație/atenuare. 

. INTRODUCERE 

Obținerea înregistrării accelerografice de la El 

Centro în timpul cutremurului puternic californian din 

1940.05.18 din Imperial Valley, prima în istorie, 

constituie o piatră de hotar în dezvoltarea disciplinei 

inginerie seismică. Dotarea cu aparatură accelero-

grafică s-a realizat după aceea într-un ritm accelerat în 

numeroase țări, ajungându-se în unele cazuri la rețele 

accelerografice naționale de mii de instrumente, care 

au furnizat pe parcursul timpului un tezaur de 

informație instrumentală de o mare bogăție.  

În țara noastră primul accelerograf, obținut, ca 

urmare a eforturilor directorului de atunci al insti-

tutului INCERC – București, prof. dr. ing. Nicolae 

Korcinski, instalat în 1967 la nivelul terenului la 

institut, a fost un aparat japonez de tip SMAC-B. 

Acest aparat a furnizat, în timpul cutremurului 

vrâncean distrugător din 1977.03.04, o înregistrare de 

o valoare excepțională, a cărei interpretare a condus la 

dezvoltarea considerabilă a activității de cercetare, la 

modificări radicale în baza normativă de specialitate 

și la un progres semnificativ în activitatea de pro-

iectare. Dotarea instrumentală pentru înregistrarea 

automată a mișcării terenului s-a îmbunătățit radical 

în 1978, datorită donației generoase a Agenției 

Internaționale pentru Dezvoltare de pe lângă De-

partamentul de Stat al Statelor Unite. Ca urmare, în 

timpul cutremurelor vrâncene puternice din 

1986.08.26, 1990.05.30 și 1990.05.31 s-a obținut un 

total de peste 100 de înregistrări la nivelul terenului 

sau la nivelul superior al unor clădiri, fapt care a 

permis obținerea de noi rezultate ale cercetării de 

specialitate. Evenimentele seismice din 1977, 1986 și 

1990, în timpul cărora s-au obținut înregistrările de 

mișcare seismică puternică, la  care se adaugă 

evenimentul din 1940.11.10, cel mai sever din secolul 

XX, sunt prezentate în tabelul 1. 
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Tabelul 1. Date generale privind cutremurele menționate 

No Cutremur Lat. N Long. E Cod eveniment Adâncime Data Mw 

1 Vrancea MGR = 7.4 45.80 26.79 - 150 1940.11.10 7.7 

2 Vrancea MGR = 7.2 45.34 26,30 771 109 1977.03.04 7.5 

3 Vrancea MGR = 7.0 45.53 26.47 861 133 1986.08.30 7.3 

4 Vrancea MGR = 6.7 45.82 26.90 901 91 1990.05.30 7.0 

5 Vrancea MGR = 6.1 45.83 26.89 902 79 1990.05.31 6.4 

 

În cele de urmează, sunt prezentate succint, după 
scurte referiri la intervențiile la notmativul de pro-
iectare antiseismică (cap. 2), unele dezvoltări și 
rezultate determinate de interpretarea datelor instru-
mentale. Acestea se referă la: 

- caracterizarea pe baze instrumentale a mișcării 
seismice a terenului (cap. 3), 

- estimarea influenței condițiilor geologice locale 
asupra caracteristicilor mișcării seismice a terenului 
(cap. 4), 

- caracterizarea direcțională și spectrală a feno-
menului de radiație / atenuare a amplitudinii undelor 
seismice (cap. 5). 

2. REFERIRI LA MODIFICĂRILE ADUSE 
BAZEI NORMATIVE A PROIECTĂRII 
ANTISEISMICE 

2.1.  Normativul de proiectare antiseismică a 
construcțiilor civile și industriale 

Principalele modificări ale prevederilor norma-

tivului, succesiv în etapele 1978 ... 1992, au    fost: 

- recalibrarea coeficientului de bază ks, prin care 

se determină amplitudinea forțelor seismice de  calcul; 

- recalibrarea coeficientului dinamic β(T), prin 

care se determină caracterizarea spectrală a forțelor 

seismice de calcul; 
- recalibrarea coeficientului ψ, prin care se de-

termină caracterizarea influenței comportării inelastice 
a structurilor; 

- imtroducerea (în anexă) a unei variante de 
stabilire a forțelor seismice de calcul ținând seama de 

caracterul spațial al oscilațiilor. 
Ulterior, în jurul anului 2005, s-a trecut la o nouă 

generație de documente, legate de Eurocoduri. 

2.2.  Standardul de zonare seismică     

Standardul de zonare seismică, în versiunea în 
vigoare la data cutremurului din 1990.05.31, [8] 

specifica pentru Municipiul București o insulă de 
intensitate VIII în mijlocul unei mări de intensitate VII, 

deși condițiile geologice nu justificau o astfel de dife-
rență. Obținerea de înregistrări accelerografice bogate, 

în București și în împrejurimi, a evidențiat absența unei 
atari diferențe, astfel încât, în acord cu datele geologice 

și datele accelerografice, harta de zonare a fost 
modificată în 1991, [9], precizând, de data aceasta, că o 

zonă largă care înconjoară Municipiul se găsește în 

interiorul zonei seismice de gradul VIII.         

3. SISTEM DE CRITERII 

INSTRUMENTALE PENTRU 
ESTIMAREA INTENSITĂȚII SEISMICE 

Investigarea relației dintre intensitatea mișcării 
terenului și unele criterii instrumentale a constituit o 

preocupare destul de veche a cercetătorilor în seis-

mologie. Cel mai recent document normativ, însușit 
de Comisia Seismologică Europeană, care conținea 

astfel de criterii, a fost Scara Europeană de Inten-
sități MSK - 66 [11]. Scara EMS – 98 [7], însușită în 

prezent de Comisia Seismologică Europeană, nu mai 
conțiine criterii instrumentale, deși în comentariile 

incluse în acest document se recunoaște explicit că o 
înregistrare accelerografică corectă oferă o caracte-

rizare completă a mișcării seismice la amplasamentul 
înregistrării. De notat că Scara Rusă de Intensități 

[20], elaborată ulterior scării EMS – 98, conține și 
criterii instrumentale, care sunt de altfel înrudite cu 

unele criterii prezentate în continuare. 

Examinarea critică a conceptului de intensitate, 

așa cum acesta este definit în cadrul tradițional, 

evidențiază limitele cantității de informație pe care 

acesta o oferă. Pentru activitățile inginerești ar fi 

deosebit de utilă extinderea cantității de informație 

coninute, în special în  ceea ce privește compoziția 

spect6rală și direcțională a mișcării Ținând seama de 

aceasta, studiile privind dezvoltarea unui sistem de 

criterii de cuantificare a intensitățíi seismice pe baza 

datelor instrumentale, sintetizate în [19], au avut la 

bază următorul demers: 

1. Adoptarea unor criterii cinematice alternative, 

notate respeectiv: 

-   QX (pentru definirea intensității globale JX); 

- qs () (pentru definirea intensității js () cores-

punzătoare frecvenței de oscilație  (Hz)); 

- qx

 (’,”) (pentru definirea intensității mediate 

jd

 (’,”) pe banda spectrală (’,”)); (indicii 

inferiori X, x sunt abstracți, find înlocuiți conform 
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tabelului 2 atunci când se trece la aplicații concrete; 

toate criteriile cinematice au o aceeași dimensiune fi-

zică, respectiv accelerație × viteză, adică L
2
T

-3
, în timp 

ce intensitățile corespunzătoare sunt adimensionale). 

2. Adoptarea unor reguli de mediere după 

frecvența  și/sau după direcțiile de oscilație. 

3. Concretizarea unor criterii de natură cinema-

tică. Sursele acestora (până acum) sunt: 

- produsul între accelerația efectivă de vârf 

(EPA) și viteza efectivă de vârf (EPV), utilizat de 

altfel în proiectarea unor echipamente industriale; 

- integrala în timp a patratului accelerației (dato-

rită lui A. Arias [1]); 

- integrala în frecvență a patratului modulului 

transformatei Fourier a accelerației (aceeași sursă). 

4.  Pe această bază s-au definit: 

- intensitatea globală a mișcării; 

- intensitatea corespunzătoare unei anumite frec-

vențe de oscilație; 

- intensitatea mediată pe o anumită bandă 

spectrală.  

Sistemul astfel dezvoltat este sintetizat în tabelul 2.  
 

Tabelul 2. Sistemul de criterii instrumentale pentru estimarea intensității (SIAS)  

(Sandi & Floricel, 1998) 

Denumire 

Simboluri utilizate: 

*      globale; 

**    raportate la frecvența ;  

***  mediate pe intervalul de 

frecvențe (’,”). 

Sursa de definire / comentarii 

* ** *** 

Intensități bazate pe 

spectru 

JS js () js
 (’/”) Produsul maximelor (în raport cu ) al spectrelor de răspuns liniare 

pentru accelerații absolute și viteze absolute. 

Intensități bazate  pe 

integrala de tip Arias 

JA jd () jd
 (’,”) Integrala în timp a patratului accelerației terenului (pentru JA). 

Integrala în timp a patratului accelerației unui pendul de frecvență 

proprie  (pentru jd ()). 

Ambele extensibile la definiții tensoriale, relevante pentru 

directivitatea mișcării. 

Sunt specificate reguli de mediere. 

Intensități bazate  pe 

integrala de tip Arias 

a transformatelor 

Fourier 

JF 

(JA) 

jf () jf
 (’,”) Integrala după frecvrnță a imaginilor Fourier ale accelerației 

(pentru JF) 

Integrala patratului imaginilor Fourier (pentru jd ()). 

Ambele extensibile la definiții tensoriale, relevante pentru 

directivitatea mișcării. 

Sunt specificate reguli de mediere. 

 

În vederea aducerii sistemului astfel dezvoltat la 
nivelul operațional, a fost necesară calibrarea unor 
constante pentru fiecare dintre măsurile menționate 
în tabel. După calibrarea măsurii JS pentru un caz 
postulat drept JS = 8.0, au fost calibrate pe baza 
principiului enunțat valorile corespunzătoare măsu-
rilor omoloage din casetele următoare ale tabelului. 
Sistemul astfel precizat a fost aplicat la diferite cazuri 
concrete. A rezultat o bună corelare între rezultatele 
utilizării expresiilor corespunzătoare diferitelor definiții 
reflectate de tabelul 2, diferitele estimări ale inten-
sității pentru un caz dat diferind rareori cu mai mult 
de 0.25 unități, ceea ce este mai bine decât precizia 
pe care o pot oferi anchetele macroseismice.  

În continuare sunt prezentate relațiile și calibră-
rile cele mai relevante pentru cazul mișcării seismice 
orizontale unidirecționale și admiterii bazei loga-
ritmice b = 4 (care corespunde ratei geooetrice 
adoptate pentru scara MSK). 

Criteriul QS este definit prin relația 

  QS = (PGA / 2.5) × (PGV  / 2.5)   (1) 

unde PGA (m/s
2
) este accelerațía spectrală de vârf, 

iar PGV (m/s) este viteza spectrală de vârf, ambele 

definite pentru 5 % din amortizarea critică. Inten-

sitatea JS se determină pe această bază cu relația 

  JS = log4 QS + 8.0 (2)    

Criteriul QA este definit prin relația 

 QA = ʃ[t]î [wg (t)]
2
 dt    (3)  

unde wg (t) (m/s
2
) este accelerațía terenului. 

 Intensitatea JA se determină pe această bază cu 

relația 

 JA = log4 QA + 6.75  (4) 

Criteriul qs(φ) este definit prin relația 

   qs(φ) = saa (φ, 0.05) × saa (φ, 0.05)   (5) 

unde saa (φ, 0.05) și saa (φ, 0.05) reprezintă respectiv 

spectrele de răspuns pentru accelerații absolute și 

pentru viteze absolute, pentru fracțiunea din amorti-

zarea critică de 5 %. Intensitatea corespunzătoare 

frecvenței φ se determină pe această bază cu relația 

  js(φ) = log4 qs(φ) + 7.70 (6)  

Criteriul qd(φ) este definit prin relația 

 qd(φ) = ʃ [wa(t, φ, 0.05)]
2
 dt   (7) 
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Date generale  (evenimentul, 

amplasamentul ) 

 

Caracteristici ale mișcării pe două direcții orizontale ortogonale 

Accelerograme 

Spectre de răspuns pentru 

accelerațiile absolute 

(amortizare 5% critică)  

Spectre de intensități: is
(’,”), 

roșu, și  

id
 (’,”), albastru, mediate pe 

intervale de 6 dB 

1 

 

 

 

  

Sursă: România, Vrancea, 

, : 45.34, 26.30 1977.03.04 

Amplasament: 

București / INCERC 

Cod: 771INC 

 , : 44.44,26.16 

 

 
  

2 

Sursă: România, Vrancea, 

, : 45.53, 26.47 1986.08.30 

Amplasament: 

București / INCERC 

Cod: 861INC 

 , : 44.44, 26.16 

 

 
 

 

Notă: indici utilizați :  

Unități utilizate pentru parametrii cinematici: m, m/s, m/s2.   

Scara absciselor (perioade) pentru spectrele de răspuns și de intensități: logaritmică.  
Scara ordonatelor: naturală.  

 

Figura 1. Caracteristici ilustrative ale mișcării terenului. 

 

unde wa(t, φ, 0.05) reprezintă accelerația masei unui 

pendul de frecvență proprie (neamortizată) φ și de 

amortizare 5% critică. Intensitatea corespunzătoare 

frecvenței φ se determină pe această bază cu relația 

 jd(φ) = log4 qd(φ) + 5.75 (8) 

În figura 1 sunt prezentate, exemplificativ, ca-

racteristici ale mișcărilor seismice înregistrate la 

INCERC – București în timpul cutremurelor din 

1977.03.04 și 1986.08.30. În coloanele figurii apar, 

succesiv, accelerogramele pe cele două direcții ori-

zontale ortogonale, spectrele de răspuns ale accele-

rațiilor absolute pentru cele două direcții și spectrele 

discrete de intensități mediate pe intervale de câte 6 

dB. Spectrele de intensități se referă, alternativ, la 

spectrul js

 (’/”) (culoarea roșie) și la spectrul jd


 

(’/”) (culoarea albastră). 

4. ESTIMĂRI PRIVIND INFLUENȚA 

CONDIȚIILOR GEOLOGICE LOCALE 

Importanța influenței condițiilor geologice locale 

asupra caracteristicilor mișcării seismice la suprafața 

terenului  este  larg  recunoscută. Analiza prin calcul 

a acestei probleme implică adeseori dificultăți în 

situațiile concrete întâlnite. În cele ce urmează, se 

pleacă de la o situație simplă:  

- alcătuirea masivului geologic: un strat perfect 

rigid, nemărginit în jos, (rocă de bază), limitat superior 

de un plan orizontal, pe care este rezemată o 

stratificație plan – paralelă de grosime constantă (unul 

sau mai multe strate), relativ moale (raportul vitezelor 

de propagare a undelor S în cele două medii este mult 

diferit de unitate; după unele lucrări, dincolo de 1:5); 

- mișcare seismică orizontală, unidirecțională. 

În aceste condiții, dacă mișcarea la nivelul 

interfeței cu roca de bază este dată, ea va fi diferită 

la nivelul superior, care constituie sujprafața liberă a 

terenului. Cazul poate fi examinat prin calcul, 

utilizând metodele dinamicii aplicate. 

Situația se complică mult dacă mediul geologic are 

o alcătuire diferită, spre exemplu dintr-o succesiune de 

strate cu viteze de propagare a undelor S nu foarte 

diferite. Dintre stațíile accelerografice care au furnizat 

înregistrări, sunt luate în considerație, în cele ce 

urmează, stațiile București - INCERC și Cernavodă = 

Primărie. În timp ce în cazul București datele geologice 

prezintă o succesiune de strate cu salturi relativ mici 

ale vitezei de propagare a undelor S, redată în tabelul 3, 

în cazul Cernavodă apare un strat superficial relativ 

moale și subțire, rezemat pe un masiv de rocă dură, 

care poate fi considerat drept rocă de bază. La 

Cernavodă stratul superficial, cu viteză de propagare de 

ordinul 200 m/s este rezemat pe o rocă de bază cu 

viteză se propagare în jurul a 2000 m/s.  
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În figura 2 sunt redate succesiunile de spectre de 

răspuns pentru accelerațiile absolute corespunzătoare 

înregistrărilor din cele două stații. Se constată că, în 

timp ce, la Cernavodă, perioada dominantă este 

stabilă, în vecinătatea a 0.4 s, ea este puternic 

variabilă la București. Mai mult: în lucrarea [17] se 

arată că, pentru cutremurele din 1986 și 1990, 

perioada dominantă se modifică sincron pentru toate 

stațiile din București și chiar din împrejurimi. 

Concluzie: în timp ce pentru cazul Cernavodă 

perioada dominantă este determinată în principal de 

condițiile locale, pentru cazul București ea este 

determinată în principal de mecanismul de sursă. 

Pentru analiza prin calcul a efectului condițíilor 

locale în cazul de tip București, a fost adoptat un 

algoritm de tip trial-and-error pentru pachetul 

geologic definit în tabelul 3. S-a imaginat, ipotetic, că 

roca de bază se găsește, alternativ și succesiv, la 

nivelul diferitelor interfețe dintre strate. S-au 

determinat funcțiile de transfer alternative (v. 

coloanele din tabel) pentru segmente diferite, 

crescătoare, din ansamblul de strate (numerotarea 

făcându-se de sus în jos). Se constată că, atunci când 

se depășește un număr de patru strate (suma 

grosimilor: cca. 1 km), apare o tendință de stabilizare 

a funcției de transfer în zona perioadelor celor mai 

lungi. Dacă se consideră date din surse diferite, se 

constată că perioada fundamentală, de ordinul a 6 s, 

se situează în zona specifică teleseismelor (produse în 

alte continente) și că perioada dominantă a mișcării 

din 1977.03.04 corespunde celei de a patra perioade 

proprii a pachetului (concluzie ce merită să fie 

aprofundată).    

Pentru cazul Cernavodă – Primărie a fost efectuată 

o analiză parametrică (v. figura 4). Au fost 

determinate funcții de transfer pentru ipoteze 

alternative privind pachetul geologic local. În 

condițiile considerate, dacă se menține un contrast 

puternic între vitezele de propagare, perioadele 

vârfurilor spectrale se mențin practic neschimbate.      
 

Tabelul 3. Date de intrare pentru un amplasament de tip București 
 

Strate 

Intervale de adâncime (m) 
Grosimi de strat 

hk (m) 

Densități k 

(t/m3) 

Viteză de 

propagare a 

undelor Scs (m/s) 
Min. Max. 

1 0 70 70 1.6 320 

2 70 130 60 1.8 420 

3 130 200 70 2.2 640 

4 200 600 400 2.2 700 

5 600 1000 400 2.2 1340 

6 1000 2000 1000 2.6 2040 

7 2000 2400 400 2.4 1710 

8 2400 2800 400 2.8 2650 

 

Evenimente 

→ 

1977.03.04 1986.08.30 1990.05.30 1990.05.31 

Amplasa-

mente ↓ 

București – 

INCERC 

   

 

Cernavodă – 

Primărie 

 

   
 

Figura 2. Succesiuni ilustrative de spectre de răspuns. 
 

   
 

Numai primele două strate  Numai primele patru strate Numai primele șase strate Toate cele opt strate 

 

Figura 3. Funcții de transfer pentru condiții de tip București (pachete alternative, de grosimi până la opt strate). 
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 Stratul  inferior: 

h2 = 50 m,  

cs2 = 1000 m/s 

Stratul  inferior 

h2 = 50 m,  

cs2 = 2000 m/s 

Stratul  inferior 

h2 = 1000 m,  

cs2 = 1000 m  

Stratul  inferior  

h2 = 1000 m,  

cs2 = 2000 m/s 

 

Figura 4. Funcții de transfer pentru situații alternative asemănătoare situației de la Cernavodă - Primărie. 

 

  

 

  

N – S N – S 

    

E – W E – W 

București – INCERC Cernavodă – Primărie Bucurșsti – INCERC 

(frecvențe: 0…5 Hz) 

Cernavodă – Town Hall 

(frecvențe: 0…5 Hz) 

 

           Figura 5. Spectre Fourier glisante pentru vitezele                          Figura 6. Spectre Fourier glisante pentru deplasăriâle 

                 microseismelor la amplasament4e tipice.                                            microseismelor la amplasament4e tipice. 

 

Rezultatele menționate sunt confirmate și de 

analiza spectrală a agitației microseismics la cele 

două amplasamente (figurile 5 și 6). În timp ce, la 

București, nu apare nici o frecvență dominantă 

(exceptând frecvența foarte joasă de cca. 0.15 Hz din 

figura 6), la Cernavodă apare un vârf spectral 

pronunțat la o frecvență de cca. 2.5 Hz, care 

corespunde perioadei de cca. 0.4 s evidențiate de 

spectrele de răspuns din figura 2. 

5. ANALIZE PRIVIND FENOMENUL DE  

RADIAȚIE – ATENUARE 

Datele instrumentale numeroase obținute în 

timpul cutremurelor din 1986 și 1990 au oferit  

posibilitatea de examinare, din diferite puncte de 

vedere, a problemelor ridicate de caraceeristicile 

fenomenului de propagare – atenuare a undelor 

seismice. Date detaliate, privind spectrele de răspuns 

corespunzătoare diferitelor stații accelerografice, 

respectiv evenimentelor succesive din 1986 și 1990, 

sunt prezentate în [17]. Acestea permit să se 

evidențieze unele tendințe comune variației mișcării 

seismice de la un eveniment la altul, ca și unele 

tendințe de modificări aleatoare ale caracteristicilor 

mișcării terenului. Analiza de ansamblu a acestor 

date a evidențiat faptul important, mențíonat și în 

capitolul precedent, că prezența unei benzi spectrale 

de valori ridicate în zona perioadelor lungi, cea care 

a produs efectele cele mai severe asupra con-

strucțiilor, se datorește în principal particularităților 

mecanismelor de sursă, care, la rândul lor, pot 

prezenta diferențe semnificative de la un eveniment 

la altul. 

Datele de bază utilizate în continuare au fost 

obținute utilizându-se spectrele de intensități 

prezentate pe scurt în capitolul 4. Dintre rezultatele 

acestei analize sunt prezentate în continuare: 

- analize de regresie pe intervale spectrale, fără a 

se face precizări la orientarea azimutală a direcțiilor 

considerate (figura 7); 

- analize în termeni direcționali și spectrali 

(figura 8). 

În figura 7 abscisele sunt prezentate în scară 

naturală, în timp ce în ordonată sunt prezentate 

distanțe epicentrale adimensionalizate. Coloanele 

corespund diferitelor benzi spectrale, în timp ce 

liniile orizontale corespund diferitelor evenimente. 

Rezultatele din figura 7 arată că rata de atenuare 
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diferă în funcție de adâncimea de sursă și de banda 

spectrală. Atenuarea este, în mod surprinzător, mai 

rapidă pentru evenimentul din 1986, pentru care 

adâncimea de sursă este mai mare. 

Rezultatele din figura 8, care prezintă, pe diferite 

direcții azimutale, zonele pentru care sunt așteptate a 

fi depășite intensitățile de 7.0 6.0 și 5.0, evidențiază 

în plus directivitatea diferită a radiației dominante 

pentru diferitele benzi spectrale. Evenimentul din 

1986.08.30 a prezentat directivitatea uzuală 

evidențiată de anchetele macroseismice din trecut. 

Evenimentul din 1990.05.30 a prezentat diferențe 

sensibile între diferitele benzi spectrale. În timp ce, 

pentru frecvențele mai înalte, orieintarea dominantă 

se găsește în vecinătatea direcției azimjutale NE-

SW, pentru frecvențele mai joase, oientarea 

dominantă se apropie de direcția azimutală NS. 

Evenimentul din 1990.05.31 a prezentat o directi-

vitate diferită, orientată în principal spre SSE. Acest 

fapt trebuie să fie analizat cu atenție din punct de 

vedere seismologic, întrucât direcția azimutală 

respectivă este orientată spre CNE Cernavodă, 

pentru care accelerațiile de calcul de cele două 

niveluri au fost luate cu valori foarte reduse.    
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Figura 7. Funcții de regresie pentru diferite evenimente și frecvențe. 

 

6. CONSIDERAȚII FINALE 

Datele instrumentale obținute în  timpul 

cutremurelor din 1977.03.04, 1986.86.03, 1990.05.30 

și 1990.05.31 prezintă o importanță deosebită pentru 

activitatea de specialitate din țara noastră. Inter-

pretarea lor a condus la rezultate semnificative, 

importante, din punctele de vedere metodologic și 

faptic, pentru activitatea de cercetare, pentru 

activitatea de proiectare și pentru învățământul de 

specialitate. Este de dorit ca elementele me-

todologice nou introduse să fie comparate, din 

punctul de vedere analitic, ca și din punctul de 

vedere faptic, cu rezultatele care au stat la baza 

interpretării rezultatelor furnizate de aaalizele 

macroseismice. 

Prezenta lucrare a abordat aspecte ale 

fenomenului seismic care nu sunt încă întru totul 

elucidate. După părerea autorului, fiecare dintre 

problemele abordate în capitolele 3, 4, 5 prezintă 

importanță evidentă și merită să constituie subiect de 

preocupare, începând cu activitatea de cercetare. 
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Figura 8. Directivitatea atenuării, pentru diferite evenimente și benzi spectrale (scară comună). 
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