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вовед
Lee и trifunac (2017 а) покажаа дека мапите за сеизмички хазард 
на Србија мора да го вклучат учеството на земјотресите од 
областа вранчеа во романија. За високи фреквенции (над 10 
Hz) учеството во спектралните амплитуди од земјотресите 
во вранчеа може да се занемари, но за долги периоди, 
околу 1 секунда и подолги, земјотресите од вранчеа може 
да ги зголемат спектралните амплитуди во однос на оние од 
локалната сеизмичност дури до три пати. овој пораст исчезнува 
со оддалеченоста од вранчеа, и по должината на српско-
македонската граница е редуциран на 10 до 30 проценти.
во македонија, првите мапи на сеизмички хазард кои се 
користеа за проектирање на сеизмички отпорни конструкции, 
ги следеа процедурите за територијата на поранешна 
југославија, засновани на максимално очекуваниот интензитет. 
Поради многу разлики во историските каталози на земјотресни 
интензитети и нивните различни интерпретации, неколку 
различни официјални мапи беа предложени и користени во 
македонија од 1964 година. од 1970-тите беа организирани 
неколку проекти кои имаа за цел да ги хомогенизираат 
дефинициите и методите за известување на локалните 
интензитети (Kronrod  et al. 2013), во и помеѓу различни балкански 
земји.  Користејќи ги магнитудните скали, сеизмичките каталози 
беа конвертирани во заедничка магнитудна скала, која во 
најновите анализи на хазард е избрана од многу сеизмолози да 
биде моментната магнитуда, wM . 

* ова е скратен превод на публикацијата од Lee and trifunac 
(2017 b), наменет за читателите во македонија кои не го 
владеат англискиот јазик.

Со развојот на модерните методи базирани на теоријата 
на веројатност, се овозможи да се дефинираат сеизмички 
модели за пресметка на сеизмичкиот хазард. За земјотреси 
на растојание до неколку десетици километри од локацијата 
на објектот, потребно е тродимензионално моделирање на 
земјотресните извори, но за општа регионална оцена на 
сеизмичкиот хазард, комбинација од точкести и линиски 
извори  може да биде користена со значителен успех. 

На сл. 1 е прикажана мапа на сеизмички хазард во зависност 
од максималните (пик) земјини забрзувања во македонија. 
Таа била развиена за време на регионалниот колаборативен 
проект (NAtO 2011, SfP 983054 – Harmonization of Seismic 
Hazard Maps for the Western Balkan Countries), како што е 
цитирано од Šalić et al. (2012). Ние ја користиме оваа мапа 
само како референца за споредба со нашите резултати 
презентирани во овој труд. Како што е наведено во Lee and 
trifunac (2017a), користењето на пик земјините забрзувања 
за да се скалираат амплитудите на проектните спектри за 
проектирање на објекти отпорни на земјотрес, е сè уште 
многу често. овој пристап е споменат како стандарден 
пристап во Eurocode 8 (EC8) (2005). Супериорен пристап за 
селектирање на спектрите за проектирање беше воведен во 
доцните 1970-ти (Anderson and trifunac 1978; Gupta 2007), под 
име спектри на униформен хазард (UHS). UHS-пристапот 
првобитно беше развиен за користење во сеизмичко 
проектирање на важни објекти, но постепено станува 
modus operandi  за многу модерни проекти на мапирање на 
сеизмички хазард. 
Недостаток во користење на мапи како онаа прикажана на 
сл. 1 е дека од нив не се добиваат точни сили за проектирање 
конзистентни на performance-based критериумите за 
проектирање, т.е. проектирање базирано на однесувањето на 
објектите. добро е познато дека пик земјиното забрзување 
не е погодно за многу апликации кои бараат квантификација 
на земјотресниот хазард, во кој кодот специфицира само 
спектри на одговор со фиксиран облик (trifunac 2012). 
облиците на сите класични стандардни спектри се фиксни 
(претставуваат средни вредности земени од спектралните 
амплитуди нормализирани со единечно пик земјино 
забрзување). Заради тоа варијациите на спектралните 
облици во однос на геолошките и почвени локални услови, 
растојанијата и посебно големината на земјотресот 
(магнитуда или интензитет) се изгубени при осреднувањето. 
Како резултат, недоверливоста на селектираните спектри 
за проектирање е мала во рангот на високи фреквенции, 
но се зголемува постепено за средни и долги периоди. 
Негативните консеквенци на оваа растечка недоверливост 
кај долгите периоди беше покажана за Србија, каде што 
стандардните спектри (на пример тип 1 и тип 2 спектри во EC8) 
не можат точно да го опишат придонесот во сеизмичкиот 
хазард од далечните големи земјотреси во вранчеа, 
романија (Lee and trifunac 2017a). За жал, се чини дека многу 
комисии одговорни за формулација на националните анекси 
засега не го земаат предвид овој проблем и се определуваат 

Слика 1. мапа на максималните земјини забрзувања за македонија во 
однос на Земјиното забрзување (g) за локални услови А ( sV ≥  800 
m/s) за веројатност од 10% надминување во период на изложеност од 

Y =50 години (преземено од Šalić et al. 2012)
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за поедноставен, застарен пристап на скалирање со фиксни 
спектрални облици преку пик земјиното забрзување. 
барањето за нерушење во EC8 е поврзано со голем и оттука 
нелинеарен одговор на системот тло-објект со период 

nonlinearT , додека барањето за ограничено оштетување 
е поврзано со практично линеарен одговор и оттука 
пократок период на системот, linearT . бидејќи nonlinearT  и 

linearT  се различни ( linear nonlinearT T< ) и се поврзани со 
различни веројатности на надминување, нивните соодветни 
спектрални амплитуди не може да бидат специфицирани 
со ист спектрум со фиксен облик и две соодветни пик 
забрзувања  (Lee and trifunac 2017 a, b).

равенки За атенуациЈа (ослабување)
За скалирање на спектралните амплитуди, ги користевме 
податоците измерени во поранешна југославија. Ние ги 
дигитализиравме и ги процесиравме овие податоци во 
1980-тите години (Jordanovski et al 1987). Понатаму, ги 
следевме доделувањата на магнитудите од локалните 
земјотреси и локалните интензитети за секој запис, 
ги меревме брзините на тангенцијалните бранови во 
зависност од длабината за сите мерни станици и ги 
интерпретиравме геолошките локални услови за сите 
мерни станици. освен јапонските K-Net и Kik-Net, 
Швајцарскиот сеизмолошки сервис EBD и Калифорнија, 
не постои друго множество податоци со таква целовитост 
во регионот или во други земји. Конечно, нашите равенки 
за скалирање (Lee 1995; Lee and trifunac 1992, 1993) даваат 
спектрални амплитуди со фреквентно зависни облици 
и вклучуваат зависност од магнитудата, растојанието и 
локалните услови директно и без потреба од скалирање 
според пик земјините забрзувања.  

локални услови
литературата за ефектите од локалните услови на јакото 
земјотресно тресење на тлото е многу обемна (trifunac 2016) 
за да се дискутира овде и за да се наведат сите причини 
зошто карактеризацијата на локалитетот во зависност 
од локалната класификација  A, B, C, … не треба да биде 
користена. го упатуваме читателот на трудот Lee and trifunac 
(2010) за детална дискусија. 
Плиткиот слој, 30 m длабок, на површината на тлото 
не е доволен да ги опише локалните услови кога тие 
се параметрирани само во зависност од почвените 
категорични променливи ( 30V  или A, B, C и D).  
Параметрирањето на локацијата кое користи почвени и 
геолошки локални параметри LS  и s, како што ќе биде 
користено во примерите во овој труд, ги вклучува двата 
најгорни слоеви на локацијата, најгорниот (површински) 
слој за LS , и вториот слој мерено од површината на тлото 
за s (видете trifunac 2016 за опис на овие променливи).  
во она што следува, локалните параметри кои ја 
опишуваат локалната геологија добиваат вредности s = 
0 (за седименти), s =1 (за преод од седименти во базични 
карпи), и s=2 (за локации на геолошки базични карпи). 
локалните почвени параметри  добиваат вредности  LS  
= 0 (локации со „карпеста” почва) или LS  = 1 (локации со 
„цврста“ почва).

магнитудни скали
Ако го знаеме обликот на Fourier спектрумот на земјотресните 
движења, со голема доверливост, тогаш би било можно 
да изведеме прецизни релации меѓу различни магнитудни 
скали (на пример LM , SM  или wM  ) и да ги користиме 
меѓусебно. бидејќи ова не е можно (Lee and trifunac 2017 a), 
и затоа што различни магнитуди исто така зависат од многу 
регионални разлики, нивната меѓусебна зависност може 
да биде опишана само со емпириски равенки базирани на 
измерени податоци. во поглед на ова, ние работевме да 
развиеме равенки за скалирање на амплитудите на јаките 
движења на тлото базирани на регионално пресметани 
локални магнитуди (како LM ) каде што беше можно, и 
на SM  или негов еквивалент само за поголеми настани 
(земјотреси). главното барање за инженерско проектирање 
е да се располага со доверлива „равенка за предвидување на 
движењето на тлото“ (GMPE) која ги опишува амплитудите 
на движење на тлото во инженерски фреквентен ранг, 
приближно од 0,10 до 25 Hz, на мали епицентрални растојанија 
(помали од 100 км) и LM е идеална за тој ранг. од друга 
страна, wM  скалата го опишува спектарот на изворот за 
фреквенција нула (Lee и trifunac 2017 a). За инженерски 
апликации, важно е да можеме да одредиме зависност на 
карактеристиките на јаките потреси од однесувањето на 
брзите движења на раседот најблиску до мерната станица 
и не е значајно да бараме мерка која ги објаснува крајните 
и вкупни поместувања секаде по должина на долги раседи. 
Каталогот на земјотреси кој ние го користиме (видете 
Apendix A во Lee и trifunac 2017 b), да ги специфицираме 
географските промени на параметрите a , b и maxM  
во рекурентните равенки на Gutenberg-Richter, трпи од 
пристрасности присутни и во сите други каталози. Имено, 
големините на земјотресите во овој каталог се базирани 
на инструментално определени магнитуди за време 
само на последното столетие, а најмногу од регионите 
покриени со ова истражување за многу поново време, 
додека сите претходни земјотреси се опишани со нивниот 
максимален интензитет.  бидејќи дефинициите и методите 
за определување интензитети се менувале со тек на време, 
конверзијата на такви податоци во која било магнитудна 
скала е проблематична.

мапирање на сеиЗмичкиот хаЗард преку 
спектри на униформен хаЗард
мапирање на амплитудите на ( ) 2 ( ) /PSA T PSV T Tπ=  
каде што ( )PSA T  е псевдо спектар на апсолутното 
забрзување, ( )PSV T псевдо спектар на релативната 
брзина и T е период на осцилаторот, за T = 0,04 s дава 
одлична горна граница за пик земјиното забрзување. На сл. 
2 се претставени контурите на ( )PSA T , за T =0,04, s  = 2, 

LS = 0  и за хоризонтални движења.
директна споредба на сл. 2 со сл. 1 е невозможна, бидејќи 
амплитудите на сл. 1 се базирани на скалирање за локални 
услови А, додека амплитудите на сл. 2 се за локации на 
геолошка базична карпа (s = 2) и на „карпести” почвени 
локации ( LS = 0) (Lee and trifunac 1992, 1993). Сепак, 
споредбата покажува дека во просек пик амплитудите на 
забрзувањето на сл. 2, со примерок од 11 градови се за околу 
два пати поголеми од оние на сл. 1.   

Слика 2. Приближни максимални (пик) забрзувања добиени од 
релацијата ( ) (2 / )PSA T T PSVπ= (g) пресметани од UHS за 
T = 0,04 s и само од локалната сеизмичност до 175 км од локацијата. 

Придонесите од земјотресите во вранчеа во романија не се вклучени. 
Контурите се прикажани за веројатност од 10% надминување и период 

на изложеност од Y = 50 години.

разликите во амплитудите на забрзувањата меѓу сл. 1 и сл. 2 
се предизвикани од многу фактори кои вклучуваат разлики 
во атенуационите равенки, но се најмногу предизвикани од 
разликите во дефиницијата на сеизмичноста и начинот на 
кој PSA(t) се скалирани врз база на геолошките и почвените 
локални услови (како на сл. 2) наспроти локален тип А (како 
на сл. 1). Како што беше наведено, најголем број од равенките 
за скалирање користат само карактеризација на локацијата 
A, B, C и D игнорирајќи ја длабоката геологија. бидејќи 
најголем број акцелерограми се запишани на седименти 
(s = 0), а не на базична карпа (s = 2), најголем број од 
публикуваните равенки ќе резултираат со потценување на 
пик забрзувањата во близина на епицентарот за локалитети 
на  s = 2. ова е бидејќи за време на јакото тресење на тлото, 
атенуацијата низ седименти и нелинеарноста во почвата ќе 
ги редуцира пик забрзувањата во однос на оние на геолошки 
базична карпа.

придонес од вранчеа ЗемЈотресите на 
сеиЗмичкиот хаЗард
вранчеа земјотресите се јавуваат на големо епицентрално 
растојание (550 - 730 km) од македонија. ова резултира со 
атенуација (ослабување) на високофреквентните спектрални 
амплитуди така што во спектрите на униформен хазард 
(UHS) за пик забрзувањата во македонија, за типичен ранг 
на веројатности на надминување доминантно е влијанието 
од локалната сеизмичност. Поради тоа, за типично 
мапирање на хазардот на пик забрзувања во македонија, 

земјотресите во вранчеа може да бидат игнорирани. 
меѓутоа, ова е различно за спектрални амплитуди за 
средни и долги периоди, за кои придонесите од средните 
и големи вранчеа земјотреси ( 6.5 ) постепено се 
зголемуваат. Нашата анализа покажува дека стандардните 
тип 1 и тип 2 спектри препорачани од EC8 не треба да 
бидат користени во македонија за проектирање на објекти 
отпорни на земјотрес. во зависност од веројатноста на 
надминување (овде илустрирано само за p = 0,10), и за време 
на изложеност (овде илустрирано само за Y = 50 години), 

( ) (2 / )PSA T T PSVπ=  за T = 1,00 s може да биде 
до 30% поголемо во североисточна македонија, поради 
придонесот од земјотресите во вранчеа.

Слика 3. Земјотресите во вранчеа се центрирани околу 
045.88  N и

026.98  E во романија. Средни и големи земјотреси се случуваат 
на длабочина меѓу 60 и 200 км. Исто така се прикажани контури на 
интензитети по MSK  за земјотресот од 4 март 1977 (преземено од 

Kronrod et al. 2013) со wM = 7,4, H = 98 км, и 0I = IX°. 
равенката на Guttenberg-Richter 10log N a bM= − , која го 

опишува бројот на земјотреси N  годишно со магнитуда поголема 
или еднаква на M  во регионот на  вранчеа,  била истражувана 

од многу автори (видете Appendix B во Lee and trifunac 2017b). 
За пресметките во овој труд, ние земаме 4.10 0.24a = ± , 

0.78 0.04b = ±  и maxM  како рамномерно распределен меѓу 
7,9 и 8,1.

На сл. 4 прикажуваме како релативниот придонес од 
земјотресите во вранчеа расте со зголемување на периодата 
и како овој пораст зависи од географските координати 
во македонија. може да се забележи дека придонесот од 
земјотресите во вранчеа на UHS за периоди пократки од 0,4 
s може да биде занемарен.
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практично определување на uHS
UHS на разгледувана локација може да биде пресметан 
за специфичните параметри на локацијата, но овие 
пресметки се долги и бараат детални познавања за да се 
специфицираат сите потребни параметри за скалирање. 
Едноставна алтернатива е да се подготват UHS-мапи за 
дадени периоди на одговорот, локални услови, веројатности 
на надминување и период на изложување и потоа да се 
отчитуваат спектралните амплитуди од контурите на таквите 
мапи. Нашиот научен репорт  „Microzonation of a Metropolitan 
Area,” ја опишува оваа процедура и прикажува примери како 
може да се изврши (Lee and trifunac 1987). Слика 5 покажува 
пример на една таква мапа за 10log ( )PSV T  амплитуди, за 
12 периоди во ранг од 0,04 s до 2,00 s, за 5% од критичното 
придушување, хоризонтални поместувања, за локална 
геологија базична карпа ( s  = 2), и локална „карпеста” почва 
( LS = 0), за 10% веројатност на надминување и време на 
изложеност од 50 години.

Со отчитување на спектралнте амплитуди за дадена 
локација, спектрите на униформен хазард за псевдо спектар 
на релативна брзина (PSV) може да бидат конструирани со 
поврзување на вредностите отчитани од сл. 5. резултатот е 
илустриран на сл. 6.
UHS на PSV за други локални услови може лесно да 
биде добиено од спектрите  за  s  = 2, и LS = 0. ова е 
затоа што сите емпириски равенки за скалирање се 
формулирани како логаритми на скалираните величини, 
така што сите членови во овие равенки се како фактори 
(кога се користат во линеарна скала), кои зависат само 
од периодот. Според тоа, можно е да се претворат 
резултатите пресметани за една група на локални 
геолошки и почвени услови во друга група со користење 
на соодветни фактори. оваа процедура и бараните 
функции за скалирање за такви конверзии се опишани 
од Lee и trifunac (1987) и од Lee et al. (2016 a, b) и нема да 
бидат повторувани овде.

Слика 4. Пример за мапа за сеизмичко зонирање на македонија за псевдо спектар на брзината (PSV), во однос на сеизмичност без придонес 
од земјотресите во вранчеа,  за придушување 5% од критичното, пресметана со UHS-методот, за локација на базична карпа (s = 2) и „карпеста“ 

локална почва ( LS
= 0) за 12 периоди во ранг од 0,04 до 2,00 s, за веројатност од надминување p = 0,10, и за изложеност од Y = 50 години

Слика 5. Пример на мапа за сеизмичко зонирање на македонија, за псевдо спектрална брзина (PSV), за придушување 5% од критичното, пресметана 
со UHS-методот, за комбинација од локална сеизмичност и придонес од земјотресите во вранчеа, на локална базична карпа (s = 2), локална 

„карпеста“ почва ( LS = 0), за 12 периоди во ранг од 0,04 до 2,00 s, за веројатност на надминување p = 0,10, и за време на изложување Y = 50 години

Слика 6. Споредба на спектрите 
на униформен хазард PSV  
во Скопје, македонија, за 
сеизмичка активност со (црткани 
линии) и без (полни линии) 
придонес од земјотреси во 
вранчеа во романија, за време 
на изложеност од Y = 50 години, 
на седименти ( s = 0) и на 
локална „цврста“ почва ( LS = 1)
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Заклучоци
Покажавме како мапирањето на сеизмички хазард може 
да биде спроведено за територијата на р. македонија 
преку UHS-методот кога различни атенуациони модели 
се потребни да ги моделираат разликите во природата 
на земјотресните извори како и разликите поврзани 
со соодветните патеки на браново пропагирање. во 
македонија овие разлики се јавуваат за движења од јако 
тресење предизвикано од (а) локална сеизмичка активност 
и (б) големи далечни земјотреси во сеизмичкиот регион 
вранчеа во романија.
во сите UHS-пресметки ние ги пресметуваме спектралните 
амплитуди директно, за променливи кои се однесуваат 
на локацијата. Ние не користиме пик забрзувања за 
скалирање на спектралните амплитуди. Единствена причина 
за презентирање пик забрзувања во овој труд беше да се 
обезбеди основа за споредба со селектираните примери од 
претходните истражувања во македонија.
Исто така покажавме како спектралните облици варираат 
со географските координати во македонија. Поради овие 
варијации, скалирање со само еден параметар на движење 
на тлото (пик земјино забрзување) и стандарден облик 
на проектните спектри (такви како тип 1 и тип 2 спектри 
во EC8), не може да води до униформно конзервативни 
предвидувања на проектните спектри. Такво скалирање 

ги повредува барањата на проектирањето базирано 
на перформанси (performance-based design), кое бара 
спецификација на проектните спектри за барем две различни 
веројатности на надминување за време на две различни 
времиња на изложеност (trifunac 2012). 

вранчеа земјотресите во романија, придонесуваат во 
сеизмичкиот хазард во македонија само за големи 
земјотреси за M > 65, и значи проектните спектри во 
македонија не може да бидат моделирани со еден фиксен 
спектрален облик.
Ние наведовме дека бидејќи користиме релативно стари емпириски 
равенки за скалирање за поранешна југославија (за предвидување 
на спектрите на одговор во зависност од локалната сеизмичност 
таму) и само подгрупа од расположиви записи од четири 
земјотреси во вранчеа со големи магнитуди (Lee et al. 2016a,b), 
нашите резултати се од прелиминарна природа. Кога дополнителни 
податоци за јаки движења на тлото бидат расположливи и кога на 
сите мерни локации се доделат нивните геолошки ( s ) и почвени  
( LS ) локални параметри, сите релевантни емпириски модели 
треба да бидат рекалибрирани и следната генерација на подобрени 
мапи на сеизмички хазард може тогаш да биде презентирана. 
Најмногу недоверлив чекор во процесот кој го опишавме 
во овој труд, ги вклучува методите користени да се 
дефинира регионалната сеизмичка активност (видете 

Appendix A во Lee and trifunac 2017b), кој води до релациите 
на  Gutenberg-Richter и поврзаните максимални магнитуди. 
оваа недоверливост резултира од следното: некомплетни 
податоци на сеизмичката активност во минатото, многуте 
промени во дефинирањето на скалите на интензитет 
кои биле користени од сеизмолозите со тек на време, 
непредвидливоста вклучена во конверзијата од овие скали 
на интензитет во заедничка скала (селектирана да биде wM
, како во Appendix A во Lee and trifunac 2017 b), несовршено 
декластерирање на каталогот и многу краткиот период 
на модерни сеизмолошки опсервации. многу работа 
останува да биде извршена да почнат да се редуцираат 
некои од овие неизвесности. Кога и ако такви неизвесности 
бидат редуцирани, ќе биде можно да се ревидираат и да се 
подобрат мапите прикажани во овој труд.
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