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ХАЗАРТ

(ОПАСНОСТ)

Сеизмичния хазарт се определя като вероятното ниво на движение на почвата
при възникване на земетресение. Оценката на сеизмичния хазарт е първият етап
от анализа на сеизмичния риск, който се осъществява посредством комбиниране
на данните за сеизмичния хазарт с тези за местните почвени условия и факторите
на уязвимост (тип, стойност и възраст на сградите и инфраструктурата, гъстота
на населението, вид използване на земята и пр.). Честите и силни земетресения
в отдалечени райони създават висок сеизмичен хазарт, но не пораждат риск.
И обратно, средни по сила земетресения в гъсто населени райони са свързани с
ниска степен на сеизмичен хазарт, но пораждат висок риск.
Ограничаването до минимум на жертвите, материалните щети и социалните и икономически проблеми, породени от земетресенията, зависи от надеждните оценки
на сеизмичния хазарт. Националните, регионалните и местните власти, заемащите отговорни длъжности, инженерите, градостроителите, организациите за действия в аварийни ситуации, строителите, университетите и широката общественост
се нуждаят от прогнози за сеизмичния хазарт при планиране на усвояване на
терени, за подобряване на конструкцията на сградите и в строителството (което
включва приемане на строителни норми), за изготвяне на планове за подготовка
на действията в аварийни ситуации, икономически прогнози, решения, свързани
с жилищно застрояване и трудова заетост, и много други видове мерки за намаляване на риска.
Основните елементи на модерната вероятността оценка на сеизмичния хазарт
могат да се групират в четири основни категории:
1. Каталози на земетресенията: съставяне на еднообразна база данни и каталог
на сеизмичната активност през историческия (преди 1900 г.), частично инструменталния (1900 – 1964 г.) и инструменталния (1964 г. до днес) периоди.
2. Модел на източниците на земетресенията: създаване на основен модел на
източниците на земетресенията, описващ пространствено-времевото разпределение на земетресенията, интегриращ сеизмичната история с данни от моделирането в областите на сеизмотектониката, палеосеизмологията, картирането на
активните разломи, геодезията и геодинамиката.
3. Силни сеизмични движения на почвата: оценка на движението на почвата като
функция от силата на земетресението и разстоянието от епицентъра при отчитане
на ефектите на разпространение на сеизмичните вълни в различни тектонични и
структурни среди.
4. Сеизмичен хазарт: изчисляване на вероятността от възникване на движение
на почвата през даден период от време с цел изготвяне на карти на сеизмичния
хазарт и свързаните с него рискови фактори в подходящи мащаби.
Сеизмичният хазарт описва нивата на движение на земната повърхност съобразно почвените условия, които е вероятно да бъдат или да не бъдат надхвърлени
през определен период от време. На картите на сеизмичния хазарт по правило се
посочва 10% вероятност за надхвърляне/90% вероятност за ненадхвърляне на определени параметри на движение на почвата за период на излагане от 50 години,
отговарящ на контролен период от 475 години. Тази карта изобразява върховото
ускорение на почвата (PGA) с 10% вероятност за надхвърляне за период от 50 го-

дини при стабилни почвени условия. PGA, високочестотен параметър на движението на почвата, пропорционален на силата, е най-често изобразяваният на карти
параметър на движението на почвата, тъй като действащите понастоящем строителни норми, включващи сеизмични разпоредби, регламентират хоризонталните
сили, на които сградите трябва да устоят по време на земетресение.
Високочестотното движение на почвата засяга конструкции с подобни високочестотни резонансни вибрации (като например сградите с височина между един и
три етажа, които са най-голямата група сгради в света). Цветните зони на картата, изобразяващи нивото на сеизмичен хазарт в отделните географски райони, отговарят приблизително на действителните равнища на сеизмичен хазарт;
по-студените цветове изобразяват по-ниска степен на хазарт, докато по-топлите
цветове съответно изобразяват по-висока степен на хазарт. По-конкретно, зоните
оцветени в бяло до синьо се характеризират с ниска степен на хазарт (0-8% g,
където g съответства на гравитационното ускорение), зоните, оцветени в жълто и
оранжево, се характеризират с умерена степен на хазарт (8-24 g), а тези, оцветени
в нюанси на червеното се характеризират с висока степен на хазарт (>24 g).

ОЦЕНКА

НА СЕИЗМИЧНИЯ ХАЗАРТ В

ЕВРОПЕЙСКО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ

РАЙОН

През последните осем години три основни проекта бяха насочени към подобряване на регионалната оценка на сеизмичния хазарт в Европейско-Средиземноморския регион, посредством интегриране на каталози на земетресенията, зониране
на сеизмичните източници и оценка на сеизмичния хазарт.
В рамките на Глобалната програма за оценка на сеизмичния хазарт, демострационен проект по програмата “Международното десетилетие за намаляване на
природните бедствия” на ООН, бе изготвена първата карта на сеизмичния хазарт
в европейско-средиземноморския регион, като част от глобалната карта на сеизмичния хазарт (Джардини, 1999 г., въз основа на комбинирани и обобщени данни
за сеизмичния хазарт, събирани независимо в различни географски райони и в
рамките на различни многонационални програми (Адрия, Иберо-Магреб, Централна Северна Европа, Феноскандия, Турция и Гърция, Кавказ, Близък изток, Балканите).
В рамките на реализирания по Международната програма за геоложко съпоставяне проект № 382 “Сеизмотектоника и оценка на сеизмичния хазарт в Средиземноморския басейн” (SESAME) през 2000 г. бе разработен първият интегриран модел на
сеизмичните източници и бе осъществено еднообразно картиране на сеизмичния
стандарт в Средиземноморския регион.
И накрая, Европейската комисия по сеизмология (ЕКС) (Работна група за оценка
на сеизмичния хазарт) изготви първия единен модел на сеизмичните източници и
карта на сеизмичния хазарт за Европа и Средиземноморието, която е представена тук. Единният модел на сеизмогенните източници за целия регион включва
общо 463 сеизмични източника (455 плитки и 8 средно дълбоки) и е изобразен на
малката карта вдясно. Всеки източник е описан чрез параметрите на сеизмичността, включващи равнището на земетръсна активност и максималния магнитуд.
Изработеният от ЕКС-SESAME модел за Европейско-Средиземноморския регион
позволява изготвяне на карти на сеизмичния хазарт, изобразяващи движението

на почвата чрез различни параметри, за различни почвени условия и равнища на
вероятност посредством единна процедура за пресмятане. Тази карта е съставена въз основа на законите за отслабване на PGA, формулирани от Амбразе и др.
(1998 г.), Мъсън (1999 г.) и Папайоану и Папазахос (2000 г.). Данните за районите,
които не са включени в модела на сеизмичните източници на ЕКС-SESAME (Исландия и Русия), са взети от Глобалната карта на сеизмичния хазарт, изготвена по
Глобалната програма за оценка на сеизмичния хазарт.
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