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لرزه نگاري
زمین لرزه عبارت از لرزشهای قابل اندازه گیری سطح زمطین اسط هطه توسطم امطوا
حاصل از رها شدن ناگهانی انرژی در درون زمین بوجود میآید .آثار سححی زمین لرزه
ممکن اس به صورت صدمه به سازهها  ،گسلش و حرهط ووسط ه  ،نشسط زمطین و
آبگونگی  ،گسیخ گی دامنهها در خشکی و دریا و سرانجام ایجطاد امطوا در محیحهطای
آبی باشد .علمی هه به بررسی زمین لرزه و ودیدههای مربطو بطه آن مطیوطردازد لطرزه
شناسی یا لرزه نگاری ) (Seismologyنام دارد.
تاريخچه
عالقه بشر به لرزه شناسطی سطابقه وطو نی دارد ،بطه نحطوی هطه در بض طی از هشطورها
دادههای مربو به زمین لرزهها از زمانهای دور ضبم شده اس  .به عنوان مثال چینیها
سابقه زمین لرزههای تا  2هزار سال ویش خود را در دس دارند .اینگونه سوابق عمطدتا
م کی بر مشاهدات و شرح وقایع اس .
نخس ین دادههای علمی درباره زمین لرزهها از اواخر قرن  ، 81هه اولین لطرزه نگارهطا
درس شدند ،در دس اس  .در هشور ما اولین فضالی هطای مربطو بطه ثبط

اوالعطات

مربو به زمین لرزهها از سال  8331و با اف اح اولین ایس گاه لطرزه نگطاری در شطیراز
آغاز شد .در سال  8331نیز موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران آغاز به هار هرد .
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ايستگاه لرزه نگاري
یک ایس گاه لرزه نگاری دارای چندین دسط ه
دس گاه و هر دس ه دارای  3لرزه نگطار اسط .
توصیف دقیطق دامنطه حرهط زمطین مح طا
اندازه گیری لرزشها در سه مولفه عمود بر هم
(قائم  -شرقی  -غربی و شمالی  -جنوبی) اس  .عالوه بر آن نیاز به دس گاههایی داریطم
هه برای محدودههای م فاوتی از زمان تناوب وراحی شده باشند .زیرا هطیچ دسط گاهی
به تنهایی نمیتواند هل محدوده حساسی مورد نیاز را ثب

نماید (مضمو یک دس ه از

دس گاهها به زمان تناوب  2.2تا  2ثانیه حساس بوده و دس ه دیگر به زمان تناوب 81
الی  822ثانیه حساس اند).

ایس گاههای لرزه نگاری درجه یک ایران (شش مولفهای) در شهرهای شطیراز  ،مشطهد ،
تبریز و تهران قرار گرف طهانطد هطه زیطر نظطر موسسطه ژئوفیزیطک دانشطگاه تهطران اداره
میشوند .عالوه بر اینها ایس گاههایی در هرمانشاه  ،بیرجند و هرمان نیز تاسیس شده و
چند ایس گاه نیطز در حطال راه انطدازی اسط  .عطالوه بطر موسسطه ژئوفیزیطک برخطی از
دانشگاهها و سازمان انرژی اتمی ایران نیز در ثب و گطردآوری دادههطای لطرزه خیطزی
فضالی دارند .
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ثبت امواج
ثب و ضبم دامنه اموا زلزله توسم لرزه نگاره ) (Seismographصورت میگیرد.
بخشی از این دس گاه هه مو را دریاف میهند لرزه سنج نام داش ه و در داخل سطن
نصب میشود .این قسم من هی به یک آون
حره میهند ،در حالی هه آون
زمین نسب

به آون

اس  .در زمان لرزش زمین وایه دس گاه

ثاب باقی میماند و به ایطن ترتیطب حرهط نسطبی

سنجیده می شطود .در دسط گاههای جدیطدتر  ،ثبط حرهطات بطه

صورت الک ریکی  -مکانیکی صورت گرف ه و در نوار مغناویسی ثب مطیشطود .در ایطن
دس گاهها ثب

لرزشها بحور مداوم صورت میگیرد .

لرزه نگاشت
اوراق حاوی ن ایج ثب

شطده دامنطه حرهطات

زمین لطرزه نگاشط نطام دارد .لطرزه نگاشط ها
اغلب صفحات سیاه و دود اندودی اند هه آثطار
حره سوزن به صورت خحطو سطفیدی بطه
روی آنها ثب شده اس  .بزرگی یک زمین لرزه را میتوان از روی بزرگ رین دامنه ثب
شده در لرزه نگاش تضیین هرد .فاصله بین مرهز زمین لرزه و لطرزه نگطار بطا توجطه بطه
زمان ورود اموا  Pو  Sو  Lتضیین میشود و با مقایسه ن ایج حاصل از چنطد ایسط گاه
محل منشا گرف ن اموا مشخص میشود.
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لرزه نگارها حساس تر از آنند هه ب وانند اوالعاتی هه مس قیما قابل اس فاده در وراحی
زلزله اس  ،بدس دهند .در ن یجه زمین لرزههای شدیدی هه نزدیطک یطک لطرزه نگطار
عادی به وقوع میویوندد باعث خار شدن قلم ثبات از مقیاس و ح ی صطدمه بطه خطود
دس گاه میشود .از ورفی برای حذف اثرات محلی خاهها یا ساخ سنگی ت ضیف شده
 ،مضمو لرزه نگارها در سطن

بسط ر قطرار داده مطیشطوند .از اینطرو ن طایج ثبط شطده

نمیتواند اوالعاتی در مورد اینگونه مصال بدس دهند .
شتاب نگار (شتاب سنج -لرزه نگار)
نوعی از لرزه نگارها هه برای تضیین حره شدید زمین بکار میرونطد شط اب نگطار یطا
ش اب سنج نام دارند .هدف از اس فاده از ش اب نگار حرهات شدید  ،دس یابی به نحطوه
واسخ زمین در ناحیهای اس هه وراحی دینامیکی سازهها مورد نظر اس  .این دس گاه
سه مولفه ش اب محلق زمین را برای مدت زمانی از  0.1تا  3یطا  4و ح طی  82ثانیطه
ثب میهند .ش اب نگارها بحور دائم هار نمیهنند بلکه به گونهای وراحی شدهانطد هطه
وس از آنکه تح تاثیر یک حره افقی هوچک قرار گرف ند آغاز به هار هنند
محل اس قرار اغلب ش اب نگارها  ،سح زمین (و نه الزاما سن

بسط ر) اسط  .از اینطرو

تضیین رابحه بین دادههای مربو به محلهای مخ لف مشکل اسط  ،مگطر آنکطه شطرایم
سححی در هر محل شناخ ه شده باشد .ش اب نگاش ها ش اب زمین را ثبط

مطیهننطد.

در هشور ما ش اب نگارهایی در محل سدها و سازههطایی وراهمیط دیگطر نصطب شطده
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اس  .این ش اب نگارها عمدتا توسم مرهز تحقیقات ساخ مان و مسکن وزارت مسکن و
شهرسازی نصب و قرائ میشوند.
سازمان انرژی اتمی ایران و چند موسسه دیگر نیز شط اب نگارهطایی را در برخطی نقطا
مورد نظر نصب هردهاند .تح ووشش قرار دادن یک ناحیه بحور هامطل مسط لزم نصطب
شبکهای از ش اب نگارها در نقا با شرایم زمین شناسی م فاوت اس

.این دسط گاهها

مضمو تا شضاع  12هیلوم ری مرهز یک زمین لرزه حساسی خود را حفظ میهنند .
لرزه نما )(Seismoscopes
امروزه عالوه بر لرزه نگار و ش اب نگار  ،دس گاههایی به نام لرزه نما نیز مطورد اسط فاده
قرار میگیرد .لرزه نماها برای بازسازی تاثیرهای حره زمین به روی سازه و بر حسطب
جابجایی در یک زمان مضین و نه مقادیر مولفههای حره زمین  ،وراحی شدهاند .لرزه
نماها دس گاههایی به مراتب ارزان ر از ش اب نگار میباشند.

کالب زني دستگاههاي لرزه نگاري
سیگنال های لرزه ای هه در یک ایس گاه لرزه نگاری ثب مطی شطوند بطا حرهط
واقضی زمین تفاوت دارند .لرزه نگارها به اس ثنای لرزهنگارهای فیدبکی هه واسطخ
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دامنه و فاز تخ دارند ،مانند یک فیل ر عمل می هنند و مح وای سطیگنال هطای
لرزهای را تغییر می دهند .به همین دلیل ،عموماً ثاب میرایطی سیسط م ،نزدیطک
میرایی بحرانی و برابر  2.0ان خاب می شود تا این تغییرات حداقل باشد .قبطل از
تفسیر سیگنال های ثب

شده باید اثر واسخ فرهانسی دس گاه را از روی داده هطا

حذف نمود؛ زیرا ،دامنه های حره

زمین مورد توجهند نه دامنه های ثب

شده.

بضالوه ،واسخ فرهانسی دس گاه لرزه نگاری به علط فرسطایش قحضطات مکطانیکی،
الک ریکی و الک رونیکی بطا گذشط زمطان تغییطر مطی هنطد و هطدف هالطب زنطی
( )Calibrationدس گاههای لرزه نگاری ،نظارت بر این تغییرات و تضیین واسطخ
فرهانسی سیس م در زمان هالب زنی برای انجام عمل تصحی دس گاهی بطا دقط
زم اس و باید به دو نک ه توجه نمود :یکی آنکه این تغییرات تا حد مجاز باشطد
و دیگر آنکه تصحی دس گاهی برای هر واقضهء لرزه ای با همک منحنی واسخ بطه
دس آمده از عمل هالب زنی در نزدیک رین زمان به زمان ثبط آن واقضطه انجطام
گیرد .در ن یجه ،هالب زنی لرزه سنجها در فواصل زمانی مناسب از اهمیط ویطژه
ای برخوردار اس و عدم توجه به آن خحاهای قابل تطوجهی را در تحلیطل امطوا
ثبطططططططططططططط شططططططططططططططده وارد خواهططططططططططططططد هططططططططططططططرد.
به وور هلی ،بزرگنمایی یا واسخ دامنهء لرزه سنجها با اعمال یک جا به جطایی یطا
نیروی شناخ ه شده به جرم لرزه سنج و تحلیل خروجی روی نگاش تضیین مطی
شود .حره نشان داده شده روی نگاش های لرزه ای فقطم بطه دلیطل بزرگنمطایی
م فاوت در فرهانسهای مخ لف با حره

واقضی زمطین تفطاوت نطدارد ،بلکطه یطک
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تغییر فاز بین عمل ثب و حره زمین وجود دارد هه به خواص لرزه نگطار (دوره
آزاد و میرایی) بس گی دارد .دانش دقیق واسخ فرهانسی لطرزه نگطار شطامل واسطخ
دامنه و واسخ فاز ،محاسبهء حره واقضی زمین را امکان وذیر می سازد.
لرزه نگار
بحور هلی  ،لرزه نگار دس گاهی اس هه نوسانات زمینی ناشی از ورود اموا لطرزهای را
(به صورت تابع ویوس های از زمان) مانی ور یا در یک شکل خاص  ،همراه با عالئم بسیار
دقیق زمانی ثب میهند .محصول ثب حرهات زمین لرزه  ،نگاش نام دارد .نقش لرزه
نگارها در لرزه شناسی مشابه دس گاههای اشضه ایکس در وزشکی و تلسکووها در نجطوم
اس  .آنها اعماق غیرقابل دس رس زمینی را برای تجسسات دقیق « قابل دیطد» و قابطل
دس رسی میسازند.

تاريخچه
علی رغم اینکه زلزلهها از مدتها قبل به عنوان ودیدههای وبیضی توسم فالسطفه یونطان
باس ان  ،نظیر ارسحو (  314تا  322قبل از میالد) شناخ ه شده بودند .لطرزه شناسطی
تنها بضد از اخ راع و گس رش اولین لرزه نگارهای قابل اع ماد در اواخر قرن نوزدهم  ،به
عنوان شاخهای از علوم وبیضی شکل گرف

.
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طرز کار لرزه نگار
بخش اصلی لرزه نگارهای امروزی لرزه سنج
اس هطه انطرژی امطوا ورودی را بطه ول طاژ
الک ریکی تبدیل می هنطد .ایطن دسط گاه بطه
صططورت مبططدل (گیرنططده  ،آشططکار هننططده)
لرزهای به الک ریکی عمل هرده و جابجایی  ،سرع و یا ش اب حرهط زمینطی را ثبط
میهند .هر لرزه سنج مضمو در جه ی قرار داده مطیشطود هطه یکطی از مولفطههطای (
شرقی  -غربی  -شمالی  -جنوبی یا عمودی) حره زمین را بسنجد .وس بطرای اینکطه
شکل واقضی و هامل جنبش زمین ثب شود ،بسیاری از وایگاهها از سه لطرزه سطنج هطه
در سه جه فوق قرار میگیرند ،اس فاده میهنند .
اجزاي لرزه نگار
هر لرزه نگار مضمو از سه بخش تشکیل شده هه در زیر به هر یک از آنهطا بطه اخ صطار
میوردازیم :

لرزه سنج
لرزه سنجها قسم اصلی یک لرزه نگار هس ند هه انرژی مکانیکی حاصل از اموا را به
ول اژ الک ریکی تبدیل میهنند و شامل انواع زیر میباشند.
9



لرزه سنجهاي آونگي  :در این قبیل از لرزه سنجها  ،از اصل آونگها اسط فاده
شده اس .



لررزه سرنجهاي غيرآونگري :
اساس هار آنها آون

نمی باشد مانند

لرزه سنجهای واتنشی و لرزه


سنجهای ویزو الک ریک .

واحد ثبت
ثب اموا لرزهای به راههای مخ لفی امکانپذیر اسط هطه در زیطر بطه انطواع آن اشطاره
میهنیم.


ثبت مکانيکي  :لرزه نگارهای قدیمی  ،نظیر وشیرت یطا مینکطا ،از یطک روش
ثب

مس قیم هامال مکانیکی اس فاده میهنند هه از آن یک اثر یا لطرزه نگاشط

از حره قلم جوهری روی هاغذ یا سوزن م صطل بطه آونط

روی هاغطذ دودی

بوجود میآید.


ثبت مکانيکي  -نوري  :بض ی از دس گاههای قدیمی دیگطر  ،نظیطر میلنطد -
شاو یا وود  -آندرسون از روشهای مکطانیکی  -نطوری اسط فاده مطیهنطد ،بطدین
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یا هر قسم م حرک دیگر باریکه نوری را

ترتیب هه آینه نصب شده روی آون
روی هاغذ عکاسی منضکس مینماید.


ثبت الکترومگنتيک  :دس گاههای جدیدتر از روشهای ثب الک رومگن یک یا
به مقدار هم ر  ،الک رواس اتیک سود میبرند .در روش الک رومگن یک  ،یا در اثر
جابجایی سیم ویچ در میدان مغناویسی ثاب  ،جریان الک ریکی تولید میشود
یا در اثر تغییرات میدان مغناویسی احاوه شده توسم یک سطیم ویطیچ .در هطر
دو حال

نیروی الک رومگن یک القطا شطده بطا مشط ق زمطانی جابجطایی زمینطی

م ناسب اس

.

ساعت دقيق
جه تضیین زمان ورود فازهای ثب شده مخ لف  ،وجود نشانه زمانی دقیق روی لطرزه
نگاش ضروری اس  .بسیاری ازوایگاههای لرزه نگاری مدرن ساع خطود را بطا تنظطیم
روزانه با عالئم زمانی رادیویی هه توسم سرویسهای اس اندارد جهانی اعالم زمان وخطش
میشود در حد  8تا  82هزارم ثانیه حفظ میهنند.
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پايگاه زلزله نگاري
وایگاه یا ایس گاه زلزله نگاری محلی اس هه در آنجا ردگذر زمطین لطرزه یطا بطه
صورت نگارشی ویا به گونه ثب مغناویسی فراهم می شود .وایگطاه زلزلطه نگطاری
دس هم شامل یک دس گاه لرزه سنج می باشد هه در برگیرنده آونط  ،میراگطر،
تقوی هننده و یک دس گاه ثبات با زمان سنج دقیق اس  .در یطک وایگطاه زلزلطه
نگاری عالوه بر دس گاههای یاد شده  ،تجهیزات هافی برای انبار هطردن داده هطا،
ترسیم لرزه نگاش ها و وردازش داده ها نیز وجود دارد(شکل .)81

شکل ( :)81شمایی از تجهیزات یک وایگاه زلزله نگاری و مرهز وردازش.
لرزه سنج یک آون

فیزیکی اس هه از یک جطرم ( ممکطن اسط بطرای ثبط

زمین لرزه های نزدیک  122گرم باشد و برای ثب زمطین لطرزه هطای دور ح طی
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سه چهار هیلوگرم باشد) هه به محوری وصل شده و با اصحکاک بسیار بسیار هطم
می تواند نوسان هند ،تشکیل شده اس  .هوچک رین تکان ،ایطن جطرم م حطرک و
م صل به محور را مدتها به نوسان درآورد .برای هن طرل نوسطان ایطن آونط

یطک

دس گاه میراگر به آن اضافه شده اس (شکل .)22

شکل ( :)22ساخ مان ساده یک لرزه نگار شامل وایه ،جرم ،فنر ،قلم و هاغذ.
اگر جرم این آون

را به صطورت یطک سطیم وطیچ بسطیازیم و محطور آن را بطین

آهنربایی قوی قرار دهیم ،وق ی آون

نوسان می هند ،با قحع میدان مغناویسطی

آهنربا جریان برق بسیار ضضیفی در سیم ویچ القا می شود .این جریان برق توسم
دس گاه تقوی هننده بزرگ می شود و سپس وارد یک دسط گاه حسطاس بطه نطام
گالوانوم ر می شود و آنجا یک قلم را به لرزه درمی آورد .اگر لرزش قلم را به فیلم
یا هاغذ من قل نماییم ،رد قلم بر فیلم یا هاغطذ ثبط مطی شطود هطه بطه آن لطرزه
نگاش می گویند .این مجموعه را هه شامل لرزه سنج و دس گاه ثب می باشد را
لرزه نگار می نامند.
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ایس گاههای لرزه نگاری هامل برای ثب دقیق تطر ارتضطاش زمطین از سطه لطرزه
سنج هه به ارتضاشات زمین در ام دادهای با -وایین ،شمال –جنوب ،شرق-غطرب
حساس هس ند بهره می گیرند .چون مضلوم اس دس گاه چند هزار مرتبه حره
را فقوی نموده ،از روی نگاش مضلوم می شود هه زمین چقطدر جابجطا شطده بطه
وور مثال اگر روی نگاش قائم (با -وایین) بزرگ طرین دامنطه  1سطان ی م طر یطا
 12222میکرون باشد (شکل ،)28

شکل ( :)28نمونه ای از یک لرزه نگاش با بیشینه دامنه  1سان ی م ر.
دس گاه هم صدهزار باشد ،آنوق

دامنه واقضی جابجایی زمطین در ام طداد قطائم

می شود ( 2/1نیم) بزرگنمایی میکرون .همانحور هه گف یم ،این دامنه واقضی می
تواند نماینده بزرگی زمین لرزه باشد .اگر فاصله زمین لرزه تا ایس گاه ثب

هننده

هم اندازه گیری شود ،می شود بزرگی زلزله را برآورد هرد .برای اینکه یک رابحطه
ای بنویسیم هه عددهای جمع و جوری داش ه باشد ،چنانچطه در تضریطف بزرگطی
ریش ر هم دیدیم ،از لگاری م اس فاده می گنیم .در حساب مثالً تضریف مطی هننطد
هه لگاری م صد می شود دو وس لگطاری م ده هطزار مطی شطود  4و لگطاری م یطک
میلیون می شود شش .حا اگطر بزرگطی زمطین لطرزه را بطا حطرف  Mبنویسطیم و
بزرگی آن را با دامنه و فاصله آن بس گی دهیم خواهیم داش :
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Log D + M=Log A
یضنی اگر دامنه ( )Aبطر روی نگاشط چهطار سطان یم ر و بزرگنمطایی  2222و
فاصله ( )  8222Dهیلوم ر باشد ،بزرگی حطدود  4درجطه مطی شطود .در حطال
حاضر یک رقم اعشار برای بزرگی در نظر گرف ه می شود.
درجه M = 8/23+3 =4
همیشه رابحه به این سادگی نیس  .مثالً دوره حره نوسانی ثب شطده یضنطی
 ، Tمشخصات دس گاه لرزه نگار نیز منظور می شود و رابحه مفصطل مطی شطود.
تا حال فهمیدیم هه لرزه سنج ها از آون

سیم ویچطی و آهنربطای قطوی درسط

شده اند و دس گاه ثبات نقش زمین لرزه را بر روی هاغذ یا فیلم فراهم می هند و
به این مجموعه لرزه نگار می گویند .زمین لرزه را برحسب شدت تکان و مشاهده
اثر آن به دوازده درجه تقسیم هرده اند ،اما بزرگی زلزله بایطد از روی نگاشط آن
محاسبه هرد و آن هم یک محاسبه لگاری می در وایه ده می باشند .الب طه بزرگطی
زلزله یک درجه قراردادی اس و انرژی واقضی یک زمین لرزه را نشان نمی دهطد،
اما می توان از وریق آن به وور نسطبی زمطین لطرزه هطا را بطا هطم مقایسطه هطرد.
چنانچه زمین لرزه رودبار یک بزرگی مثال  1/1می دهد اما زلزله گرمسار بزرگطی
 1/2دارد .بین بزرگی و انرژی هم رابحه وجود دارد و می توان به وطور تخمینطی
مقدار انرژی زمین لرزه را حساب هرد .برای تضیین محل زمین لرزه به ایطن نک طه
توجه داریم هه همان وور هه گف ه شد ،تضداد گروههای موجهای زمین لرزه زیاد
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اس  .یک گروه بنام مو  Pبا سرع زیاد اول می رسد و روی هاغطذ نقطش مطی
بندد .گروه دوم مو  Sاس هه با سرع ی  8/0برابر هم ر از مو  Pهمی دیرتطر
می رسد .هر چقدر فاصله زمین لرزه از محل وقوع تا ایس گاه ثب هننطده بیشط ر
باشد ،اخ الف زمان رسیدن مو  Pو  Sزیطادتر مطی شطود و از ایطن ویژگطی مطی
فهمیم هه زمین لرزه در چه فاصله ای اتفاق اف اده اس (شکل .)22

شکل ( :)22شمایی از یک نگاش سه مولفه هطه زمطان ورود موجهطای  Pو  Sرا
نشان می دهد مو اول  Pو بضد  Sمو به وایگاه زلزله نگاری می رسطد اخط الف
زمانی موجهای Pو  Sبیانگر فاصله زمینلرزه از ایس گاه اس .
به وور مثال اگر این اخ الف  21ثانیه باشد ،فاصطله حطدود دویسط

هیلطوم ر

اس  .چون نگاش در سه جه تهیه می شود با یک ترسیم هندسی جه زلزله
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را می شود تشخیص داد .به شطکل ( )22نگطاه هنیطد در روی سطه مولفطه اولطین
حره به سوی با اس ،این را به این صطورت تفسطیر مطی هنطیم هطه نخسط ین
حره بر روی مولفه قائم اگر به سوی با باشد مو رسید تراهم اس و به سوی
وایین انبسا  .همینحور حرت به سوی با بر روی مولفه شمال و جنوب و شرق و
غرب به این ترتیب حره را از شمال و شرق نشان می دهطد و بطالضکس .آنوقط
اگر این وایگاه در تهران باشد می گوییم زمین لرزه ای بطا بزرگطی بطه وطور مثطال
 4/1در فاصله  222هیلوم ری جنوب غربی وایگاه تهران اتفاق اف اده اس .
به این ترتیب دیدیم هه یک وایگاه لرزه نگاری می تواند با ثب ارتضاشات زمین
و بررسی آنها زمان ،محل و بزرگی زمین لرزه را مشخص هند .بدیهی اس هه هر
چه تضداد این ایس گاهها بیش ر باشد ،می توان این اوالعات را بیش ری به دسط
آورد.

دس گاههای مورد اس فاده در شبکه ش ابنگاری
شرکت نانومتريکس
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معرفي:
از زمان شروع به هار شره نانوم ریکس در سال  0891آنها روی گس رش سیس م ها
و تجهیزات محالضه زلزله های وبیضی و زلزله های واداری تمرهز هرده اند .
امروزه شره

نانوم ریکس به عنوان ویشرو درتکنولوژی لرزه نگار دیجی ال بطا بطیش از

 98شبکه تمام دیجی ال در بیش از  01هشور جهان شناخ ه می شود .

لرزه نگار ديجيتال Taurus

 ،Taurusلرزه نگاری هوچک  ،سبک و هامل اس
 .این لرزه نگار هه هامال" قابل حمل و دس ی اس
می تواند با تمامی سنسورهای موجود در بطازار بطه
وور مس قیم هار هند و داده ها را تطا مطدت زمطان
 011روز به وور ویوس ه ضبم و در حافظه خطود
نگه دارد  .زم به ذهر اس هه مصرف ایطن لطرزه
نگططططار فقططططم  081میلططططی وات مططططی باشططططد.
همچنین  Taurusمی واند از وریق Ethernet,
Cellular ، DSL , Radio, Telephone,
18

 , GSM/GPRSخم انحصاری و یطا مطاهواره
برقطططططراری ارتبطططططا

را ممکطططططن سطططططازد.

لرزه سنج باند پهن : Trillium
 Trilliumیک لرزه سنج بطی نظیطر سطه مولفطه ای اسط بطا
واهطنش سطرع ی از  40 sec to 50 HZو نوفطه هم طر از آن
مقداری هه  USGSاخیرا" بطه عنطوان مطدل هم طرین نوفطه (
یضنی  (15 sec to 4HZمضرفی هرده اس .

ديجيتايزر : Trident
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 Tridentیک دیجی ایزر فوق الضاده اس هه قطدرت تفکیطک
واقضی  24-bitرا ت مین میکند و دارای دینامیک رنطج 142
dbاس .
این ابزار با اس حکام هم برای هاربری ثابط و هطم ورتابطل قابطل
اس فاده اس .این دیجی ایزرهای سه هاناله مطی تواننطد بطه هطم
م صل شده و یک سیسط م  0هانالطه ارزان  ،سطاده و مناسطب را
برای تمام وروژه ها ایجاد نمایند

( Libraشبکه های ماهواره ای برای هسب داده های لرزه ای و محیحی):
نانوم ریکس دارای بیش از  01سال تجربه وراحطی و نصطب
شبکه های دیجی طال لطرزه ای مطی باشطد .در بحطث Libra
نطانوم ریکس درحقیقط از منطافع تکنولطوژی  VSATدر
شبکه هطای داده هطای محیحطی و لطرزه ای اسط فاده نمطود .
Libraبه صورت تخصصی برای جمع آوری مقرون به صرفه
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داده ها ،با هیفی با و قابلی اومینطان فطوق الضطاده و نیطز
برای دس رسی به اوالعات مکانهطای غیطر قابطل دس رسطی و
صضب الضبور وراحی شده اس
هطه ایطن سیسط م دارای هزینطه عملکطرد

( زم به ذهر اس

بسیار ارزانی می باشد یضنی  01د ر بطرای هطر ایسط گاه دور
در وول یک ماه )



دس گاه ش ابنگار آنالوگ SMA1

دسط گاه شط ابنگار  SMA1در سططال  0808مططیالدی وراحططی و در سططال  0891وارد
مجموعه ش ابنگاری هشور آمریکا گردید .این دس گاه در زمان خود از ویشرف ه تطرین و
هار آمدترین دس گاههای ش ابنگار آنالوگ محسوب می شد و هنوز هطم مطورد اسط فاده
قرار می گیرد .این دس گاه نیز از سال  0081تا هنون در شبکه ش ابنگاری ایران مطورد
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اس فاده قرار گرف ه اس  .این دس گاه دارای دو مؤلفه افقطی و یطک مؤلفطه قطائم اسط .
جنبش زمین توسم ورتوهای نور بر روی فیلم  91میلیم طری ثبط مطی شطود .عنصطر
نوسان هننده در این دس گاه هه به ترانس دیوسر موسوم اس و یک سیسط م بطا یطک
درجه آزادی اس هه جرم آن یک آون

صفحه ای اس هه به وسیله یک فنر ویچشطی

به یک محور م صل اس  ،این محور از دو ورف به صورت لو یی بر روی دو تکیطه گطاه
قرار دارد .فنر ویچشی در یک میدان مغناویسی هه یک میرایی لزجی تولیطد مطی هنطد
قرار می گیرد .میرایی اسمی این فنر در حدود  1/0مقدار بحرانی اس  .دس گاه تا قبل
از رسیدن اموا در حال آما ده بطه هطار قطرار دارد ،م ضاقطب رسطیدن امطوا زمینلطرزه،
دس گاه روشن شده و شروع به ثب نگاش می نمایطد .راه انطداز قطائم ،حرهط اولطین
جنبش زمین را در صورتی هه ش اب این حره از آس انه ای هه برای دسط گاه تنظطیم
گردیده اس فراتر رود دریاف هرده و در زمانی هم ر از  1/18ثانیه دس گاه را به وطور
هامل به راه می اندازد  .دس گاه وس از روشن شطدن تطا  01ثانیطه وطس از آخطرین او
ش ابی را هه بر اساس آن تنظیم شده اس  ،به هار خود ادامطه مطی دهطد .وطس از ثبط
زمینلرزه ،دس گاه در موقضی آماده به هار باقی می ماند تطا اینکطه زمطین لطرزگ دیگطری
روی دهد.
دس گاه  SMA1با یک حلقه فیلم ،یک یا چند زمینلرزه و وسلرزه هطای آن را حطداهثر
تا  18دقیقه ثب می نماید .مشخصه های فیزیکی این دس گاه عبطارت اسط از جطنس
بدنططه آلططومینیم ،وزن آن  00هیلططو گططرم مططی باشططد ،و ابضططاد آن 111 ×111 × 088
میلیم ر اس  .دمای محدودگ عملکرد دس گاه از  – 11تطا  88درجطه سطان یگراد اسط .
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نیروی تغذیه دس گاه ،دو باوری  0ول

قابل شارژ بوده هطه توسطم جریطان بطرق 111

ول یا  001ول شارژ می گردند .زمان سنجی دس گاه  SMA1توسم ژنراتور هدهای
زمانی یا  TCGصورت می گیرد.

دس گاه ش ابنگار SSA2
دس گاه ش ابنگار  SSA2از جدیدترین دس گاههای شط ابنگار دیجی طالی اسط هطه در
حال حاضر مورد اس فاده شبکه ش ابنگاری ایران می باشد .دس گاه ش ابنگار  SSA2به
دلیل باند بسطامد وسطیض ر ،دامنطه دینطامیکی بیشط ر نسطب بطه  ،SMA1داده هطای
هامل ری در حافظه ثب می هند لذا وردازش داده هطا از وریطق نطرم افزارهطا ی خطاص
وردازش به مراتب سریع تر و با اومینان بیش ری از  SMA1می باشد .قابلی ارتبا با
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آن از وریق مدم هارآیی آنرا با برده اس  .حافظه دس گاه  180 kbyteاس هطه مطی
توان آن را به  1109 kbyteافزایش داد .زمان ثب اس اندارد دس گاه حدود  01دقیقه
اس هه با حافظه بیش ر تا  91دقیقه نیز می رسد .نرخ ثب داده  111نمونطه در ثانیطه
برای هر هانال اس .
دس گاههای  SSA2زمینلرزه ها رااز وریق مانی ور هردن عالئطم شط اب حاصطل از هطر
یک از سنسورهای سه گانه آن ثب می هند .وق ی شط اب از حطدی هطه توسطم هطاربر
تضیین شده اس فراتر می رود داده هطا مسط قیم ًا در حافظطه ثبط مطی شطوند .واسطخ
دس گاه از صفر تا ونجاه هر تز بوده و بدین لحاظ زمینه های هاربردی وسیضی دارد.
دس گاههای ش ابنگار  1SSAاز زمان نصب تا هنون رهوردهای زیادی را ثبط

نمطوده

اند .زمان رویداد ،مدت دوام و مقادیر او ش اب مربو به هر حادثه در  headerفایطل
مربو به آن ثب می شود .ارتبا با دس گاه از وریق رایانه و یا به وسیله خطم تلفطن
برقرار می شود .ابضاد دس گاه ( 098 ×111 ×190میلیم ر) بوده وزن آن  01هیلطوگرم
اس  .ول اژ هار با دس گاه  00تا  00ول

 DCو جریان مصرفی آن  98تطا  111میلطی

آمپر اس  .دس گاه  1SSAدارای یک ساع

داخلی اس اندارد اس هطه زمطان رویطداد

زمینلرزه را در  headerفایل مربووه ثب می هند .دقط ایطن سطاع هطم بطوده و بطه
منظور افزایش دق سنجش زمان از ژنراتور هدهای زمانی اس فاده می گردد.
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دس گاه ش ابنگار -لرزه نگار SSR-1
دس گاه لرزه نگار  SSR1یک دس گاه رهوردر دیجی ال با قابلی هطای زیطاد اسط هطه
رویدادهای لرزه ای را در حافظه  COMS STATIC RAMبطا ظرفیط یطک مگطا
بای ذخیره می نماید  .حافظه دس گاه به صورت اخ یاری تا  0مگابایط قابطل افطزایش
اس  .دس گاه  SSR1به وور اس اندارد دارای سه هانال ورودی اسط ولطی بطه صطورت
اخ یاری می تواند از شش هانال سیگنال ورودی را دریاف

نمایطد .ایطن دسط گاه دارای

یک مبدل  00 A/Dبی ی بوده و رنج دینامیکی آن  db80اس .
از قابلی های مهم این سیس م ،برخورداری از  018ونجره زمانی قابل برنامه ریزی اسط
هه با تنظیم وارام ری های مربووه ،انجام اندازه گیری های لرزه ای از زمانهای مشخص
با ویژگیهای مضین امکان وذیر مطی باشطد .همچنطین  SSR-1را مطی تطوان بگونطه ای
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تنظیم و برنامه ریزی نمود هه سیگنالهای ورودی را از انواع سنسورهای لرزه ای دریاف
نموده و با دو ئرخ نمونه برداری م فاوت ثب نماید.
دس گاه  SSR1را می توان به صورت یک سیس م منفرد و یطا بطه صطورت همبسط ه بطا
چند دس گاه  ( SSR1با تریگر نمونه برداری و با زمطان سطنجی مشط رک ) بکطار بطرد.
ان قال داده ها و هن رل  SSR1در صحرا به همک یک نوت بوک میسر اس  .به منظور
وردازش هامل رویداد های لرزه ای ثب

شده توسم  ، SSR1نطرم افزارهطای م ضطددی

وراحی شده اس .
سنسورهای د س گاه با اس فاده از سطه مجموعطه هابطل ویطژه ،اتصطال یطک سنسطور نطوع
 FBA-23یا سه سنسور  FBA-11و یا سه سنسور  SSR-1انجطام مطی شطود .تهیطه
هابلهای مناسب برای اتصال سایر انواع سنسورهای امکان وذیر اس .
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دس گاه لرزه نگار : PS2
دس گاه لرزه نگار  Ps-2هه در حال حاضطر در شطبکش شط ابنگاری ایطران مطورد
اس فاده قرار می گیرد یک لرزه نگار قابل حمل اس هه می توان براح ی آن را در ف طا
ی آزاد بکار انداخ  .این دس گاه دارای یک سنسور تک مولفه ای  SS-1می باشطد هطه
توسم هابل به دس گاه اصلی وصل می گردد .دس گاه حره زمطین را بطر روی هاغطذ
ثب می هند .این دس گاه می تواند بصورت منفرد یا گروهی مورد اس فاده قرار گرف ه و
یکی از مناسب رین ان خابها برای محالضه وسلرزه ها می باشد .منبع اصلی تغذیه دسط گاه
باوری قابل شارژ هس هه دس گاه را قادر می سازد تا هشط روز بطدون شطارژ مجطدد
فضالی نماید .ساع ی با دق با در دس گاه قرار دارد هطه از آن مطی تطوان بطرای ثبط
زمان رویداد زمینلرزه اس فاده نمود .این دس گاه می تواند بر حسطب نیطاز در دوره هطای
یکروزه تا  9روز تنظیم شود.
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