دوره آموزشی زلزلهشناسی کاربردی با استفاده از
نرمافزار سایزن
عبدالرضا قدس
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دانشيار ژئوفيزیک ،دانشگاه تحصيل ت تكميلی علوم پایه زنجان
نسخه  ۲.۰مهرماه 1۳۹۳
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www.iasbs.ac.ir/~aghods

این کارگاه توسط انجمن ژئوفيزیک ایران برگزار شد.
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مفاد ارایه شده در کارگاه زلزلهشناسی کاربردی
● مروری بر نحوه کار شبكههای لرزهنگاری
aghods@iasbs.ac.ir

● مروری بر فازهای لرزهای و طریقه خوانش آنها
● مروری بر روش مكانیابی گایگر

● مكانیابی زلزلههای محلی ،منطقهای و دور

● بررسی دقت مكانیابی زلزله با استفاده از روش تک رویدادی
● اندازهگيری بزرگای محلی ،سطحی و ممان

● مروری بر وضعيت زلزلهنگاری در ایران و نحوه استفاده از دادههای شبكههای
زلزلهنگاری ایران
● بدست آوردن مكانيزم زلزلهها با استفاده از اولين رسيد موج P

۲

محتویا ت الكترونيک ارایه شده در این کارگاه
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● تمام فایلهای مورد اسششتفاده در ایششن کارگاه در یششک پوشششه به نام
 seisan_workshop1393ارایه شده است.

● در داخل این پوشه ،زیرپوشههای سایزن شامل  REA ،WAV ،CALو  DATوجود
دارد .دادههای موجود در پوشه  WAVشامل شكل موجهای زلزلههای ورزقان-اهر و
کاکی است .پوشه  CALحاوی فایلهای پاسخ بيشتر ایستگاههای موجود شبكههای
لرزهنگاری کشور است .در فایل  STATION0.HYPداخل پوشه  DATمشخصا ت
ایستگاههای زلزلهشناسی ایران آمده است.

● در داخل زیرپوشه  SUPدرون پوشه  seisan_workshop1393پوشههای
زیر قرار دارد که در درس مورد استفاده قرار میگيرد.
catalogs، conversions iiees_response_file
irsc_response_files maps
more_earthquake_data
۳

پيشفرضهای این کارگاه
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● این کارگاه برای دانشجویان ژئوفيزیک کارشناسی ارشد که درس زلزلهشناسی را
گذراندهاند طراحی شده است.

● شرکتکنندگان باید توانایی کار با سيستم عامل ویندوز و ترجيحاا لينوکس را داشته
باشند.
● شرکتکنندگان باید نرمافزار سایزن را از قبل بر روی کامپيوترهای خود نصب کرده
باشند.
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ساختار شبكه لرزهنگاری
شبكه لرزهنگاری مشتمل بر چهار جزء زیر است:
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● دستگاههای زلزلهسنج)،(Seismometers
● دستگاههای رقومیکننده )،(Digitizers

● دستگاههایفرستنده و گيرنده ،کامپيوتر و نرمافزار دریافت کننده داده )Acquisition
،(system
● نرمافزار آناليز دادهها جهت تعيين موقعيت زلزلهها ،بزرگا و سازوکار کانونی آنها.

سایزن یک نرمافزار آناليز دادههای لرزهنگاری است.
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چرا  SEISAN؟
● یک نرمافزار مجانی و open sourceاست،
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● بر روی تمام سيستمعاملهای موجود قابل نصب است،

● برای انجام کارهای معمول یک شبكه لرزهنگاری مناسب است،
● یادگيری آن ساده است،

● مجهز به یک بانک داده ساده مبتنی بر ساختار فایلی است،

● قابليت اجرای  batchدارد .بعنوان مثال میتوان تمام زلزلهها را با استفاده از یک مدل زمين
جدید مكانیابی کرد و یا بزرگای تمام زلزلهها را بر اساس یک فرمول جدید بزرگا دوباره
محاسبه کرد،
● قابليت رسم نقشه و جفت شدن با نرمافزار رسم پيشرفته  GMTرا دارد،

● امكان استفاده از نرمافزارهای دیگر به مانند  SAC ،VELESTو  ...را دارد.
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Seisanرا از کجا میتوان تهيه کرد؟
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از سایت انستيتوی فيزیک زمين دانشگاه برگن میتوانيد به نرم افزار و تمام راهنماهای مربوطه
دسترسی پيدا کنيد .همچنين می توانيد عضو گروه پست الكترونيكی سایزن شوید و در صور ت
اشكال ،سئوال ت خود را در آن مطرح کنيد .سایت مذکور توسط آدرس زیر قابل دسترسی است.
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اطلعا ت لزم برای پردازشهای معمول در زلزلهشناسی
صرفنظر از اینكه نرمافزار مورد استفاده چه باشد ،برای انجام پردازشهای معمول
زلزلهشناس ی ب ه مانن د مكانیاب ی زلزله ،تعيي ن بزرگ ا و س ازوکار زلزلهه ا نياز به
اطلعا ت زیر است .سایزن هر کدام از اطلعا ت زیر را در یک پوشه مجزا نگهداری
میکند.

● موقعيت جغرافيایی ایستگاههای زلزلهنگاری و مدل زمين )(DAT
● شكلموج زلزلهها )(WAV

● منحنی پاسخ زلزلهنگارها )(CAL
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نحوه ذخيره اطلعا ت توليد شده توسط سایزن
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●

فرآیند پ ردازش ،خود منجر به توليد دادههای جدیدی میشود که باید این
دادهه ا به نحوی ذخيره شوند که دستيابی به آنه ا به سادگی انجام
بگيرد .نرمافزارهای پردازش دادههای زلزلهشناس ی ه ر کدام به نحوی
اطلعا ت توليد شده نظير زمان وقوع ،مكان و بزرگای زلزله و زمان
رسيد فازهای لرزهای را ذخيره میکنند .در بعضی از موارد بدون داشتن
نرمافزارهای ویژ ه نمیتوان ب ه اطلعا ت ذخيره شده دستيابی داشت.
سایزن تمام اطلعا ت توليدی ناشی از پردازش دادههای زلزلهشناسی را
به صور ت فایلهای متنی به نام  S-fileدر داخل پوشه  REAذخيره
میکند .بازیابی اطلعا ت از این فایلهای متنی به طریقههای متفاوتی
قابل انجام است و نيازی به داشتن نرمافزار ویژهای نيست.
۹

SEISAN دایرکتوریهای نرمافزار
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1۰

دایرکتوریهای نرمافزار SEISAN

اگر به شاخه  $HOME/seisanبروید شاخههای زیر را میبينيد،

● شاخه  REAحاوی فایلهای  S-fileکه بر اساس اسمبانک ،سال و ماه وقوع زلزله مرتب شدهاند ،است.
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● شاخه  WAVحاوی فایلهای شكل موج است.

● شاخه  DATشامل فایلهایی که تنظيما ت برنامههای سایزن را کنترل میکنند .از مهمترین این فایلها ،فایل
 STATION0.HYPاست که مختصا ت ایستگاهها ،پارامترهای برنامه مكانیابی و معرفی مدل زمين در آن
تعریف میگردد.

● شاخه  CALحاوی فایلهای منحنی پاسخ ایستگاههای لرزهشناسی است .هر مولفه از یک ایستگاه باید یک
فایل منحنی پاسخ که با اسم ایستگاه شروع میشود داشته باشد.
● شاخه  COMفایل  SEISAN.bashکه حاوی تمام متغيرهای سایزن است در این پوشه قرار میگيرد .در
این فایل مسير برنامههای سایزن ،مسير دادهها و اسم بانک دادهها معرفی میگردد.
● شاخه  PROحاوی کد برنامهها و فایلهای اجرایی آنها است.
●

شاخههای  LIBو  INCحاوی برنامههای کتابخانهای است.

● شاخه  INFحاوی کتابچههای راهنمای سایزن و برنامههای مورد استفاده در سایزن است.
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ساختار بانک اطلعاتی SEISAN
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● بانک اطلعاتی سایزن بر پایه فایل سيستم بنا نهاده شده است.

● هر زلزله دارای یک فایل شناسنامه که به اصطلح  S-fileناميده میشود ،است.
این فایل حاوی تمام اطلعا ت مربوط به یک زلزله از قبيل اطلعا ت مكانیابی
زلزلهها ،فازها و مسير پوشهای که در آن فایل شكل موج است ،میباشد.
● اس فایلها در شاخه  REAقرار دارند .این شاخه دارای زیر شاخههای نام
بانک ،سال و ماه است.
● اسفایلهای زلزلههای یک ماه درون زیرشاخه ماه مربوطه قرار میگيرند.

● دادههای شكل موج در درون دایرکتوری  WAVقرار میگيرند .فایل یا فایلهای
یک زلزله بر اساس نام شبكه ثبت کننده و تاریخ ثبت نامگذاری میشود.
1۲

S-file یک نمونه از

1۳
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1996 128 1417 22.8 L 34.981 53.229 0.0 TES 8 0.3 2.5LTES
1
GAP=287
1.11
3.4
8.9 9.9 0.4145E+01 -0.6609E+02 -0.4437E+01E
ACTION:UP 02-02-10 11:22 OP:reza STATUS:
ID:19960128141719 L
I
../WAV/Tehran/281415/1996-01-28-1413-45S.TEHRA_031
6
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
SFB GZ EPg
1417 40.90
91
-0.410 115 233
SFB GN ESg
1417 55.08
91
0.310 115 233
SFB GZ E
1417 56.74
150.0 0.20
115 233
DMV GZ EPg
1417 42.82
91
-0.510 127 302
DMV GE ESg
1417 58.46
91
0.110 127 302
DMV GZ AML
1418 3.17
101.5 0.31
127 302
VRN GZ EPg 4 D 1417 43.87
90
-1.0 0 137 271
VRN GN ESg
1418 0.84
90
-0.210 137 271
VRN GZ E
1418 5.01
87.6 0.20
137 271
AFJ GZ EPn
C 1417 49.21
50
-0.310 169 306
AFJ GN Lg
1418 9.65
0
0.010 169 306
AFJ GZ E
1418 12.85
416.6 0.32
169 306
QOM GZ EPn
1417 53.21
50
0.310 198 266
QOM GE Lg
1418 17.54
0
-0.210 198 266
SHR GZ EPn
1417 53.22
50
0.110 199 298

توضيحا ت بيشتر در مورد S-file
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1996 128 1417 22.8 L 34.981 53.229 0.0 TES 8 0.3 2.5LTES
1
GAP=287
1.11
3.4
8.9 9.9 0.4145E+01 -0.6609E+02 -0.4437E+01E
ACTION:UP 02-02-10 11:22 OP:reza STATUS:
ID:19960128141719 L
I
../WAV/Tehran/281415/1996-01-28-1413-45S.TEHRA_031
6
STAT SP IPHASW D HRMM SECON CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ7
SFB GZ EPg
1417 40.90
91
-0.410 115 233
SFB GN ESg
1417 55.08
91
0.310 115 233
SFB GZ E
1417 56.74
150.0 0.20
115 233

● همانطور که ملحظه میکنيد  S-fileکام ال یک فایل متنی است که بسادگی توسط ویرایشگرهایی نظير vi
قابل ویرایش است .خط اول که توسط یک علمت ایندکس  1در ستون منتهی اليه سمت راست )ستون (8۰
مشخص میشود )به اصطلح به این خط ،خط نوع  1میگوئيم( حاوی اطلعا ت بولتنی زلزله است .خط دوم
خط نوع Eام است )در ستون منتهیاليه سمت راست یک  Eدارد( حاوی اطلعا ت خطای مكانیابی است.
خط سوم خط نوع  Iاست که حاوی اطلعا ت مشخه یک زلزله است .این خط شامل یک شماره مخصوص
برای زلزله است آخرین عملی که بر روی زلزله انجام گرفته را هم نشان میدهد .خط چهارم خط نوع  6است
که مسير فایلهای شكل موج را مشخص میکند .یک اس فایل میتواند چندینتا خط نوع  6داشته باشد .خط
بعدی خط نوع  7است .این خط پارامترهای فازهای لرزهای که در خطوط بعدی از نوع خط  4میآیند را
معرفی میکند .توجه کنيد که گذاشتن عدد  4در ستون منتهیاليه راست خط نوع  4اختياری است .در یک اس
فایل به تعداد فازها و دامنههای برداشت شده خط نوع  4وجود دارد.
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معرفی دستور eev
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● دستور  eevرا میتوان به عنوان شاه دستور دستورا ت بسته نرمافزار سایزن ناميد.
● دستور  eevبه شما اجازه میدهد که به سادگی به اطلعا ت بولتنی )تاریخ ،زمان ،مكان،
بزرگای زلزل ه( و اطلعا ت فازهای لرزهای)نوع فاز ،زمان رس يد و دامن ه فاز ،کيفيت فاز،
پولریتی فاز (.. ،دسترسی پيدا کنيد و از آنجا به راحتی با اجرای نرمافزارهای دیگر به شما
امكان دیدن شكلموج ،خوانش فازها ،فيلترکردن ،مكانیابی و غيره را میدهد.
● برای استفاده از نرم افزار ،دستور  eev 201304که زلزلههای ماه چهارم از سال  ۲۰1۳را
نشان میدهد را در خط فرمان اجرا کنيد.
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تمرین  :1کار با دستور  eevبرای دیدن اطلعا ت بولتنی زلزلهها
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●

با اجرای دستور  woبه پوشه کاری سایزن بروید.

●با اجرای دستور  eev 201304میتوانيد زلزلههای ماه
چهارم سال  ۲۰1۳را ببينيد .با زدن کليد  enterاطلعا ت
بولتنی زلزله بعدی را مشاهده میکنيد .چند زلزله در این ماه
وجود دارد؟

●جهت مشاهده محتویا ت  S-fileمربوط به یک زلزله  tتایپ
کنيد.
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دیدن رومرکز یک زلزله بر روی نقشه
● جهت دیدن رومرکز یک زلزله از قبل مكانیابی شده ،کافی است که بعد از پيدا کردن زلزله
مورد نظر در محيط  eevکليد  mapدر خط فرمان  eevاجرا کنيد .این دستور منجر به
ایجاد شكل صفحه بعد میشود که موقعيت زلزله )دایره در صورتی که زلزله دارای بزرگا
باشد و یک علمت  +اگر زلزله بدون بزرگا باشد( و ایستگاههای لرزهشناسی )مثلثها(
اطراف آن میگردد.

● برای زوم کردن بر روی نقشه با نگه داشتن موش بر روی صفحه نقشه کليد  aرا تایپ کنيد
و بعد با استفاده از موشی چندین نقطه بر روی قسمتی از نقشه که میخواهيد بر روی آن
زوم کنيد بزنيد .وقتی که نقاط را زدید کليد  fرا بزنيد تا عمليا ت زوم انجام گيرد .با زدن
دوباره کليد  fنقشه به حالت قبل از زوم برمیگردد.
● کيفيت نقشه کشيده شده پایين است ولی اگر شما  googleearthداشته باشيد میتوانيد با
بارگذاری فایل  gmap.cur.kmlکه در پوشه  WORاست در محيط گوگلارث تصویر
نقشه بسيار بهتری داشته باشيد )دو اسلید بعد(.
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دیدن رومرکز یک زلزله بر روی نقشه
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دیدن رومرکز یک زلزله با استفاده از google-earth

1۹

تمرین  :۲کار با دستور  eevبرای دیدن شكلموجها
● به کمک  eevزلزله  201304091204را پيدا کنيد )این پوشه حاوی زلزلههای خوشه کاکی بوشهر است(.
● بزرگی زلزله چقدر است و نوع بزرگای آن چيست؟ )لطف اا توجه کنيد که لفظ ریشتر برای بيان بزرگای زلزله غلط است!(
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● برای دیدن شكل موج در خط فرمان  poتایپ کنيد .این دستورنرمافزار  mulpltرا صدا میکند و یک پنجره گرافيک باز
میشود که شما تمام شكل موجها را در آن میبينيد .به این صفحه گرافيكی  multi trace modeمیگوئيم.
● در سمت راست بالی صفحه یک کليد به نام  MENUوجود دارد .با فشردن کليد منو صفحهی منویی ظاهر میشود که
امكانا ت بيشتری از سایزن را در دسترسی شما قرار میدهد.
● جهت دیدن تعداد انتخابی از شكل موجها بر روی اسم و مولفهای شكلموجهایی که در سمت چپ صفحه نمایش
شكلموجها آمده کليک کنيد و سپس دکمه ) rمخفف  (replotرا بفشارید.
● برای دیدن همه مولفههای عمودی کليد  oth cرا بفشارید .به یک صفحه دیگر خواهيد رفت .در آنجا کليد  All Zرا
فشار دهيد.
● جهت مرتب کردن مولفههای انتخابی بر حسب فاصله از رومرکز زلزله کليد منوی  Distرا فشار دهيد و سپس  rرا تایپ
کنيد.
● جهت برگشت به محيط  eevکليد  qرا بفشارید .با تایپ کردن و فشردن کليد  enterاز محيط  eevخارج میشوید.
۲۰
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دیدن شكل موجها با استفاده از eev

با تایپ کردن  poدر خط فرمان  eevتمام شكلموجها در حالت مولتی تریس
)صفحه بعد( دیده خواهند شد .خروجی برنامه ) 7خط آخر( نشان میدهد که
هفت فایل شكلموج از شبكههای مختلف نمایش داده میشوند.

۲1

دیدن شكلموجها با استفاده از  eevدر حالت multi-trace
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ب ا فشردن ای ن کليد منوی
کام ل س ایزن در حالت
مولت ی تری س را خواهيد
دید.

در ستونهای سمت چپ
شما بترتيب نام ایستگاه و
مولفه آنرا داری د ک ه با
کليک کردن بر روی یک یا
چند خط و سپس فشردن
کليد  rمیتوانيد مولفههای
ایس تگاههای انتخاب ی را با
بزرگنمایی بيشتر ببينيد.
۲۲
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ادامه تمرین  :۲کار با دستور  eevبرای دیدن شكلموجها
● جهت زوم کردن روی قسمتی از شكلموج نشانهگر)کورسر( را بترتيب در سمت چپ و
راست منطقه دلخواه کليک کنيد.

● جهت برگشت به حالت اول نشانهگر را در دو نقطه اختياری به ترتيب از سمت راست به
چپ کليک کنيد.
● جهت دیدن شكلموجها بصور ت تک تک کليد  ) tمخفف ( toggleرا بزنيد .این کار
شما را به پنجره  single trace modelمیبرد که دارای امكانا ت ویژهای است.

● با فشردن کليدهای  fو  shift+bمیتوانيد به ترتيب شكلموجهای بعدی و قبلی را ببينيد.
● جهت برگشت به پنجره  multi trace modeدوباره کليد  tرا فشار دهيد.

۲۳
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دیدن شكلموجها با استفاده از  eevدر حالت single-trace

با فشردن کليد  tبر روی پنجره  multi-trace modeبه حالت single-trace
 modeمیروید )شكل بال( که دارای امكانا ت ویژهای برای اندازهگيری بزرگا است.
با فشردن کليد  tبر روی پنجره  single-trace modeدوباره به پنجره multi-
 trace modeبرمیگردیم.
در پنجره  single-trace modeامكانا ت ویژهای برای اندازهگيری دامنه برای
بزرگاهای متفاو ت وجود دارد .بعد از اندازهگيری دامنه به پنجره multi-trace
برگردید و با فشردن کليد  lو  Enterمكان و بزرگای زلزله را محاسبه کنيد.

۲4
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دیدن و زوم کردن شكل موجها با استفاده از
 eevدر حالت single-trace

با قرار دادن و فشردن نشانهگر در ابتدا و
انتهای ناحيه مورد علقه برای زوم کردن،
یک پنجره جدید در پائين پنجره اصلی باز
میشود و ناحيه زوم شده را نشان میدهد.
جهت برگشت به حالت اول باید کليد  rو
 Enterرا فشار داد.

کاربر میتواند بر روی هر دو پنجره تعيين
فاز و دامن ه کن د ول ی برای مكانیابی و
تعيي ن بزرگ ا باید حتماا بر روی پنجره
 multi-trace modeباشد.
از ویژگیهای مه م ای ن صفحه امكان
شبيهس ازی شكل موجها در دستگاههای
لرزهنگار نظير Wood-Anderson
است .کليد  :به ما امكان دیدن تابعپاسخ
مربوط به یک شكل موج را میدهد.

۲5

کار با دستور  eevبرای دیدن شكل موجها :
مفهوم اعداد روی نمودارهای شكل موج
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● در هر دو حالت نمایش اعداد
سمت راست نشانگر ماکزیمم
دامنه موج مربوطه به count
است .اعداد سمت چپ مقدار
 DCاست.
● جهت دیدن دامنه به  m/sیا
 nmباید با استفاده از فيلترهای
موجود در صفحه single-
 traceاثر تابع پاسخ لرزهنگار
را حذف کرد.

۲6
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تغيير بزرگنمایی دامنه شكلموجها
● بصور ت پيش فرض دامنه هر موج در مقياس مستقلی از شكل موجهای دیگر کشيده میشود .جهت هم
مقياس کردن دامنه شكل موجها کليد * را فشار دهيد و مقدار دامنهای که قصد دارید همه موجها بر اساس
آن رسم شوند را وارد کنيد .سپس کليد  enterو بعد کليد  rرا بفشارید .فشردن دوباره کليد  rشما را به
حالت پيش فرض میبرد.
● ب ا اس تفاده از ی ک مقياس یكس ان برای نمای ش شكلموجه ا ،م ا میتواني م شكلموجهای ثبت شده در
ایستگاههای متفاو ت را از نظر دامنه با هم مقایسه کنيم .فاصله کانونی مهمترین عامل کنترل کننده دامنه ثبت
شده در یک زلزلهنگاشت است .دامنه امواج لرزهای با زیاد شدن فاصله کانونی کم میشود .کاهيدهشدن
دامنه ناشی از پخش هندسی امواج و جذب ذاتی انرژی امواج زلزله است .با استفاده از یک مقياس میتوان
به نحوه کاهيده شدن دامنه امواج زلزله ب ا فاص له کانون ی پی برد .برای اینكار باید تنه ا یک مولفه از
زلزلهنگاشتهایی که بر اساس فاصله کانونی ردیف شدهاند را با استفاده از یک مقياس نمایش داد.
● استفاده از مقياس متغير برای هر شكل موج به ما اجازه میدهد تا بتوانيم اثر کاهيده شدن دامنه امواج با
فاصله را تا حد زیادی از بين ببریم تا به راحتی بتوانيم زمان رسيدهای فازهای ثبتشده در ایستگاههای
متفاو ت را تعيين کنيم.
۲7
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تمرین  :۳پرینت گرفتن از شكل موجها
● در محيط  eevشكل موجهای مورد نظر خود را با استفاده از کليد
 oth cانتخاب کنيد و سپس در محيط  multi trace modeکليد
< را فشار دهيد .اینكار باعث ایجاد یک فایل بنام mulplt.plt
میگردد که دارای فرمت  postscriptاست .این فایل در پوشه کاری
 WORتوليد میشود.
● شما با دستور  gs multplt.pltمیتوانيد خروجی تهيه
شده را مشاهده کنيد.

● با دستور  lp mulplt.pltمیتوانيد فایلتان را جهت چاپ
به پرینتر بفرستيد.
۲8

فيلتر کردن شكل موجها
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● فيلتر کردن در هر دو مد مشاهده شكل موج ممكن است .تنها کافی است که دکمه
فيلتر مربوطه که در ردیف بالی منو ليست شدهاند را بفشارید و سپس کليد  rرا
بفشارید.

● جهت برگشت به حالت اوليه کليد  rرا فشار دهيد .اگر به حالت اول برنگشتيد کليد
 FixFو سپس  rرا فشار دهيد.
● با کليد  Filtمیتوانيد شكل موجهای خود را با هر پهنای باند دلخواهی فيلتر
کنيد.
● همواره سعی کنيد که زمان رسيد فازهای لرزهای را بدون اعمال فيلتر بخوانيد.

● فيلتر کردن شكل موجهای زلزلههای کوچک که توسط زلزلهنگارهای باند پهن ثبت
شده میتواند کمک شایانی در شناسایی فازهای لرزهای باشد.
۲۹
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تمرین  :4کار با دستور  eevبرای فيلتر کردن شكل موجها
) ( band pass filters
● شكلموجهای ایستگاه  AHRMمربوط به زلزله  201304091204را برای
پریودهای  ۲۰الی  4۰ثانيه فيلتر کنيد .توجه کنيد که ورودی فيلترهای سایزن بر
اساس فرکانس است نه پریود.
● شكل موج فيلتر شده و نشده را با هم مقایسه کنيد و بگویيد چه قسمتی از شكل
ل از بين میرود و چرا؟
موج کام ا

۳۰

تمرین : 5کار با دستور  eevبرای تعيين فازهای جدید
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●

بوسيله  eevزلزله  20120813را پيدا کنيد.

● کليد  eرا تایپ کنيد تا به صفحه ویرایش  S-fileمربوط به زلزله بروید .تمام خطوط مربوط به
فازها را حذف کنيد وبعد از ثبت تغييرا ت از محيط  viخارج شوید
● در هر دو مد نمایش میتوانيد تعيين فاز کنيد ولی در مد  singleکليدهای مربوط به فازهای
مجاز در بالی صفحه نمایش داده می شود.
● حال شروع به تعيين فاز نمائيد .اول فاز  . Pبرای اینکار نشانهگر خود را بر روی محلی که
فكر میکنيد فاز  Pدر آن اتفاق می افتد قرار دهيد .سپس برای فاز سریع impulsive P
کليد  1و برای فاز  Pآهسته )  ( emergentکليد  ۲را بزنيد .برای زدن فاز سریع و آهسته
 Pgبه ترتيب کليد  ۳و  4را باید بزنيد .برای زدن فاز  Pnباید کليد  6را بزنيد.

● جهت تغيير محل یک فاز تعيين شده نشانهگر را به محل جدید برده و کليد مربوط به فاز مورد
نظر را دوباره فشار دهيد .فاز تعيين شده قبلی از محل قبلی پاك شده و به محل جدید میآید.

۳1
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طریقه نمایش فازها در سایزن

توضيح در صفحه بعد
۳۲

طریقه نمایش فازها در سایزن )ادامه(

محل یک فاز توسط یک خط عمودی مشخص میشود .اسم فاز درست در بالی خط

میآید .وزن فاز مربوطه بصور ت یک عدد بين  ۰تا  ۹بعد از اسم فاز میآید .وزن صفر
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نشان داده نمیشود .اگ ر پولریت ی تعيي ن شده باش د بص ور ت حرف ) Dکششی
 (Dilatationalو یا حرف ) Cفشارشی  (Compressionalنشان داده میشود.

بر روی شكل اسلید قبل بر روی مولفه عمودی ) (Zیک فاز  EPgکه دارای پولریتی D
و وزن ص فر اس ت داریم .علوه بر ای ن بر روی افقی شمالی-جنوب ی ی ک تعيي ن دامنه

بزرگای محلی )فاز  (IAMLهم صور ت گرفته که بصور ت یک خط عمودی که در
قسمت پایينی آن بصور ت دوشاخ در میآید از خطوط عمودی نشانگر فازهای زمان

رسيد متمایز میشود .همچنين بر روی مولفه شمالی-جنوبی یک فاز  ESgبا وزن 4

تعيين شده است.

۳۳

کيفيت فازها در سایزن Impulsive (I) and Emergent (E) phases
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اگر اسم فاز با  Eشروع شود )شكل مقابل( یعنی فاز مربوطه بطور آهسته ظاهر
گردیده است .معموال فازهای ثانویه همواره بصور ت  Eظاهر میگردند .معمول اگر
از زمان شروع فاز تا اولين قله فاز بيش از  ۰.1ثانيه باشد کيفيت فاز آهسته تعيين
میشود.

اگر نام فاز با  Iشروع شود )مانند شكل روبرو( یعنی موج بطور ناگهانی ظاهر
گردیده است .تعيين نوع  Eیا  Iفازها نقشی در کيفيت تعيين مكان زلزله ندارد ولی
نقش بس يار مهمی در مطالعا ت پيشرفته زلزلهشناسی دارد .پس باید سعی گردد
همواره نوع  Iیا  Eفازها را مشخص کرد.

زلزلهنگاشتهای یک پسلرزه زلزله ورزقان-اهر توسط ایستگاههای محلی دانشگاه علومپایه
۳4

محل زمان رسيد فازها بر اساس مدل زمين
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لرزهنگاشت زلزله کاکی در ایستگاه برندق شبكه طارم علوم پایه

محل زمان رسيد فاز  Pnبر اساس مدل زمين داده شده به سایزن بصور ت یک خط عمودی که در زیر آن  YPN4نوشته شده است
مشخص میشود .خطوط  Yبعد از ورود به  eevو انجام یک بار مكانیابی ظاهر میشوند .این خطوط میتوانند ما را در تعيين فازها
کمک کنند ولی نباید وقتی فازی در محل پيشنهادی نمیبينيم فاز مربوطه را تعيين کنيم .بعنوان مثال در شكل بال فاز زمان رسيد Pn
قبل از محل پيشنهادی فاز  Ypnاست.

۳5

وزن دادن به زمان رسيد فازهای لرزهای
● فازهایی که دارای خطای بالیی هستند باید وزن کمتری به آنها داده شود.
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● بطور پيش فرض همه فازها دارای وزن کامل که در سایزن بصور ت عدد صفر است ،هستند .وزنهای
غير صفر بصور ت یک عدد که در ستون  15میآید ،مشخص میشود.
ل در مكانیابی
● وزنهای  ۳ ،۲ ،1 ،۰و  4را میتوان به یک فاز داد .وزن  4یعنی فاز مربوطه عم ا
شرکت نمیکند.
● برای دادن وزن ،نشانگر را به نزدیكی یک فاز ببرید و با فشردن کليد  shiftو تایپ کردن عدد
مربوطه ،وزن مورد نظر خود را به فاز مربوطه بدهيد .کليد  rرا بفشارید تا عدد وزن مربوطه را ببينيد.
همچنين شما میتوانيد با ویرایش  S-fileبطور دستی وزن فازها را تغيير دهيد.
● وزن  ۹وقتی استفاده شود که فاز اوليه دارای زمان دقيقی نيست و در نتيجه تفاو ت موج اوليه و ثانویه
در مكانیابی مورد استفاده قرار میگيرد .این وزن وقتی مفيد است که حداقل یک فاز ثانویه علوه بر
فاز اولي ه بر روی ی ک شك ل موج تعيي ن شده باشد .ب ا ای ن ترفن د میتوان حتی شكلموجهای
شتابنگارهای سازمان تحقيقا ت مسكن ایران که معموال دارای زمان دقيقی نيستند را در مكانیابی
زلزلهها شرکت داد .توجه کنيد که سایزن فقط تفاضل موج  Sاز  Pیا  Lgاز  Pرا میتواند وارد
محاسبا ت کند.

۳6

چرخاندن شكل موجهای مولفههای افقی
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● چرخاندن مولفههای افقی میتواند کمک شایانی در شناسایی موجهای ثانویه باشد.

● جهت چرخاندن مولفههای افقی ابتدا باید زلزله از قبل مكانیابی اوليه شده باشد و
کاربر باید در پنجره  multi-trace modeباشد.

● جهت چرخاندن موج کافی است اول کليد  uو سپس کليد  rرا بفشارید .اینكار باعث
میشود که مولفه  Nبه مولفهای در راستای حرکت جبهه موج که به اختصار  Rیا
 Radialخوانده میشود و مولفهی  Eبه مولفهای عمود بر جبهه موج که به اختصار
 Tیا  Transverseخوانده میشود تبدیل شود.
● با فشردن دوباره کليدهای  uو  rبه حالت معمولی برمیگردید.

۳7

راهكارهای موثر در برداشت فازهای ثانویه
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در صورتی که در خوانش فازهای ثانویه مشكل دارید کارهای
زیر را انجام دهيد،

●مولفه های افقی را بچرخانيد

● برای ی ک زلزلهای محل ی ی ا منطقهای ب ا اس تفاده از فيلتر
 Wood-Andersonاز شكلموج انتگرال بگيرید تا آن را به
جابجای ی تبدی ل کنيد .در اینحال ت س يگنال نرمتر شده و
تشخيص فازها سهلتر میگردد.
● یک فيلتر مناسب بانددار انتخاب کنيد و بر روی سيگنال اعمال
کنيد.
۳8

۲۰۰7/۰6 در زلزله قمPn  بهPgتبدیل موج

Pn

۳۹
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Pg
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معرفی فازهای لرزهای برای زلزلههای محلی-منطقهای

اگر رومرکز زلزلهها در فاصله کمتر از  1۲درجه از ایستگاههای لرزهنگاری باشد ،دو فاز
لرزهای اوليه  Pgو  Pnقابل مشاهده هستند .از فازهای مهم ثانویه فازهای لرزهای  Sgو
 Snرا میتوان نام برد .مسير سير هر دو فاز لرزهای  Pgو  Sgکامل درون پوسته است
ولی مسير فازهای  Pnو  Snشامل پوسته و قسمت فوقانی جبه میگردد .سرعت
فازهای مستقيم  Pgو  Sgبه ترتيب در ارتباط مستقيم با سرعت امواج طولی و عرضی
در پوسته است .سرعت فازهای  Pnو  Snدر ارتباط مستقيم با سرعت امواج طولی و
عرضی در جبه فوقانی است .فاصله رومرکزی که فاز لرزهای  Pnو یا  Snبه عنوان
فاز اوليه ظاهر میگردد با ضخامت پوسته زیادتر میگردد .در ایران در فواصل کانونی
بيش از  ۲۰۰کيلومتر فاز  Pnبه عنوان فاز اوليه ظاهر میگردد.

4۰
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نحوه تشخيص فاز  Pnاز فاز Pg
● مهمترین پارامتر برای تميز دادن فاز  Pnاز  ،Pgفاصله کانونی است .برای بدست
آوردن فاصله کانونی یک ایستگاه تفاضل زمان رسيد فاز  Sرا از  Pبطور تقریبی
بدست آورید و در  8ضرب کنيد .عدد  8در ارتباط با مدل زمين است .اگر فاصله
کانونی بدست آمده کمتر از  ۲۰۰کيلومتر است ،فازهای مستقيم  Pgو  Sgرا بر
روی زلزلهنگاشت خوانش کنيد.
● فاز  Pgبرخلف فاز  Pnبيشتر دارای اولين رسيد واضح و  Impulsiveاست.

● شما میتوانيد همه فازهای اوليه را صرف نظر از  Pgیا  Pnبودنشان بصور ت P
خوانش کنيد .در این حالت سایزن با سعی و خطا بهترین فازی که با مدل زمين شما
همخوانی دارد را در مكانیابی شرکت میدهد.
● عيب روش بال این است که بررسی فازهای لرزهای بر اساس نوع آنها را مشكل
میسازد.

41
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● فاز  Pnدر مقایسه با فاز  Pgبه مراتب دارای خطای بيشتری است .معموال مقدار باقيمانده فاز ) Pgتفاضل
زمان رسيد خوانده شده از مقدار محاسبه شده از یک مدل زمين( همواره کمتر از  ۰/5ثانيه است البته با
فرض اینكه مدل زمين یک بعدی بكار برده شده مدل خوبی باشد .مقدار باقيمانده برای شبكههای بسيار
محلی )فواصل ایستگاهی در حد چند ده کيلومتر( برای ثبت پس لرزهها میتواند در اغلب موارد کمتر از
 ۰/1ثانيه باشد.
● اوضاع برای فاز  Pnبه این خوبی نيست! حتی در بهترین شرایط که ما دارای دقت بالیی در مدل زمين و
مكانیابی زلزلهها هستيم ،باقيماندههای فاز  Pnمیتواند دارای خطایی متوسط  4ثانيهای باشند! این بدین
معنی است که بكارگيری فاز  Pnمیتواند بيش از  ۳۰کيلومتر خطا به مكانیابی زلزله ما تحميل کند.

● علت باقيمانده ی بالی فاز  Pnدر این است که مدل ساده و یک بعدی زمين بكار برده شده در سایزن
میتواند بطور قابل ملحظهای از مدل واقعی زمين متفاو ت باشد .متأسفانه هيچ راهی برای از بين بردن
خطای موج  Pnوجود ندارد به جز بكارگيری مدلهای زمين دوبعدی و سه بعدی که موجود نيستند و حتی
در صور ت وجود بكارگيری آنها در سایزن ممكن نيست.
● به علت خطای بالی فاز  Pnتنها باید در صور ت فقدان فازهای  Pgکافی از آن در مكانیابی استفاده کرد.

● در هر حالت فاز  Pnرا با وزن  4خوانش کنيد چون فاز  Pnدربرگيرنده اطلعا ت ذیقيمتی از ساختار جبه
فوقانی است و مطالعه فاز  Pnمیتواند منجر به اطلعا ت جدیدی در مورد جبه فوقانی گردد.

4۲
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نمودار باقيمانده فاز  Pnدر ایران
منحنی تغييرا ت باقيمانده زمان رسيد برای
موج  Pnبر علي ه فاصله کانونی .محور
عمودی باقيمانده زمان رسيد موج  Pnبر
حس ب ثاني ه اس ت ک ه نس بت به مدل
 ak1۳5است .محور افقی فاصله کانونی
بر حس ب درجه است .تعداد  1۳61فاز
 Pnدر رسم مورد استفاده قرار گرفتند.
خ ط قرم ز متوسط مقدار باقيمانده زمان
رسيد موج  Pnرا نشان میدهد .ميلههای
عمودی محدودهای از دادهها که در داخل
دو استاندارد انحراف قرار میگيرد را
نشان میدهد .ای ن نمودار ب ا استفاده از
دادههای  ۲7کلستر زلزله در ایران رسم
شده اس ت) .ب ا تشك ر از دکت ر اریک
برگمن از دانشگاه کلورادو برای دراختيار
قرار دادن دادههای کلس ترهای کاليبره
شده ایران(

4۳
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● تشخيص فاز  Sgتا فواصل کانونی تقریبی کمتر از  16۰کيلومتر در بسياری از موارد ساده است .در
این فواصل موج  Sgهمواره به صور ت اولين موج برشی زودتر از موجهای دیگر ظاهر میشود و
خوانش آن بسيار ساده است.
● چرخاندن مولفههای افقی به مولفههای شعاعی و عرضی میتواند خوانش فاز  Sgرا آسان کند.
● در ایران ک ه دارای ضخام ت متوس ط پوس ته  4 5کيلومت ر اس ت ،در حوال ی فواص ل کانون ی 16۰
کيلومتری فازهای ثانویه دیگری به مانند  SmSظاهر میشوند و خوانش صحيح  Sgرا بسيار
مشكل میکنند .فاز  SmSیک فاز انعكاسی از جبه است که دارای تابع زمان رسيد بسيار متفاو ت از
فاز  Sgاست .توجه کنيد که فاز  Snدر ایران بعد از فواصل کانونی  ۲۰۰کيلومتر ممكن است دیده
شود.
● به علت سرعت کمتر ،فاز  Sgنقش بسيار تعيين کننده در مكانیابی دارد و خوانش آن بسيار تأکيد
میشود.
● تنها فازهای  Sgی را بخوانيد که کام ال از صحت آنها مطمئن هستيد چون بعلت تأثير بالی آنها
در مكانیابی ،فازهای غلط  Sgمیتواند مكانیابی شما را به شد ت خراب کند!
44
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منحنی زمان رسيد فازها برای زلزلههای محلی-منطقهای
در منطقهای تالش

Aziz-Zanjani et al., 2013, GJI.
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ميرایی شدید فاز  Snدر ایران
● فاز  Snدر ایران بعد از فواصل کانونی  ۲۰۰کيلومتر باید قاعدتاا دیده شود .سرعت
فاز  Snبرابر با سرعت موج برشی در جبه و معمول بيش از  4/5کيلومتر بر ثانيه
است .به علت سرعت بالی موج  Sنسبت به سرعت موج  Sgو امواج سطحی که
دارای سرعت تقریبی  ۳/5کيلومتر بر ثانيه هستند ،موج  Snدر صور ت وجود باید
کامل زودتر و جدا از موج  Sgو  Lgکه به همراه هم میرسند دیده شود.

● در اکثر مناطق ایران به علت گرم بودن جبه بالیی فاز  Snبه شد ت ميرا میشود و
قابل دیدن نيست .تنها برای زلزلههایی که در بلندی آبشرون در دریای خزر اتفاق
میافتند موج  Snبطور واضحی حتی در ایستگاههای لرزهشناسی واقع در البرز
قابل دیدن است.
● در بولتن شبكههای لرزهنگاری ایران تعداد قابل ملحظهای فاز  Snبرای تمام ایران
گزارش شده است .متأسفانه اکثر این فازها صحيح نيست!
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اصول روش مكان یابی گایگر
● هدف پيدا کردن مكان زلزله است.

tra
t cal
=t
+t
i
0
i

1
( x 0 − x i )2 +( y 0 − y i )2 +( z 0 −0)2
√
v
; i=1,... , n

ri

رو مرکز از زلزله

ایستگاه iام

t cal
i =t 0 +

Δ t i =t iobs−t cal
i =r i

t tra
i

بازماند در ایستگاه iام است.

عمق کانونی
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) ( x i , y i , 0, t iobs

نقطه کانونی

) ( x 0, y 0, z 0, t 0

● ابتدا فرض اوليهای از زمان رخداد و موقعيت مكانی آن در نظر گرفته می شود)بردار مدل(:

) m 0 =( x 0, y 0, z 0, t 0
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ادامه اصول روش مكان یابی گایگر
● تصحيح مورد نياز برای پارامترهای مدل با بردار تصحيح زیر تعریف می شود:

) Δ m=(Δ x , Δ y , Δ z , Δ t
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در این صور ت:

0

1

m =m +Δ m

که  m1فرض جدید مسأله است.
cal

●  t iمعرفی شده در اسلید قبل یک رابطه خطی نيست .برای خطی سازی مسأله بسط تيلور حول پارامترهای مدل اوليه
انجام داده و از مشتق مراتب بالتر صرف نظر می شود.

1
( x 0 − x i )2 +( y 0 − y i )2 +( z 0 −0)2
√
v
cal
∂
t
cal
0
i
→t cal
Δmj
; i=1,... , n
i ( m)=t i (m )+
∂mj
t cal
i =t 0 +

, j=1,... , 4
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Δ t i (m)=t
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Δmj
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. اختلف به صفر ميل کند:هدف

صفر

.بازماند مربوط به حدس اوليه است
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→Δ m=(G T G)−1 GT Δ t=G−g Δ t

 G−gوارون فراگير ناميده میشود و میتوان ثابت کرد که این روش همان روش
وارون سازی کمترین مربعا ت است.
● پس ما با یک حدس اوليه از مدل  m0شروع کردیم و با حل معادله وارون  ∆mرا بدست آورده و
مقدار جدید مكان و زمان زلزله  m1را محاسبه میکنيم .با تكرار این روند هر بار بردار مدل مسأله

تصحيح میشود تا زمان رسيد محاسبهای به مشاهده ای نزدیک شود .این فرآیند زمانی متوقف میشود

که بازماند مدل) (∆mدر یک مرحله نسبت به مرحله قبل خود تفاو ت چندانی نداشته باشد.

5۰

تئوری خطای مكانیابی زلزله
● فرض کنيد در یک نقطه  kبار زلزله اتفاق افتاده باشد و همه آنها در ایستگاهی ثبت شده باشند .خطای داده در ایستگاه iام
با  Δ t iنشان داده میشود .ميانگين خطا برابر خواهد بود با:
K

) ∑ Δ t (ki
k =1
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●

1
Δ t i = lim
K →∞ K

انحراف معيار)واریانس( پراکندگی دادهها را توصيف میکند و مقدار آن برابر است با:
K

∑ (Δ t (ki )−Δ t i )2
k =1

1
σ 2i = lim
K →∞ K

● حال اگر چندین ایستگاه وجود داشته باشد که تعداد زیادی زلزله که در یک نقطه اتفاق افتادهاند را ثبت کرده باشد ،خطا در
ایس تگاه های متفاو ت بوس يله ماتری س واریانس -کوواریانس دادهه ا توص يف میشود .مقدار عناص ر قطری ماتریس
کوواریانس-واریانس مقادیر واریانس در ایستگاههای مختلف را نشان میدهد و عناصر غيرقطری مقدار همبستگی خطا در
ایستگاههای مختلف را نشان میدهد.
K

) ∑ (Δ t(ki )−Δ t i )(Δ t (jk )−Δ t j
k =1

1
σ 2d =σ 2d = lim
K →∞ K
ij
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ارتباط خطای مدل با خطای دادهها
خطای دادهها که با ماتریس واریانس-کوواریانس دادهها تعریف شد ،به علت فرآیند
وارون سازی وارد فضای مدل میشود و بر روی پارامترهای مدل اثر میگذارد .خطا در
پارامترهای مدل را نيز میتوان با یک ماتریس واریانس-کوواریانس نمایش داد:
Δ m j =∑ G ji Δ t i
−g
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تقریب ماتریس واریانس-کوواریانس داده
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●

ب ا توجه به اینكه در یک نقطه به جای  kبار معموال یک بار زلزله اتفاق میافتد ،نمیتوان ميانگين و
انحراف معيار را برای هر فاز ایستگاههای مختلف محاسبه کرد .بنابراین ما در مكانیابی تکرویدادی
همواره فرض میکني م خطاهای دادهه ا غي ر وابس تهاند .ای ن منج ر ب ه ص فر شدن عناصر غيرقطری
ماتری س واریانس -کوواریانس میگردد .در قدم بعدی م ا معموال مقدار خط ا برای یک فاز در
ایستگاههای مختلف را با هم مساوی میگيریم .این کار باعث میشود که همه مقادیر عناصر قطری
باهم برابر گردند و عم ال ماتریس واریانس-کوواریانس به یک عدد که همان واریانس  σ 2است تبدیل
میگردد و ما میتوانيم رابطه صفحه قبل را به رابطه ساده زیر تبدیل کنيم.
−1

T

2

2
m

) σ =σ (G G

● از تجربه میدانيم که این فرضها درست نيستند بنابراین خطایی که برای مدل محاسبه میکنيم
خطای واقع ی نيس ت و ب ه اص طلح  biased errorاس ت .س ایزن مقدار واریانس را از روی
باقيماندههای فازهایی که در مكانیابی یک ایستگاه شرکت میکنند تخمين میزند .هر چه تعداد
فازها بيشتر باشد مقدار تخمينی واریانس برای یک فاز بيشتر میشود .عناصر قطری ماتریس خطای
مدل ،قطرهای بيضوی خطا را برای ما مشخص میکنند .توجه کنيد که عناصر غيرقطری ماتریس مدل
ص فر نيس تند و معرف جهتگيری بيضوی خط ا در فض ا هس تند .متأس فانه س ایزن مقادی ر عناصر
غيرقطری را گزارش نمیکند.

5۳

کار با  eevبرای مكانیابی یک زلزله محلی
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●

برای تعيين مكان یک زلزله باید فازهای لرزهای را بخوانيد.

● قبل از هر کاری اولين ایستگاهی که زلزله را ثبت کرده ،پيدا کنيد .با خواندن فاصله تقریبی موج  Pو  Sو
ضرب آن در  ، 8فاصله کانونی زلزله را تخمين بزنيد .در ایران اگر این فاصله کمتر از  ۲۰۰کيلومتر باشد
اولين فاز رسيده به ایستگاه از نوع  Pgاست.
● س عی کني د اول تمام زمان رس يدهای فاز مس تقيم  Pgرا بخوانيد .توج ه کني د ک ه اولي ن رسيد
زلزلهنگاشتهایی با  S-Pکمتر از  ۲5ثانيه حتماا مربوط به فاز  Pgاست .این فاز مسافت کمتری را نسبت
به فاز  Pnطی میکند و معموال دارای انحراف کمتری نسبت به مدل زمين مورد استفاده است.
● اولين سعی برای تعيين مكان یک زلزله بعد از خواندن چهار فاز  Pgاز ایستگاههایی که با پوشش آزیموتی
مطلوبی زلزله را محاط کردهاند ،ممكن میشود .در صور ت گپ آزیموتی بال مكانیابی بعد از خوانش یک
فاز  Sgاضاف بر فازهای اوليه خوانده شده ممكن میگردد.
● در خواندن موج  Sgبسيار محتاط باشيد .خواندن موج  Sgبسيار مهم و مؤثر است ولی فقط و فقط
فازهای واضح  Sgرا بخوانيد.
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● برای تعيين مكان زلزله حتماا باید در پنجره  mode multi traceباشيد.

● برای تعيين مكان کليد  lرا فشار دهيد .این کار شما را از پنجرهای گرافيكی به پنجرهای که در آن
 eevرا اجرا کردید می برد و نتایج مكانیابی را به شما نشان میدهد .کليد  enterرا بزنيد تا به
پنجرهگرافيكی برگردید.
● حال شما علوه بر فازهایی که خودتان تعيين کردید محل فازهای محاسبه شده بر اساس مدل زمين را
هم مشاهده خواهيد کرد .نام فازهای تئوری با  Yشروع میشود.
● هرگز سعی نكنيد با منطبق کردن فازهای خوانده شده با محل فازهای پيشنهادی مكانیابی را بهبود
دهيد .این کار یعنی گول زدن خودتان و اگر اوپراتور شبكه هستيد یعنی خيانت!
● مكانیابی زلزله را با تعيين فازهای بيشتر اوليه و ثانویه و برداشت دقيقتر فازهای از قبل خوانده شده
ادامه دهيد تا حدی که به یک خطای قابل قبول برسيد.
● اگر به اندازه کافی فاز  Pgدارید ،از فازهای کم کيفيت  Pnدر مكانیابی استفاده نكنيد .خوانش فاز Pn
جهت کارهای تحقيقاتی باید انجام بگيرد پس آنها را بخوانيد ولی وزنشان را  4بدهيد تا در مكانیابی
شرکت داده نشوند.
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sec
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QOM
QOM
ANJ
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همانطور که ملحظه میکنيد برنامه ابتدا مشخصا ت بولتنی زلزله را به همراه پارامترهای مهم خطا )، rms
خطاهای عرض و طول جغرفيایی ) (erln, erltو خطای عمق ) ( (erdpرا در خط اول نشان میدهد .سپس
برای هر فاز نام ایستگاه ،فاصله ایستگاه ،زمان رسيد مشاهده شده و محاسبه شده و اختلف آنها) (resرا به
همراه وزن فاز مربوطه میدهد .کاربر باید سعی کند با تعيين هر چه دقيقتر فازها  ،rmsخطا در طول و عرض
جغرافيایی و مقدار باقيمانده  resایستگاهها را کمتر کند .در قدم بعدی برنامه بزرگای زلزله را بر اساس نوع
بزرگ ا برای ه ر ایس تگاه میده د )پاراگراف دوم( .در پایان مقدار متوس ط بزرگ ا ب ه همراه سایر پارامترهای
مكانیاب ی نشان داده میشود .آخری ن خ ط مقدارهای قبل ی پارامترهای مكانیاب ی و بزرگای زلزله را نشان
میدهد .در صورتی که کاربر جواب جدید را قبول کند باید دستور  updateرا در محيط  eevبزند.
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کجا میتوان اطلعا ت تكميلی در مورد مكانیابی زلزله را پيدا کرد؟
● اطلعا ت تفصيلی در مورد فرآیند مكانیابی ،پارامترهای مورد استفاده در مكانیابی
و تعداد تكرار فرآیند محاسبه معكوس مكان زلزله همگی در فایل  print.outکه
در پوشه  WORدرست میشود ،قابل دسترسی است .کاربر با مراجعه به این فایل
میتواند به نحوه کار نرمافزار مكانیابی پی ببرد.
● اطلعا ت خلصه نتایج مكانیابی در فایل  hypsum.outنوشته میشود.

● معمو ال ما نيازی به دو فایل مذکور نداریم و اطلعا ت لزمه از آنها استخراج شده
و در فای ل  S-fileمربوط ه ذخيره میگردد .محتوای دو فای ل مذکور مربوط به
آخرین زلزلهای است که مكانیابی برای آن انجام گرفته است.
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فازهای محلی
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● با استفاده از بانک اطلعاتی داده شده در این کارگاه آموزشی زلزله ورزقان-اهر که بصور ت
محلی در بانک سایزن ثبت شده را مكانیابی کنيد.
● برای محلیابی زلزله تنها از ایستگاههایی با فاصله کانونی کمتر از  ۲۰۰کيلومتر استفاده کنيد
و سعی کنيد که فازهای  Pgو  Sgرا بر روی آنها بخوانيد.
● برای شبك ه  BHRCک ه همان شبك ه شتابنگاری ایران اس ت بای د فاز تفاضلی  S-Pرا
بخوانيد .این فاز را بعد از مكانیابی اوليه زلزله به فازهای دیگر اضافه کنيد.
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تمرین  :7مكانیابی زلزله ورزقان-اهر با استفاده از
فازهای منطقهای
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● با استفاده از بانک اطلعاتی داده شده در این کارگاه آموزشی زلزله ورزقان-اهر که بصور ت
منطقهای ) (Rدر بانک سایزن ثبت شده را مكانیابی کنيد.
● برای محلیابی زلزله تنها از ایستگاههایی با فاصله کانونی بيش از  ۲۰۰کيلومتر استفاده کنيد و
سعی کنيد که فازهای  Pnو  Sgرا بر روی آنها بخوانيد.
● دقت مكانیابی زلزله ورزقان-اهر با استفاده از ایستگاههای منطقهای را با دقت بدست آمده از
مكانیابی با استفاده از ایستگاههای محلی مقایسه کنيد.

5۹

تمرین  :8مكانیابی زلزله ورزقان-اهر با استفاده از
فازهای دور
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● با استفاده از بانک اطلعاتی داده شده در این کارگاه آموزشی زلزله ورزقان-اهر که بصور ت
دور ) (Dدر بانک سایزن ثبت شده را مكانیابی کنيد.
● برای محلیابی زلزله تنها از ایستگاههایی با فاصله کانونی بيشتر از  15۰۰کيلومتر استفاده
کنيد و سعی کنيد که فازهای  Pو  Sرا بر روی آنها بخوانيد.
● دقت مكانیابی زلزله ورزقان-اهر با استفاده از فازهای دور را با دو روش قبلی مقایسه کنيد.

6۰
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نكاتی برای مكانیابی سریع یک زلزله محلی-منطقهای
● ابتدا با فراخوانی شكل موجهای مولفه عمودی ،همه فازهای اوليه مستقيم ) (Pgرا بخوانيد.
خوانش فاز  Pnدر صور ت وجود کافی فاز  Pgنه تنها ضرورتی ندارد بلكه خوانش آن در این
مرحله باعث خراب شدن حل اوليه میشود .اگر ایستگاههایی که خوانش فاز لرزهای برای آنها
انجام گرفته دارای گاف آزیموتی کمتر از  18۰درجه باشد ،معموال محاسبه مكان زلزله ممكن
میگردد.
● بر روی مولفههای افقی یكی از ایستگاههایی که برای آن فاز اوليه تعيين کردهاید ،حداقل یک
فاز ثانویه بخوانيد .ترجيحاا بهتر است فاز ثانویه از نوع  Sgو بر روی نزدیكترین ایستگاه
لرزهای باشد .برداشت درست فاز  Sgباعث بهبودی قابل توجه مكانیابی شما خواهد شد .تا
جایی که ممكن است از برداشت فاز  Sgدر فواصل بيش از  15۰کيلومتر اجتناب کنيد .برای
پوسته ایران در فواصل حدود  15۰به بعد چندین فاز  Sبا هم به یک ایستگاه میرسند!

● در بسياری از موارد مخصوصاا وقتی که بيشينه گاف زاویهای کمتر از  1۰۰درجه باشد ،شما
بعد از  1۰دقيقه از وقوع زلزله قادر به محاسبه مكان زلزله خواهيد شد که قابل گزارش به دفتر
مدیریت بحران وزار ت کشور خواهد بود.
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نكاتی برای مكانیابی سریع یک زلزله جدید )ادامه(
● قبل از گزارش کردن زلزله بزرگی آن باید حساب شود .برای این کار خيلی سریع تمام
مولفههای افقی را دوباره فرا بخوانيد و به پنجره  single-modeبروید و بطور اتوماتيک
بر روی همه آنها دامنه بزرگای محلی را بخوانيد .بعد از این زلزله را دوباره مكانیابی کنيد و
خيلی سریع آنرا گزارش کنيد.
● اگر بزرگای محلی بيش از  5.5بود ،امكان اشباع بزرگای محلی وجود دارد و باید سعی
کنيد بزرگای امواج سطحی را تعيين کنيد.

● مسلم اا فرآیند مكانیابی زلزله بعد از گزارش آن باید با خوانش فازهای اوليه و ثانویه بيشتر
و بازبينی فازهای خوانده شده ادامه یابد تا منجر به بهبود بيشتر مكان یابی اوليه و گردآوری
اطلعا ت لرزهای مفيد برای کارهای لرزهشناسی آتی گردد.

6۲

تمهيداتی برای بهتر کردن مكانیابی زلزله
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● همه فازهای  Pgرا بچينيد .تا میتوانيد فازهای ثانویه که قابل تشخيص هستند را بچينيد .از دادن وزنهای کم به
فازهای اوليه  Pgحتیالمقدور اجتناب کنيد .در ایران فاز مستقيم  Pgمعموال در فواصل کمتر از  ۲۰۰کيلومتر
فاز اول است .این بدین معنی است که اگر فاصله زمانی بين زمان رسيد موج  Pو  Sکمتر از  ۲5ثانيه باشد به
احتمال زیاد فاز اوليه ما از نوع  Pgاست.
● بعد از چيدن هر فاز ثانویه با مكانیابی دوباره تاثير آنرا بطور جداگانه بر روی مكانیابی ارزیابی کنيد .برای
فواصل کمتر از  15۰کيلومتر  Sgفاز ثانویهای است که میتوان در بسياری از موارد آن را درست تشخيص داد.
● با چرخاندن مولفههای افقی ،زمان رسيد مولفههای ثانویه را با دقت بيشتری تعيين کنيد.
● از فيلترهای  4-۲هرتز و  5-1هرتز در شناسایی فازهای ثانویه زلزلههای محلی استفاده کنيد.
● فازهای اوليه غير مستقيم )  ( Pnمعمو ال باعث بيشتر شدن خطای مكان یابی میشوند .بنابراین از دادن وزنهای
کم به این فازها واهمهای نداشته باشيد .اصوال وقتی که ما تعداد قابل توجهی فاز  Pgداریم باید وزن فازهای
 Pnرا  4داد تا کيفيت مكانیابی را بد نكنيم .با اینحال ما باید بعد از گزارش زلزله ،فازهای  Pnرا بچينيم چون
این فازها در مطالعا ت پوسته که توسط لرزه شناسان انجام میگيرد بسيار مهم هستند.
● فاز  Snفقط برای تعدا معدودی از زلزلههای ایران که در منطقه آبشرون اتقاق میافتند قابل خوانش است.
6۳

تعيين دقيق عمق کانونی زلزله!
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● یشترین خطا در تعيين پارامترهای کانون زلزله در تعيين عمق زلزله است .بجز موارد نادر
که یک یا چند ایستگاه به فاصله رومرکزی یک الی دو مرتبه بيشتر از عمق زلزله داریم،
تعيين عمق یک زلزله محلی و منطقهای همواره با خطای بالیی همراه است.
● از آنجایيكه که عمق متوسط زلزلهها در ایران حدود  15کيلومتر است ،اکثر عمقهای
گزارش شده توسط شبكههای ملی دارای خطای قابل ملحظهای هستند.
● در ایران ،زلزلههای عميقتر از  ۳۰کيلومتر فقط در منطقه حاشيه دریای خزر ،آبشرون و
مكران اتفاق میافتند.
● با استفاده از تفاضل زمان رسيد موجهای  pP-Pو  sP-Pمیتوان عمق زلزلههای دور را
تعيين کرد .البته تعيين زمان رسيد موجهای عمقی نياز به تبحر زیادی دارد و معموال تنها
برای زلزلههایی با بزرگای در محدودهای  5الی  6.5و عمق بيشتر از  ۲۰کيلومتر میتوان
آنها را با اطمينان خوبی خوانش کرد .برای زلزلههای بزرگتر و یا کم عمقتر موج  Pبا
موجهای عمقی تداخل پيدا میکند و خوانش آنها ممكن نيست.
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نقشه زلزلههای حاشيه دریای خزر )قدس و همكاران(۲۰14 ،

عمقی برای رویدادهایی که با دایره خاکستری نشان داده شده محاسبه نشده است.
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تنظيم دستی عمق زلزله
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● در مواردی که دارای خطای عمق قابل ملحظهای هستيم ،توصيه اکيد میشود که با ویرایش
 S-fileعمق زلزله را به عددی که همخوانی با واقعيتهای زمينشناسی منطقهای که در آن
زلزله اتفاق افتاده است تنظيم کنيد .در ایران عمق متوسط زلزلهها  15کيلومتر است.

● جهت تنظيم دستی عمق زلزله در محيط  eevکليد  eرا تایپ کنيد و کليد  enterرا بزنيد تا
ویرایشگرتان  S-fileمربوطه را باز کند .به ستون منتهیاليه عددی که عمق را نشان میدهد
بروید و حرف  Fکه مخفف  Fixedاست را تایپ کنيد .توجه کنيد که فرمت اوليه اعداد و
قرارگيری اوليه آنها در ستونها بهم نخورد .باید عدد  1که معرف خط نوع اول است در
ستون  8۰ام باشد .سپس بعد از ثبت تغييرا ت از محيط ویرایشگر خارج و به محيط eev
برگردید و کليد  lو  enterرا جهت مكانیابی دوباره بفشارید.
● در اطلعا ت بولتنی که توسط  eevنشان داده میشود یک ستاره در کنار عدد نشاندهندهی
عمق زلزله ظاهر میگردد که نشاندهنده این است که عمق زلزله بطور دستی تنظيم شده است.
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در چه شرایطی مكان یابی یک زلزله قابل گزارش است؟
● برای زلزلههای محلی که در داخل شبكه قرار دارند ،همواره انتظار میرود مكانیابی
اوليه ما کمتر از  1۰کيلومتر در عرض وطول جغرافيایی خطا داشته باشد و  rmsآن
کمتر از  ۰.5ثانيه باشد .منظور ما از زلزلههای محلی زلزلههایی هستند که توسط چند
ایستگاه لرزهای در فاصله کمتر از  ۲۰۰کيلومتر ثبت شده باشند.
● هر چه فاصلهای کانونی ایستگاههای لرزهای ثبت کننده یک زلزله کمتر باشد ،دقت
مكان یابی زلزله بيشتر میشود.

● برای زلزلههای محلی ولی در خارج از شبكه ،خطای کمتر از  ۲۰کيلومتر در عرض و
طول جغرافيایی و  rmsکمتر از یک ثانيه برای گزارش اوليه زلزله قابل قبول است.

● هر چه گاف زاویهای ایستگاههایی که یک زلزله را ثبت کردهاند بيشتر باشد ،مكانیابی
آن دقت کمتری دارد.
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مكانیابی دوباره زلزلهها بر اساس یک مدل جدید زمين
● بعد از مكانیابی یک تعداد زلزله با یک مدل فرضی میتوان با استفاده از دستور
 selectزلزلههای باکيفيتت ر )آنهای ی ک ه دارای گ پ آزیموت ی کمت ر از  18۰و
 RMSکمی هستند( را انتخاب کنيم .با استفاده از زلزلههای انتخابی میتوان مدل
زمين جدیدی را محاسبه کرد .با در دست داشتن مدل جدید زمين میتوانيم باید
تمام زلزلهها را دوباره مكانیابی کنيم .اینکار به سادگی قابل انجام است .فایل
 collect.outتمام زلزلهه ا را تولي د کنيد .س پس مدل جدی د را وارد فایل
 STATION0.HYPکنيد .حال با اجرای دستور  hypدر خط فرمان و دادن
فایل  collect.outبه عنوان فایل ورودی ،میتوان تمام زلزلهها را بطور اتوماتيک
دوباره مكانیاب ی کرد .برنام ه قب ل از اجرا شدن از شم ا سئوال Interactive
 (operation (N/Y=defaultرا خواهد کرد .کاراکتر  Nرا تایپ کنيد و کليد
 enterرا بفشارید .همه زلزلهها بطور اتوماتيک دوباره مكانیابی خواهند شد و در
فایل  hyp.outثبت میشوند.
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M L =log A( R)−log A0 ( R)
log A 0  R =3
6۹
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ریشتر چگونه توانست بزرگای زلزله را ابداع کند؟
آ قای ریشتر برای چندین زلزله نمودار لگ بزرگترین دامنه امواج زلزله ) Aمحور عمودی در نمودار
صفحه قبل( را بر حسب فاصله کانونی ) Δمحور افقی نمودار صفحه فبل( ایستگاههای ثبا ت رسم کرد .او
متوجه شد که هر چه زلزله بزرگتر باشد ،فاصله بين منحنیهای لگ دامنه برحسب فاصله کانونی به
طور تقریبا یكنواختی زیاد میشود و یا به عبارتی ميرایی دامنه برای زلزلههای متفاو ت تقریبا به یک
شكل است .او با این یافته توانست فرمول زیر را برای بزرگای زلزله  MLارایه دهد.

M L =log10 A  Δ  −log 10 A 0  Δ 

که در آن مقدار log10 A 0مقدار دامنه زلزله مرجع است که دارای بزرگای صفر است و به نوعی اثر
ميرایی ناشی از فاصله رومرکز را از بين می برد .مقدار دامنه زلزله مرجع برای فواصل متفاو ت توسط
ریشتر محاسبه شد و سپس برای سادگی بر روی منحنی بدست آمده یک فرمول برازش شد و در نتيجه
فرمول بزرگای محلی ریشتر به شكل ساده زیر در آمد.

M L =log10 A+2. 56log10 Δ−1 .67
7۰

اندازهگيری بزرگای زلزله
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تنها بعد از اینكه کانون زلزله محاسبه شد میتوان بزرگای آن را محاسبه کرد.

برای محاسبه بزرگای محلی یک زلزله بزرگترین دامنه امواج زلزله باید اندازهگيری گردد و سپس این مقدار به
همراه فاصله ایستگاه از کانون زلزله درون فرمول اسلید قبل قرار داده شود تا بزرگای زلزله برای یک ایستگاه
محاسبه گردد.
امواج زلزله به مانند امواج ناشی از انفجار به صور ت کروی انتشار پيدا نمیکنند .همچنين به علت زمينشناسی
متفاو ت در مسيرهای متفاو ت مقدار جذب و در نتيجه مقدار بيشينه دامنه امواج زلزله بر روی سطح یک کره به
مرکز کانون زلزله یكسان نيست! برای همين بزرگایهای زلزله که در ایستگاههای مختلف اندازهگيری شده
حتی میتواند تا یک واحد بزرگا با هم تفاو ت داشته باشند .برای رفع این نقصان همواره بزرگای زلزله را برای
چندین ایستگاه حساب میکنند و ميانگين آنها را به عنوان بزرگای زلزله اعلم میکنند.

بزرگای زلزله در ارتباط با کل انرژی لرزهای آزاد شده در کانون زلزله است .توجه کنيد که بزرگای زلزله یک
مقياس لگاریتمی است .دامنه امواج یک زلزله با بزرگای  6ده مرتبه بزرگتر از یک زلزله با بزرگای  5است! و
یا به عبارتی تكان ناشی از یک زلزله با بزرگای  6ده مرتبه بيشتر از تكان ناشی از یک زلزله  5است!
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نكاتی در مورد مقياس بزرگای زلزله


بزرگای زلزله یک روش سریع برای تخمين زدن انرژی یک زلزله است .برخلف تصور مردم واحد بزرگای زلزله ریشتر نيست و

استفاده از واحد ریشتر بصور ت یک غلط مصطلح در ایران در آمده است .بزرگای زلزله دارای واحد فيزیكی ملموسی نيست و
صرفا جنبه کاربردی برای طبقهبندی زلزله بر اساس مرتبه بزرگی انرژی آنها است و تنها با آن میتوان گفت یک زلزله چند
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مرتبه بزرگتر از زلزلههای دیگر است .انرژی زلزله را میتوان با روشهای زلزلهشناسی اندازه گرفت ولی این کار بسيار مشكل

و وقتگير است.


از فيزیک موج میدانيم که هر چه دامنه و فرکانس یک موج بيشتر باشد ،انرژی موج بيشتر است .برای همين بزرگای زلزله در
ارتباط مستقيم با لگاریتم دامنه آن است .در فرمول بزرگای محلی هيچ اثری از فرکانس و یا پریود موجی که دارای بزرگترین

دامنه است ،نيست چون لرزهنگار مورد استفاده در محاسبه بزرگای محلی )لرزهنگار وود-آندرسون( دارای فرکانس ویژه نزدیک

به یک هرتز است.


دوباره از فيزیک موج میدانيم که هر چه موج از محل توليد خود دور شود ،انرژی بر واحد سطح جبهه موج کاهش مییابد .به

این نوع ميرایی ،ميرایی هندسی میگویيم .اگر موج ما یک موج درونی باشد نحوه کاهش انرژی بر واحد سطح جبهه موج در

ارتباط با معكوس فاصله است .همچنين میدانيم که سنگها اجسام کامل الستيک نيستند و عبور امواج از آنها همراه با ميرایی

است .به این نوع ميرایی ،ميرایی ذاتی میگویيم که مقدار آن وابسته به زمين شناسی منطقه بين کانون زلزله و ایستگاه ثبا ت است.

هر دوی این ميراییها در نحوه تعریف  – log10 A0آمده است.

7۲

تعيين بزرگی زلزله ML
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● تعيين بزرگی باید با استفاده از مولفههای افقی صور ت گيرد و باید کاربر در پنجره single mode
باشد.
● کليد  WAکه در منوی بالی پنجره  single modeاست را فشار دهيد و با استفاده از نشانهگر
منطقهای که در آن انتظار پيدا کردن بزرگترین دامنه را دارید انتخاب کنيد .این کار باعث میشود که
تابع پاسخ ترکيبی دستگاه لرزهنگار و وسایل جانبی آن از روی شكل موج برداشته شود و سپس
منحنی پاسخ دستگاه  Wood-Andersonکه برای اولين بار بزرگی زلزله بر روی آن تعریف شده
بر روی زلزلهنگاشت ما قرار داده شود .در صورتی که منحنی پاسخ مولفه ایستگاه شكل موج وجود
نداشته باشد برنامه مواجه با مشكل شده و به شما خطا را گزارش می کند.
● نشانهگر را بر روی پنجره زوم که در زیر پنجره بالیی باز میشود قرار دهيد و کليدهای ترکيبی
 shift+aرا فشار دهيد .اینكار باعث انتخاب اتوماتيک بزرگترین دامنه می گردد .اگر درست عمل
کرده باشيد این کار باعث رسم یک خط عمودی که در قسمت پائينی آن حالت دوشاخه دارد و
بالی آن کلمه  AMPنوشته شده است میگردد.
● به پنجره  multi trace modeبروید و جهت تعيين بزرگی کليد  lرا فشار دهيد .این بار علوه
بر تعيين مكان زلزله بزرگی آن را هم محاسبه میکنيد..

7۳

نكاتی برای محاسبه دقيق بزرگی زلزله ML

● توجه کنيد که برداشت دامنه بر روی مولفه عمودی باعث ارزیابی غلط بزرگای محلی میگردد .فرمول
بزرگای محلی غالباا برای مولفههای افقی کاليبره شده است.
● خوانش دامنه را تنها بر روی مولفههای افقی که نسبت سيگنال به نوفه آنها بالتر از  5است بخوانيد.
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● حتماا سعی کنيد که خوانش دامنه را بر روی هر دوی مولفهی افقی انجام دهيد.
● حتم اا سعی کنيد که خوانش دامنه را بر روی همه زلزلهنگارهایی که دارای فاصله رومرکزی کمتر از 5۰۰
کيلومتری هستند انجام دهيد .تعداد بيشتر دامنهها ،دقت اندازهگيری بزرگا را بيشتر میکند.
● دامنه ،پریود و زمان رسيد دامنه مصنوعی بيشينه بزرگای محلی در  Sفایل درج میگردد .دامنه به نانومتر
است و مقدار بهره  ۲۰8۰زلزلهنگار وود اندرسون بر روی آن اعمال نشده است .مقدار بهره در فرمول
بزرگای محلی تعبيه گردیده است.
● سایزن برای هر دامنهی خوانده شده یک بزرگا محاسبه میکند .اگر مقدار محاسبه شده بزرگا برای یک یا
چند مولفه از مقدار ميانگين بزرگا بيش از یک درجه تفاو ت داشت  ،وزن آن دامنه را  4بدهيد.
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● ب ا اس تفاده از هم ه شكلموجهای موجود ،بزرگای محل ی زلزل ه ورزقان-اهر را
محاسبه کنيد.
● دامنه بزرگای محلی را تنها بر روی مولفههای افقی بخوانيد.

● دامنه را تنها بر روی نگاشتهایی که دارای نسبت سيگنال به نوفه بيش از پنج
هستند بخوانيد.
● تفاو ت بين بزرگایهای محاسبه در ایستگاههای مختلف در چه بازهای است؟
● علت تفاو ت در بزرگاها در ایستگاههای مختلف چيست؟

● چرا برنامه برای ایستگاههای دور بزرگای محلی محاسبه نمیکند؟
76
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چرا به مقياسهای بزرگی دیگری نياز داریم؟

بزرگای محلی برای زلزلههای بزرگتر از  6اشباع میشود و یا به عبارتی هر چه زلزله بزرگتر از  6شود
باز هم بزرگا چندان تغيير نمیکند .مسلما این نقصان بسيار جدی برای فرمول بزرگای محلی آقای
ریشتر است .آقای ریشتر خود به این موضوع پی برد و بزرگا ی دیگری که بر اساس بزرگترین دامنه
امواج سطحی ) (Msبا پریود  ۲۰ثانيه است را تعریف کرد .این بزرگا برای زلزلههای کوچكتر از 8.5
کاربرد دارد.
• هر چه زلزله بزرگتر شود ،انرژی آن بيشتر در طول موجهای بلند آن متمرکز میگردد .برای همين
بزرگای محلی که با استفاده از لرزهنگارهای پریود کوتاه محاسبه میگردد قابليت اندازهگيری زلزلههای
بزرگتر از  6.5را ندارد .وقتی که زلزله بزرگتر از  8.5باشد ،بزرگای امواج سطحی هم اشباع میشود.
• هنوز بشر راهی برای اندازهگيری سریع و مطمئن زلزلههای بسيار بزرگ نظير زلزله سونامی سال ۲۰۰4
نيافته است.
•بزرگای محلی تنها برای زلزلههای کوچكتر از  6.5قابليت استفاده دارد .همچنين همه لرزهنگارهایی که
برای تعيين بزرگای محلی بكار میروند باید در فواصل کمتر از  65۰کيلومتری از کانون زلزله واقع شده
باشند .برای همين برای تعيين بزرگای زلزلههای دور کوچكتر از  6.5بزرگایی به نام بزرگای  mbتعریف
شد که بر اساس دامنه امواج درونی طولی کار میکند.
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تعيين بزرگی کودای زلزله Mc
● بزرگی  Mcیک مقياس بزرگی زلزله است که فقط بر پایه طول شكل موج که
حاوی امواج زلزله است ،محاسبه می گردد .در مواردی که زلزله بزرگی در نزدیكی
ی ک شبكه ی لرزهنگاری اتفاق میافت د ،دس تگاههای زلزلهنگاری قادر ب ه ثبت
بزرگترین دامنه زلزله نيستند و به اصطلح کليپ میکنند .در این موارد بزرگی Mc
یا بزرگی  Codaتنها نوع بزرگای است که میتوان اندازهگيری کرد.

● برای تعيين بزرگی کودای بر روی یک شكلموج یک زلزله ،شكلموج مذکور حتماا
باید دارای یک فاز اوليه باشد .فاز اوليه نشانگر شروع امواج زلزله است .برای نشان
دادن محل پایان امواج زلزله نشانهگر را به محلی که حدس می زنيد کودا در آن محل
تمام میشود ببرید و کليد  cرا فشار دهيد .با مكان یابی دوباره زلزله ،شما بزرگی
زلزله را بر حسب بزرگی  Mcهم خواهيد داشت.
● تعيين فاز  Codaدر هر دو مود نمایش گرافيكی ممكن است.

78

تمرین  :1۰کار با دستور  eevبرای تعيين بزرگی زلزله Mc
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● با استفاده از شكلموجهای باند پهن پژوهشگاه بينالمللی زلزله بزرگای کدای زلزله
ورزقان-اهر را محاسبه کنيد.
● تفاو ت بين بزرگایهای محاسبه در ایستگاههای مختلف در چه بازهای است؟
● علت تفاو ت در بزرگاها در ایستگاههای مختلف چيست؟

7۹

تعيين بزرگی زلزله mb

aghods@iasbs.ac.ir

● بزرگی  mbیک مقياس بزرگی زلزله است که بر اساس اندازهگيری بزرگترین دامنه سرعت امواج حجمی P
محاسبه میگردد .بزرگی  mbمقياس بزرگی بسيار معروفی است که بطور گستردهای در زلزلهنگارهای پریود
کوتاهی شبكه جهانی  WWSSNکاربرد داشته و هم اکنون هم مورد استفاده قرار میگيرد.
● بيشين ه دامن ه بزرگای mbبر روی چن د طول موج اول امواج  Pو بر روی زلزلهنگاشت عمودی انجام
میگيرد.
● بزرگی  mbبرای تعيين بزرگای زلزلههای دور )فاصلهی رومرکزی بيش از  1۲درجه و کمتر از  1۰۰درجه(
استفاده میشود.
●

این مقياس بزرگی به مانند بزرگای محلی برای زلزلههای بزرگتر از  6شروع به اشباع شدن میکند.

● جهت تعيين بزرگی  mbبر روی کليد  Mbاز منوی پنجره  single trace modeفشار دهيد و سپس با
کمک نشانه بر روی منطقهای که فقط موج اوليه  Pدر آن قرار دارد زوم کنيد .سپس با فشار دادن کليدهای
 shift+aبطور اتوماتي ک دامن ه بزرگتری ن موج  Pرا بدست آورید .اینكار را بر روی تمام مولفههای
عمودی ایستگاههای موجود انجام دهيد و سپس با مكانیابی دوباره ) با فشار دادن کليد  lدر پنجره
 ( single trace modeبزرگی  mbرا محاسبه کنيد.

8۰

تعيين بزرگای امواج سطحی Ms

● بزرگی  Msیک مقياس بزرگا بر اساس اندازهگيری بيشينه دامنه سرعت امواج سطحی ریلی
با پریود  ۲۰ثانيه است .محاسبه بزرگای امواج سطحی حتما باید با زلزلهنگاشتهای باند
بلند ،متوسط و یا پهن انجام بگيرد.
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● خوانش دامنه بزرگای امواج سطحی تنها باید بر روی مولفه عمودی زلزلهنگارهایی با فواصل
کانونی بيش از  1۰۰کيلومتر انجام میگيرد.
● بزرگای امواج سطحی تنها برای زلزلههای بيش از بزرگای  5ممكن است چون این زلزلهها
میتوانند دارای دامنه قابل ملحظهی در امواج سطحی  ۲۰ثانيه باشند.

● برای زلزلههایی با بزرگای بيش از  5.5در مفياس بزرگای محلی و یا دورلرز حتماا بزرگای
امواج سطحی را تعيين کنيد تا به اندازه واقعی یک زلزله پی ببرید.

● جهت تعيين بزرگی  Msبر روی کليد  Msاز منوی پنجره  single trace modeفشار
دهيد و سپس با کمک نشانه بر روی پنجره امواج سطحی زوم کنيد .سپس با فشار دادن
کليدهای  shift+aبطور اتوماتيک دامنه بزرگترین موج سطحی را بدست آورید .اینكار را بر
روی تمام مولفههای عمودی ایستگاههای موجود انجام دهيد و سپس با مكانیابی دوباره ) با
فشار دادن کليد  lدر پنجره  ( single trace modeبزرگی  Msرا محاسبه کنيد.
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● با استفاده از شكلموجهای باند پهن پژوهشگاه بينالمللی زلزله بزرگای سطحی
زلزله ورزقان-اهر را محاسبه کنيد.
● تفاو ت بين بزرگایهای محاسبه در ایستگاههای مختلف در چه بازهای است؟
● علت تفاو ت در بزرگاها در ایستگاههای مختلف چيست؟

● چرا برنامه برای ایستگاههای نزدیک بزرگای سطحی محاسبه نمیکند؟

8۲

تعيين بزرگای گشتاوری Mw
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ممان لرزهای کميتی است که زلزلهشناسان برای تعيين بزرگای زلزله از آن استفاده میکنند و بيانگر
مقدار گشتاوری است که لزم است تا یک زلزله اتفاق بيفتد )شكل .(1

8۳

تعيين بزرگای گشتاوری Mw
در فواصل دور چشمه ی زلزله نقطهای میشود .اگر این چشمه را بصور ت تابع رمپ ) (rampدر نظر

بگيریم مشتق آن و جابجایی ميدان دور یک  boxcarخواهد بود .طول زمانی این جعبه معرف rise
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 timeاست.
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تعيين بزرگای گشتاوری Mw
پارگی یک گسل را میتوان بصور ت مدل هسكل که شكل پارگی را بصور ت یک مستطيل در نظر
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میگيرد توصيف کرد .شكل موج حاصل از یک مدل چشمه هسكل را میتوان با استفاده از برهمنهی

تعداد زیادی چشمه ی نقطهای محاسبه کرد .مجموع پاسخهای این چشمهها معرف پاسخ کل گسل

خواهد بود .تابعی که طول پارگی گسل را توصيف میکند خود یک تابع  boxcarبا عرض

τd

است.
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تعيين بزرگای گشتاوری Mw
اگر لغزش در یک نقطه از گسل را نيز به صور ت تابع رمپ در نظر بگيریم شكل جابجایی ميدان دور

از همآميخت دو  boxcarبدست میآید .نتيجهی این همآميخت یک ذوزنقه خواهد بود که به آن
aghods@iasbs.ac.ir

مدل گسل هسكل میگویند و یک مدل ساده برای چشمهی خطی است.

86

تعيين بزرگای گشتاوری Mw
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حال خصوصيا ت پاسخ ميدان دور را در فضای فرکانس بررسی میکنيم .تبدیل فوریهی یک boxcar
با عرض و ارتفاع واحد از رابطهی  ۳بدست میآید.

۳

به این ترتيب تبدیل فوریه برای یک  boxcarبا عرض τ r

نيز بدست میآید.

4
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تعيين بزرگای گشتاوری Mw
مدل گسل هسكل از همآميخت دو  boxcarدر فضای زمان بدست میآمد .در فضای فرکانس این
رابطه معادل با ضرب دو تابع  sincخواهد بود )رابطهی .(5
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5
رابطه ی  6طيف دامنه را نشان میدهد .در این رابطه  gبرای تصحيح مقياس و حذف اثراتی مثل
پخش هندسی است.
6
معموال طيف دامنه در مقياس  log-logرسم میشود .رابطه ی  7نتيجه ی لگاریتمگيری از رابطهی 6
است.
7
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تعيين بزرگای گشتاوری Mw
شكل زیر طيف دامنه یک زلزله را نشان میدهد .در فرکانسهای پایين منحنی طيف دامنه صاف است

و مقدارش متناسب با ممان لرزهای است .با بررسی طيف دامنه یک زلزلهی واقعی در اصل باید بتوانيم

مقادیر ممان لرزهای و  rise timeو  rupture timeرا بدست آوریم .با وجود این در عمل تنها
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میتوانيم یک فرکانس گوشه در رکوردها تشخيص دهيم.

8۹

تعيين بزرگای گشتاوری Mw
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تعيين پنجره موج S

محاسبه ممان لرزه
ای و بزرگای
گشتاوری

انتخاب۳نقطه فرکانس اوليه؛گوشه وانتهایی
طيف جابجایی

۹۰

تمرین  :1۳تعيين بزرگای گشتاوری Mw
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● با استفاده از شكلموجهای باند پهن پژوهشگاه بينالمللی زلزله بزرگای گشتاوری
زلزله ورزقان-اهر را محاسبه کنيد.

● س عی کني د بزرگای گشتاوری را بروی مولفه چرخانده شده  Tو بر روی
زلزلهنگارهای با فاصله کمتر محاسبه کنيد .بهترین حالت استفاده از زلزلهنگارهایی
با فاصله کانونی کمتر از  1۰۰کيلومتر است که فاقد امواج سطحی هستند.
● تفاو ت بين بزرگایهای محاسبه در ایستگاههای مختلف در چه بازهای است؟
● علت تفاو ت در بزرگاها در ایستگاههای مختلف چيست؟

۹1

ثبت کردن اطلعا ت شكل موج یک زلزله جدید در سایزن
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● در یک شبكه لرزهنگاری مدرن زلزلههای جدید بصور ت اتوماتيک تشخيص داده میشوند و فایلهای مربوطه در یک
دایرکتوری قرار میگيرد .کاربر باید فایلهای شكلموج وقایع مشكوك به زلزله را تک به تک ببيند و اگر آنها را یک رویداد
زلزله تشخيص داد ،آنها را ثبت و مكان یابی کند .ثبت کردن زلزلهها یعنی اینكه یک  S-fileبرای زلزله درست شود و فایل
شكل موج مربوطه به دایرکتوری  WAVمنتقل شود.
● جهت مشاهده رویدادها با دستور  dirfاسامی تمام فایلهای شكلموج جدید را درون فایل  filenr.lisليست میکنيم.
دستور  dirfبه مانند دستور  dirکار می کند ولی خروجی خود را به ترتيبی که سایزن نياز دارد درون فایل filenr.lis
میریزد.
● حال با اجرای دستور  mulpltدر همان دایرکتوری که دستور  dirfرا اجرا کردیم شروع به دیدن شكلموجها میکنيم .با
اجرای دستور  mulpltبا پيغام زیر مواجه می شویم.
aghods@localhost WOR]$ mulplt
Filename, number, filenr.lis for all or cont for cont base
● در جواب به سئوال بال عدد  1را تایپ کنيد و در جواب به سئوال بعدی عدد  ۰را تایپ کنيد .در جواب به سئوال ت بعدی
فقط کليد  enterرا بفشارید .با اجرای این عمليا ت شما شكلموجها را در پنجره  multi-trace modeکه در  eevبا آن
خيلی کار کردهاید میبينيد.
۹۲

ثبت کردن اطلعا ت شكل موج یک زلزله جدید به سایزن )ادامه(
● اگر تشخيص شما این بود که شكل موج مربوط به یک زلزله است ،کليد  Regisاز منوی صفحهای که در آن هستيد را
بفشارید .اینکار شما را به محيط  Textخط فرمان می برد و برای ثبت کردن زلزله شما باید به چند سئوال جواب بدهيد.
اولين سئوال در مورد نوع زلزله از نظر مسافت زلزلهاست
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WRONG TYPE, TRY AGAIN

ENTER EVENT TYPE L,R OR D

● زلزلهها بر اساس فاصلهای که از مرکز زلزله دارند به سه نوع محلی  ، Lمنطقهای  Rو دور  Dتقسيم می شوند .تقریباا تمام
زلزلههایی که شبكه ایران با آن بطور معمول سر و کار دارد از نوع  Lاست .پس  Lتایپ کنيد و کليد  enterرا بزنيد .در قدم
بعدی برنامه کد اپراتوری که عمليا ت ثبت را انجاممیدهد را میخواهد .هر اپراتور باید برای خود یک کد چهار حرفی
شخصی داشته باشد .بعد از ورود کد شخصی اپراتور باید اسم بانک دادهای که می خواهد داده در آن ثبت گردد را وارد کند.
برای حالت ما این کد  GHODSاست .با ورود اسم بانک و زدن کليد  enterبرنامه از شما سئوال میکند که آیا مطمئن
هستيد که میخواهيد زلزله را ثبت کنيد که در جواب ،شما جواب مثبت  Yرا میدهيد .با اینكار یک  S-fileبرای زلزله
مورد نظر شما ایحاد میشود و همچنين یک کپی از شكل موج شما به شاخه  WAVکپی میگردد .اگر شما از قبل زلزله را
ثبت کرده باشيد یک اخطار مناسب دریافت خواهيد کرد .بعد از اتمام ثبت اولين زلزله عمليا ت برای فایلهای شكل موج
بعدی تكرار میشود.
● بعد از ثبت دادهها ،از  mulpltخارج شوید و با استفاده از  eevآنها را مكان یابی کنيد .هر گونه تعيين فاز و یا
مكانیابی با استفاده از  mulpltهدر دادن زمان است چون اطلعا ت تعيين شده توسط شما در داخل  S-fileثبت نمیشود.
۹۳

ثبت گروهی شكلموجها autoreg

aghods@iasbs.ac.ir

● زمانی که شما تعداد زیادی شكل موج زلزله دارید ثبت آنها با استفاده از دستور  mulpltبصور ت تک
به تک بسيار وقتگير است .در این حالت میتوان همه شكلموجها را بطور همزمان در بانک داده مربوطه
ثبت کرد.
● بعد از اینكه با دستور *  dirfاسامی همه شكل موجها را در فایل  filenr.lisليست کردیم
دستور  autoregرا اجرا می کنيم .برنامه اول فاصله زلزلهها )محلی ،منطقهای و دور( را میپرسد که ما
بر اساس اطلعاتی که از شبكه داریم جواب مناسب را میدهيم .در قدم بعد برنامه میپرسد آیا شكل
موجها را به دایرکتوری WAVانتقال دهد یا آنها را صرفا به دایرکتوری نامبرده کپی کند .در قدم بعد برنامه
نام بانک دادهای که میخواهيد زلزلهها را در آن ثبت کنيد را میخواهد .در نهایت برنامه کد اپراتور را هم
میخواهد که آن را به صور ت یک کد چهار رقمی وارد میکنيد.
● حال فرض کنيد بعد از ثبت گروهی شكل موجها آنها را با دستور  eevمشاهده کردید و تشخيص دادید
که یكی از آنها زلزله نيست و یا یک زلزله مطلوب )مثال یک زلزله دور است که شما علقهای به مطالعه آن
نداری د( و میخواهي د آ ن را از بان ک داده حذف کنيد .برای حذف شك ل موج در پنجره multi-
 traceکليد < را میزنيد .برنامه بطور اتوماتيک یک کپی از s-fileی که حذف کردید را در
داخل دایرکتوری  DELETاز بانک دادهای که در پوشه  REAساختيد نگه خواهد داشت تا در صور ت
اشتباه بتوانيد آن را دوباره به سز جای خود برگردانيد.

۹4

تمرین  :14ثبت گروهی شكلموجها autoreg
● با استفاده از محتویا ت پوشه
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2013-04-09-1152-Kaki_Main_Event
فایلهای زلزله را ثبت گروهی کنيد.

۹5
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وارد کردن دستی اطلعا ت فاز شبكههای دیگر به سایزن
● فایل  S-fileکه تمام مشخصا ت بولتنی و فازهای یک زلزله را در خود دارد یک
فایل متنی است .این خاصيت به ما اجازه میدهد که به راحتی اطلعا ت زمان رسيد
ایستگاههایی که از آنها شكل موج نداریم ولی از طریق سایر روشها )مثال:ارتباط
تلفنی یا از وبسایتهای لرزهنگاری( به دست ما رسيده را وارد فایل  S-fileکنيم.
برای اینكار زلزله مود نظر خود را با استفاده از  eevپيدا کنيد و کليد  eرا اجرا کنيد.
اینكار باعث باز شدن  S-fileدر یک ویرایشگر میشود که به شما اجازه وارد کردن
دستی زمان رسيدها را میدهد .فقط دقت کنيد که فرمت لزمه دادههای زمان رسيد را
رعایت کنيد.
● اطلعا ت مربوط به بيشينه دامنه مربوط به بزرگاهای متفاو ت هم قابل وارد کردن در
 S-fileاست .نام فاز مربوط به بزرگای محلی ،امواج سطحی و امواج درونی به
ترتيب  AMS ،AMLو  AMBاست.

۹6

تعریف ایستگاههای جدید به سایزن
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● فایل  STATION0.HYPکه معموال در دایرکتوری  DATسایزن قرار دارد حاوی اطلعا ت
ایس تگاههای موجود اس ت .ایس تگاههای جدی د بای د ب ه ای ن فای ل اضاف ه شوند .فرمت اطلعا ت
ایستگاهها خيلی شبيه به فرمت استاندارد  HYPO71است که در اینجا با یک مثال به شرح آن
میپردازیم.

CHTH 3554.48N 5107.56E 2250
ارتفاع از سطح دریا به متر

طول جغرافيایی .دو رقم اول از
س مت چ پ قس مت صحيح طول
جعرافيایششی بششه درجششه است.
عددهای بعدی قسمت غير صحيح
طول جعرافيایی به دقيقه است.

عرض جغرافيایی .دو رقم اول از
سمت چپ قسمت صحيح عرض
جعرافيایششی بششه درجششه است.
عددهای بعدی قسمت غير صحيح
عرض جعرافيایی به دقيقه است

اسم ایستگاه که
میتواند تا پنج حرف
باشد

● ارتفاع ایستگاهها برای ایستگاههایی که در چاهها قرار دارند میتواند مقادیر منفی به خود بگيرد.
● در صورتی که اطلعاتی از قبيل تاخير در رسيد فاز  Pو  Sو یا تصحيح ایستگاه برای بزرگی
خاصی وجود داشته باشد میتوان در ادامه خط در سمت راست آنها را معرفی کرد.
۹7

تعریف مدل زمين به سایزن
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● مدل زمين به مانند اطلعا ت ایستگاههای لرزهنگار در فایل  STATION0.HYPکه در شاخه  DATسایزن قرار دارد
تعری ف میگردد .اگ ر م ا علقهمن د ب ه آزمای ش ی ک مدل زمي ن برای ی ک زلزله ی خاص هس تيم م ی تواني م ی ک فایل
 STATION0.HYPدر شاخه  WORقرار دهيم و در آن مدل جدیدی را مطرح کنيم .برنامه مكان یابی ،اول شاخه ای که
در آن کار میکنيم ) بطور معمول  ( WORرا برای فایل  STATION0.HYPمیگردد و اگر پيدا نكرد آنوقت فایل مذکور
را از شاخه  DATمیخواند .مدل زمين تقریباا در انتهای فایل  STATION0.HYPقرار دارد که در اینجا به شرح آن
میپردازیم .این مدل زمين برای زلزلههای محلی و منطقهای بكار میرود.

لیه اول

لیه دوم

لیه سوم

لیه چهارم

لیه پنجم)مشخص کننده مرز موهو(n
پایان لیه های مدل زمين

N

عمق سطح بالیی لیه
)(km

سرعت موجP

()km/s

-3.0

5.4

6.0

5.9

14.0

6.3

18.0

6.5

51.0

8.05

80.0

8.1
۹8

تعریف مدل زمين به سایزن )ادامه(
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در خط پایانی فایل  STATION0.HYPپارامترهای مورد استفاده در مدل
زمين تعریف میگردد .عدد اول نقطه شروع عمق )  15به کيلومتر( در محاسبا ت
تكراری برای پيدا کردن عمق زلزله را مشخص میکند .عدد دوم مشخص میکند که
بع د از فاص له مشخ ص شده ) 6۰۰کيلومت ر ( فازها وزندار شده و وزن کمتری
بگيرند .عدد سوم مشخص میکند که بعد از  1۳۰۰کيلومتر فازها وزن صفر بگيرند
و یا عمال فاز در مكانیابی استفاده نشود .عدد چهارم نسبت  Vp/Vsاست .عدد
پنجم تعداد عمقها در فرآیند تكراری تعيين عمق را مشخص میکند .عدد آخر
فواصل بين شروع عمقها را معين میکند.
1.0

5.

40

1.73

1300.

600.

15.0

۹۹

نحوه تغيير فرمول بزرگای محلی در سایزن
● پارامترهای بزرگ ی همگ ی در فای ل  STATION0.HYPتوسط متغيرهای TEST
معرف ی میگردند .معموال مقادی ر اولي ه ای ن پارامتره ا بص ور ت معقول ی تنظي م شدهاند و
دستكاری آنها تنها در صورتی که فرمول بزرگای بهتری در دست است ،لزم میشود.
● بزرگی  Mlبصور ت زیر و توسط پارامترهای زیر معرفی می گردد.
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Ml = a * log ( amp ) + b * log ( dist ) + c * dist + d
وقتی که  aو  bو  cو  dضرایبی هستند که باید تعریف گردند Log .لگاریتم بر پایه 1۰
است و  ampدامنه بيشينه قله تا دره بيشينه دامنه به  nmاست  dist .فاصله به km
است.
مقادیر پيش فرض که بر اساس مدل هاتون و بور است به شرح زیر هستند،
a = TEST ( 75 ) = 1 ، b = TEST ( 76 ) = 1.11
c = TEST ( 77 ) = 0.00189، d = TEST ( 78 ) = 2.09
برای سایر بزرگیها دفترچه  HYPO71را مطالعه کنيد.
1۰۰
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کدام فرمول بزرگای محلی؟
● فرمول بزرگای محلی
وابس ته ب ه زمينشناسی
منطقه دارد .شكل مقابل
فرمول بزرگای عسكری
و همكاران )خط
پيوسته( برای البرز را با
دیگر مدلهای مطرح از
جمله مدل هاتون و بور
مقایسه کرده است .مدل
عسكری و همكاران
تقریباا مشابه مدل هاتون
و بور است.

Askari, Ghods and Sobouti, BSSA, 2009
1۰1

معرفی منحنی پاسخ ایستگاههای جدید به سایزن
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جهت اندازه گيری بزرگی زلزله ها حتم اا نياز به معرفی تابع پاسخ دستگاه ثبت کننده زلزله داریم .پاسخ
دستگاهی از رابطهی  1بدست میآید.

در رابطه ی  1مقادیر  zو  pبا اندیس  1تا  nبه ترتيب صفر و قطبهای دستگاه هستند .مقدار  Aاز
رابطهی  ۲بدست میآید.

در رابطه ی  ۲ضریب نرماليز کردن ) (normalization factorدر یک هرتز استSensor Gain .
برحسب ) (V/m/sاست و  Digitizer Gainبرحسب  Cont/Vاست.

1۰۲

معرفی منحنی پاسخ ایستگاههای جدید به سایزن
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اگر صفر و قطبها بر حسب هرتز داده شده باشند باید با استفاده از رابطهی  ۳به رادیان تبدیل شوند.

پاسخ دستگاهی باید در نهایت برحسب جابجایی باشد برای اینکار یک صفر به صفرهای دستگاه
اضافه کنيد.

1۰۳
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معرفی منحنی پاسخ ایستگاههای جدید به سایزن

● منحنیهای تابع پاسخ یک زلزله نگار را می توان با دستور  RESPایجاد کرد .برای هر مولفه از هر ایستگاه یک فایل منحنی
پاس خ بای د ایجاد شود و در پوش ه  CALقرار گيرد .اس م ای ن فایله ا شك ل کل ی STATTCOMP.YYYY-MM-
 DD.hh.mm-FORرا دارد .وقتی که  STATTکه ایستگاه COMP ،معرف مولفه ی لرزه نگار YYYY ،سالMM ،
ماه DD ،روز hh ،ساعت mm ،ماه و  FORیک کد سه حرفی معرف فرمت فایل منحنی پاسخ است که می تواند SEI
) سایزن ( یا  GSEباشد.
● فایل پاسخ میتواند به دو گونه اطلعا ت مربوط به منحنی پاسخ را ذخيره کند .بصور ت قطب و صفر )  ( Pole and Zeroو یا
بصور ت فرکانس دامنه و فاز )  .( FAPفایل پاسخ سرعت یک زلزلهنگار مكانيكی بطور معمول بصور ت زیر است که در آن
وقتی که  hضریب  dampingو  ω0فرکانس ویژه زلزلهنگار است G .مقدار ترکيبی بزرگنمایی زلزلهنگار و دیجيتایزر است.
رابطه پایين را میتوان بصور ت مجموعهای از چندجملهایها در صور ت )صفرها( و در مخرج )قطبها( نوشت .معموال تعداد
قطبها و صفرهای یک زلزلهنگار باندپهن امروزی بيشتر از زلزلهنگارهای الكترومكانيكی باندکوتاه یا بلند است.
2

ω
T (ω)=G 2 2
ω0 −ω −2i ωω0 h
● اطلعا ت ورودی مورد نياز برای برنامه  RESPمقدار ضریب کاهندگی )برای زلزلهنگارهای مكانيكی بدون قطب و صفر( ،مقدار بزرگنمایی
زلزلهنگار ) (Sensor gainو مقدار بزرگنمایی دیجيتایزر ) (Recording media gainاست.
1۰4

نحوه ساخت منحنی پاسخ دستگاهی برای ایستگاه جدید
برای ساخت منحنی پاسخ دستگاهی برای یک ایستگاه باید یک فایل
ورودی شامل قطب ها و صفرها و یک عدد ثابت که ازحاصلضرب های
زیر بدست میآید ساخت:
const=Sensor Gain (v / m/s)× Digitizer Gain (v /count )×Normalization Factor×(2 π)number of poles− number of zeros
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فرمت فایل ورودی بصور ت زیر است:

سطر اول یعنی این دستگاه  6قطب و  ۳صفر دارد و ضریب ثابت آن۵.۷۱×۱۰ ۲۰
اس ت .در س طرهای بع د ابتدا قطبه ا و س پس ص فرها برحسب رادیان

نوشته میشوند .نكتهای که باید توجه کنيم این است که ما پاسخ جابجایی

دستگاه را میخواهيم و باید یک صفر به تعداد صفرها اضافه کنيم .یعنی

در سطر اول به جای  ۳بنویسيم  4و در سطر آخر هم یک صفردیگر

اضافه کنيم .فایل روبرو پاسخ سرعت را میدهد .توجه کنيم که صفرها

لزوماا  0.0نيستند.

1۰5
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نحوه ساخت منحنی پاسخ دستگاهی برای ایستگاه جدید
برای ساخت پاسخ دستگاهی دستور  respرا در جایی که فایل ورودی قطب و صفر را ساختيم
اجرا میکنيم .اولين سؤال درمورد فرمت خروجی است که گزینه  ۲را انتخاب میکنيم زیرا با
فرمت  seisanو برحسب  poles&zerosمیخواهيم تابع پاسخ را بسازیم .سؤال بعدی درمورد
نوع دستگاه است که گزینه  1را انتخاب میکنيم .به  ۳سؤال بعدی هيچ پاسخی نمیدهيم و با زدن
 enterاز آنها عبور می کنيم چون مقادیر  gainرا ما در مقدار  constتاثير دادهایم و همچنين
فرض میکنيم هيچ فيلتری هم نداریم .در قسمت بعدی نام فایل ورودی قطب و صفر را میدهيم.
به سؤال بعدی هم پاسخی نمیدهيم .با  ۲بار زدن  enterمیتوانيم منحنی های پاسخ را ببينيم .به
سؤال بعدی جواب مثبت  yمیدهيم .در قدم بعدی برنامه اسم ایستگاه را میپرسد که حتماا با
حروف بزرگ وارد میکنيم .در قدم بعد برنامه نوع دستگاه و مولفه را میپرسد .در صورتی که نوع
دستگاه باندپهن باشد گزینه  Bرا انتخاب کنيد و بعد آن دو کاراکتر خالی ميگذاریم و در کاراکتر
چهارم نام مولفه )( N،E ،Zرا وارد میکنيم .در نهایت برنامه تاریخ و مشخصا ت محل دستگاه را
میپرسد .تاریخ را برابر با تاریخی که در آن دستگاه کاليبره شده میدهيم.

1۰6

ایجاد یک بانک جدید داده
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● تا بحال ما با بانک داده  TEHRAکه قب ال ساختار فایلی آن درست شده بود کار کردیم .اگر شما بخواهيد
بانک داده خود را درست کنيد این کار به سادگی با دستور  makereaامكانپذیر است.

● در خط فرمان لينوکس  makereaرا تایپ کنيد .برنامه ابتدا از شما نام بانک داده جدید را میپرسد .نام
بانک باید پنج حرفی و بصور ت حروف بزرگ باشد .نام بانک را بدهيد و کليد  enterرا فشار دهيد .برنامه
سپس سال و ماه شروع بانک داده و همچنين سال و ماه پایان بانک داده از شما میپرسد .این اطلعا ت را
وارد کنيد .بعد از این از شما سوال خواهد کرد که آیا ساختار فایل را برای دایرکتوری  s-fileها ) ( REA
می خواهيد یا برای دایرکتوری شكل موج ها )  ( WAVو یا هر دو  BOTHرا تایپ کنيد و کليد enter
را بفشارید .با این کار برنامه شروع به ساختن ساختار فایلی می کند.
● ساختن ساختار فایلی برای  REAضروری و برای  WAVاختياری است .اگر تعداد فایلهای موج زیاد
است توصيه میشود که برای  WAVهم یک ساختار فایلی درست گردد.

● با ساخته شدن ساختار فایلی شما می توانيد با  mulpltو یا دیگر نرم افزارها )  ( SPLITداده ها را به
بانک اطلعاتی خود وارد کنيد.
ل درست کردید را افزایش دهيد.
● با دستور  makereaمیتوانيد طول بانک اطلعاتی که قب ا

1۰7

تبدیل داده های شكل موج از فرمت نانومتریک به فرمت سایزن
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● دادههای شبكه لرزهنگاری ایران وابسته به موسسه ژئوفيزیک دارای فرمت نانومتریكس )فرمت  (Yهستند که
بطور مستقيم فقط قابل استفاده در نرمافزار  ، DANنرمافزار آناليز دادههای زلزلهای شرکت نانومتریكس است.
جهت مشاهده و آناليز دادههای شبكه ایران در سایزن باید ابتدا دادههای لرزهای از فرمت نانومتریكس به فرمت
سایزن تبدیل شود.
● تبدیل دادههای نانومتریكس ب ه س ایزن توسط برنامه  nanseiممكن است nansei .ب ا استفاده از نرمافزار
 y5dumpکه توسط شرکت نانومتریكس نوشته شده تبدیل را انجام میدهد .متاسفانه نرمافزار  y5dumpفقط
بر روی سيستم  DOSو  SUNقابل اجرا است.
● توصششششيه میشود کششششه بششششا اسششششتفاده از یششششک اسششششكریپت ساده
متلب)  (conversions/nanometrics_waveform_to_nordic_waveform/extract_irsc.mکار
تبدیل دادههای نانومتریكس به سایزن تک مولفهای را بر روی سيستم عامل ویندوز انجام بدهيد .فایلهای ورودی
این اسكریپت فایلهای زیپشدهای است که پایگاه داده لرزهنگاری در اختيار کاربران قرار میدهد.
● دادههای تبدیل شده را میتوانيد با دستور  seiseiبه هم بچسبانيد .یک مشكل بزرگ در شبكه مؤسسه
ژئوفيزیک این است که گاهی اوقا ت شكل موج یک مولفه به جای یک فایل متشكل از صدها فایل کوچک است.
اگششر بخواهيششد ایششن مشكششل را حششل کنيششد بایششد در محيششط لينوکششس بششا اسششتفاده از اسكریپت
 conversions/nanometrics_waveform_to_nordic_waveform/convert_irscفایلها را بهم
بچسبانيد.

1۰8

جمعآوری بانک اطلعاتی زلزلهها در یک فایل
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● بعد از مكانیابی زلزلهها به دلیل متفاو ت ما نياز داریم همه  S-fileهای موجود در بانک داده
را جمعآوری کنيم .این کار به ما اجازه میدهد که براحتی اطلعا ت توليد شده را به همكاران
بفرستيم و یا بر روی آنها کارهای آماری انجام بدهيم.

● از دستور  collectبرای جمعآوری همه  S-fileها استفاده میکنيم .دستور collect
را در کنسول لينوکس تایپ کنيد و کليد  enterرا بفشارید .برنامه از شما نام بانک اطلعاتی که
در آن  S-fileها هستند را میخواهد .اسم بانک را بدهيد و  enterرا بفشارید .برنامه از شما
بازه ی زمانی )سال شروع و سال پایانی( که میخواهيد  S-fileها را جمع کنيد میپرسد .بازه
زمان ی را بدهيد .بع د از آ ن برنام ه ی ک س ئوال ب ه صور ت )Compact output file
 (Y/N=defaultمیپرسد .برای اینكه همه دادهها نه خلصه شده آنها را جمع کنيد ،کليد
 enterرا بفشارید .برنامه آمار فایلهای جمعآوری شده را بر روی صفحه کنسول مینویسد و
تمام فایلها جمعآوری شده را درون یک فایل به نام  collect.outقرار میدهد.

● فایل  collect.outبه مانند  S-fileیک فایل متنی است که محتویا ت آن را براحتی میتوان با
یک ویرایشگر معمولی مشاهده کرد.
1۰۹
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گزارشگيری از بانک اطلعاتی زلزلهها
● بعد از مكانیابی زلزلهها ،معموال ما نياز داریم از دادههای توليد شده یک کاتالوگ یا یک
گزارش شامل تاریخ ،زمان ،بزرگا ،مكان ،عمق ،بزرگا را توليد کنيم .جهت توليد یک گزارش
ابتدا همه  S-fileهای موجود در بانک داده را با دستور  collectجمعآوری کنيد.
س پس دس تور  report collect.outرا در خ ط فرمان تای پ کني د و کليد
 enterرا بفشارید .با اجرای دستور راهنمای دستور و بعد از آن خط زیر نشان داده خواهد
شد.
Date TimeE L E LatE LonE Dep E F Aga Nsta Rms Gap McA MlA MbA MsA MwA Fp Spec

با تایپ کردن یک حرف به مانند  xدر زیر هر کدام از ستونهای بال ،ستون مربوطه در
گزارش شما خواهد بود Nsta .تعداد ایستگاهها Fp ،پارامترهای سازوکار کانونی هستند.
بعد از انتخاب ستون کليد  enterرا بفشارید .خروجی برنامه در یک فایل متنی به نام
 report.outچاپ میشود.
11۰
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گزارشگيری از بانک اطلعاتی زلزلهها )ادامه(

111
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انتخاب زلزلهها از بانک اطلعاتی
برای انتخاب تعدادی زلزله بر اس اس محدوده زمان ی و جغرافيایی ،مقدار
 ، RMSگاف آزیموتی ،خطای مكانیابی ،تعداد ایستگاههای ثبت کننده ،و
محدوده بزرگا و عمق کانونی باید از دستور  selectاستفاده کرد .برنامه
میتواند انتخاب را بر روی زلزلههای موجود در یک بانک داده انجام دهد و
یا انتخاب را بر روی مجموعهای از  s-fileها که به صور ت یک فایل به
نرمافزار معرف ی شده انجام دهد .ابتدا تاریخ شروع و پایان زلزلههای
درخواس تی را ب ه برنام ه میدهيم .س پس از روی ی ک فهرس ت  ۲ 4تایی
پارامترهای انتخاب ی از برنام ه میخواهي م تا زلزلههای موردنظرمان را پيدا
کند .زلزلههای انتخاب شده در فایل خروجی  select.outنوشته میشوند
که دارای همان فرمت فایل collect.outاست .فایلی که حاوی اطلعا ت
مربوط به نحوهی انتخاب شما باشد  select.inpاست.

11۲

تبدیل کردن اطلعا ت مكانی زلزلهها به فرمت KML
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●

پس از تهيه  collect.outو  select.outاز زلزله های مكان یابی شده،
میتواني د این زلزل ه ه ا را بر روی  google earthنمایش دهيد.
برای این کار باید فایل ورودی به  google earthبه فرمت  KMLباشد.
بنابراین در داخل پوشه  WORدستور  gmapرا در خط فرمان تایپ کنيد
و  enterرا بفشارید .سشپس نام فایشل ورودی ) collect.outیا
 (select.outرا تایپ کنيد.
در این صور ت یک فایل  gmap.kmlبه عنوان خروجی ایجاد میشود که
میتوان آن را روی  google earthاعمال کرد و محل زلزله ها را نشان
داد.

11۳
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نحوه تلفيق دو کاتالوگ زلزله
● فرض کنيد اطلعا ت چند زلزله را بصور ت دو  collect.outجدا از هم داشته باشيد)مثل یک فایل
مربوط به ایستگاه های مؤسسه و دیگری مربوط به ایستگاه های پژوهشگاه باشد( و بخواهيد آن را به
بانک داده خود اضافه کنيد .برای اینكه هر  s-fileدر پوشه  REAدر پوشه ماه مربوط به خود قرار
بگيرد دستور  splitرا تایپ کرده و  enterرا فشار دهيد .و نام یكی از فایلهای  collect.outرا
وارد کنيد .سپس دوباره دستور  splitرا تایپ کرده و اینبار نام فایل  collect.outدوم را وارد کنيد.
در این مرحله از بين گزینه های ارائه شده (*) create new events for ALL duplicatesرا
انتخاب کنيد.
● توجه شود که در بعضی از سيستمهای لينوکس دستور  splitسایزن با دستور مشابه در لينوکس
اشتباه گرفته میشود .برای رفع این مشكل به دایرکتروی  PROسایزن بروید و نام دستور  splitرا
به چيز دیگری به مانند  split_seiتغيير بدهيد.
ل یكی حاوی ایستگاه
● مشاهده میکنيد که برای هر زلزله یكسان ،دو  s-fileمجزا ایجاد میشود)مث ا
های مؤسسه و دیگری حاوی ایستگاه های پژوهشگاه است( .برای حل این مشكل دستور  associرا
تایپ کنيد و نام بانک داده و تاریخ دادهها را وارد کنيد .در مرحله آخر از بين ۳گزینه موجود ،گزینه
) (۳یعنی  associate and merge events delete merged eventsرا انتخاب کنيد تا s-file
زلزله های مشترك با هم تلفيق شوند.

114
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مثالی از نشان دادن زمينلرزه ها در google earth
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شبكههای زلزلهنگاری ایران
●در ایران دو شبك ه دائمی زلزلهنگاری

بطور مجزا در حال ثبت زلزلهها هستند.

در شك ل روبرو ایس تگاههای شبكه
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لرزهنگاری کشوری وابس ته ب ه موسسه

ژئوفيزیکirsc.ut.ac.ir

)مثلثهای

زلزلهwww.iiees.ac.ir

)مثلثهای

سشششبز( و پژوهشگاه بينالمللی

بنفش( نشان داده شده است.

●ایستگاههای لرزهنگاری کشور بطور

دائم اطلعا ت لرزهشناسی ثبت شده را

ب ه مرک ز شبك ه ،تهران ،میفرس تند .این

اطلعا ت بص ور ت برخ ط )آنلین( در

اختيار عموم قرار میگيرد.

منحنی قرمز اثر سطحی گسلهای فعال ایران را نشان میدهد )حسامی وهمكاران (۲۰۰۳
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پایگاه اطلعاتی مرکز لرزهنگاری کشوری irsc.ut.ac.ir

این وب سایت و بانکهای اطلعاتی مربوط به آن توسط قدس و همكاران از دانشگاه تحصيل ت

تكميلی علومپایه زنجان در سال  ۲۰۰6طراحی و اجرا شد.
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وضعيت لرزهنگاری در ایران

در حال حاضر بطور رسمی موسسه ژئوفيزیک مسئول ثبت ،گزارش و جمعآوری دادههای زلزلهشناسی ایران است.
این موسسه دارای بيش از  1۲۰زلزلهنگار عمدتا باند کوتاه است که از طریق اینترنت و ماهواره به مرکز شبكه
تهران متصل هس تند .لرزهنگارهای موسسه ژئوفيزیک دارای پراکندگ ی مكان ی بسيار نامتجانس ی هس تند .شبكه
موسسه ژئوفيزیک در اطراف تهران ،تبریز و کرمانشاه دارای بيشترین تراکم )به فواصل متوسط بين ایستگاهی5۰
کيلومتر( ولی در تعدادی از استانهای کشور حتی یک لرزهنگار هم ندارد .وب سایت این شبكه دادههای فاز تمام
زلزلههای ایران و شكل موجهای زلزلههای بزرگتر از  4را بصور ت برخط در اختيار همگان قرار میدهد.

پژوهشگاه بينالمللی زلزله و مهندسی زلزله دارای حدود ۲6لرزهنگار باندپهن است که بطور تقریبا متجانسی در کل
کشور پراکنده شدهان د ول ی فاص له بي ن ایس تگاهی زیاد )گاه ی اوقا ت در ح د چن د ص د کيلومت ر( و بالتر از
استانداردهای موجود است .این شبكه تمام زلزلههای بالتر از بزرگای چهار را در اسرع وقت بطور برخط و
مستقل از موسسه ژئوفيزیک گزارش میکند .وب سایت این شبكه دادههای فاز تمام زلزلههای ایران و شكل
موجهای زلزلههای بزرگتر از  4.5را بصور ت برخط در اختيار عموم قرار میدهد.
متاسفانه بطور رسمی هيچگونه تبادل برخط داده بين دو شبكه لرزهنگاری کشور و یا بين شبكههای داخل و
کشورهای همسایه برای بهبود مكانیابی زلزلهها وجود ندارد.

ب ه عل ت عدم تبادل داده بي ن دو شبك ه اص لی لرزهنگاری ایران ،در بعض ی موارد )بطور مثال ایس تگاه دماوند،
بندرعباس و ایستگاه تلویزیون کرمان و زاهدان( ،هر دو شبكه تقریبا در یک مكان دارای یک ایستگاه مستقل
هستند.

در صور ت وقوع زلزله در تهران و خراب شدن مراکز لرزهنگاری دو شبكه کشوری ،لرزهنگاری کشور بطور کامل
متوقف میشود .برای رفع این مشكل احتمالی باید برای شبكههای موجود ،مراکز معين لرزهنگاری در نظر گرفت.
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نكاتی در کار با دادههای فاز شبكههای زلزلهنگاری ایران
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● بر اساس تجربيا ت چندین ساله نگارنده در مكانیابی زلزلههای ایران با استفاده از دادههای شبكههای زلزلهنگاری ایران،
دادههای بولتنی شبكه پژوهشگاه بينالمللی زلزله دارای کيفيت بهتری هستند و برای همين توصيه میشود که اول دادههای
فاز شبكه پژوهشگاه بينالمللی زلزله را به دادههای خود اضافه کنيد و یا مكان یابی یک زلزله را با دادههای بدست آمده از
این شبكه شروع کنيد.
● بانک داده بر روی خط شبكه لرزهنگاری ایران دادههای بولتنی خود را بصور ت فایل  s-fileدر اختيار کاربران قرار
میدهد و لذا بطور مستقيم قابل استفاده در سایزن هستند .پژوهشگاه بينالمللی زلزله اطلعا ت بولتنی خود را به فرمتی
نزدیک به فرمت نوردیک به کاربران میدهد .وارد کردن اطلعاتی بولتنی پژوهشگاه به سایزن تنها بعد از تغيير فرمت
ممكن میشود.
● بزرگترین مشكل با دادههای شبكه لرزهنگاری کشور وابسته به مؤسسه ژئوفيزیک مشكل زمانی شكل موجها است .این
بدین معنی است که زمان بعضی از ایستگاهها در بعضی موارد صحيح نيست .در چند سال اخير این مشكل تنها برای
فازهای خوانده شده از ایستگاه  BNDSپژوهشگاه بينالمللی زلزله وجود دارد.
● کاربر باید در ابتدا تنها فازهای  Pgرا به تدریج با دیگر دادهها تلفيق کند و بعد اقدام به اضافه کردن دیگر فازها نماید.
● اگر برای ایستگاهی دیدید که هر دو فاز  Pgو  Sgبه یک اندازه دارای باقيمانده هستند به احتمال زیاد ایستگاه دارای
زمان دقيق نيست .در این موارد میتواند با اعمال وزن  ۹فاز  S-Pایستگاه را وارد محاسبا ت مكانیابی کنيد.
11۹
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نحوه تهيه شكلموج از شبكههای زلزلهشناسی ایران
● مرکز لرزهنگاری کشوری تمام دادههای فاز زلزلههای ایران و همچنين دادههای شكل موج زلزلههای
مساوی ویا بزرگتر از بزرگای  4در مقياس بزرگای ناتلی را در اختيار همگان قرار میدهد .این شبكه
لرزهنگاری تنها دادههای ثبت شده از ابتدای سال  ۲۰۰6تا بحال را در اختيار همگان قرار میدهد .این
شبكه از سال  1۹۹6شروع بكار کرده است و از سال  1۹۹6تا  ۲۰۰6زیر شبكههای این شبكه بزرگ
تعداد بسيار زیادی زلزله را بصور ت مجزا محلیابی و ثبت کردهاند و همه اطلعا ت ثبت شده در قالب
مدون بصور ت بانک اطلعاتی موجود است.
● فرمت دادههای شبكه لرزهنگاری کشور به صور ت نانومتریكس است و تنها بعد از تبدیل فرمت به
نوردیک و یا مينیسيد قابل خواندن در سایزن میشوند.
● مرکز لرزهنگاری باندپهن کشور که از سال  ۲۰۰4تاسيس شده است تمام دادههای فاز و شكل موجهای
زلزلههای بزرگتر از  4.5را بصور ت برخط در اختيار همه قرار میدهد .فرمت دادههای شكل موج
بصور ت نوردیک است و بطور مستقيم قابل خواندن در سایزن است .این شبكه از نرمافزار سایزن برای
پردازش دادههای خود استفاده میکند.
● امكان درخواست شكل موج زلزلههای کوچكتر و یا زلزلههای دور از هر دو شبكه وجود دارد البته اگر
به اندازه کافی صبور و پیگير باشيد!

1۲۰

نحوه تهيه دادههای جهانی و استفاده از آنها در سایزن

aghods@iasbs.ac.ir

●

●

●

●

●

اگر بخواهيم یک زلزله بزرگ و یا یک زلزله در نزدیكی مرزها اتفاق افتاده را بهتر مطالعه کنيم نياز به اطلعا ت بولتنی و یا
شك ل موج از زلزلهنگارهای کشورهای همس ایه داریم .ی ک پایگاه مه م برای دریاف ت اطلعا ت بولتن ی پایگاه ) ISC
 http://iscacukاست .اطلعا ت این پایگاه تنها بعد از تغيير فرمت قابل استفاده در سایزن هستند )برنامههای تبدیل در
. .
پوشه  conversionsهستند( .مهمترین پایگاه داده برای دریافت شكل موج پایگاه داده  IRISاست.
یک راه ساده برای دریافت شكلموجهای یک زلزله یا چند زلزله از پایگاه دادهی  IRISفرستادن پست الكترونيكی است که
نمونه آن در اسلید بعدی آمده است.

 miniseed@iriswashingtoneduبا عنوان  Data Requestبفرستيد .بدنه پست
.
.
باید یک پست الكترونيكی به آدرس
باید از فرمت خاصی تبعيت کند .قسمت ابتدایی بدنه ایميل شامل مشخصا ت شما و طریقهای که شما داده را میخواهيد است.
بهترین راه برای تهيه بدنه ایميل کپی مثال صفحه بعد و ویرایش آن است .در عمل شما باید تنها اسم و ایميل خودتان را به
جای اسم و ایميل من وارد کنيد .در قسمت دوم بدنه ایميل نام ایستگاههایی که داده برای آن درخواست شده وارد میشود .هر
خط داده را برای یک یا چند مولفه یک زلزلهنگار برای یک بازه زمانی درخواست میکند.
بعد از ارسال ایميل یک ایميل تأیيد دریافت درخواست برای شما میآید و بسته به حجم درخواست شما با یک تأخير زمانی
یک ایميل دیگر برای شما ارسال خواهد شد که در آن آدرس اینترنتی که در آن دادههای شما الصاق شده اعلم میگردد.

دادهها به فرمت  miniseedهستند و بدون تبدیل قابل خواندن در سایزن هستند .شما میتوانيد با دستور  seiseiفایلهای
مجزای مربوط به یک زلزله را به یک فایل متشكل از تمام مولفههای همه ایستگاهها تبدیل کنيد .این کار وارد کردن نام
فایلهای دادهها به فایل  S-fileرا آسان میکند.

1۲1

نحوه تهيه دادههای جهانی از طریق پست الكترونيكی
.NAME Reza Seismologist
.INST IASBS
.MAIL zanjan
.PHONE 555 555-1212
.FAX 555 555-1213
.MEDIA FTP
.ALTERNATE FTP
.ALTERNATE FTP
.LABEL Kaki_3
.QUALITY E
.END
GNI IU 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??
RAYN II 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??
ARU II 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??
BRVK II 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??
AAK II 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??
NIL II 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??
KBL IU 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??
KIEV IU 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??
ABKT II 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??
UOSS II 2013 04 09 11 52 00 2013 04 09 12 30 00 2 BH? S??

1۲۲
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.EMAIL aghods@IASBS.AC.IR
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نحوه تهيه دادههای جهانی
ی ک راه دیگر برای گرفتن داده
از س ایت  IRISاستفاده از
نرمافزار برخط  Wilberاست.
ب ا مراجع ه ب ه س ایت زیر
میتوانيد با وارد کردن مختصا ت
جغرافيای ی و تاریخ و بزرگای
زلزله )مانند شكل( شكل موج
های ایستگاه های مورد نظر را
دانلود کنيد .این مرکز ،دادههای
مورد نظ ر را برای شم ا ایميل
خواهد کرد و شما میتوانيد به
راحتی آنها را دانلود کنيد.

www.iris.edu/wilb
er3/find_event
1۲۳

نحوه محاسبه سازوکار زلزله
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 Shidaدر سال  1۹17نشان داد که الگوی پلریته ی امواج پی را در یک منطقه پيرامون کانون
زلزله میتوان به چهار ربع تقسيم کرد که توسط دو خط گرهی از هم جدا میشوند

1۲4

نحوه محاسبه سازوکار زلزله )ادامه(
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امواج پی اولين رسيد موج روی لرزهنگاشتها هستند و معموال خواندن پلریته آنها ساده است .پس
مشاهدا ت ما پلریته ی موج پی در ایستگاههایی با آزیمو ت و فاصلهی متفاو ت از رومرکز زلزله است.
یک کره با شعاع محدود در نظر بگيرید .مكان ایستگاهها را روی نيمکرهی پایينی تصویر میکنيم .برای
اینکار نياز به دو زاویه است .آزیمو ت ایستگاهها مشخص است و تنها باید زاویه ی خروج پرتو را
محاسبه کرد .برای این منظور یک مدل زمين در نظر میگيریم و با استفاده از قانون اسنل زاویهی
خروج پرتو را محاسبه میکنيم.

1۲5
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نحوه محاسبه سازوکار زلزله در سایزن

حال تمام ایستگاهها را روی نيمکره ی پایينی تصویر کنيد .ایستگاهها با پلریته ی مثبت را با دایرههای
مشكی و ایستگاهها با پلریتهی منفی را با دایرههای سفيد مشخص کنيد .نيمکرهی بالیی را حذف کنيد.
نواحی با پلریته ی منفی و مثبت را میتوانيد با دو صفحه از هم جدا کنيد .به این صفحا ت صفحا ت
گرهی میگویند .از بال به نيمکرهی پایينی نگاه کنيد .یک دایره خواهيد دید که صفحا ت گرهی در آن به
صور ت خط یا منحنی دیده میشوند .به این ترتيب سازوکار کانونی زلزله بدست میآید.
1۲6

نحوه محاسبه سازوکار زلزله در سایزن
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برای بدست آوردن سازوکار کانونی در سایزن ابتدا باید پلریته ی موج پی را در  S-fileمشخص
کنيد .برای انجام این کار هنگام خواندن فاز پی اگر پلریته مثبت است بالی رکورد پيک بزنيد و اگر
منفی است پایينتر از رکورد پيک بزنيد.
پس از فراخوانی زلزله با دستور  eevدستور  fرا تایپ کنيد .این دستور از برنامهی  focmecبرای
بدست آوردن سازوکار کانونی استفاده میکند .پس از اجرا شدن برنامه باید یكی از گزینههای آمده
در شكل زیر را انتخاب کنيد .برای بدست آوردن جواب جدید گزینهی  4را انتخاب کنيد.

1۲7

نحوه محاسبه سازوکار زلزله در سایزن
پس از این برنامه تعداد مجاز فيت نشدن پلریته با جواب سازوکار کانونی را از شما میپرسد ۰ .تا 5
خطا در پلریته مناسب است .اگر میخواهيد برنامه کمترین تعداد خطا در پلریته را پيدا کند در پاسخ
این سؤال  -1را تایپ کنيد.
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در ادامه برنامه از شما گام افزایش زاویه را برای شروع جستجو میخواهد .در ابتدا از  ۲۰درجه
شروع کنيد .با کم کردن این زاویه تا  5درجه ميتوانيد جواب نهایی را بدست آورید.

پس از این برنامه شروع به جستجو خواهد کرد و با تایپ  -۲میتوانيد جوابها را مشاهده کنيد.
دوباره میتوانيد با استفاده از گزینههای  4-۰جستجو را ادامه دهيد تا جواب مناسبتر را بيابيد.

میتوانيد جواب انتخابی خود را رسم کنيد .در اینصور ت باید موس را نزدیک محور  Pیا  Tجواب
مورد نظر ببرید .با فشار دادن کليد  Tبرنامه نزدیکترین جواب را انتخاب میکند .با تایپ گزینهی ۳
این جواب رسم میشود.

1۲8

نحوه محاسبه سازوکار زلزله در سایزن
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نمونهی زیر نتيجه سازوکار کانونی را برای زلزلهی  ۲۰1۲/۰1/11در مازندران نشان میدهد.
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تشخيص زلزله از انفجار )شكل موج زلزله(

زلزله

1۳۰
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تشخيص زلزله از انفجار )شكل موج انفجار(

انفجار

1۳1

تشخيص زلزله از انفجار )مقایسه مولفهای افقی(
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زلزله

انفجار

● رویداد انفجار برخلف رویداد زلزله دارای تفاو ت بارزی در مقدار بزرگای محلی و ممان است.
1۳۲
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نمودار جی امتی شكل موجها
● اگر بخواهيم نگاشتهای لرزهای که برحسب فاصله ردیف شدهاند )به مانند اسلید  (۳۹ببينيم تنها راه
استفاده از دستور  trace_plotاست .برای استفاده از این دستور ابتدا باید یک نسخه از S-file
زلزله موردنظر را در اختيار داشته باشيد .برای اینكار با استفاده از  eevزلزله موردنظر خود را پيدا کنيد و
سپس با زدن کليد  cیک نسخه از  s-fileرا تهيه کنيد .برنامه  eevیک کپی از  s-fileرا درون فایل
 eev.outکپی میکند.

● در قدم بعدی در محيط  DOSیا در خط فرمان لينوکس دستور  trace_plotرا اجرا کنيد .نام s-
 fileزلزل ه موردنظرتان را ب ه برنام ه بدهيد .ب ا اجرای برنام ه ی ک فای ل اجرای ی جیامت ی به نام
 trace_plot.batتولي د و بطور اتوماتي ک اجرا میشود که فای ل گرافيك ی  trace_plot.psرا توليد
میکند.
●

شما با تغيير فایل جیامتی میتوانيد تغييرا ت لزمه را به شكلتان بدهيد.

● برنامه به طور پيشفرض فقط مولفه عمودی لرزهنگاشتهایی که بر روی آنها فاز زده شده را رسم میکند.
با تغيير فایل  trace_plot.parدر پوشه  DATسایزن میتوانيد پيشفرضهای این برنامه را تغيير دهيد.
1۳۳
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برآورد سطح نویز در یک ایستگاه زلزلهشناسی
● برای برآورد سطح نویز در یک ایستگاه یكی از مولفه های ایستگاه را انتخاب
می کنيم و به حالت  single trace modeمیرویم .کليد  sرا ميزنيم و
پنجره ای که در آن امواج زلزله وجود ندارند را انتخاب میکنيم .سپس دکمه
 nرا برای رسم طيف توان نویز میزنيم .همانطور که در شكل میبينيم غير از
طي ف توان ،دو منحن ی دیگ ر مشاهده میشون د ک ه کمين ه و بيشين ه نویز در
ایستگاه های جهان را نشان میدهند .در صورتی که طيف توان کمتر از منحنی
کمينه نویز باشد ،سطح نویز در این ایستگاه بسيار پایين و مناسب است.

● در شكل صفحه بعد سطح نویز برای مولفه  zایستگاه  BRNDنشان داده شده
است .میبينيم که برای فرکانس های بال سطح نویز بسيار پایين است و حتی
از کمينه جهانی هم پایينتر است اما در فرکانسهای پایين نویز زیادتر از کمينه
جهانی است.

1۳4

برآورد سطح نویز در یک ایستگاه زلزلهشناسی
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پنجره انتخابی برای برآورد سطح نویز

بيشينه نویز جهانی

کمينه نویز جهانی
1۳5
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تشكر و قدردانی
● از دانشجویانم خانمها فرزانه عزیززنجانی ،اعظم جوزی ،مریم اکبرزاده و نيوشا
فریبرزی و آقای جمالریحانی برای کمكی که در تهيه بعضی از اسلیدهای این
کارگاه نمودهاند بسيار ممنون هستم.

● از آقای سعيد ناصریه از مرکز لرزهنگاری کشوری و دکتر انصاری و همكارانشان از
پزوهشگاه بينالمللی زلزله برای در اختيار گذاشتن اطلعا ت مربوط به فایلهای
پاسخ ایستگاههای زلزلهشناسی بسيار ممنون هستم.
● از دکتر امين عباسی مدیر اجرایی انجمن ژئوفيزیک ایران و همچنين خانم هداوند
برای زحماتی که در اجرای این کارگاه آموزشی متقبل شدهاند تشكر میکنم.

1۳6

