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 ده  چكی 

𝜏𝑝هنگام با روش پريود غالب )های هشادار بهدر اين تحقیق، به تخمین بزرگا در ساامانه
𝑚𝑎𝑥  برای محدوده قم پرداخته )

ابتدايی )حداکثر   هایشاد  تحقیقات گششاته مشاخر کردند برای تخمین سارير بزرگا کافی اساو محتوای فرکاننای  انیه

های  بو شاده از نگاشاو  P(  انیه موج 3  -0مورد بررسای قرار گیرد، در اين تحقیق نیز از بازه )  P انیه( موج  4  -0بازه  

خطی در بازه زمانی ياد شااده با    -ای لگاريتمیاسااتفاده شااده و رابطه 7/5با بزرگای  کهك  1386خرداد   28لرزه  زمین

های ايندس در باختر لرزه کهك در ا ر جنبايی گنا شاود زمیناحتمال داده میارائه شاد     اساتفاده از محتوای فرکاننای

،  4هرتز مرتبه  1/0ها از فیلتر باترورث باالگشر  برای پردازش داده  کوه در شااامال خاور قم را داده باشاااد قم و سااایااه

𝜏𝑝اساتفاده شاد و نتاي) )
𝑚𝑎𝑥ها بر دساو آمد  در اين تحقیق کلیه پردازشنی به( ننابتا قاب  قبول مطابق با تحقیقات جها

 شتاب انجام شد     هاینگاشوروی مولفه قائم  

 (، قم، ايران τpmaxهنگام زلزله، تخمین بزرگا، )های هشدار بهسامانههای کلیدی:  واژه
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Abstract 

The ability to estimate the magnitude using the first few seconds of the P wave offers a 

methodology for earthquake early warning. This study introduces a new result to estimate an 

earthquake’s magnitude using only the first few seconds of P-wave data for use in earthquake 

early warning systems. We tested the maximum predominant period of the P-wave (τp 
max) and 

apply our algorithms to 57 waveforms (3.5<M<5.7, Δ<80 km) from the Kahak earthquake, M 5.7 

(June 18, 2007), about 12 kilometers south of Qom near the faults trends with a northwest-

southeast. In the τp 
max based method τp is measured through acceleration and velocity time series 

within the initial seconds of receiving P-waves (3-4 s). The empirical relationship between the 

logarithm of τp 
max within the initial 4 s of a waveform and magnitude was obtained as 

M=0.65Log(τp 
max)+5.3±0.4. The sensitivity of the predominant period observation to magnitude 

can be optimized using various frequency bands for different magnitude ranges and in different 

regions. 
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 مقدمه      1

تالش نقشهاکثر  از  استفاده  با  زلزله  خطر  کاهش  جهو  احتمال  یهاها  همكاران،    یخطر  و  )فرانك   و  1996زلزله   )

فاجعه دارند،   یبرا  یبه کمك فور  ازیها شده و نلرزش   نيدتريکه دچار شد  یمناطق  نییتع  یبرا  یبعد  ريسر  یهایابيارز

پ  م  ینیبشیبر  تمرکز  زلزله  هم  کنندیبلندمدت  و  لرزه 1999  كاران،)والد  خنارات  کاهش  شام   کوتاه  یا(   مدت 

مفهوم سامانه هشدار    1868سال     دهندی( بوده که هنگام وقوع زلزله، هشدار مEWSsهنگام زلزله ) هشدار به  یهاسامانه

های ارتباطات الكترونیكی اسو سینتم هنگام توسط کوپر که متوجه شده بود حرکو امواج زلزله بنیار کندتر از سامانهبه

ای بزرگ، فعال شده و قب  از ورود امواج، ناقوس بزرگ سانفراننینكو  خودکاری از سننورها را ارايه داد که با امواج لرزه

هنگام مدرن از مفهومی  های هشدار بهآورد  چندين سال برای عملی شدن ايده کوپر سپری شد، سامانهر میصدا درا به

لرزه و اعالم هشدار چند  انیه قب  از رسیدن امواج مخرب  انويه استفاده  که او بیان کرده برای تخمین بزرگای آنی زمین

 و ژاپن فعال اسو  هیترک وان،يتا ،كيهنگام در مكزدرحال حاضر سامانه هشدار به کنند  می

زمین قبلی  رابطه لرزهمطالعات  جنوبی  کالیفرنیای  موج  های  غالب  پريود  بین  محتوای   Pای  از  وسیعی  )محاسبه طیف 

(  اين  2005و آلن،    ؛ الکمن2004؛ آلن،  2003فرکاننی سیگنال( و بزرگای رويداد را مشخر کرد )آلن و کاناموری،  

کنند   تر انرژی فرکانس پايین منتشر میهای بزرگهای کوچك، انرژی فرکانس باال و زلزلهلرزه رابطه مشخر کرده زمین

حاوی اطالعات مربوط به اندازه کلی گنیختگی گن  و درنتیجه    Pبديهی اسو در اين رابطه محتوای فرکاننی موج  

 بزرگای زلزله باشد  

و فرمول    انیب  یآن  یبزرگا  نیتخم  یبرا  یعنوان عاملرا به  نیزم  هیجنبش اول  یفرکانن  یاستفاده از محتوا  دهيناکامورا ا

 ارائه نمود:     ريسرعو و شتاب به صورت ز یتجمع ريغالب از جشر مقاد  وديبه دسو آوردن پر یبرا یاساده

(1) 𝜏𝑝 = 2𝜋√𝑉𝑛
𝐷𝑛,⁄                             

(2) 𝑉𝑛 =  𝛼𝑉𝑛−1 +  𝑉𝑛
2 

(3) 𝐷𝑛 =  𝛼𝐷𝑛−1 + (�̇�𝑛)2, 

مشتق    انگری، نقطه بزمینسرعو  شده    نرم  مولفه  V،  نگاشو سرعوعمودی    مولفه  vزمان،    انگریب  nهای فوق  در فرمول

 اسو  كيکمتر از   یبوده که مقدار آن کم یكنواختي بيضر  αو مشتق مربعات سرعو نرم شده  مولفه Dزمان، 

 

 روش تحقیق      2
انرژ  نیاول  Pموج   در    داديرو  یبزرگا  نیتخم  یروش برا  نيترريشده و سر  افويبوده که هنگام وقوع زلزله در  یپالس 

صورت خودکار به  Pموج    ریاما تشخ  افته،ي  شيزلزله افزا  یرومرکز  یفاصله  شيهنگام اسو  زمان هشدار با افزاهشدار به 
 زلزله فراهم کند   یه رومرکزیکاربران سامانه در ناح یرا برا یتواننته هشدار

کیلومتر داشتند انتخاب شدند     80نگاشو که فاصله کانونی کمتر از    13 بو شده،    نگاشو  57در اين تحقیق از مجموع  
 داده شده اسو   ( نشان1در شك  )  Pايی موج و جدا نمودن سه  انیه ابتد جعفريه اينتگاه در شده  بو نگاشو پردازش
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    نمونه نگاشو  بو شده در اينتگاه جعفريه  1شك   

 

های  کنیم  زيرا نوفههای محیطی صرف نظر می انیه ابتدايی به علو تا یرات ناشی از نوفه  05/0در تخمین پريود غالب از  

 ( اين مورد نشان داده شده اسو 2شود در شك  )ها میو باال رفتن مقادير آن  τpmaxمحیطی باعث غیر واقعی شدن 

 
  7/5اينتگاه جعفريه در زلزله کهك با بزرگای  نگاشو مربوط به  ایرب   مقادير پريود غالب  2شك 

 

 دهد  را نشان می مختلف هایزلزله  یبرا  یخط -یتميخط برازش داده شده لگار( 3شك  )

 

 
   مختلف یهازلزله  یبرا  یخط - یتميبرازش داده شده لگار خط   3شك 

 : باشد یم ريصورت زحاص  به یبزرگ نی رابطه تخم

(4) M = 0.65 Log(τp 
max) + 5.3 ± 0.4                        

آن با    ريانحراف مقاد  نیانگیمناتق  بوده و م ریمتغ كي  log(τpmax)اساو و  زده شاده نیتخم یبزرگ  M(،  4در رابطه )

  شودیخط برازش، به انحراف در بزرگا محاسبه م بیاستفاده از ش
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 شده اسو   نهي( مقا4در نقاط مختلف در شك  ) یبزرگ نیبا روابط مختلف تخم یبزرگ نیتخم رابطه
 

 
 در نقاط مختلف  یبزرگ ن یبا روابط مختلف تخم ی بزرگ  نیرابطه تخم نهيمقا  4شك 

 گیری نتیجه  3

عنی بزرگا برای منطقه قم پرداخته  هنگام يهای هشادار بهاين تحقیق به تخمین يكی از اين پارامترهای مو ر در ساامانه

 دسو آمد و نتاي) زير به

 يابد   ارائه دهنده مشاهدات پريود غالب، افزايش می هایدقو تخمین بزرگا با افزايش تعداد اينتگاه -

 :باشدیم ريصورت زبه به دسو آمده در اين تحقیق یابزرگ نیرابطه تخم -

) + 5.3 ± 0.4max pM = 0.65 Log(τ 

را بهبود  بزرگا نیتخم  ویدقو و حناااساا توانیمشاااهده شااده، م  τpmaxکه در  نهیبه  یبا انتخاب باند فرکانناا  -

  دیبخش

  4هرتز با مرتبه    1/0ها برای کاهش ا رات نوفه، فیلتر باترورث باالگشر  با توجه به موقعیو ساختگاهی و نوع نگاشو  -

 باشد  فیلتر مناسبی می
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