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   چکیده

براي تخمین سریع بزرگی و فاصله رومرکزي زلزله با استفاده از اطالعات یک ایستگاه براساس ثانیه هاي  B-Δروش 

با برازش تابع ساده . و کاربرد در سیستمهاي هشدارسریع زلزله، مورد بررسی قرارگرفته است) ثانیه P )3موج  ابتدایی

توسط کمترین مربعات بدست می  Bو  Aبه بخش ابتدایی پوش نگاشت لرزه اي، ضرایب  Bt*exp(-At)اي به صورت 

با استفاده از . فاصله رومرکزي می باشد Δ که رابطه معکوس دارند logΔو  logBنتایج نشان می دهندکه . آیند

و درفاصله کمتر  Mw=4.5-6.2ورزقان که داراي بازه بزرگی -نگاشت مولفه قائم شتابنگاشتهاي زلزله اهر 38پردازش 

براي منطقه   logΔ=-0.73 logB+2.6محاسبه شده اند و رابطه  B کیلومتر ثبت شده اند، مقادیرضریب 70از 

براساس بزرگترین  Mest=1.81log Pmax - 1.66logB +5.42رابطه برآورد بزرگی زلزله  براي. بدست آمده است

بزرگترین مزیت این روش سرعت . و فاصله رومرکزي حاصل شده است Pدامنه مشاهده شده درثانیه هاي ابتدایی موج 

  .و سادگی محاسبات آن می باشد

  

  . ک ایستگاه، ت B-Δسیستم هشدارسریع زلزله، روش  :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
The  B-Δ  method  is  examined  to  estimate  an  earthquake’s  magnitude  and  epicentral  distance 
from a single station in a short amount of P-wave data (3 s) for application in earthquake early 
warning systems. Fitting a simple function with the form of Bt*exp(-At) to the initial part of the 
waveform  envelope,  coefficients  A  and  B  are  determined  through  the  least-squares  method. 
LogB  is  inversely  proportional  to  logΔ,  where  Δ  is  the  epicentral  distance.  B  values  are 
calculated on the basis of 38 vertical-component accelerograms of Ahar-Varzaghan earthquake 
with  magnitude  range  Mw=4.5-6.2  and  epicentral  distances  less  than  70  km.  By  using  this 
relation,  we  could  estimate  the  epicentral  distance  by  logΔ=-0.73logB+2.6.  Earthquake 
magnitude  estimated  by  empirical  magnitude–amplitude  relation  that  includes  the  epicentral 
distance as a parameter, is Mest=1.81log Pmax  - 1.66logB +5.42. The greatest advantage of  this 
method is its easiness and quickness. 
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  مقدمه    1

زیرا این پارامترها بیانگر خصوصیات . بزرگی و موقعیت زلزله ها از مهمترین پارامترهاي این فعالیت تکتونیکی می باشند

بزرگی بیانگر میزان انرژي آزادشده می باشد و با مساحت گسیختگی و میزان . زلزله هاي محتمل آینده می باشند
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رآوردي از بزرگی و مکان زلزله هاي آینده می تواند درکاهش خسارات ناشی از آن موثر ب. لغزش گسل در ارتباط است

روشی را براي تخمین سریع بزرگی و فاصله رومرکزي با استفاده از اطالعات تک ) 2003(اوداکا وهمکاران . باشد

روف است و سیستم هشدار مع B-Δاین روش به نام . معرفی کردند Pایستگاه و مدت زمان کوتاهی پس از ثبت امواج 

). 2012نودا و همکاران، (سریع زلزله در شینکانسن ژاپن از این روش براي تخمین بزرگی و فاصله استفاده می کند 

که در مراحل آخر آزمایشات ) TDMMO(سیستم هشدار سریع زلزله براي تهران وابسته به مدیریت بحران شهرداري 

در این مقاله براساس زلزله هاي منطقه ). 2016حیدري، (ریزي شده است  برنامه B-Δمی باشد نیز براساس روش 

  .     ورزقان، شمال غرب ایران، بزرگی و فاصله به روش تخمین سریع تک ایستگاه برآوردشده اند-اهر

    

  روش تحقیق    2

با نمایش . می باشد شکل پوش نگاشتهاي لرزه اي باتوجه به بزرگی زلزله، عمق کانونی و فاصله رومرکزي متفاوت

دراین نوع شکلها، ). 2003اوداکا و همکاران، (جنبش زمین در مقیاس لگاریتمی این تفاوتها بهتر نشان داده می شود 

موجود است و فازهاي بعدي که داراي دامنه هاي بزرگتري  Pسطح نویز محیط که با دامنه کم قبل از شروع موج 

نتایج ). 1شکل(صوصیات متفاوت بخشهاي مختلف نگاشت قابل فهم می باشد هستند به راحتی قابل تشخیص بوده و خ

تحقیقات نشان می دهند که شکل پوشهاي بخش ابتدایی نگاشتهاي مختلف براساس بزرگی و فاصله رومرکزي متفاوت 

  : با استفاده از تابع زیر می توان تفاوتهاي نگاشتهاي مختلف را از نظر کمی بررسی کرد. است

)5(     *y t Bt exp At                          

با برازش تابع باال  Bو  Aضرایب . درنظرگرفته می شود Pاز زمان رسیدن موج  tپوش نگاشت مشاهده شده و  y(t)که 

درنظرگفته شود،  Pثانیه ابتدایی موج  3ثانیه از بخش  1/0که می تواند هر  y(t)به قدرمطلق و ماکزیمم دامنه هاي 

متاثراز تغییرات دامنه   Aوضریب  بدست آمده Pاز شیب برازش تابع به بخش ابتدایی موج  Bضریب . بدست می آیند

هموارسازي می کند و نویزهاي ) Smoothing(برازش تابع باال همانند اعمال فیلتر پایین گذر . درطول زمان می باشد

، 1درشکل). 2012، نودا و همکاران، 2003اوداکا و همکاران،(ده نخواهند داشت فرکانس باال تاثیري در نتایج بدست آم

کیلومتري و نیز  31درفاصله  7/4ورزقان با بزرگی -مولفه عمودي شابنگاشت ثبت شده یکی از پسلرزه هاي زلزله اهر

اب شده به همراه ثانیه انتخ 3درشکل پایین لگاریتم قدرمطلق دامنه پنجره زمانی. مشخص شده است Pشروع موج 

)Bt*expمنحنی برازش شده با رابطه  At) باید توجه داشت که انتخاب نادرست زمان شروع . به نمایش درآمده است

  . را به دنبال دارد Bو  Aبرآورد نادرست ضرایب  Pموج 

حقیقات راه، مسکن و ورزقان که توسط مرکز ت- شتابنگاشت مولفه قائم زلزله و پسلرزه هاي زلزله اهر 45دراین مقاله از 

رابطه ، 2درشکل. می باشند، استفاده شده است Mw= 5/4-2/6ثبت شده وداراي بزرگیهاي ) BHRC(شهرسازي 

. نمایش داده شده است) فاصله رومرکزي( logΔو) Pشیب بخش ابتدایی پوش امواج Bضریب ( logBخطی بین 

کاهش می  Bصله رومرکزي دارد و با افزایش فاصله رابطه معکوس با فا Bضریب  همانطورکه درشکل مشاهده می شود

می توان فاصله  Bضریب الزم به ذکراست که این رابطه خطی مستقل از بزرگی زلزله می باشد و به کمک . یابد

  : در این مقاله رابطه زیر براي فاصله رومرکزي بدست آمده است). 2003اوداکا و همکاران،(رومرکزي زلزله را تخمین زد 

)2(  0.69 2.5 0.4log logB                             

دربخش ابتدایی این موج استفاده می شود و رابطه  P ، بیشترین دامنه موجPmaxبراي محاسبه رابطه تخمین بزرگی از 

  :تخمین بزرگی به صورت زیرحاصل شده است

)3(  1.89    –  1.76     5.52 0.36est maxM log P logB                           

در . ات تکتونیکی و فعالیت لرزه خیزي مناطق مختلف، روابط تجربی مختلفی بدست خواهد آمدبا توجه به خصوصی

نمایش داده  )2003اوداکا و همکاران،(وژاپن ) 2016حیدري، (مقایسه روابط بدست آمده دراین مقاله، تهران  3شکل

ی باشد ولی رابطه بدست آمده براي رابطه بدست آمده با منطقه تهران مشابه و داراي شیب تقریبا یکسان م. شده است

 .  ژاپن داراي شیب کمتري نسبت به مناطق دیگر است که به سبب اختالف خصوصیات لرزه اي مناطق مختلف می باشد
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پایین لگاریتم قدرمطلق  درشکل. مشخص شده است Pکه شروع موج  7/4مولفه عمودي شابنگاشت ثبت شده از زلزله اي با بزرگی  .1 شکل

)Bt*expثانیه انتخاب شده به همراه منحنی برازش شده با رابطه  3دامنه پنجره زمانی At) به نمایش درآمده است . 

  

نودا و . ثانیه را براي تخمین بزرگی و فاصله مناسب تشخیص دادند 3یا  2پنجره هاي زمانی ) 2003(اوداکا و همکاران 

هبود نتایج درژاپن، روش موجود را براي پنجره هاي متغیر زمانی بجاي پنجره هاي ثابت براي ب) 2012(همکاران 

) 8مثال با بزرگی (بررسیهاي انجام شده نشان می دهد که تخمین بزرگیهاي زلزله هاي بزرگ . مرسوم بررسی نمودند

گسیختگی براي زلزله هاي بسیار مشکل می باشد، زیرا مدت زمان شکست و  Pدر بازه زمانی کوتاهی پس ازامواج 

براي غلبه براین مشکل می توان به روش . ثانیه نیاز می باشد 3یا  2بزرگ طوالنی تر بوده و به پنجره زمانی بیشتراز 

هنگامیکه . اقدام به محاسبه بزرگی نمود و فقط به یک پنجره ثابت اکتفا ننمود... و 3و  2تکرار براي پنجره هاي زمانی

باید توجه داشت که . زمان در حال افزایش باشد، بزرگی زلزله نیز به طبع آن می تواند افزایش یابد با Pدامنه امواج 

درسیستمهاي هشدارسریع هدف تخمین بزرگی زلزله هاي بزرگ می باشد و درصورت مشاهده زلزله بزرگ و اعالم 

   .شدار صحیح و به هنگام می باشدمقدار واقعی بزرگی زلزله آنچنان مهم نمی باشد و مساله مهم اعالم ه هشدار

Start of P-wave 
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  . Δو فاصله رومرکزي ) Pشیب بخش ابتدایی پوش امواج ( Bرابطه خطی بین ضریب  .2شکل

 
 ).2003اوداکا و همکاران،(و ژاپن ) 2016حیدري، (مقایسه روابط مختلف براي مطالعه حاضر، تهران  .3شکل

  

  گیري نتیجه    3

ورزقان استفاده -راي تخمین سریع بزرگی و فاصله رومرکزي زلزله درمنطقه اهرب B-Δمقاله از روش کاربردي  ایندر

)y=Bt*expفاصله رومرکزي با استفاده از برازش تابع . شده است At)  به پوش شتابنگاشت مولفه قائم براي پنجره

حاصل شده  logΔ=-0.69logB+2.5تخمین زده شده و براي فاصله رومرکزي رابطه  Pثانیه ابتدایی موج  3زمانی 

درارتباط است، مسقل از بزرگی می باشد و نسبت به فاصله  Pکه با شیب پوش بخش ابتدایی موج  Bضریب . است

دربخش ابتدایی این موج  P بیشترین دامنه موج ،Pmaxبراي محاسبه رابطه تخمین بزرگی از . رومرکزي متغیراست

 Mest=1.89صورت  دراین مقاله رابطه تخمین بزرگی به . استفاده می شود log Pmax – 1.76  logB + 5.52 

        .     حاصل شده است

 

  منابع 

Heidari,  R.  2016.  Quick  Estimation  of  the  Magnitude  and  Epicentral  Distance  Using  P  Wave  for 
Earthquakes in Iran, Bull. Seismol. Soc. Am. 106. 

Noda,  S.,  S.  Yamamoto,  and  S.  Sato,  2012.  New  method  for  estimation  earthquake  parameters  for 
earthquake early warning system, Q. Rep. Railway Tech. Res. Inst. 53, no. 2.  

Odaka, T., K. Ashiya, S. Tsukada, S. Sato, K. Ohtake, and D. Nozaka, 2003. A new method of quickly 
estimating epicentral distance and magnitude from a single seismic record, Bull. Seismol. Soc. Am. 
93, 526–532. 

 


