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  چکیده

- پیشاز ها با استفاده بینی زمان کوتاه و عملیاتی زمین لرزههاي هوشمند در پیشهدف از این تحقیق، توسعه روش

هاي هشدار براي جوامع در توسعه سیستم صورت مستقیم یا غیرمستقیما بههبینینتایج پیش. نشانگر دمائی است

هاي زمینی، به خصوص بعد محاط ساز و هاي آشوبی شاخصدر این تحقیق، مشخصه .کار روندتوانند بهبشري می

-در ادامه، روش اندها بررسی شدهلرزهها در زمان زمیننماهاي لیاپانف، تخمین زده شده و تغییرات زمانی این مشخصه

خصوص تحلیل طیف تکین به منظور تشخیص الگوهاي آشوبی، تناوبی و شبه تناوبی هاي مدرن تحلیل طیفی، به

هاي عالوه بر حذف تطبیقی نویز از سري. اندهاي تغییرپذیر با زمان براي زمین لرزه مورد استفاده قرار گرفتهشاخص

هاي در ادامه با معرفی شبکه. ستا ینی زمان کوتاه و عملیاتی موثر بودهبزمانی آشوب گونه، تحلیل طیف تکین در پیش

  .پردازیمها میلرزهبینی مکان، زمان و شدت زمینعصبی به پیش

 نشانگر، زمین لرزه، آشوبی، لیاپانوف، تحلیل طیفی، کوتاه مدتپیش :کلیدي هاي واژه
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Abstract 

The purpose of this research, the development of intelligent methods and operational 
earthquake forecasting short term is using the temperature indicator. Anticipated results directly 
or indirectly in the development of warning systems for human societies can work. In this study, 
characterized by chaotic land index, especially after construction inscribed Lyapunov views, 
estimates and changes when this feature during earthquakes have been studied more, modern 
methods of spectral analysis, especially singular spectrum analysis to identify chaotic patterns, 
periodic and quasi-periodic time-variable parameters are used to earthquakes. In addition to 
eliminating adaptive noise of chaotic time series, singular spectrum analysis and action has been 
effective in predicting short term. In addition, by introducing neural networks, to predict the 
location, time and intensity of earthquakes. 
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  مقدمه

خواهد  ر آن یک زمین لرزه به وقوعوده بزرگی، مکانی و زمانی که دن محدبینی زمین لرزه عبارت است از تعییپیش

هدف اصلی این تحقیق تعیین محدوده زمانی . بینی نیز باید در آن گنجانده شودهمچنین درصد اطمینان پیش. پیوست

ها بینیپیش پذیرد که اینپیش بینی زمین لرزه از مشاهده پیش نشانگرهاي زمین لرزه صورت می. زمین لرزه است
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اي زمین نشانگرهدر نظر گرفتن این مطلب که پیش. هاي علمی و یا کامال تجربی انجام گیردممکن است از طریق روش

 شیاند قبول این پطور وسیع در طول قرون متمادي از نقاط مختلف جهان گزارش شدهاي بهلرزهلرزه غیرزمین

اي در تواند به عدم وجود دانش پایهها میوضیح فیزیکی خوب براي آنانگرها را آسان کرده و عدم ارائه دلیل و تنش

  . ها مرتبط باشدهاي این پدیدهمورد پروسه

تواند با مشخص شد که بسیاري از فرآیندهاي به ظاهر پیچیده و تصادفی طبیعی را می 1970و 1960هاي در سال

هاي معین که رفتاري به چنین سیستم. سازي کردمدل معادالت غیرخطی نه چندان پیچیده و با درجات آزادي محدود

هاي سازي سريدهند مبناي معرفی نظریه آشوب و توسعه مدلبینی از خود نشان میظاهر تصادفی و غیرقابل پیش

- هاي آشوبی با دو مفهوم مهم جاذب عجیب و نماهاي لیاپانوف بررسی میخواص سیستم. باشندزمانی آشوب گونه می

  .شوند

نشانگر دمائی زمین لرزه درطول زمان، روندي از تغییرات سیگنال به این مقاله سعی براین است که با آنالیز پیش در

- ها به پیشهاي مختلف ویژگیدست آورده تا بدین وسیله بتوان دینامیک سیگنال را شناسائی کرد و با اعمال تبدیل

سپس با معرفی نماي لیاپانوف به عنوان یکی از . اردبینی زمین لرزه پرداخت که هشدارهاي اشتباهی کمتري د

آوریم و در هاي تطبیقی به دست میهاي آشوبی، تغییرات این شاخص را با استفاده از روشهاي اصلی پدیدهشاخص

  . شودنشانگر زمین لرزه محاسبه مینهایت تغییرات اجزاي اصلی طیف تکین پیش

  روش تحقیق

روند تغیرات سیگنال . شودشاهده میم1در شکل 2008و اکتبر  هاي سپتامبری ماهنشانگر در طروند بررسی پیش

شود ولی لحظاتی هم وجود دارد دهد که در زمان وقوع زمین لرزه یک مینیمم نسبی مشاهده مینشانگر نشان میپیش

منظور در انگر را بهنشمشتق گسسته پیش 2در شکل . دهداي رخ نمیهاي شدیدتري رخ داده ولی زمین لرزهکه افت

در شکل . دهدها را نشان میلرزهتري زمیناین مشتق به شکل واضح. کنیمنشانگر محاسبه مینظر گرفتن تغییرات پیش

تحلیل طیف تکین است که روند متوسط سیگنال در آن حذف شده است که در این تحلیل دینامیک سریع و زمان  3

 8دهد بررسی روي اجزا دوم تا چهارم نشان می. اصلی سیگنال مشخص استها به صورت چهار جز لرزهوقوع زمین

. باشدشود که نشان دهنده پیش نشانگري مناسب میساعت نمونه برداري نوسانات شدید بر روي اجزا اصلی دیده می

ن واحد و افزایش آ 2500کاهش خودهمبستگی در . بینیمخودهمبستگی سیگنال پیش نشانگري را می 4در شکل 

میزان خودهمبستگی را در طول زمان مورد  5در شکل . کندساعته را مشخص می8واحد همان تاخیر زمانی  3500در

هاي قبل از وقوع زمین لرزه این خودهمبستگی هاي عادي کم بوده و در زماناین میزان در زمان. دهیمبررسی قرار می

 2008هاي سپتامبر و اکتبر راي این پیش نشانگر در طی ماهتغییرات بعد محاط ساز را ب 6در شکل . یابدافزایش می

  . بینیم همانطور که مشخص است قبل از زمین لرزه تغییرات بعد محاط ساز بسیار شدید استمی

    

هاي لرزهلرزه و زمیننشانگر زمیناي پیشمشتق ثانیه .2شکل

  2008هاي سپتامبر و اکتبرداده در طی ماهرخ

هاي لرزهلرزه و زمیننشانگر زمیناي پیشثانیهتغییرات . 1شکل

  2008هاي سپتامبر و اکتبرداده در طی ماهرخ
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چهار جز اصلی سیگنال میدان پس از اعمال تحلیل . 3شکل  نشانگريمیزان خودهمبستگی سیگنال پیش .4شکل

  طیف تکین

    

نشانگر در طول یکی از تغییرات بعد محاط ساز پیش  .6شکل

  2008هاي سپتامبر و اکتبرلرزهینزم

  تغییرات خودهمبستگی در طول زمان. 5شکل

  

  گیري نتیجه

هاي کوچک با استفاده از پیش نشانگر الکتریکی متاثر از دماي سطح زمین هدف این مقاله پیش بینی زمین لرزه

  . شودثانیه ثبت می 1است که با نرخ نمونه برداري 

هاي آشوبی شروع کردیم و براي رهاي تحلیل طیفی و تخمین ویژگیبزانشانگر با کمک ادر ابتدا با آنالیز این پیش

هاي آشوبی یعنی بعد محاط ساز و نماهاي هاي بازگشتی و تطبیقی و دو ویژگی مهم دینامیکاین منظور از روش

شود و مقدار یده میساعت قبل از زمین لرزه در پیش نشانگر د 6لیاپانف استفاده شد و نوسانات شدیدي در حدود 

  . کندنماي لیاپانف در زمان وقوع زمین لرزه یه یک مقدار منفی یا یک مقدار مثبت کوچک افت می

شانگر به صورت نبا استفاده از تحلیل طیف تکین و استخراج اجزاي اصلی پیش نشانگر روند تغییر سریع پیش

هاي مختلف شده توسط تحلیل طیف تکین براي گسل و روند تغییرات استخراج. نوسانات کامال مشخص استخراج شد

-هائی همچون شبکهبا استفاده از بردارهاي ویژه حاصل از این تحلیل و با کمک طبقه بندي کننده. تهران متفاوت است

هاي مدل ازبراي این منظور با استفاده . شودهاي عصبی کوهنن و المان یک سامانه پیش بینی زمین لرزه طراحی می

هاي مختلف در هاي زمانی مشاهده شده در پیش نشانگر زمین لرزه براي زمین لرزهازگشتی براي استخراج تفاوتخودب

هاي مختلف در تهران و هاي فرکانسی و طیفی دیده شده در زمین لرزهتهران، تحلیل طیف تکین براي استخراج ویژگی

عرض، شیب افزایش و اختالف ماکزیمم و مینیمم نشانگر زمین لرزه همچون پیک، هاي ساختاري خاص پیشویژگی

  . شود که به خوبی مکان، زمان و بزرگی زمین لرزه باشندهائی استخراج میپیش نشانگر دیده شده ویژگی

در بخش آنالیز از ابزارهاي تحلیل طیفی و . بندي استسیستم پیش بینی زمین لرزه داراي دو بخش آنالیز و طبقه

توان با دقت تقریبی در شود، و میهاي تطبیقی و بازگشتی استفاده میبی با استفاده از روشهاي آشوتخمین ویژگی

لرزه داشت تا در ادامه با استفاده از سامانه طبقه بندي کننده مبتنی بر شبکه حد ساعت، تقریبی نادقیق از وقوع زمین

صل شود، با در نظر داشتن همه این موارد بینی دقیقی از مکان و بزرگی زمین لرزه حاکوهنن و شبکه المان پیش

زمین لرزه بررسی شده را به درستی پیش بینی کند که دقتی است بسیار  156زمین لرزه از  94سامانه توانسته است 

شود که سنسورهاي دیگري به عنوان یک شبکه توزیع یافته در نهایت براي بهبود کیفیت کار، پیشنهاد می. خوب

تهران نصب شود تا با استفاده از اطالعات حاصل از این سنسورها بتوان با دقت بیشتري مکان، هاي سنسوري در گسل
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  . زمان و بزرگی زمین لرزه را پیش بینی کرد
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