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  مقدمه:

  تفاوت شدت و بزرگاي زلزله
 گوشتان به هم مركالي مقياس كلمه شايد. شويممي مواجه ريشتر مقياس كلمه با بارها زلزله وقوع هنگام در

 جنبه دو از را زلزله يك قدرت مقياس دو اين. گيردمي قرار استفاده مورد كمتر كه چند هر. باشد رسيده
 طي شده آزاد انرژي( مقدار يعني لرزه زمين يك بزرگي بيان براي ريشتر مقياس از. كنند بيان مختلف

  .شودمي استفاده لرزه زمين يك

 طوالني تاريخ در بزرگتري هايزلزله مطمئناً كه هرچند داشت، بزرگي ريشتر 9,5 شده ثبت زلزله بزرگترين
 كه هايي لرزه زمين. دارند قدرت ريشتر 3 از كمتر دهدمي روي كه هاييزلزله عمده. است داده روي زمين
 يا ريشتر 7 كه هايي زلزله. آورند بار به چنداني هايويراني توانندنمي باشند، داشته بزرگي ريشتر 4 از كمتر
 است عواملي از يكي فقط ريشتر مقياس. شوندمي محسوب شديدي هاي زلزله باشند، داشته قدرت بيشتر

  .كندمي بيان را زلزله يك تبعات كه

 هايسازه مكان و طراحي و نظر مورد منطقه در زمين ساختار به آن قدرت بر عالوه زلزله يك تخريبي قدرت
. كنندمي بيان مركالي مقياس با معموالً را آمده بار به هايويراني ميزان. دارد بستگي بشر ساخت

 از اطالعات مقايسه امكان كه زماني و لرزه زمين از پس درست را ريشتر مقياس درجه توانندمي دانشمندان
  .كنند معين آمده، وجود به نگاري زلزله مختلف هايايستگاه

 بررسي براي كافي زماني محققان كه است الزم و كرد مشخص سرعت اين به توان نمي را مركالي درجه اما
 ميزان از دقيقي تصور كه هنگامي. باشند داشته اختيار در است، داده روي لرزه زمين حين كه اتفاقاتي
  .زد تخمين را مناسب مركالي درجه توان مي آمد، عمل به وارده هاي خسارت

  زلزله كرمانشاه

كيلومتري شمال شرق  220در نزديكي مرز ايران و عراق در شمال غربي ايران ( 1396آبان  21 اي كهزلزله
در محل باشد. كيلومتر مي 25لغز با عمق تقريبي رخ داده است ناشي از گسلش معكوس شيببغداد، عراق) 

 mm/yr وقوع اين زلزله، شاهد حركت صفحه عربي در جهت شمال نسبت به صفحه اوراسيا با نرخ حدود
  هستيم.  26

زلزله با  4حدود  1396آبان  21كيلومتر از كانون زلزله  250در صد سال اخير در منطقه اي به شعاع 
 100در فاصله حدود 1967در ژانويه  6,1ه آخرين آنها با بزرگاي رخ داده است، ك 6بزرگاي بيش از 

ميالدي، يك  1960و اوايل دهه  1950رخ داده است. در اواخر دهه  ،زلزله اخيرمنطقه كيلومتري جنوب 
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كيلومتري جنوب شرقي زلزله اخير  200در راستاي مرز صفحه در حدود  6,7الي  6اي با بزرگاي فوج لرزه
كيلومتري جنوب  60در فاصله حدود  5,8و  5,6يك زوج زلزله با بزرگاي  2013رخ داده است. در نوامبر 

  اتقاق افتاده است. 1396آبان  21زلزله 

  كرمانشاه 1396آبان  21شخصات زلزله م

  ؛ رومركز: منطقه مرزي ايران و عراق كيلومتر 23,2عمق كانوني: ؛  7,3بزرگا: 

  
  كرمانشاه 1396آّبان  21 (PGA) حداكثر شتاب زلزله .1 نقشه

  شدت زلزله كرمانشاه

براي  (USGS)مين شناسي آمريكا كرمانشاه بر طبق گزارش انجمن ز 1396آّبان  21زلزله  شدتميزان 
  نقشه زير است. شهرهاي مختلف در منطقه متأثر از اين زلزله به شرح
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  (درجه تصحيح شده مركالي) كرمانشاه 1396آّبان  21 شدت زلزله .2 نقشه

و  10با توجه به نقشه فوق، شدت زلزله برحسب درجه مركالي در شهرهاي غربي استان كرمانشاه به بيش از 
باشد. همچنين در استان كرمانشاه با دور شدن از كانون زلزله و به سمت شرق ن تخريب بسيار زياد ميميزا

و ميزان  6به عنوان مثال در شهرستان كرمانشاه شدت حدود  .شدت كاسته شده استميزان استان از 
  ) همخواني دارد.g 0,12دريافت شده در اين شهرستان (حدود  PGAتخريب كم است، كه با 

شود، و در نقطه گيري مياي اندازهبايد توجه داشت كه شتاب در زلزله از مركز كانون به صورت نقطه
  كرمانشاه به شرح فوق بوده است.
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   كرمانشاه 1396 آّبان 21 زلزله ايشتاب نقطه. 3 نقشه

 ايمن زلزله سديداما توضيحاتي در مورد عملكرد دستگاه قطع اتوماتيك گاز حساس به امواج زلزله شركت 
گاه در اين محدوده عمل خواهد هاي تخريبگر زلزله كه دستو قياس شتاب زلزله كرمانشاه و شتاب 3ورژن 
هماهنطور كه توضيح داده شد عمده تفاوت سيستم قطع اتوماتيك گاز حساس به امواج زلزله با  كرد،

عملكرد صحيح جهت به حداقل مورد گاز و هوشمندي در نداشتن قطع بي ،سيستمهاي مكانيكي
ها به قرار زير لذا واكنش دستگاه به محدوده لرزش زمين لرزه هاي جاني و مالي بوده استرساندن هزنيه

  باشد:مي

طبق  ثانيه 5 مدت در زير هاي مشخصه با سينوسي افقي موج صورت به شتاب اثر در دستگاه حسگر
  .اندازد بكار را كننده قطع قسمت  بايد استاندارد

  شود.ثانيه انجام مي 2/1الزم به ذكر است صدور فرمان با شرايط ذيل در زمان 
  

  :فعال شدنشرايط 
  

 ثانيه 0,13و زمان تناوب  0,7g  2اوج شتاب  .1

 ثانيه 0.20و زمان تناوب  0.4g  2اوج شتاب  .2
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 ثانيه 0.40و زمان تناوب  0.3g  2اوج شتاب  .3

 ثانيه 1 و زمان تناوب  0.25g  2اوج شتاب  .4

  
 طبق ثانيه 5 مدت در زير هاي مشخصه با سينوسي افقي موج صورت به شتاب اثر در دستگاه حسگر

  .اندازد بكار را كننده قطع قسمت  نبايد استاندارد
  

  :فعال نشدنشرايط 
  

 ثانيه 0.1و زمان تناوب  0.4g  2اوج شتاب  .1

 ثانيه 0.2و زمان تناوب  0.2g  2اوج شتاب  .2

 ثانيه0,4و زمان تناوب  0.15g  2اوج شتاب  .3

 ثانيه  1و زمان تناوب  0.1g  2اوج شتاب  .4

 
شتاب زلزله  USGSانجمن زمين شناسي كشور آمريكا  اطالعات بدست آمده از با توجه به توضيحات فوق و

بوده است كه با نمودار استاندارد دستگاه منطبق بر استاندارد  g 0,12حدود ستان كرمانشاه شهردر 
ASCE25  قرار دارد كه دستگاه در اين باند عملكرد تنظيمي محدوده  ايران زير 10942و كشور آمريكا

  نخواهد داشت.

  
  

 آمريكا و محدوده عملكرد دستگاه ASCE٢٥نمودار. 4 نقشه
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  .باشدس بر حسب واحد هرتز ميالزم به توضيح است كه در نمودار فوق فركان

  .دانيم زمان تناوب رابطه معكوس با فركانس داردمي

  .باشدمي 2 9,8شتاب زمين به صورت پيش فرض 

  و اما توضيحاتي در خصوص اطالعات فني دستگاه:

سيستم قطع كن گاز حساس به امواج زلزله از دو قسمت شير برقي و يك باكس مدار فرمان تشكيل شده 
بوده كه تفاوت آن با ورژن گذشته در اضافه شدن  AVRاست كه اين باكس هوشمند داراي ميكروكنترلر 

 گذشته اين باشد، در ورژنگيري فركانس و شتاب ميجهت باالتر رفتن دقت در اندازه FPGAپردازنده 
به صورت خطي بوده است و هم اكنون با تالش محقيقين اين دقت باالتر رفته و به شكل  كاليبراسيون

در مصارف خانگي از يك باكس سه حسگره و در مصارف صنعتي از سه  باشد،شتاب مي-منحني فركانس
ريق و به طبع آن اين سيستم قابليت لينك شدن به سيستم اعالم ح شود،باكس سه حسگر استفاده مي

 5اين دستگاه هر  Self Checkبا دارا بودن امكان باشد، لينك شدن به سيستم اطفاء حريق را دارا مي
باشد كه از طريق يك مييكي از امكانات منحصر به فرد اين دستگاه كرده و   Checkدقيقه يكبار خود را 

مانيتور شده و بدون نياز به  ،ساعته توسط پشتيباني شركت بخش ديسپاچينگ 24سيمكارت به صورت 
دستگاه تحت كنترل شركت بوده و در اسرع وقت خطاهاي بازديد حضوري مگر در مواقع اضطراري تمامي 

شركت در اطالع رساني دقيق در مشكالت شود، نكته قابل توجه در اين مسئله صداقت رفع عيب مي
باشد بدين شكل كه با اضافه شدن شماره موبايل كاربر به محض بروز مشكل با ارسال مياحتمالي دستگاه 

گيرد، الزم به ذكر است كه در صورت هر نوع نيز در جريان خرابي دستگاه قرار مي مصرف كنندهيك پيامك 
با ارسال يك ي تجهيز شده يا حتي در شهر مورد نظر حضور نداشته باشد اي چنانچه كاربر در مجموعهحادثه

ه حداقل خواهد رساند، با اين گاز قطع شده و حوادث احتمالي را ب ،سيمكارت دستگاه هپيامك محرمانه ب
  باشد.مي %100امكانات ميتوان گفت عملكرد دستگاه داراي بازدهي مفيد نزديك به 

باشد، كه مي يكي ديگر از قابليتهاي حسگرهاي زلزله فرمان قطع اضطراري برق حساس به امواج زلزله
  دهد.سوزي ناشي از اتصالي برق در هنگام زلزله را كاهش مياحتمال آتش

گردد، و ژنراتور را از حالت در اين خصوص در صورت وجود ژنراتور يك فرمان نيز براي ژنراتور صادر مي
  كند.خودكار خارج مي

  درضمن اين امكان قطع براي آب در مواقع اضطراري نيز وجود دارد.
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  ن سيستم در آسانسور:اي

شود اين سيستم از دو بخش تشكيل مياين باكس هوشمند قابل نصب روي هر الين آسانسور را نيز دارد، 
باشد، كه به امواج زلزله حساس بوده و در طبقه زيرين و يا همكف ساختمان كه بخش اول حسگر زلزله مي

قابل نصب در كليه  Deviceوم يك گردد، و بخش دروي يكي از ستونهاي اصلي ساختمان نصب مي
باشد، با دريافت باشد كه به صورت بيسيم يا با سيم به حسگر زلزله متصل ميتابلوهاي فرمان آسانسور مي

ذكر شده فرمان را از حسگر زلزله دريافت كرده و باعث توقف سريع آسانسور در  Deviceامواج اوليه زلزله 
شود و به اين ترتيب از ر آسانسور تقاضاي خروج اضطراري مينزديكترين طبقه شده و از طريق اسپيك

  شود.هاي نگهدارنده كابين آسانسور و يا هر اتفاق ديگر در زمان زلزله به ساكنين آسيب وارد نميسيستم

) نيز ساكت BMSسيستم قطع اتوماتيك گاز حساس به امواج زلزه در مصارف هوشمندسازي ساختمان (
ف ايمن سازي آسانسور، سيستم اعالم و اطفاء حريق قابليت اتصال به گيتهاي ورودي نيست و عالوه بر مصار

  باشد.را نيز دارا مي اتوماتيك ساختمان و دربهاي

در صورتي كه پااليشگاه يا صنعت به اين سيستم مجهز باشد، امكان كنترل مخازن ديگر مانند آمونياك، كلر، 
  هاي خطر، مديريت شوند.زمان زلزله بصورت اتوماتيك اين پتانسيلباشد تا در هيدروژن و ... نيز عملي مي

درضمن گروه صنعتي ايمن زلزله سديد در زمينه سيستم قطع اتوماتيك گاز حساس به نشت گاز منواكسيد 
  باشد.و متان نيز فعال مي

  

  

  منابع:

[١]:https://earthquake.usgs.gov 

[٢]: http://geophysics.ut.ac.ir 

[٣]: http://daneshnameh.roshd.ir 
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