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امکانسنجی طراحی دستگاه لرزهنگار با بهکارگیری توری براگ فیبر نوری و فلز ارتجاعی
۴

فائزه خواجه گوکی ،۱مجید تراز ،۲مجید نعمتی *۳و علیرضا بهرامپور

.۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ایران
 .3دانشیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم و مرکز پژوهشی زلزله دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ایران
 .۴استاد ،گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه صنعتی شریف تهران ،ایران
(دریافت ،9۴/۴/۱۴ :پذیرش نهایی)95/3/25 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی طراحی لرزهنگاری با بهکارگیری توری براگ فیبر نوری و فلز ارتجاعی در یک دستگاه مکانیکی است.
این لرزهنگار ،با توجه به ویژگی و حساسیتی که حسگر فیبر نوری نسبت به پارامترهایی از قبیل اثرات تنش و کُرنش دارد ،زمینلرزه
را ثبت میکند .برای ثبت امواج زمینلرزه باید بسامد طبیعی دستگاه نزدیک به بسامد ارتعاش زمین باشد؛ که در این مورد ،بسامد
طبیعی دستگاه بهبود بخشیده شده و حدود  7/8هرتز تعیین شده است .این لرزهنگار ،شتاب زمینلرزه را درحکم ورودی میگیرد و
از راه دستگاه مکانیکی به کُرنش در توری براگ فیبر نوری منتقل میکند .خروجی لرزهنگار ،جابهجایی طول موج براگ است .برای
نمونه ،بسامدها و دامنههای شتاب زمینلرزهها با بهکارگیری طیف بسامدی شتاب زمینلرزة منطقة ریگان استان کرمان که در
 ۲۰۱۱روی داده ،محاسبه شده است .سپس ،کُرنش و جابهجایی دامنه طول موج براگ و جابهجایی فاز بهازای ضریب میراییهای
متفاوت دستگاه و بهازای بسامدها و دامنههای گوناگون شتاب زمینلرزهها بررسی و برحسب بسامدهای متفاوت شتاب زمینلرزه،
رسم شده است .همچنین برای اثبات کارایی و قابلیت لرزهنگار توری براگ فیبر نوری ،دو زمینلرزه دیگر یکی در منطقة ریگان در
 ۲۰۱۰و دیگری زمینلرزه سراوان در  ۲۰۱3به روش پیش بررسی شده است .همچنین هرکدام از رویدادهای لرزهایی در چند
ایستگاه دیگر ثبت و پردازش شده و همزمان با لرزهنگار توری براگ فیبر نوری مقایسه شده است.
واژههای کلیدی:زمینلرزه ،تنش ،کُرنش ،لرزهنگار ،توری براگ فیبر نوری ،فلز ارتجاعی.

 .1مقدمه
امروزه یکی از شاخههای دانش لرزهشناسی که توسعة

استفادة آن درحکم لرزهنگار دراکتشافات میدان نفتی و

بسیاری یافته ،روش اندازهگیری ارتعاشهای زمین یا

گازی ،اندازهگیری ارتعاشات زمین ،نظارت بر ساختارهای

لرزهسنجی است .ارتعاشات مکانیکی یک زمینلرزه از

مهندسی از قبیل ساختمانها و سازههای باز نظیر سدها و

رفتار کشسانمانند نتیجه میشودکه دربرگیرندة ایجاد و

پلها و مانند آناشاره کرد (آکیرا و ایساما.)۲۰۰۱ ،

انتشار امواج کشسان در درون زمین است .این امواج

در این پژوهش با توجه به حساسیت زیاد حسگر

حرکاتی فیزیکی هستند که میتوان با ابزار ثبتکنندة

توری براگ به کُرنش دینامیکی ناشی از تغییرات شتاب،

حرکت زمین به نام لرزهنگار آنها را ثبت کرد (لی و

از آن برای اندازهگیری ارتعاشات زمین ناشی از زمینلرزه

واالس.)۱۹۹۵ ،

استفاده شده است .بنابراین ،امکان طراحی دستگاهی با

حسگرهای توری براگ فیبر نوری به سبب

بهکارگیری توری براگ فیبر نوری بررسی شد که بتواند

قابلیتهای فراوانشان برای اندازهگیری پارامترهای متنوع

امواج زمینلرزه را ثبت کند .در این خصوص،

مورد استفاده قرار میگیرند .بهاینترتیب که ،توری براگ

زمینلرزههای  )MW 6.4( ۲۰۱۰و  )MW 6.0( ۲۰۱۱ریگان

حسگر کُرنش ،دما و فشار است و تحت تغییر این

(جنوب خاوری استان کرمان) و زمینلرزه MW ( ۲۰۱3

پارامترها طول موج آن تغییر میکند و با اندازهگیری

 )7.8سراوان (جنوب استان سیستان و بلوچستان) بهصورت

جابهجایی طول موج براگ ،میتوان پارامتر موردنظر را

موردی بررسی شده است.

اندازه گرفت .از جمله کاربردهای این حسگر میتوان از
*نگارنده رابط:

E-mail: nematimajid_1974@uk.ac.ir

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،3پاييز 1395

488

.2معرفی توری براگ فيبر نوری و ﻋمﻠﮑرد آن

( )۲بهصورت؛

توریبراگفیبرنوری از راه ایجاد تغییراتداﺋم و متناوب

()3

ﺿریبشکست در بﺨشی از هستة فیبرنوری در اثر تابش

بازنویسی میشود.

فرابنفش ساخته میشود (رامان .)۲۰۰۹ ،هنگامیکه نور به

کُرنش در راستای محور به فیبر اﻋمال و باﻋث جابهجایی

neff

( )  2
)]l
l
l

( Bragg  [2neff

درون فیبرنوری وارد میشود و به توری براگ برخورد

طول موج توری براگ به مقدار

میکند ،بﺨش باریکی از طولموجهای تشکیلدهندة

()۴

طیﻒ آن ،بازتاب مییابد و دیگر طول موجها از توری

در رابطة ( )۴کُرنش نسبت تغییر طول فیبر به طول کل آن

براگ ﻋبور میکنند (شکل .)۱

تعریﻒ میشود  ،   lهمچنین

بﺨش بازتاب یافته ،دارای مرکزیت  Braggاست که از رابطة

است.

( )۱

( )۵
Bragg  2neff 

و تشدید توری براگ در طولموج
در این رابطه

neff

و



Bragg

و

بهترتیب بیانگر ﺿریب شکست و

2

p12

ﻋنصرهای تانسور تنش  ،ﺿریب پواسون و

p11

neff

۰/۱۱3و  ۰/۲۵۲و  ۰/۱6و  ۱/۴8۲است (باتر و هوکر،

محیطاند و تغییر دما و کُرنش سبب تغییر طول موج براگ

 .)۱۹78در این پژوهش مقدار طول موج مرکزی ( Bragg

خواهد شد (ترنت.)۱۹۹۹ ،

با فرض اینکه تغییرات دما برابر با صفر

)) ( p12  ( p11  p12

neff2

pe 

ﺿریب شکست موثر هستة فیبر و مقادیر آنها بهترتیب

تناوب توری براگ هستند این دو ﻋامل تابع دما و کُرنش

()۲

pe

بهصورت رابطه ()۵

برای این نوع از فیبر نوری سیلیکایی با هسته ژرمانیم،

اتفاق میافتد.


n

n
)  2( )]l  [2n( )  2( )]T
l
l
T
T

Bragg  (1  pe )B

l

( )۱محاسبه میشود (گرتان و مگیت.)۲۰۰۰ ،

Bragg

 میشود.

) را  ۱۵۵۰نانومتر در نظر گرفته شده که درنهایت به رابطة
(Bragg  [2n

T  0

( )6رسیده است.

پس رابطة

( )6

(الف)

(ب)
ﺷکﻞ(.1الف)نماﯾی از توريبراگفیبرنوري و(ب)ﻃیفبازتابی و عبوري آن

Bragg  0.78B
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 .3روش تحقيق

پارامترهای  aو  bاز میلة  Lشکل ،سﺨتی کل دستگاه

 .1 .3شرح طراحی دستگاه

کاهش پیدا میکند (رابطة ())7؛ درحالیکه این سﺨتی به

دستگاه لرزهنگار شامل جرم ،میله آلومینیمی  Lشکل،

ﺿریب سﺨتی فیبر و ﺿریب سﺨتی فلز ارتجاﻋی نیز وابسته

توری براگ و فلز ارتجاﻋی است .نمایی از دستگاه در

است.ﺿریب سﺨتی فیبر با توجه به ویژگیهای فیبر

شکل ( )۲نشان داده شده است .ﻋنصر اصلی حسگر در

سیلیکانی ،غیر قابل تغییر است (رابطه ( .))۹اما ﺿریب

دستگاه ،توری براگی است که در فیبر نوری تکمُد

سﺨتی فلز ارتجاﻋی با توجه به رابطة ( )8به پارامترهای

سیلیکانی با آالیش ژرمانیم نوشته شده است (آکیرا و

متعددی وابسته است که با انتﺨاب مناسب این پارامترها،

ایساما.)۲۰۰۱ ،

درواقع با تغییر هندسی که در فلز ارتجاﻋی صورت

نحوة ﻋملکرد لرزهنگار به این صورت است که وقتی

میگیرد ،میتوان سﺨتی موردنظر را بهبود داد و به سﺨتی

قرار

دست پیدا کرد که بسامد ارتعاش طبیعی دستگاه نزدیک

درحین زمینلرزه در معرض شتاب زمین

) x(t

میگیرد ،شتاب سبب فشردگی و کشیدگی فلز ارتجاﻋی

به بسامد زمینلرزه باشد.

میشود .با اتصالی که بین فلز ارتجاﻋی و جرم وجود دارد

هر دستگاه نوسانگری دارای یک بسامد طبیعی (دورة

جرم جابهجا میشود و شتاب را از راه دو بازوی میلة

طبیعی) یا آزاد نوسان است ،که از ویژگیهای آن

آلومینیمی  Lشکل به توری براگ منتقل میکند .بنابراین

محسوب میشود .بنابراین بسامد و بسامد طبیعی دستگاه

باﻋث ایجاد کُرنش در توری براگ فیبر نوری میشود که

لرزهنگار توری براگ وقتی دستگاه بدون میرایی است

در نتیجة آن طول موج براگ جابهجا خواهد شد.

بهصورت رابطه ( )۱۰در میآید.
,

()۱۰
 .1 .1 .3تعيين بسامد طبيعی دستگاه
برای ثبت امواج زمینلرزه باید بسامد طبیعی دستگاه به
بسامد ارتعاش زمین نزدیک باشد .برای دستیابی به این
هدف باید ﺿریب سﺨتی کل دستگاه (  ) Kرا کاهش داد.
طبق چیدمان دستگاه شکل ( ،)۲میتوان ﺿریب سﺨتی
کل دستگاه را بهصورت رابطه ( )7نوشت؛
a
K  k1  ( )2 k2
b

( )7
که در آنk1 ،

ﺿریب سﺨتی فلز ارتجاﻋی بهصورت رابطه

( )8است (جدول .)۱
0.78EDm h03 Dm
t
( )0.5 nH 2.5 2d
2

( )8

k1 

که در آن k 2 ،ﺿریب سﺨتی فیبر سیلیکانی بهصورت رابطه
( )۹است (گوو و همکاران.)۲۰۰۹ ،
()۹

125
) 106 ) 2
2
 6890.08
3

( (7 / 3 1010 )  ( 
130  10

EA
k2 

L

که در آن ،همانطور که در شکل  ۲دیده میشود با
چیدمان مناسب دستگاه و همچنین با انتﺨاب مناسب

a
k1  ( )2 k 2

b
f0  0
m
2

0 

مشﺨصات فلز ارتجاﻋی و مشﺨصات کلی دستگاه
لرزهنگار بهترتیب در جدولهای  ۱و  ۲آورده شده است.
بنابراین ،بر طبق پارامترهای تعیین شده در جدولهای
 ۱و  ۲و رابطة ( ،)۱۰بسامد طبیعی دستگاه لرزهنگار 7/8
هرتز تعیین میشود.
جدول  .1مشخصات فلز ارتجاعی
قطر داخلی ()d

( ۳۴ ) mm

قطر خارجی ()D

( ۵۰) mm

قطر میانگین ( ) Dm

( ۴۲) mm

ضخامت دیواره ( ) h0

( ۰/1۵) mm

ارتفاع ﺷیارها ()H

( ۸) mm

فاصله بین ﺷیارها ( ) t

( ۴/۳) mm

تعداد ﺷیارها ( ) n

۷۴

مدول یانگ از مواد ( ) E

( 1۳1×1۰۹) Nm2

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،3پاييز 1395

490

ﺷکﻞ .۲دستگاه لرزهنگار توري براگ فیبر نوري
جدول .۲مشخصات دستگاه لرزهنگار

میتواند پاسخ لرزهنگار را مشﺨص کند.

طول فیبر ( ) L

( 1۳۰) mm

فرض کنید

طول میله بزرگی ( ) b

( ۹۰) mm

است،بهصورترابطه ( )۱۵در نظر گرفته شود.

طول میله کوچکی ( ) a

( 1۰) mm

()۱۵

جرم ( ) m

(۲۰۰ )gr

پس جواب به شکل

ضریب سختی کﻞ دستگاه

( ۲۷/۵۹۷) Nm1

ضریب سختی فلز ارتجاعی ( ) k1

( ۲1/۵1۲) Nm1

که درواقع همان شتاب زمین

) x(t

x(t )  Ag eit
) i (t 

  (t )   ( )eحدس زده میشود.
a

()۱6

Ag
2

(   )  4 0 
2

2

2 2

دستگاه لرزهنگار هنگامیکه در معرض شتاب زمین قرار
میگیرد ،در مولفة قاﺋم حرکت جرم در جهت ﻋمودی
تغییر طولی را بهکمک میله آلومینیمی  Lشکل ،در توری
براگ فیبر نوری تحمیل میکند.

l

2 
tan  2 0 2
0  

()۱7

.2 .3نظرية دستگاه

2
0

 ( )  b

طبق رابطة ( )6تغییرات طول موج براگ نسبت مستقیم
باکُرنش دارد ،بنابراین رابطة تغییرات طول موج براگ را
میتوان بهصورت رابطه ()۱8نوشت.
()۱8

) ei (t 

Ag
(02   2 ) 2  4 20 2 2

a
 1209 b
l

Bragg

معادالت حرکت جرم بهصورت رابطة ( )۱۱خواهد بود که
 .4مشاهدات

همانند نوسانگر میرا ﻋمل میکند.
()۱۱
و در آن

K
m



) y (t )  2 y (t )  02 y (t )   x (t

در اینجا بهصورت نظری پاسخ لرزهنگار توری براگ

ﻋامل

بررسی شده است .برای بررسی موردی ،زمینلرزههای

 c  2m ، ﺿریب میرایی،

0


0



 ۲۰۱۰با بزرگای  6/۴و  ۲۰۱۱با بزرگای  6/۰در منطقة

میرایی است.
با توجه به شکل  ،۲جابهجایی نقطة  ) x ( Aبرحسب
جابهجایی ) y ( mبرابر است با:
()۱۲

a
y
b

x 

و با استفاده از تعریﻒ کُرنش(  )   l  xو رابطة ( )۱۲به
l

l

رابطة ( )۱3میرسیم؛
()۱3

a
) ( y  l
b

و رابطة ( )۱3را دررابطه ()۱۱جانشین میکنیم؛
( )۱ ۴

 ۲۰۱3با بزرگی  7/8در منطقة سراوان واقع در سیستان و
بلوچستان در نظر گرفته شد .هرکدام از این زمینلرزهها
بهترتیب در زمانهای  ۱8:۴۲:۰۲و  ۰8:38:3۲و ۱۵:۱۴:۱7
به وقت تهران روی داده است.
با توجه به شکل موج این زمینلرزهها که از پایگاه
ژﺋوفیزیک دانشگاه تهران گرفته شده است ،میتوان
با کمک نرمافزار سایزن (هسکو و اوتمولر)۲۰۰۵ ،

1 a
l b

)   2  02   ( ) x(t

وجوابهای معادله برای شکلهای توصیﻒ شدة تابع

ریگان واقع درجنوب شرقی استان کرمان و زمینلرزه

) x(t

طیﻒ بسامدی شتاب سه زمینلرزه را بهدست آورد
(شکل .)3
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ﺷکﻞ .۳ﻃیف بسامدي زمینلرزههاي الف) ((،۲۰۱۰)MW 6.4ب) ( ۲۰۱۱ )MW 6.0رﯾگان و (ج) ( ۲۰۱۳ )MW 7.8سراوان که بهترتیب در اﯾستگاههاي
BAFو BNDSو  RAMموسسه ژئوفیزﯾک دانشگاه تهران ثبت شدهاست.

 .1 .4رسم خمکُرنش ،دامنة جابهجايی براگ و تغييرات فاز

خمهای مربوط رسم میشود.

با توجه به طیﻒ شتاب در شکل  ،3بهازای  ۴8نقطه بسامدها و

خمکُرنش برحسب بسامدهای متفاوت زمینلرزه ریگان در

دامنههای شتاب سه زمینلرزه بهدست آمد سپس درحکم

 ،۲۰۱۱بهازای میراییهای گوناگون دستگاه لرزهنگار

ورودی دستگاه لرزهنگار در معادله ( )۱۴جانشین شد و

بهترتیب از باال به پایینِ ﺿریب میرایی ۰/۴ ،و ۰/6و  ۰/8و

خروجی دستگاه لرزهنگار شامل کُرنش (رابطه  ،)۱6جابهجایی

 ۱است.

دامنه طول موج براگ (رابطه  )۱8و تغییرات فاز (رابطه )۱7
برحسب بسامدهای متفاوت شتاب زمینلرزه رسم شد.

شکل  ،۵خم تغییرات دامنه طول موج براگ برحسب
بسامدهای متفاوت زمینلرزه ریگان در  ۲۰۱۱بهازای
میراییهای گوناگون دستگاه لرزهنگار نشان میدهد.

.1 .1 .4تعيين ضريب ميرايی دستگاه لرزهنگار

ﺿریب میرایی بهترتیب از باال به پایین  ۰/۴و ۰/6و  ۰/8و

ﻋالوه بر بسامد طبیعی ،پارامتر دیگری که در یک دستگاه

 ۱است.

لرزهنگاری اهمیت دارد ،ﺿریب میرایی آن است .بنابراین

طبق رابطة ( )۱7نمودار تغییرات فاز برحسب

پاسخ لرزهنگار بهازایضریب میراییهایگوناگون بررسی و

بسامدهای متفاوت سه زمینلرزه بهصورت شکل  6است:
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ﺷکﻞ  .6نمودار تغییرات فاز برحسب بسامدهاي متفاوت زمینلرزه رﯾگان در  ، ۲۰۱۱بهازاي میراﯾیهاي گوناگون دستگاه لرزهنگار

همانگونه که در شکلهای  ۴و  ،۵دیده میشود،
بهازای ﺿریب میرایی  ۰/۴و ۰/6و  ۰/8و  ۱درواقع بهازای
ﻋامل میرایی خیلی کوچکتر از یک

1



(حالت

فرومیرا) جرم به بسامدهای نزدیک به بسامد طبیعی
لرزهنگار پاسخ داده است و سیگنال تحت آن بسامد
میلرزد .هرچه ﺿریب میرایی بیشتر شده نوسان کاهش
یافته است و پاسخ لرزهنگار بهازای همة ﺿریبهای
میرایی ،در نزدیکی بسامد طبیعی دستگاه بیشترین دامنه را
دارد .همچنین در این شکلها ،دامنة بسامد تشدید در
صورت وجود میرایی
همواره از


2

0

نیست ،اگرچه جابهجایی فاز

در  میگذرد (شکل  .)6دامنة تشدید در
0

مقدار

r

رخ میدهد که میتوان آن را بهصورت رابطه

( )۱۹نوشت.
2

()۱۹

    2
2
0

2
r

برای    1موج بحرانی میرا میشود ،نوسان به حداقل
میرسد و جرم به سرﻋت با توقﻒ حرکت زمین به حالت
سکون برمیگردد.
برای

1



(ابر میرا) نوسانی اتفاق نمیافتد ،اما جرم

آهستهتر به حالت سکون برمیگردد.
لرزهنگار در حالت نزدیک به میرایی بحرانی ﻋمل
میکند ،مقدار این ﺿریب میرایی معموالً حدود  ۰/6تا ۰/7
برای بیشتر لرزهنگارها مطلوب است (توکلی .)۱383 ،طبق
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نتایج بهدست آمده ،ﺿریب میرایی  ۰/6برای این دستگاه

یک بازة زمانی خاص مقایسه میشود .در جدول  3نام

لرزهنگار در نظر گرفته شده است.

ایستگاهها و مﺨتصات جغرافیایی آنها آورده شده است.

.2 .1 .4مقايسة پاسخ لرزهنگار توری براگ بهازای سه

دادههای تمامی ایستگاهها با لرزهنگار الکترومغناطیسی با
دوره تناوب کوتاه حدود یک ثانیه ثبت شده است.

زمينلرزة متفاوت
اکنون بهمنظور مقایسةپاسخ لرزهنگار ،خمهای هر سه

)____ 2010 (R
)2011 (R
)---0---2011 (S

زمینلرزه بهصورت مقایسهای فقط بهازای ﺿریب میرایی

0.006

0.005

 6/۰رسم شده است.

0.004

0.003

رسم خمکُرنش و جابهجایی دامنة طول موج براگ:


0.002

طبق شکلهای  7و  8که سه زمینلرزه متفاوت

0.001

0.000

بهصورت مقایسهای آورده شده است .میتوان نتیجه

80

100

60

)(

گرفت که هر سه زمینلرزه تغییراتشان شبیه بهیکدیگر
است .درنتیجه دستگاه بهازای همة زمینلرزهها در

40

20

0

ﺷکﻞ .۷خمکُرنش برحسب بسامدهاي متفاوت سه زمینلرزه

بسامدهای  ۰تا  8۵هرتز ،دارای پاسخ است و قسمتی از

)____ 2010 (R
)2011 (R
)---0---2011 (S

امواج زمینلرزه را که دارای بسامدی نزدیک به بسامد

7
6
5

طبیعی هستند با بیشترین دامنه و بدون اِﻋمال تاخیر فازی

4

)(nm

بهخوبی ثبت میکند.

3
2
1

 .2 .4مقايسه شﮑل موج ثبت شده زمينلرزههای ريگان

0
100

و سراوان در ايستگاههای متفاوت با شﮑل موج دستگاه
لرزهنگار توری براگ
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0

)(

ﺷکﻞ .۸خمدامة ﻃول موج براگ برحسب بسامدهاي متفاوت سه زمینلرزه

در این بﺨش شکل موج هر ایستگاه با پاسخ لرزهنگار در
جدول .۲مختصات جغرافیاﯾی اﯾستگاههاي شبکة ملی

لرزهنگاري۱

عرض جغرافیایی

طول جفرافیایی

ارتفاع

(درجه)

(درجه)

(متر)

۵۴/61۳

1۹۸۹
1۵۳۷

نام ایستگاه  -استان

کد ایستگاه

مهریز  -یزد

MEH

۳1/۳۹۰

چیک چیک  -یزد

CHK

۳۲/۲۴۴

۵۴/۴۰۸

بافق  -یزد

BAF

۳1/۵۹۰

۵۵/۵6۷

1۴1۵

رامشه-اصفهان

RAM

۳1/۸۰۹

۵۲/۳۸۲

۲۰۰۰

زفره-اصفهان

ZEF

۳۲/۸۹6

۵۲/۳۲۹

۲۳۲۰

سراوان-سیستان وبلوچستان

SRV

۲۹/۳۸1

۵۳/1۰۴

۲6۸۸

بندرعباس

BNDS

۲۷/۴۴۹

۵6/۵۴۰

۴۴۹/۲۷

زمینلرزة ۲۰1۰منطقة ریگان با بزرگای :6/۴
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(الف)

(ب)
ﺷکﻞ (.۹الف) شکل موج زمینلرزه ثبت شده در اﯾستگاه  BAFو (ب) جابهجاﯾی براگ برحسب زمان زمینلرزه در بازة زمانی  ۲۶۸۴تا  ۲۶۸۸ثانیه ثبت شده
است.

با توجه به شکل موج که در ایستگاه  BAFگرفته شده
است ،بیشترین جابهجایی دامنه در بازة  ۴۴تا  ۴۵و در دقیقة

لحظه پاسخ لرزهنگار دارای بیشترین جابهجایی براگ؛
حدود  ۲۹/۲۹نانومتر ،است.

 ۴۴/7مشاهده میشود که در نزدیکی همین لحظه پاسخ

با توجه به شکلهای  ۹تا  ۱۱بیشترین جابهجایی

لرزهنگار دارای بیشترین جابهجایی براگ؛ حدود 3۰/68

براگ زمینلرزه ریگان با بزرگای  6/۴حدود  ۲۹/۲۹تا

نانومتر ،است.

 3۱/۰۴نانومتر است .بنابراین پاسخ لرزهنگار بهازای

با توجه به شکل موج که در ایستگاه  MEHگرفته شده
است ،بیشترین جابهجایی دامنه در بازة  ۴۴تا  ۴۵و
بهترتیب تقریباً در دقیقة  ۴۴/67مشاهده میشود که در
نزدیکی همین لحظه پاسخ لرزهنگار دارای بیشترین
جابهجایی براگ؛ حدود  3۱/۰۴نانومتر ،است.

ایستگاههای متفاوت نزدیک بهیکدیگر بوده است.
زمینلرزه منطقه سراوان در سال  ۲۰۱3با بزرگای 7/8
(شکل .)۱۲
با توجه به شکل موج که در ایستگاه  RAMگرفته شده
است ،بیشترین جابهجایی دامنه در بازة  ۱3تا  ۱۴و تقریب ًا

با توجه به شکل موج که در ایستگاه  CHKگرفته شده

در دقیقة  ۱3/۲6مشاهده میشود که در نزدیکی همین

است ،بیشترین جابهجایی دامنه در بازه  ۴۵تا  ۴6و تقریبا

لحظه پاسخ لرزهنگار دارای بیشترین جابهجایی براگ؛

در دقیقه  ۴۵/۲۰مشاهده میشود که در نزدیکی همین

حدود  ۲/38نانومتر ،است.
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(الف)

(ب)
ﺷکﻞ (.1۰الف) شکل موج زمینلرزه ثبت شده در اﯾستگاه  MEHو(ب) جابهجاﯾی براگ برحسب زمان زمینلرزه در بازة زمانی  79/۲۶9۱تا  95/۲۶95ثانیه
ثبت شده است.

(الف)

(ب)
ﺷکﻞ (.11الف)شکل موج زمینلرزةثبت شده در اﯾستگاه  CHKو (ب)جابهجاﯾی براگ برحسب زمان زمینلرزه در بازة زمانی  ۲7۴۸تا  ۲75۴ثانیه ثبت شده
است.
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(الف)

(ب)
ﺷکﻞ (.1۲الف)شکل موج زمینلرزه که در اﯾستگاه  RAMثبت شده و (ب)جابهجاﯾی براگ برحسب زمان زمینلرزه در بازة زمانی  ۸/7۸5تا  799ثانیه ثبت
شده است.

(الف)

(ب)
ﺷکﻞ (.1۳الف)شکل موج زمینلرزة ثبت شده در اﯾستگاه  SRVو (ب)جابهجاﯾی براگ برحسب زمان زمینلرزه در بازة زمانی  7۰۱تا  7۸5ثانیه ثبت شده
است.

با توجه به شکل موج که در ایستگاه  SRVگرفته شده

در دقیقة  ۱۴/۵۰مشاهده میشود که در نزدیکی همین

است ،بیشترین جابهجایی دامنه در بازة  ۱۲تا  ۱3و تقریباً

لحظه پاسخ لرزهنگار دارای بیشترین جابهجایی براگ؛

در دقیقة  ۱۲/6مشاهده میشود که در نزدیکی همین لحظه

حدود  ۲۲/3۹نانومتر ،است.

پاسخ لرزهنگار دارای بیشترین جابهجایی براگ؛ حدود
 ۲۴/3۹نانومتر،است.
با توجه به شکل موج که در ایستگاه ZEFگرفته شده
است ،بیشترین جابهجایی دامنه در بازة  ۱۴تا  ۱۵و تقریباً

با توجه به شکلهای ( )۱۲تا ( )۱۴بیشترین جابهجایی
براگ زمینلرزه سراوان با بزرگای  7/8حدود  38/۲تا
 3۹/۲۴نانومتر است .بنابراین پاسخ لرزهنگار بهازای
ایستگاههای متفاوت نزدیک بهیکدیگر بوده است.
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طبق شکلهای  ۹تا  ۱۴میتوان نتیجه گرفت ،هر

شده است ،بیشترین جابهجایی دامنه در بازة  ۱۴تا  ۱۵و

زمینلرزه تقریباَ در همان لحظه بیشترین دامنه را داشته که

تقریباً در دقیقة  ۱۴/۲۱مشاهده میشود که در نزدیکی

لرزهنگار توری براگ بیشترین جابهجایی براگ را آشکار

همین لحظه پاسخ لرزهنگار دارای بیشترین جابهجایی

ساخته ؛ و پاسخ ایستگاههای متفاوت نزدیک بهیکدیگر

براگ؛ حدود  ۲/۲۵نانومتر ،است.
همانگونه که مشاهده میشود هر سه زمینلرزه در

بوده است.
زمینلرزة منطقة ریگان در  ۲۰۱۱با بزرگای ( 6/۰شکل

یک لحظه دارای بیشترین جابهجایی براگ هستند و هرچه

.)۱۵

بزرگای زمینلرزهها بیشتر میشود جابهجایی براگ نیز

با توجه به شکل موج که در ایستگاه  BNDSگرفته

(الف)

(ب)
ﺷکﻞ (.1۴الف)شکل موج زمینلرزه که در اﯾستگاه  ZEFثبت شده و
(ب)جابهجاﯾی براگ برحسب زمان زمینلرزه در بازه زمانی
 795تا  ۸7۰ثانیه ثبت شده است.

افزایش مییابد.

(الف)

(ب)
ﺷکﻞ ( .1۵الف) شکل موج زمینلرزه ثبت شده در اﯾستگاه  BNDSو
(ب)جابهجاﯾی براگ برحسب زمان زمینلرزه در بازة زمانی
 ۸5۱/۱تا  ۸55/۶ثانیه ثبت شده است.

 .5نتيجهگيری

لرزهنگار اهمیت دارد ،ﻋامل میرایی است .هرچه ﻋامل

در این پژوهش با کمک توری براگ فیبر نوری و با

میرایی به صفر نزدیکتر باشد ،جواب (جابهجایی دامنه

استفاده از فلز ارتجاﻋی ،امکانسنجی طراحی دستگاهی

طول موج براگ ،کُرنش) افزایش دامنه مییابد و در

بررسی شد که بتواند زمینلرزه را ثبت کند.برای آنکه

نزدیکی یک ،نوسان به حداقل میرسد .بهترین حالت،

دستگاه بتواند امواج زمینلرزه را ثبت کند ،باید بسامد

حالتی است که ثبت لرزهای ،نوسان زیادی نداشته باشد.

ارتعاش طبیعی آن به بسامد امواج زمینلرزه نزدیک باشد

براساس نتایج بهدست آمده ،ﺿریب میرایی  ۰/6برای این

که در این پژوهش ،بسامد طبیعی دستگاه به مقدار 7/8

دستگاه لرزهنگار در نظر گرفته شده است.

هرتز بهبود یافت.
ﻋالوه بر بسامد طبیعی ،پارامتر دیگری که در دستگاه

همچنین ،این لرزهنگار قسمتی از امواج زمینلرزه را
که دارای بسامدی نزدیک به بسامد طبیعی هستند با
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بیشترین دامنه و بدون اِﻋمال تاخیر فازی ،بهخوبی ثبت

لحظه بیشترین جابهجایی براگ را نمایش میدهد که

میکند.

مقدار آن در ایستگاههای متفاوت ،نزدیک به یکدیگر

مطابق خمهای کُرنش و جابهجایی دامنه طول موج

است.

براگ برحسب بسامد سه زمینلرزة متفاوت که بهصورت

طبق نتایج بهدستآمده هرچه بزرگای زمینلرزه

مقایسهای آورده شد ،میتوان نتیجه گرفت که دردو

افزایش یابد ،بیشترین جابهجایی براگ نیز افزایش مییابد.

نمودار از سه زمینلرزة متفاوت ،تغییرات شبیه بهیکدیگر

پس دستگاه را میتوان با داشتن چند زمینلرزه از مناطق

است .درواقع دستگاه لرزهنگار توری براگ فیبر نوری

گوناگون و با بزرگای متفاوت واسنجی (کالیبره) کرد.

بهازای همة زمینلرزهها در بسامدهای  ۰تا  8۵هرتز ،دارای

با توجه به نتایج قابلقبول پردازشهای صورت گرفته

پاسخ است .درواقع دستگاه در هنگام رسیدن امواج

در این پژوهش و وجود مواد اولیه (توری براگ فیبر

زمینلرزه ،بسامد معینی از باند ﻋبوری را تقویت و ثبت

نوری ،فلز ارتجاﻋی) پیشنهاد میشود در طرحهای

میکند.

پژوهشی آینده ،نسبت به ساخت ﻋملی این دستگاه اقدام

با مقایسة شکل موج زمینلرزهها در ایستگاههای
متفاوت با شکل موج توری براگ به این نتیجه میرسیم
که هر زمینلرزه در هر ایستگاه در یک لحظه دارای
بیشترین دامنه است .لرزهنگار توری براگ نیز در همان
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Summary
In this study, we have theoretically investigated designing possibility of a seismometer using Fiber Bragg Grating
(FBG) and Metal Bellows pairs attached on a mechanical system. This new seismometer can record earthquakes
according to sensitivity of fiber optic to changes in physical parameters such as stress and strain. Firstly, in order to
understand the quantity and quality of sensor performance, with a mathematically brief description, the effect of stress
and strain on the FBG reflection spectrum is examined. FBG is an intrinsic sensing element which can be photoinscribed into a silica fiber. The basic principle of this operation commonly uses FBG based sensor system. The
operation is monitoring of the shift in wavelength of the Bragg signal following changing in stress, strain and also
temperature. The Bragg wavelength, or resonance condition of a Grating, is
(1)
Bragg  2neff 
The wavelength of the optical signal reflected by the Bragg Grating depends on the FBG physical parameters ( neff the
fiber's effective refractive index, and  is the wave length of the FBG). These parameters are changed if the Grating
is subjected to mechanical deformation or temperature variation. The measured strain response at constant temperature
is
(2)
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Bragg  0.78B

The structure of the seismometer consists of an inertial mass, supported by a L-shaped aluminum cantilever beam, connected
to the structure base by metal bellows and an FBG element. In case of ground acceleration, the inertial mass moves in the
vertical direction, imposing a compressed or stretch of the optical fiber. This deformation induces variation on the FBG Bragg
wavelength. From the system work-energy concept analysis, the seismometer undamped natural frequency can be written as:
f0 
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with natural frequency about 7.8 Hz. Ideally, we can consider a seismometer as a black box whose input is ground
motion (represented by a kinematic variable: displacement, velocity or acceleration) and its output is displacement
Bragg wavelength. Assuming a ground acceleration , x(t )  A eit , by using the frequency range of 2011 (MW 6.0) Rigan
g

earthquake waveform, strain (5) and displacement of amplitudes Bragg wavelength (6) and phase change (7) for
different angular frequencies and amplitudes of the ground acceleration (for different damping coefficient 0.4, 0.6, 0.8,
1) are obtained. The relationships between them are investigated and for different angular frequencies, they are plotted
and compared.
(5)
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As   0 (undamped), the solution has an increasing amplitude as   0 , which is called resonance. If 
1 (under
damped), the signal tend to ring at near seismometer period. For   1 the signal is critically damped and oscillation is
minimized. For 
1 (overdamped), no oscillations occur, but the mass returns to rest more slowly. The possibility of
designing a seismometer is investigated which works in near critical damping (0.6, optimal damping coefficient) which records
a part of earthquake waves with frequency close to the natural frequency of the seismometer with the maximum amplitude
and without phase-shift. Also, to prove performance and ability of seismometer with the mentioned method two other
earthquakes, 2010 (MW 6.4) Rigan earthquake and 2011 (MW 7.8) Saravan earthquakes were investigated. Also each of the
above events recorded and processed at the same time by several seismic stations and compared with seismometer Fiber Bragg
Grating. A seismometer which uses Fiber Bragg Grating has a few number of advantages such as immunity to electromagnetic
interference, their capability to transmit signal over long distance without any additional amplifiers, highly accurate and digital
output, lighter weight, high sensitivity, low power consumption, lower cost and a wide range of dynamics.
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