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   چكيده
باشد، كه اين اي ميدهد كه جنبش زمين در نزديك گسل داراي خصوصيات ويژههاي گذشته نشان ميتجربه زلزله

است كه حركات زمين در مناطق ها نشان دادهاوت است. بررسيفمشخصات با حركت زمين در مناطق دور از گسل مت
باشد.از طرف ديگر كاهش ميار گونه و جابجايي ماندگه پالسگيري شكست، ضربجهت گسل تحت تاثير عوامل نزديك

سازد. فاوت مينيز مت كثر شتاب لرزه، خصوصيات فركانسي حركت آزاد زمين راكانون زلزله عالوه بر افزايش حدافاصله تا 
اي اي و خاكي از اهميت ويژههاي سازهاي مدلواند در تحليل لرزهتها ميبندي آنها و دستهبنابراين شناخت اين نوع لرزه

اي شود و در پايان بردور پرداخته ميميدان هاي ميدان نزديك و هاي لرزهبرخوردار باشد. در اين پژوهش به بيان ويژگي
  شود.اي پرداخته ميبندي براي اين دو گروه لرزهبندي و استفاده محققين به بيان دستهجمع

  

  گيري شكست، گسلشجهتنگاشت، ميدان نزديك، ميدان دور، شتاب كليدي: هايواژه
 

   مقدمه -١
 بـوده گسـل كـم يـكنزد هايزلزله ثبت امكان جهان سراسر در نگاريلرزه هايدر ساليان گذشته به علت تراكم كم شبكه

 در هازلزلـه از متعـددي هايتنگاشـ امروزه نگاري،لرزه هايدستگاه پيشرفت و افزايش نگاري،لرزه هايشبكه گسترش با. است
ر گرفتـه هيماليـا قـرا -خيز جهان موسوم به آلپروي يكي از دو كمربند لرزه از طرفي ايران برد. وجود دار مختلف هايموقعيت

هي آورد. با نگـامي اي به بارسازد و تلفات و خسارات عمدهي مخرب بخشي از كشور را ويران ميازلزلهو هر از چند گاهي است 
ن يـابـا توجـه بـه  اند.گردد كه بسياري از شهرهاي ايران در نواحي نزديك به گسل واقع شدهبه نقشه ايران به خوبي معلوم مي

ن زا (نزديك گسل)، رفتاري متفـاوت از خـود نشـاهاي موجود در نزديكي منبع لرزهموضوع كه در هنگام وقوع زلزله، ساختمان
 اي چنين خطراتـيبايد برها بوده و هاي كشور در معرض خطر اين نوع از زمين لرزهاي از ساختمانش گستردهدهند، لذا بخمي

  طرح شوند.

  كينزد دانيم هايمشخصات زلزله -٢
از  هانامهنيياز آ يدور متفاوت است. برخ دانيم هايبا مشخصات زلزله ايبه طور عمده ك،ينزد دانيم هايمشخصات زلزله

 كيحوزه نزد هايانجام شده، آثار زلزله قاتياما تحق دانند،يم لومتريك ١٥محدوده را كمتر از  نيا ٣يس يب وينامه  نييجمله آ
  .اندكرده گزارش زا،از منبع لرزه يلومتريك ٥٠ را تا فاصله

                                                 
١ Near Field 
٢ Far Field 
٣ UBC 199 
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  ميدان نزديكزلزله هاي افقي خصوصيات مولفه -٢-٢
 رايز م،يواژه توجه داشته باش نيبه مفهوم ا يستيبا محدوه فوق،بت شده در ث يركوردها يبرا ميدان نزديك واژه كاربرد در

 و تغيير گاههت انتشار شكست نسبت به ساختسازوكار شكست، ج به عواملي مانندمحدوده  ، مقدار دقيق اينعالوه بر فاصله
 ياضربه ييو جابجا ١پذيري شكستت. اين پارامترها باعث ايجاد دو اثر جهاستهاي دائمي ناشي از لغزش گسل وابسته مكان

  .شوندمي ٢ماندگار زمين

  گيري شكستاثر جهت -١-٢-٢
در زمان شروع شكسته شدن . است ٤روندهپذيري پسو جهت ٣روندهپذيري پيششامل دو اثر جهت شكست يريپذجهت
انتهاي گسل و يا  يا سمت ابتداهب تگيامتداد گسل ايجاد شده و بسته به محل آغاز گسيخ دراي از نقطه گي، شكستيك گسل

پذيري جهت ،گاه باشدساختآن به سمت . در اين حالت اگر انتشار شكست گسل و جهت لغزش ابدييهر دو جهت گسترش م
نزديك بودن سرعت انتشار شكست به سرعت  شود كه دليل آنمي يپالساين پديده سبب ايجاد كه  ،دهدرونده رخ ميپيش
شكل . در استسرعت شكست كمي كمتر از سرعت موج برشي  طور معمولبه. است زديك منبع زلزلهبرشي در سنگ ن موج
انرژي زلزله در هر شكست در طول گسل متراكم شده و نهايت با يك پالس ارتعاشي بزرگ همراه با موج برشي به سمت  ١-١

شود. بر امتداد گسل در آغاز نگاشت ظاهر مي ) در جهت عمودبه يكبارهپيش رفته و به صورت يك مولفه پالسي ( Bگاه ساخت
داراي مدت زمان كوتاه، با يك پالس ويژه با دامنه زياد و دوره تناوب متوسط تا بلند هستند.  طور معمولبهها اين گونه نگاشت
در اين حالت  ،باشد گاهساخت) و انتشار شكست به سمت دور شدن از Site Aلرزه (زمين گاه در نزديكي مركزچنانچه ساخت

هاي متعدد با رونده داراي مدت زمان بيشتر و پالسپذيري پسلرزه در حالت جهتدهد. زمينرونده رخ ميپذيري پسجهت
ميدان هاي در زلزله شود.كه انرژي زلزله در طول مدت ارتعاش پراكنده ميدوره تناوب كوتاه و دامنه كوچك بوده بطوري

شود در ابتداي نگاشت يك و اين مسئله باعث مييافته گاه انتشار شكست به سمت ساختابتدا موج برشي و سپس  نزديك
رونده در جهت عمود بر امتداد گسل ديده پذيري پيشهاي ناشي از جهتافقي با دامنه زياد در ابتداي نگاشت شبه پالسموج 
 ٥تا نقطه  شروع و Aگاه ساختيك به نزد ١شكست از نقطه  بوده،ت انتشار شكست از چپ به راست جه ١شكل در  .شود

اثر  A گاهساخترونده و در پذيري پيشاثر جهت B گاهساختيابد. در اين حالت در ادامه مي B گاه ساختنزديك به 
در  B گاهساختبه صورت پراكنده در طول مدت ارتعاش در  A گاهساختشود. انرژي زلزله در رونده ديده ميپذيري پسجهت

  .]١[ گرددارتعاش بوسيله يك پالس با دامنه بزرگ اعمال ميابتداي 

 
  ]١[اثرات ناشي از جهت شكست گسل- ١شكل 

                                                 
١ Rupture Directivity 

٢ Filing Step 

٣ Directivity Forward 

٤ Directivity Backward 
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 ستگاهياست. ركورد ا)، نشان داده شده١٩٩٢از زلزله لندرز ( يشكست ناش تيو موقع١ لندرز هينقشه ناح ٢شكل در 
رونده) شيپ يدارتپالس بزرگ (به علت اثرات جه كيقرار دارد، از  يختگياز صفحه گس يلومتريك ١/١كه در فاصله  ٢السرن

 يداربه علت اثرات جهتركت با دامنه كوتاه و بلند مدت (ح كياز   ٣يرجوشات ستگاهيكه ركورد ا يشده است. در حال ليتشك
  .]٢[ استشده لتشكي) روندهپس

 
  ]٢[ موقعيت شكست ناشي از زمين لرزه لندرز ونقشه ناحيه لندرز  -٢شكل 

 ستگاهيرونده (اشيشكست پ يريگ) در محدوده مربوط به جهت١٩٩٢ز (ثبت شده در زلزله لندر يركوردها ٣شكل  در
واژه ركورد  كه يزمان نيبنابرا. استجوشان) نشان داده شده ستگاهاي( روندهشكست پس يريگجهت ٤شكل در  السرن) و

 يكيدر فاصله نزكورد دثبت ر ستگاهيهستند كه عالوه بر آن كه ا ييمنظور ركوردها رد،يگيمورد استفاده قرار م ميدان نزديك
 روندهشيست پشك يريجهت گ ريدر مس زيثبت ركورد ن ستگاهيا يريقرارگ تينسبت به مركز زلزله قرار گرفته است، موقع

  .]٣[د باش

                                                 
١ Landers 
٢ Lucern 
٣ Joshua Tree 
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  الف) 

  ب) 

  ج) 
  ]٣[جايي سرعت ج)جابالف) شتاب ب) روندهشيشكست پ يريگمحدوده جهتدر  لرزه لندرز نيزم يزمان خچهيتار -٣شكل 
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  الف) 

  ب) 

  ج) 
  ]٣[ابجايي الف) شتاب ب)سرعت ج)ج روندهسشكست پ يريگمحدوده جهتدر  لرزه لندرز نيزم يزمان خچهيتار -٤شكل 

 گونه با پريود بلندثر پالسا -٢-٢-٢
كه  يانل، زمشكست گس ريمس يدر قسمت جلو ياثر امواج برش شتريتجمع ب ليكه در بخش قبل اشاره شد، به دل طوريهمان

حركت  كيد آمدن باعث به وجو ابد،ييانتشار م تيسا ايو  ستگاهيبه سمت ا يبرشبه سرعت امواج  كينزد يشكست با سرعت
شتاب،  يزمان خچهيتار ٥شكل  .گردديگسل م كينزد هايستگاهيشده در ا بتث يركوردها يبلند در ابتدا وديگونه با پرپالس

) را نشان ١٩٩٥) و كوبه (١٩٩٤( جيرنورث  هايلرزهنيگسل مربوط به زم كيثبت شده در نزد يركوردها ييسرعت و جابجا
  .]٣[ است صيضوح قابل تشخوبه  ميدان نزديك يركوردها يگونه در ابتداها، حركت پالسشكل ني. با توجه به ادهديم
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  ب)  الف)                                               

  ]٣[ ٢ب)كوبه ١الف) نورث ريج روندهسشكست پ يريگمحدوده جهتدر  لرزه لندرز نيزم يزمان خچهيتار -٥شكل 

  ٥GDPو  ٤PGV، ٣PGAي باال ريمقاد -٣- ٢-٢
ميدان  ينسبت به ركوردها PGDو  PGA ،PGV يباال ريوجود مقادميدان نزديك،  ياز مشخصات مهم ركوردها گريد يكي

 نهيشيب يباال ري. وجود مقاد]٤[ ابدييم شيافزا PGAو  PGV ريمقاد م،يشو تركي. هر چه به مركز زلزله نزدباشديم دور
قرار گرفته  هايو خسارت باال در سازه ياعث بروز خراب، بميدان نزديك يدر ركوردها نيجنبش زم ييشتاب، سرعت و جابجا

 هايلرزهنيزم ييشتاب، سرعت و جابجا يهانگاشت ٦شكل . گردديمحدوده، مخصوصاً در امتداد عمود بر گسل م نيدر ا
و  GDP ،PGV ريمقاد يدارا ،ميدان نزديك يركوردها يهايژگيبا و جريلرزه نورثني. زمدهديم را نشان ٦و تفت جينورث ر
PGA عالوه بر آن نسبت ]٤[ باشديم ست،ين ميدان نزديك يركوردها يهايژگيو ينسبت به زلزله تفت كه دارا يتربزرگ .

PGA/PGV ٥[دارد  ميدان دور يبا ركوردها سهيدر مقا يتربزرگ ريمقاد ميدان نزديك يدر ركوردها[. 

                                                 
١ Northrige 
٢ Kobe 
٣ Peak Ground Accelaration 
٤ Peak Ground Velocity 
٥ Peak Ground Displacement 
٦ Taft 
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  )ب                                     الف)                                                                                                     

  ]٤[الف)تفت ب)نورث ريچ زلزله  يزمان خچهيتار -٦شكل 
 

  جابجايي ماندگار -٤-٢-٢
 نيماندگار زم ياضربه ييجابجا آنكه  شودزلزله ديده مي وقوعاز  ماندگاري هاييجابجاي ميدان نزديكهاي لرزهزمين در
غيير ت ٧شكل  مطابق دهد.در فواصل زماني مجزا در چند ثانيه در طي لغزش گسل رخ مي هااين تغيير مكان .گوينديم

رو بطور يناز ا است. شكست يريپذعمود بر جهتو در جهت لغزش گسل  ،نيماندگار زم ياهضرب يياز جابجا شينا ياهمكان
- جهت از لغز، پالس ناشي هاي امتدادشوند. در گسلشكست تركيب نمي يريپذديناميكي ناشي از جهت هاييعمده با جابجاي

سل رخ گوازي با لغزش مدر جهت  نيزم ياضربه ييمكان جابجا ييرلغزش گسل بوده و تغ در جهت عمود بر روندهشيپ يريپذ
رخ  در جهت موازي برلغزش گسل ياضربه ييعمود و تغييرمكان جابجا يريپذپالس جهت لغز مولفه دهد. درگسلش شيبمي
  .]٦[ دهندمي

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الف)      ب)  

  ]٦[ ب) امتداد لغز الف)شيب لغز گسلش انواع يبرا نيزم ماندگار ياضربه ييجابجا و يريپذجهت براي پالس يهاجهت -٧شكل 
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  ميدان نزديكهاي قائم زلزله مولفه اتيخصوص -٣-٢
اج برشي ايجاد شده است. اگر جابجايي گسل فقط افقي باشد، امو  Sو امواج برشي P واسطه امواج فشاريم زمين بهلرزش قائ

. از ي قائم استوج برشازنوع امواج برشي افقي است و چنانچه جابجايي گسل فقط قائم باشد، امواج برشي ايجاد شده از نوع م
د. تحقيقات ست؛ امواج برشي افقي و عمودي همواره وجود دارنافقي و قائم جايي كه جابجايي گسل تركيبي از جابجايي اآن

نگاري، بسيار نزديك به گسل بوده و گسل كه ايستگاه لرزهاست، مگرآن  Pنشان داده كه اكثر ارتعاش قائم زمين متعلق به امواج
 . ]٧[ موج برشي قائم است نيز از نوع نرمال و يا معكوس باشد كه در اين صورت اكثر ارتعاش قائم متعلق به

 كيحوزه نزد يهاركورد زلزله يهامؤلفه -٤-٢

(دو  ت متعامددر سه جه يرگياندازه هايستگاهيشده در ا هيتعب يهاهنگام وقوع زلزله توسط شتاب نگاشت نيجنبش زم
ت در جه يگريدو  امتداد گسل يمواز يافق يهامؤلفه نياز ا يكي. گردديدر امتداد قائم) ثبت م يكيو  يمؤلفه در امتداد افق

به  هيعموًال شبلفه از ركوردها ممؤدو  ني، اميدان دور هايزمين لرزهثبت شده در  يدها. در ركورباشديعمود بر امتداد گسل م
 كه يياز آنجا برابر است. باًيرمربوط به هر دو مؤلفه تق يهاييجاشتاب، سرعت و جابه نهيشيب ريمقاد ني. همچنباشنديهم م

و  باشد،يگسل م ريبه سمت محور عمود بر مس ليامتم رونده،شيشكست پ ريدر قسمت مس يتجمع آثار اكثر امواج برش
 يتررگبز ريقادم، مؤلفه عمود بر گسل از ميدان نزديك يگسل در ركوردها يبرش جاييجابه يشعاع يالگو ليبه دل نيهمچن

رعت و س يزمان خچهي. تارباشديبا گسل برخوردار م يمواز يهانسبت به مؤلفه جاييجابه نهيشيشتاب و ب نهيشيب يبرا
ان داده شده نش ٩شكل گسل در ي باو مؤلفه مواز ٨شكل در  گسلمؤلفه عمود بر  ي) برا١٩٩٤( جيزلزله نورث ر ييجابجا

سل گ ياز مؤلفه مواز ترديشد اريمؤلفه عمود بر گسل بس جاييسرعت و جابه ريمقاد شود،مي مشاهده كه طوراست. همان
 .]٣[ باشديمهود مؤلفه عمود بر گسل كامالً مش جاييسرعت و جابه يهااثرات پالس گونه در ركورد ني. همچنباشديم

 
  ]٣[ نورث ريج عمود برگسللرزه  نيزم يزمان خچهيتار -٨شكل 
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  ]٣[نورج ريج موازي با گسللرزه  نيزم يزمان خچهيتار -٩شكل 

 

  ميدان نزديكهاي پارامترهاي موثر در زلزله -٥-٢
ين اندگار زماي مپذيري شكست و جابجايي ضربه، جهتميدان نزديك شامل دو پارامترهاي افقي زلزله خصوصيات مولفه

جهت  ت شكست وارامتر زاويه بين جهوابسته به دو پارامتر است. اولين پ ١٠شكل پذيري براساس . تغييرات جهتباشدمي
شود؛ استفاده مي هاي شيب لغز از سلگو براي  هاي امتداد لغز از گاه است؛ كه براي گسلامواج زلزله از گسل به ساخت

ز هاي امتداد لغز اگاه قرار دارد؛ كه براي گسلدومين پارامتر بخشي از سطح شكست گسل است كه بين كانون زلزله و ساخت
X لغز از هاي شيب و براي گسلY شود. استفاده مي  
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  ب)                             الف)  
  ]٨[)امتداد لغز پذيري شكست الف)شيب لغز بپارامترهاي موثر بر اثرات جهت -١٠شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران  
  دانشگاه تهران –تهران 

  ١٣٩٧مرداد  ماه 

 ١١

نموده است. مطابق بندي را طبقههاي اتفاق افتاده زلزله، بر اساس نوع لغزش ١PEERعالوه بر پارامترهاي فوق سايت 
لرزه استخراج توان پارامترهاي بيان شده را براي هر زمينبا توجه به محل سايت مورد نظر نسبت به محل گسلش مي ١١شكل 
  .بيان نموده است JBRو فاصله افقي سايت تا محل گسلش را با  RupR، كه فاصله سايت تا محل گسلش را با نمود

  ب)  الف)

  پ)
سمت   فاصله محل گسلش با توجه به نوع گسلش تا سايت مورد نظر الف)گسلش شيب لغز ب)گسلش امتداد لغز -١١شكل 

Hanging-wall سمت   پ)گسلش امتداد لغزFooting-wall    

 كينزد ميدان يهازلزله يبرا يانامه نييضوابط آ -٦-٢

تا  است كه زيگگفت انش اريزلزله ارائه شده است، بس هايتوسط انجمن نارهايو سم اتيكه در نشر يمطالعات جيبا توجه به نتا
رات اث ،ه گسلبنزديك ناطق م در واقع يمهندس يهاسازه ليو تحل يطراح يبرا ،ايلرزه هاينامهنييدر ضوابط آ ١٩٩١سال 

 ،ايجداساز لرزه يدارا يهاسازه يبرا ١٩٩١در سال  سيبيوي نامهنييبار آ نياست. اول نشدهلحاظ  نزمي گونهحركات پالس
 يتگغزش گسل، بسها تا گسل، بزرگا و آهنگ لسازه ايفاكتورها به فاصله ساختمان  نيكرد. ا يمنبع را معرف كينزد يفاكتورها

 يژگيگونه وپالس باور را به وجود آورد كه حركات نيو ژاپن، ا كايآمر هايدر زلزله نزمي گونهحركات پالس وقوع .دارد
 ايلرزه يقررات طراحمنبع را در م كينزد يفاكتورها ١٩٩٧در سال سيبيوينامه نييآ نياست. بنابرا ميدان نزديك هايزلزله

 يادر ضوابط لرزه فاكتورها نينمود. هرچند در نظر گرفتن ا يمعرف ياول سازهمتدا هايستميس يدارا هايساختمان يبرا
ر مورد د هاييياما همچنان نگران شود،يبه جلو محسوب م يگونه، گاماثرات حركات پالس تياهم يينامه، در شناسانييآ

 راحتي به را ساختمان اسخپ بر هاپالس ترااست كه بتوان اث زيشك برانگ اريضوابط وجود دارد. در واقع بس نيا نانياطم تيقابل
  در نظر گرفت. ،يخط كياالست يپاسخ طراح فيو با استفاده از ط ازيمورد ن هيبرش پا شيبا افزا

كوتاه  وديپر يواحبه ن بيبه ترت Nvو  Naمنبع  كينزد يرا با اعمال پارامترها ميدان نزديكاثرات  سييب وينامه  نييآ
 ١٥تر از فواصل كم يگسل برا كينزد ي. فاكتورهارديگيپاسخ شتاب، در نظر م في(سرعت) طمتوسط  ودي(شتاب) و پر

  .]٩[ شده است شنهاديسه نوع گسل پ يو برا لومتريك

  

                                                 
١ Pacific Earthquake Engineering Research Center 
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  نگاشت براساس پارامترهاي بيان شدهمحاسبه شتاب -٣
 گيرد. جهت بررسي اثراتي صورت ميتاريخچه زمان اال معموالً با استفاده از تحليلهاي با اهميت بطراحي و تحليل سازه

ها وجود در آن ميدان نزديكهاي لرزهشوند كه تاثيرات زمينهايي بايد در نطر گرفته نگاشت، شتابميدان نزديكهاي زلزله
ها، تعدادي زهبر روي رفتار سا ن دورميداو  ميدان نزديكهاي لرزهداشته باشند. بنابراين جهت بررسي و مقايسه اثرات زمين

ها لرزهاي استخراج اين زمينبر . الزم به ذكر است كهشودبيان مي ٢ و ١جداول كه در  ميدان دورنزديك و ميدان لرزه زمين
  .بر روي بستر سنگ واقع شده باشد بايد ايستگاه ثبت كننده

 ميدان نزديكهاي نگاشتشخصات شتابم -١ل جدو

  RJB نام ايستگاه نام رخداد
 

(Km) 

RRup  

 

(Km) 

Vs30 

 
(m/sec) 

 شدت زلزله

(MW) 

PGA  
 

(m/sec2) 
Tabas 
(1978) 

Tabas 1.79 2.05 767 7.35 0.86 

Loma Prieta 
(1989) 

Los Gatos 3.22 5.02 1070 6.93 0.44 

Landers 
(1992) 

Lucerne 2.19 2.19 1369 7.28 0.73 

Chi Chi 
(1999) 

TCU102 1.49 1.49 715 7.62 0.30 

Kocaeli 
(1999) 

Gebze 7.57 10.92 792 7.51 0.26 

Kocaeli 
(1999) 

Izmit 3.62 7.21 811 7.51 0.23 

L'Aquila 
(2009) 

L'Aquila - Parking 1.3 5.38 717 6.30 0.33 

 
  ميدان دورهاي نگاشتمشخصات شتاب -٢جدول 

  RJB نام ايستگاه نام رخداد
 

(Km) 

RRup  

 

(Km) 

Vs30 

 
(m/sec) 

 شدت زلزله

(MW) 

PGA  
 

(m/sec2) 
San Fernando 

(1971) 
Pasadena  

- Old Seismo Lab 
21.50 21.50 969 6.61 0.20 

Morgan Hill 
(1984) 

Gilroy  
- Gavilan Coll 

14.83 14.85 730 6.19 0.12 

Morgan Hill 
(1984) 

Gilroy Array #1 14.90 14.91 1428 6.19 0.098 

Loma Prieta 
(1989) 

UCSC 12.15 18.51 713 6.93 0.40 

Loma Prieta 
(1989) 

UCSC Lick 
Observatory 

12.04 18.41 714 6.93 0.42 

Northridge-01 
(1994) 

LA - Wonderland 
Ave 

15.11 20.29 1222 6.69 0.16 

Northridge-01 
(1994) 

Vasquez Rocks 
Park 

23.1 23.64 997 6.69 0.15 

Iwate-Japan 
(2008) 

IWT010 16.26 16.27 826 6.90 0.29 
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  نتيجه گيري -٤
ه موقعيت بكه با توجه  ايي از نقاط مختلف بدست آمده استهتاي، نگاشبا توجه به گسترش دانش بشري و ابزارهاي رايانه    

ي پذيري جهتارامترهاپ، و نبودهباشد. بايد توجه داشت كه اين تنها معيار تشخيص  ميدان نزديك يا ميدان دورتواند گسل مي
ا دو پالس داراي يك ي ديكيدان نزهاي مباشند. زلزلهمياي ماندگار زمين نيز از عوامل تاثيرگذار شكست و جابجايي ضربه

يد و طراحي با تحليل رايگردد. براي اين منظور بها به سازه اعمال ميپالس اي در اينهستند كه قسمت زيادي از نيروي لرزه
توان از جداول هاي اوليه ميعنوان دادهمورد نظر داشت كه تاثيرات اين پالس ضربه را در محاسبات وارد نمود. به ااين موضوع ر

  دور استفاده نمود. نگاشت ميدان نزديك و ميدانبراي انتخاب شتاب ٢و  ١
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