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سااایت ي مىثااع دادٌ َااای مرکااس تحمیمااات مُىذساای زلسلااٍ داوگاااٌ ترکااای کالیفرویااا کااٍ از مُاا  تااریه ي     

 رای اساتفادٌ از تا تُتریه مىاتع ريز ترای جست ي جاً   ممایساٍ ي اساتخراج رکاًرد َاای زلسلاٍ مای تاشاذ          

 ي يارد سایت شًیذ  یگان در سایت فًق ثثت وام کردٌامکاوات آن اتتذا تایستی تٍ صًرت را

https://ngawest2.berkeley.edu 

 

 

 يارد سایت شًیذ  2در سایت می تًاویذ ثثت وام کىیذ ي از گسیىٍ  1کٍ از گسیىٍ 

 شًیذ پس از ثثت وام ي تاییذ اعتثار ایمیاتان يارد سایت می 
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مشاخ  شاذٌ اسات تارای      2ي  1حال تا تًجٍ تٍ يريد شاما تاٍ ساایت َماوىاذ تصاًیر دي گسیىاٍ کاٍ تاا         

وساخٍ جُااوی ي زلسلاٍ َاای مختااه شاثکٍ ی جُااوی را         1استخراج رکاًرد زلسلاٍ مًجاًد اسات  گسیىاٍ      

وساخٍ شارق    2یىاٍ  از ایاه گسیىاٍ اساتفادٌ مای کىىاذ  گس      ي داوشاجًیان  ي معماً  مُىذسایه   شًد شامل می

ي  تاًدٌ ي مرکسی ایاا ت متحاذٌ تاا ريیکارد تحمیمااتی جذیاذی مای تاشاذ کاٍ شاامل خصًصایات زمایه             

ترای محممیه مىاساة اسات  حاال اگار تارای طراحای ساازٌ ي یاا پاريشٌ تحمیمااتی از زلسلاٍ َاای مىاساة              

 را اوتخاب کىیذ  1جُاوی می خًاَیذ استفادٌ کىیذ گسیىٍ 
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 No Scailingاگر ممیاس خاصای ماًرد و ار ویسات ي دادٌ َاای خاام تارای اداماٍ کاار ویااز داریاذ گسیىاٍ             

  تخاب کىیذ ورا ا

  مشخصاات   واام کشاًر خاا      واام ريیاذاد زلسلاٍ     مشخصاات مختافای م ال    تفادٌ ازحال می تًاویذ تا اسا 

 کىیذ کٍ در ادامٍ تًضیح دادٌ شذٌ است  دادٌ َایی را استخراج لرزٌ ای ي فىی زلسلٍ
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ٍ       1گسیىٍ  زیردر تصًیر  ٍ   کاذ اختصاصای ساایت تارای َار زلسلا جسات ي جاً تاا ريیاذاد خاا        2 گسیىا

َ  3ي      گسیىااٍ   Bamم ال   واً  گساال مااًرد و اار    4  گسیىااٍ ثثات شااذٌ  زلسلااٍ ی کااٍ رکااًردوااام ایساتگا

ٍ    6تسرگای زلسلٍ  گسیىاٍ   5گسیىٍ    داشاتٍ تاشاذ  د لات تار وسدیکای ي ديری     مای تًاواذ   فاصااٍ از گسال کا

کاٍ وشاان دَىاذٌ ماًج ترشای در وتیجاٍ رفتاار ي واً           8گسیىاٍ   محذيدٌ از محال شکسات گسال     7گسیىٍ 

 9گسیىاٍ   َاا تارای تحایال ي طراحای ساازٌ َاا مُا  اسات         ًردرک بساختگاٌ را وشان می دَاذ ي در اوتخاا  

    ٍ ٍ تایساتی تًجاٍ گاردد    در طراحای َاا حتماا    زمان ديام یا مذت زماان ماًثر زلسلاٍ کا پاالس یاا    11   گسیىا

 ٍ مُا  اسات ي در   وحاًٌ رفتاار محتاًی فرکاوسای را وشاان دادٌ ي در ماًارد شاىاخت حاًزٌ زلسلاٍ           ضرتٍ کا

  تیشیىٍ تعذاد رکًردَایی کٍ ومایش دادٌ شًد  11وُایت گسیىٍ 
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 اس مًارد رکر شذٌ را می تًاویذ داواًد کىیذ تا تًجٍ وتایج جست ي جً رکًرد َای دلخًاٌ تر اس

 

 وً  رکًرد يجًد دارد :  3در فایل َای داواًد شذٌ 

 AT2 تر اساس شتابرکًرد 

 DT2   رکًرد تر اساس جاتجایی

 VT2  رکًرد تر اساس سرعت

مًلفاٍ لاای  زلسلاٍ مای تاشاذ        Vکاٍ مًلفاٍ َاای افمای زلسلاٍ       Lي  Tَمچىیه فایل َای دارای مًلفاٍ َاای   

ٍ  3کٍ در تعضی رکًرد َا شایذ تاا واام َاای دیگاری داوااًد شاًوذ يلای حتماا          رکاًرد   3تار اسااس    مًلفا

 خًاَذ تًد  تا  مًجًد

کیااًمتر از   11دارای فاصااٍ کمتار از    -1مُ  : زلسلٍ حاًزٌ وسدیاک تاٍ زلسلاٍ ای گفتاٍ مای شاًد کاٍ          وکىٍ

 دارای پالس در محتًی فرکاوسی تاشىذ  -2کیاًمتر(  21گسل )در ترخی آییه وامٍ َا 

تایساتی دلات زیاادی کارد تاا تماامی        ترای تحایال ي طراحای تاریخچاٍ زمااوی     تىاترایه در اوتخاب رکًردَا

 شرایط تا رکًرد مًرد و ر شما َماَىگ تاشذ 

 پایان لسمت ايل

 سُىذ صادلی ممذمی

sahand.sadeghi.ssm@gmail.com 

sahand-sadeghi.blog.ir 

تعاذی تًضایحات ي فایال َاای آماادٌ ساازی رکًردَاای زلسلاٍ تارای تحایال ساازٌ َاای              َاای  در لسمت

 مذل شذٌ طثك آییه وامٍ َا تًضیح دادٌ خًاَذ شذ 
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