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:تشريح سيستم
و يا لرزش هـ و يـا حركـت هـاي امروزه سيستم هاي مختلف جهت تشخيص امواج سطحي حاصل از زلزله ا

و. سطح زمين ساخته شده است و رفـت و يا فعاليت هاي فيزيكي روي سطح زمين از قبيل تـردد امواج زلزله
و تـشخيص داد  و يـا. آمدها را مي توان توسط دستگاه هاي مختلفي حس نمود  سنـسورهاي زلزلـه نگـاري

Geophone و ايـن. برخـوردار مـي باشـند قيمـت هـاي متفـاوتي بدليل حساسيت هاي مختلف از اهميـت
تا5.0سنسورها از فركانس هاي مختلف از حدود   هرتز بدليل كاربردهاي مختلف در زلزله نگـاري،20 هرتز

و گاز استفاده مي شـود و يا اكتشاف نفت و سـاخت يـك نـوع. اكتشاف معادن در ايـن مقالـه روش طراحـي
ب كاربرد خاص آن تشريح گرديده كه سنسور با   هرتز بوده كه كـاربرد خـاص 4,5ا فركانس معين يك حسگر

و نوع تردد را مـشخص مـي كنـد ايـن. آن در زمينه شناسائي ترددهاي مختلف در يك محيط فيزيكي بوده
ي  و5سيسم قادر است تا فاصله و يـا تنـد را ثبـت  متري از سنسور امواج سطحي ناشي از حركـت آهـسته

.تشخيص دهد
: اجزا وعملكرد سيستم

ي كنترل كننده BNC كانكتور-1  جهت ارسال سيگنال به جعبه
ي زير-2 ي كنترل آن با مشخصه : جعبه
و  LEDيك-3 و توان سيگنال دريافتي حاصل از حركت فرد بر روي زمين  سبز رنگ جهت نمايش قدرت

آسي است كه در صورت عبور دامنه آن اين سيگنال خروجي پردازش شده سيگنال ورود تانه روشن از حد
. ميشود

 خاموش بودن دستگاه/ قرمز رنگ جهت نمايش روشن  LEDيك-4
 خاموش كردن دستگاه/ يك كليد جهت روشن-5
 جهت دريافت سيگنال از سنسور BNC كانكتور-6

ي-7 ي سيگنال هاي دريافتي در حوزه  كانكتور جهت اتصال به پورت سريال كامپيوتر جهت مشاهده
ا  مي توان دقيقا يك حركت  Matlabين صورت با قرار دادن فيلترهاي مخصوص در برنامه فركانس كه در

مي. با فركانس خاص را تشخيص داد . شود ولي فعال فقط خروجي حوزه فركانس نشان داده

هم اكنون در مركز رشد پارك علم وفناوري دانشگاه سمنان اين طرح با حمايت:سازمان حمايت كننده
و توليد صنعتي مي باشدواحدهاي فناو .ر دانشگاه با مشاركت مخترعين در حال اجرا




