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Sefid Rud Dam (1990, M=7.7)  
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No. Event ID Origin Time Lat. Long. Depth(km) Mag. Mag. Type RMS(sec) 
Azimuthal 
Gap (deg) 

Download 

1 103968 2016/01/22 20:51:46.3 28.258 55.349 15.8 5.4 MN 0.5 32 Wave file 

2 112326 2016/10/26 14:15:38.8 39.413 54.471 20.0 5.4 MN 0.6 116 - 

3 115362 2017/02/07 22:03:50.3 25.205 63.251 10.0 6.1 MN 0.4 251 - 

4 115377 2017/02/08 11:02:31.1 24.944 63.570 10.0 5.4 MN 0.4 242 Wave file 

5 117043 2017/04/05 06:09:08.5 35.847 60.339 6.0 6.0 MN 0.5 160 Wave file 

6 119631 2017/05/13 18:00:59.3 37.651 57.220 7.7 5.7 MN 0.3 102 Wave file 

7 121994 2017/07/23 17:32:11.2 30.108 57.596 6.7 5.4 MN 0.4 45 Wave file 

8 122879 2017/08/23 13:42:53.5 36.182 44.979 8.0 5.4 MN 0.5 146 Wave file 

9 123165 2017/08/31 01:30:27.0 27.821 57.127 12.1 5.4 MN 0.5 35 Wave file 

10 125008 2017/10/23 00:24:14.9 27.844 57.125 17.6 5.5 MN 0.4 35 Wave file 

11 125729 2017/11/12 18:18:16.2 34.772 45.762 18.1 7.3 MN 0.4 82 Wave file 

12 127608 2017/12/01 02:32:44.3 30.738 57.372 8.1 6.2 MN 0.3 40 Wave file 

13 127615 2017/12/01 03:34:58.2 30.696 57.356 8.1 5.5 MN 0.3 76 Wave file 

14 128801 2017/12/11 14:09:57.0 35.078 45.840 8.0 5.4 Mw 0.6 81 Wave file 

15 128852 2017/12/12 08:43:16.3 30.718 57.330 8.7 6.2 MN 0.4 40 Wave file 

16 129004 2017/12/12 21:41:29.7 30.800 57.309 8.2 6.0 MN 0.3 39 Wave file 

17 130072 2017/12/21 17:04:43.4 31.397 56.310 5.0 5.4 MN 0.3 27 Wave file 

18 131875 2018/01/11 06:59:29.8 33.712 45.693 8.4 5.6 MN 0.5 219 Wave file 

19 131516 2018/01/11 07:14:15.5 33.722 45.709 9.4 5.4 MN 0.4 215 Wave file 

20 131520 2018/01/11 08:00:39.1 33.724 45.686 10.9 5.4 MN 0.7 215 Wave file 
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 :ریسکهای لرزه ای در سدها

 لرزش زمین•

 جاجایی در طول گسل و یا گسستها•

تولید موج در مخزن ناشی از سقوط سنگ و زمین •
 لغزه

موارد خاص هر پروژه مانند روانگرایی، روان آب، •
 ...تغییر شکل، نشست و 

و ایجاد خرابی در  overtoppingموجب : عوارض
بدنه و تاسیسات مانند خطوط انتقال نیرو، مسیرها و 

 .سازه های سد می شود
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 ریسک لرزه ای در سدهای خاکی•
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PFM Screening: More Likely Factors for Damaging Deformation  

 
PGA greater than 0.2g  
Capable faults beneath the embankment  
Hydraulic fill embankments  
Saturated sand embankments  
Loose, saturated alluvial foundations  
Fine-grained soils susceptible to cyclic failure  
 
Thin impervious cores  
Thin filter zones  
Conduits embedded in embankment  
History of seismic damage  
Earth embankment-concrete section interface  
Small freeboard  
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Federal Energy Regulatory Commission 
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Potential Failure Modes 

Three critical components to PFMA report 

• – Documentation 

• – Documentation 

• – Documentation 
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 جمع آوری داد های مناسب1)

 مقایسه شرایط واقعی و طراحی2)

مهندسین طراح به داده های شتاب بر مبنای قدیم اکتفا میکنند 3)
ولی رفتار سازه به دلیل وجود زمینلرزهای مختلف تغییر می 

 .کند

یک سد با داده های موجود و مقایسه  Inelasticپارامترهای 4)
 .  آنها در طول زمان مقایسه می شود
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اهمیت مانیتورینگ دینامیکی و طرح های عالج 
 بخشی

This fact may be contradictory to the general opinion of the owners 

and users of most dam structures. As earthquake engineering is still 

a relatively young discipline, design criteria, methods of analysis, 

design concepts, and so forth may be subject to changes, especially 

if a large dam that was designed according to the current state of-

practice should be damaged during an earthquake. Thus, there is a 

need for periodic checks of seismic design criteria and the 

earthquake safety of large dams (and other structures as well); that 

is, budgets for periodic seismic safety checks must be considered. 
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Life expectancy of a structure 
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Result of Interventions 
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Failure of radial gate due 

to rockfall, Wenchuan 

earthquake, 2008 (China) 
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Buzz Aldrin next to the first seismometer on the moon, which he installed 40 years ago today. In the background is Eagle, Apollo's lunar lander. Photo: NASA 
(Click to view larger image.) 
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Velocity Acceleration 

Geophone Seismometer FBA MEMS 

Type Open Loop 
Mass/Spring 

Closed Loop 
Mass/Spring 

Closed Loop 
Mass/Spring with 
Position Sensor 

Silicon Fork 

Application Civil Engineering Seismology Free Field Strong Motion 

Frequency range 1 – 400 Hz 0.2 – 200 Hz 0 – 100 Hz 0 – 200 Hz 

Measurement 
Range 

± 250 mm/s ± 25 mm/s 
 

± 2g / ± 4g  ± 2g / ± 4g  
 

Dynamic Range > 130 dB > 130 dB > 140 dB > 110 dB 

Maintenance Regular Re-
calibration 

Regular Re-
calibration 

Regular Re-
calibration 

Life time factory 
calibration! 

Usage Vibration 
Monitoring 

Remote earthquake 
Seismology 

SHM 
Local Earthquake 

SHM 
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