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 چکیده 

موارد متناظر در ای با های عمدهتفاوتدارای    ،های فعالگسلثبت شده در مجاورت    های حوزه نزدیکجنبشمشخصات فیزیکی  

نیز   زمین  تغییرمکان جنبشها در ساختار رکورد شتاب و همچنین تاریخچه  این تفاوت  دور هستند.   زههای حونگاشتساختار تحلیلی  

، دارای توجهات و حوزه دورهای حوزه نزدیک تمایز در تاریخچه زمانی سرعت جنبش وجوهمورد نیز افزون بر این  .قابل مشاهده هستند

-های شتاب ویژگی  بیش از سایر  ،روندهپیشداری  اثرات جهت حاوی  رکوردهای حوزه نزدیک    برایها به ویژه  این تفاوتباشد.  میخاص  

در تاریخچه زمانی رکوردهای نیرومند زلزله،  پردامنه  مشخص  های  پالسنمود و پدیدار شدن  مشاهده هستند.    قابلهای زلزله  نگاشت

تر هرچه دقیق پردازش  رای  ب  فراگیرجامع و    ریاضی  هایفرمولدر موضوع تدوین    ایگسترده  هایتالش  باشد.درگاه اصلی این بحث می 

تالش برای شبیه   ، پژوهشاین  هدف    .شده است  انجام پس از پالس اصلی  پردامنه پیش و    هایاسپایکو نیز  گونه  ساختارهای پالساین  

ساختارهای  نگرش تحلیلی بر  سازی محاسباتی و  بر پایه پیاده  ،کرکوردهای حوزه نزدیتاریخچه زمانی سرعت    های موجود درسازی پالس

صورت   پایههای هم نگاشت  و برازش  سازیمدلنیز از دیدگاه و پردازش توابع ریاضی   باشد. انجام این روند محاسباتیمی   فرم بستهریاضی  

 گرفته است.

  . روندهداری پیشحوزه نزدیک؛ جهت؛ مدل فرم بسته؛ جنبش نیرومند زمین: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

ها را از رکوردهای حوزه دور متمایز باشند که آنهایی میگسل دارای ویژگیخط شکست  به    نزدیک  هایایستگاهرکوردهای حاصل از  

  استاتیکی ناشی از وقوع گام پرتابی تغییرمکان    و نیزگسل  ساختار  انتشار گسیختگی در    جهت  ناشی از  داریجهت  نیرومند  اثرات  .نمایدمی

ا متمایزکننده رکوردهاترین ویژگیهمدر گروه م  ،ز حرکات تکتونیکیحاصل  این میان .  ]2و1[،  شوندبندی میطبقه  ی مذکورهای  در 

مرتبط   شناخته شدهبه سبب خصوصیات    (Forward Directivity Ground Motions)  سوداری پیشاثرات جهت  زلزله دارای  رکوردهای

طور ویژه  ه  ب  ،زمین  رکورد شتابو نیز ساختارهای موجی شکل در    پریود بلند موجود در تاریخچه زمانی سرعتو  های پردامنه  پالسبا  
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های توانند پاسخمی  در تاریخچه زمانی سرعتگونه  های پالسساختارحاوی  نیرومند  های  جنبش  اند.گرفتهقرار  پژوهشگران  مورد توجه  

آسیبفزاینده   اسکلت و  بزرگ در  مقیاس  در  مربوطه  سازههای  های  نیز ساختگاه  و  بندی و طبقهمشخصات  شناسایی    ایجاد کنند.ای 

نیز  پالسهای ساختارهای  ویژگی است.  گونه  واقع شده  مورد بحث  متعدد  تحلیلی    روشدر مطالعات  پژوهشپایه  زمینه  هایدر  ،  این 

محاسبات  پالس پیوسته سرعت با استفاده از  شبیه سازی و برازش    ،پس سو    زمین  محاسبه تاریخچه زمانی سرعت حاصل از رکورد شتاب

  و  ]5[ 2002 و همکاران آگراوال ،]4[ 2001علوی و همکاران   ،]3[های انجام شده توسط منن و فو ارزیابیها و پژوهش است.فرم بسته 

مطالعات مجموعه این  حوزه هستند.  در این  جمله مطالعات برجسته و شناخته شده    از   ]6[  2005  و همکاران  مارک   رودریگزهمچنین  

پرقدرت رکورد  حاصل از یک  پایه متناظر با پالس پیوسته سرعت  مدل همساخت  سازی و  برای تقریب  تحلیلی  حاوی روندهای   ذکر شده 

اثر میرایی را نیز در مدل پیشنهادی   ،]8[  2010دیکنسون و گیوین    و ] 7[  2003  پاپاجورجیوماورودیس و    . می باشند  شتاب حوزه نزدیک 

  ودندنم ارائه  دیکنسون و گیوین  نتیجه مطالعه  پایه    برتعمیم یافته    ریاضییک ساختار  نیز    ]9[  2022هانگ و همکاران    خود لحاظ کردند.

 گیرد.  در بر می   اثر فاصله ساختگاه از خط گسل را نیز ، که عالوه بر پارامترهای قبلی

های پرانرژی رکورد اصلی سرعت، تقریب سازی و ساخت نگاشت همپایه مبتنی بر فرکانسنمودار  هدف از ساختارسازی بخش پرانرژی  

انجام   انرژی جنبشیآزادسازی  تجمعی    نمودار  ارزیابی   ، بر پایههای معادل شده با سرعتصحت سنجی اولیه مدلبطور معمول،  است.  

تاریخچه زمانی شتاب مصنوعی دست پیدا کرد.  به    سرعت  برازشیگیری عددی از مدل  توان با مشتقدر گام بعدی میسپس  شود.  می

شتاب بسته    نگاشتمقایسه  فرم  پردازش  از  حاصل  گاممصنوعی  مهمترین  از  اصلی  رکورد  و  در    تحلیلیهای  با  سازی تقریببرازش 

و دامنه عددی فرکانسهمچنین    .]11و10[شودحوزه نزدیک محسوب مینیرومند  های  جنبش های موجود در ساختار مقایسه تعداد 

پژوهشی مهم در زمینه مطالعه تشکیل ساختارهای غیرخطی در اسکلت سازه   موضوعنیز یک    و نیز رکورد اصلی  فرم بستهطیفی مدل  

شتابباشد.  می و  اصلی  رکورد  از  حاصل  فوریه  طیف  مقایسه  مصنوعیبا  بسته(  نگاشت  محتوای  و    )فرم  با  فرکانسبررسی  متناظر  ی 

پژوهش حاضر سازمان علمی    نان نسبی حاصل نمود.یتوان از صحت مدلسازی اطممی  ، های متناظرهای مدل شده و مقایسه دامنهموجک 

پایه  هم   پردامنههای  های پیوسته سرعت و موجکپالسهای تحلیلی بر روی  شامل یک مجموعه نتایج حاصل از انجام محاسبات و پردازش

و    مارک  و رودریگز  ]3[منن و فو  ی در مطالعات  فرم بسته پیشنهاد  هایساختاربا استفاده از  باشد. روند کامل محاسباتی مذکور نیز  می

چگونگی  کارکردهای محاسباتی و نگرش تحلیلی بر افزایش   روی  بر، حاضر مطالعه در پژوهشی  دیدگاه   صورت گرفته است. ]6[ همکاران

 است.  استوار مذکوریاضی های رساختار

 

 مدل فرم بسته برازشی پالس پیوسته سرعت  -2

الب دو  قمثلثاتی را در  و نماییترکیبی متشکل از توابع  ابطوریک گروه  ]3[ منن و فو ،فرم بسته های ریاضیارائه مدل  در زمینه

   :باشندمی ابط تحلیلی مذکور به شکل زیر ور کردند.متفاوت ارائه پیکره تحلیلی موجک فرم بسته و در چهار 

 

(1)          

( )

( )

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 2 3
( ) exp  sin                                

4 4

3 2 3
( ) exp  sin                     2

4 4

( ) 0    

p p p

p

p p p p

p

u t V n T t t t t t t t T
T

u t V n t t T t t t T t t T
T

u t





   
= − − + −   +   

     

   
= − − − − +   +   

     

=                                                                                                        otherwise 

 

 

پریود پالس در تاریخچه   مبدازمان  نیز    𝑡0د و  کننبه ترتیب دامنه و پریود پالس سرعت را نمایندگی میدر روابط فوق    𝑇𝑝 و    𝑉𝑝  هایپارامتر

  لحاظ نمود.  5/0یا    4/0ها را برابر با  آنتوان  می،  هدف  شوند و بسته به نوع پالس پارامترهای شکل محسوب مینیز    𝑛2و   𝑛1.  ستسرعت ا

، بدین ترتیب  های طیفی بر روی بازه زمانی پالس هدف دارد.بندی پنجرهدامنه تغییرات مقادیر یاد شده بستگی کامل به روش تقسیم

   گردد.بدست آورد و یک روند برازشی محاسباتی حاصل میمترهای شکل اترکیب پارساس ا برهندسی را مختلف  هایحالتتوان می
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رای مثلثاتی را بهای  ایهمچنین چند جملهخطی و  چند  ترکیبی  توابع  ای از  مجموعه   2005در سال    نیز  ]6[مارک و همکاران    رودریگز

و    های پایهروابط ارائه شده در سه گروه پالسمجموعه    ارائه نمودند. گونه  پالس ساخت عملگرهای برازشی پوشش دهنده ساختارهای  

های پوشش دهنده ویژگی فرآیند  نیز موجکو    (Fling-Step Pulse)  تغییرمکان  پرتابی همراه با گام  همچنین ساختارهای فرم بسته  ،  اصلی

بر اساس پردازش موضوعی بر روی روابط فرم بسته پیشنهادی  اند. بندی شده دسته (Forward-Directivity Pulse)سو داری پیشجهت 

 دو رابطه ،  باشندمیسو  داری پیشجهتهای بارز فرایند  ی در مطالعه حاضر که دارای ویژگیبا توجه به رکوردهای انتخابو  ] 6[در مرجع  

 𝐴نمایانگر پریود پالس سرعت و    𝑇𝑣،  زیر  روابط  در   .سرعت به کار برده شودهای  پالس  سازی مناسبی ازتقریب  در ساخت و   تواند زیر می

 باشد.  برابر با بیشینه شتاب متناظر با پالس مورد نظر می
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 انتخابی   زلزله رکوردهای -3

حوزه نزدیک، آزادسازی بخش قابل توجهی از انرژی در یک پنجره زمانی کوچک نیرومند  های اصلی رکوردهای  یکی از مشخصه 

شد. مولفه متناظر با این گام پرش در  تصویر خواهدفاکتور مذکور   تجمعیآزاد شدن یک گام پرش در نمودار  نیز است که به موجب آن

این مطالعه،   نیرومند زلزله  های پردامنه قابل مشاهده هستند. معیار اصلی انتخاب رکوردهایه صورت پالسب  زمین نیز  نمودار سرعت

نظر   مد   ی زلزلهفاکتور مهم دیگری که در انتخاب رکوردهااست.  حضور پالس پیوسته و پردامنه در نمودار تاریخچه زمانی سرعت زمین  

ها بیشتر از اند که خاک آنهایی انتخاب شدهاز ساختگاه  ی زلزلهرکوردهاهمچنین، گروه  .  ]13و12[باشدخاک ساختگاه می  ،قرار گرفته

ای در  انتشار امواج لرزه  های به نسبت سست بوده که شامل شن و ماسه متراکم و رس بسیار سخت باشند. سرعت متوسطنوع سنگ

متر بر ثانیه است. با مشخصات مذکور، خاک   750تا  375بین  (𝑉𝑆30)  متری 30لف خاک تا عمق های مختالیهدر ها گونه ساختگاهنیا

بخشی از مشخصات رکوردهای انتخابی    شود.بندی میطبقه  ]14[  ایران  2800استاندارد    مطابق  دو  تیپاز  ساختگاه رکوردهای انتخابی  

تاریخچه زمانی هر دو مولفه موازی با  متناظر با (1)جدول  شایان ذکر است که مشخصات آورده شده در  است.آورده شده  (1)در جدول 

   است. ( TR)مؤلفه شکست گسل نسبت به  عمود  و نیز (LN)مؤلفه صفحه شکست گسل 

 
        TRو LNمتناظر با دو مولفه افقی  انتخابیزلزله  . مشخصات رکوردهای  1 جدول

زلزله رکورد    نام  PGA مؤلفه افقی 

(g) 
PGV 

(cm/sec) 

PGD 

(cm) 

 بزرگا
(Mw) 

Bam City 2003 - BAM 
LN 620/0  25/59  78/24  

6/6  
TR 780/0  48/121  33/34  

Erzincan 1992 - ERZ 
LN 495/0  4/64  78/22  

7/6  
TR 515/0  89/83  35/27  

Northridge 1994 -RRS 
LN 247/0  72/72  82/19  

7/6  
TR 388/0  27/166  81/29  

Northridge 1994 - SPV 
LN 399/0  95/75  13/15  

7/6  
TR 275/0  48/84  69/18  

Northridge 1994 - SYL 
LN 604/0  24/78  41/16  

7/6  
TR 843/0  35/129  21/32  
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 های فرم بستههای همپایه به کمک مدل ساختارسازی نگاشت  -4

متشکل   در برگیرنده یک محدوده  ،حوزه نزدیکپرقدرت  رکوردهای    ساختار فیزیکی  انرژی درسازی    بازه اصلی آزادشایان ذکر است که  

نیز این موضوع  نکته خاص    .باشد میپایین تا حد میانه    یهابسامدهای پردامنه و متناظر با  های مشخص دامنه بلند و اسپایکاز موجک

پردازش محاسباتی  آن است که به درستی نمی برازش و  اصلی  موجکتوان  پیوستهدر یک  موجود  های  یا    پالس  پالس  سرعت و  یک 

روشنی از چگونگی   گاهدیدها نیز  این گونه کاستیوجود  فقط با یک یا دو آرگومان توابع ترکیبی مثلثاتی انجام داد.    را  شتاب زلزلهچندگانه  

 ،یک موجک پردامنهسازی و برازش  شبیه  همچنین.  خواهد دادبه دست ن  راشتاب زلزله    وپیوسته سرعت    هایپالس  محتوای فرکانسی

محتوای فرکانسی  برآورد از دقت آن نیز به طور تقریبی روی ثبت شده بر های زمانی  موضعی در پنجرههای  نظر گرفتن اسپایک بدون در

زلزله مورد    هایرکورد  "انرژیپردازش کارآمد  " و    "فرکانسیپوشش بازه  "مشخصه  در مطالعه حاضر، دو  بر همین پایه    .کاست  خواهد

   .اندتوجه واقع شده

صورت   ]6[و    ]3[معرفی شده در مراجع    سازی تاریخچه زمانی سرعت در این مطالعه با استفاده از کاربرد دو مدل فرم بستهشبیهروند  

میسر   (FDP2  هایپالس ) (  2)رابطه    در   و همچنین گروه دوم   (1)های با پریود بلند با استفاده از رابطه  سازی موجکشبیهاست.    گرفته

، هم رابطه هاآن  اکسترمم در محل  نیز  ی با ساختارهای تیزگوشه  هاو اسپایک  هاسازی موجکدرخصوص مدلاضافه می شود که  است.  

به دلیل استفاده    ]3[  و فو  مننمدل فرم بسته  کاربرد  در صورت  همچنین  شود. به کار برده  تواند  می  (2) رابطه    از  (FDP1)و هم گروه    (1)

نکته مهم دیگر  باشند.  کننده یک فرکانس مشخص میخود به تنهایی حملفرم بسته نیز    هایهر یک از موجک   ،از ساختارهای مثلثاتی

، حامل تعداد نامحدود فرکانس بوده  است  معرفی شده   ]6[مارک    رودریگزکه توسط    (2رابطه )  در  (FDP1)  ساختار مثلثی گروهنیز آن که  

توابع نمایی و به دلیل ترکیب    (1رابطه )با کاربرد و پیاده سازی    سری فوریه کمک گرفت.پیاده سازی  توان از  ها میکه برای تفکیک آن

شود که با دور شدن از زمان ایجاد می  سینوسبه  شآرایه های  ها نظیر پریود، طیفی از  ای موجکهای پایهتعیین ویژگیهمراه با    مثلثاتی، 

سازی  برای شبیه یک نکته توضیحاتی مهم آن است که    گیرند. به خود میرا  ساختارهای تیزگوشه  شکل  به تدریج    شروع پالس پیوسته،  مبدا

سپس با یک روند  در فاصله دورتری از موجک هدف تنظیم شود و    𝑡0پارامتر زمان مبدا که    است  کافی (1)رابطه  ساختارهای تیزگوشه با  

 به نسبت  کاربردتواند  نیز می  (1)رابطه    بدین سبب،با دامنه موجک هدف هماهنگ گردد.  برازشی    دامنه موجک  آزمون و خطا، اندازه

را   ]6[  مارک  رودریگز  فرم بسته  رابطهکاربرد  توان  ن توصیف نیز میی ا  با .  داشته باشدها  سازی این دسته از موجک تری در شبیه گسترده

 در   ]3[  و فو  ننم  فرمول پیشنهادیاربرد  ک   معطوف کرد.  مثلثیساختار  دارای  و    های تیزگوشه با پریود بلندموجک   سازیبیشتر در مدل

     .های محاسباتی استخصوص موضوع فوق دارای محدودیت و کاستی
 

 

 
 Northridge 1994 - SYLرکورد  TRو  LNهای مؤلفهمتناظر با شتاب، تاریخچه زمانی سرعت و تغییرمکان  رکورد. 1شکل 
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( و مؤلفه عمود بر صفحه LNمؤلفه موازی با صفحه شکست )مؤلفه  متناظر با    زمین،  شتاب، سرعت و تغییرمکان  های( نمودار1شکل )

به منظور به همچنین،    . (1، )جدول  دهد را نشان می  کالیفرنیا   نورتریج  1994از زلزله    SYLرکورد  مربوط به    (TRشکست گسل )مؤلفه  

نیز   حصول تاریخچه تغییرمکان  و برای  شدهاستفاده  نسبت به رکورد شتاب  گیری عددی  دست آوردن تاریخچه زمانی سرعت از انتگرال 

متر بر سانتی  35/129با بیشینه سرعت قابل توجه    SYLگرفته شده است. رکورد  سرعت در گام قبلی، دوباره انتگرال عددی  از نمودار  

انتخابی در دسته   نیرومند  جنبشثانیه مانند سایر رکوردهای  ای  ثانیه  5زمانی  بازه    ( 2)در شکل  شود.  بندی میگونه طبقهپالسهای 

در  شود که  مالحظه میاست.    نشان داده شدهنورتریج    1994زلزله    SYLاز رکورد    TRمؤلفه  متناظر با بخشی از پالس پیوسته سرعت  

متر بر ثانیه مشاهده سانتی  50از    بزرگترگونه با بیشینه سرعت  ثانیه، یک ساختار پالس  5تا کمی پس از  ثانیه    4  محور زمانی   محدوده 

سازی و تنظیم شبیه است.    موضعی  پردامنه  دربرگیرنده سه اسپایکنیز  گونه  ساختار پالساین    است.  شده  مشخصبا خط چین    شود کهمی

به نمایش درآمده است. ( 2) شکلدر از چپ به راست اول، دوم و سوم به ترتیب در تصاویر  موضعی اسپایکبرای هر سه  مدل فرم بسته

هر بخش یات و پارامترهای وارد شده در یجزاست.  استفاده شده    (1)  از رابطه   های ریاضی ساختار  برای مدلسازی اینشایان ذکر است که  

     است. شده  نشان داده مربوطهتصویر داخل نیز در 

 

  

   Northridge 1994 – SYLرکورد   TRمؤلفه متناظر با های موضعی واقع بر روی پالس پیوسته سرعت سازی اسپایک. نمونه شبیه2شکل 

 

های پردامنه موضعی دارای فرکانس متفاوتی  شود، هر یک از اسپایک( مالحظه می2سازی شده در شکل )همانطور که از ساختارهای شبیه 

های سازی جداگانه هر یک از اسپایک رسد که مدلباشد. بدین لحاظ به نظر میها در همان ساختار موجک تحت برازش میاسپایکبا دیگر  

تواند کمک شایانی به افزایش سطح دقت نتایج حاصله برای برآورد بازه بسامدهای اصلی متناظر با ساختار ریاضی پردامنه موضعی می

انتخاب پنجره زمانی    مدل فرم بسته نماید. تالش بر این بوده عالوه بر    ،فرم بسته  مدلسازیبرای روند  نکته دیگر آن که در خصوص 

های پیش و پس از موجک اصلی نیز در روند محاسباتی های پردامنه در موقعیتمحدوده پالس پیوسته سرعت، بازه قابل قبولی از اسپایک

، معیار اصلی مقایسه روند آزادسازی های پیوستهتقریب سازی و برازش پالسناسب برای  لحاظ شود. باید دانست که در تعیین بازه م

   است. های سرعت برای رکورد واقعی و ساختار فرم بسته بودهتجمعی انرژی در تاریخچه زمانی

نرخ در  هماهنگی  "و    "شدهآزاد    انرژی  سهم  پوششمیزان  "  مشخصه  دو معیارهای محاسباتی فوق نیز با  روند به هنگام شونده پردازش

تاریخچه   سازیبرازش و همسانچگونگی  (،  3شکل )  بر اساساند.  شدهر نظر گرفته  د  "نمودار تجمعی آزادسازی انرژی جنبشیتغییرات  

همچنین همراه با  رکوردهای انتخابی به نمایش در آمده است.  مربوط به  (  TR)مؤلفه  زمانی سرعت مولفه عمود بر صفحه شکست گسل  

مقایسه  نیز   فرم بستهپایه  هم آزادسازی انرژی رکورد اصلی با انرژی آزاد شده از نگاشت    هاینمودار  نیزذکور مسرعت های  تاریخچه زمانی 

انرژی آزاد سهم  درصد    95بیش از    رکوردهای انتخابی تا ی همگی  اگردیده که برای انجام  های محاسباتی به گونهروند تالش شده است.  

   د. وپوشش داده شنیز توسط مدل برازشی   ،شده
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 ( الف)

 
   (ب)

 
 )پ( 

آزادسازی  تجمعی ( و نمودار TRگسل )مؤلفه  شکست  مؤلفه عمود بر صفحه متناظر با  سرعت تاریخچه زمانی سازی همسان. برازش و 3شکل 

،  RRS 1994 و  SPV 1994( رکوردهای ب)،  BAM 2003 و   ERZ 1992؛ )الف( رکوردهای (1)جدول رکوردهای زلزله انتخابی یی جنبشانرژ

       SYL 1994 )پ( رکورد

 
ای به گونهی مربوطه باید تا حد امکان  توابع فرم بسته و روند برازشساختار ریاضی و تعیین پارامترهای مهم و تاثیرگذار در  روش انتخاب

با دامنه    های از اسپایکتری  گستردهحوزه  سرعت،  پیوسته  پالس  های اصلی در  موجک  برایینه  بیش که ضمن حصول همپوشانی باشد  

باشد.  غیر می سرعت، بسیار مت  پریود بلندهای پیوسته و  موجود در پالس   بزرگ  هایدامنه موجکبدیهی است که  را نیز پوشش دهد.  بزرگ  

د. این موضوع بویژه  نرا تصدیق نمایپذیری  و مشتق  ای است که شرایط یکنوا بودنهتوابع فرم بست سازی  و پیاده   نیز کاربرد  دیگر  نکته مهم

   مصداق بیشتری دارد.های متشکل از چند موجک بزرگ و پردامنه،  ی حاوی پالس در برازش تحلیلی رکوردها
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    رکورد اصلی و مدل برازشیبرای ( TRمؤلفه متناظر با مؤلفه عمود بر صفحه شکست گسل ) شتاب تاریخچه زمانی  پوشانیهمو . نمود 4شکل 

 

 ( برای رکورد اصلی و مدل برازشی  TRمؤلفه متناظر با مؤلفه عمود بر صفحه شکست گسل )طیف دامنه فوریه پوشانی هم و . نمود5شکل 

 

های برازشی مصنوعی )فرم بسته(، مقایسه تحلیلی هر کدام با ساختار نگاشتو درستی تدوین    سنجی  یکی از معیارهای مهم در دقت

بر پایه سرعت  تاریخچه زمانی    نگاشت مصنوعی باید از نمودارشتاببرای برآورد محاسباتی    . در همین راستااستفیزیکی رکورد واقعی  



 ایران  -تهران   –دانشگاه صنعتی امیرکبیر   - 1401آذر ماه   – کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین 

 

 

8 

توان دید.  ( می4را در شکل )  TRمؤلفه  مربوط به  نگاشت اصلی ، مشتق عددی گرفته شود. انطباق مدل برازشی با شتاببرازش فرم بسته

روند  ز  انیز    ها یک از آن  های متناظر با هرهای موجود و دامنهسازی فرکانستقریبهمچنین به جهت بررسی دقت پردازش عددی در  

 هر   TRمؤلفه  جانبه  ( میزان انطباق طیف سه6( قابل مشاهده است. شکل )5طیف فوریه استفاده شده که نتایج آن در شکل )  پردازشی

دامنه   محاسبه(،  6های سه جانبه در شکل )شایان ذکر است که در ساختار محاسباتی طیفدهد.  را نشان می  ی انتخابییک از رکوردها

 01/0های  طبیعی سیستم یک درجه آزادی با گامارتعاش  انجام شده و پریود    %5رکوردها با فرض میرایی    طیف پاسخ شبه سرعت  عددی 

نیرومند حوزه   هایرکوردمتناظر با محتوای فرکانسی    پرانرژی شایان ذکر است که بخش بزرگی از بسامدهای ای افزایش یافته است.  ثانیه

بویژه   انطباق بدین لحاظ،    . شوندواقع میزمین در طیف سه جانبه  حساس به سرعت  در محدوده  نزدیک،  ناحیه هماهنگی و  این  در 

جانبه مدل برازشی و رکورد  سه  هایمورد انتظار است. مقایسه طیف  ،بیشتری نسبت به دو ناحیه حساس به شتاب و حساس به تغییرمکان

ست گسل )مولفه کش  مؤلفه عمود بر صفحهبرای    زمین  در محدوده حساس به سرعت  نسبی  و همسانی  هماهنگی   دهد کهمی  اصلی نشان

TR) است. برقرار      
 

 
   ( برای رکورد اصلی و مدل برازشیTRمؤلفه متناظر با مؤلفه عمود بر صفحه شکست گسل )جانبه  طیف سهپوشانی و هم. نمود 6شکل 

 



 ایران  -تهران   –دانشگاه صنعتی امیرکبیر   - 1401آذر ماه   – کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین 

 

 

9 

 گیری نتیجه -5

های پیوسته سرعت موجود در ساختار فیزیکی فرم بسته برای برازش پالس  دو مدلمشخصات و چگونگی کارایی عددی    ،قالهدر این م

های  رکورد نیرومند حوزه نزدیک حاوی پالس  5های مربوطه نیز برای  ساختارسازی.  قرار گرفت  بحثمورد  رکوردهای نیرومند حوزه نزدیک  

استفاده از   که  دادبا رکوردهای اصلی نشان  فرم بسته  های  مدل  از  مقایسه نتایج حاصلهای پردامنه صورت داده شد.  پرانرژی و اسپایک

های گسلهای نزدیک به  گونه زمین در ساختگاهسازی مناسبی از جنبش پالستواند تقریبمی  ،های تحلیلی مطرح شدهروابط و روش 

تعداد ساختارهای پالس و انتخاب  سازی و  مدل  در  زمانی  هایپنجرهعیین  تروند  آن است که    یک نکته بسیار مهمدست دهد.  فعال را به  

و نیز هماهنگی  رکورد زلزله    نمودار تجمعی آزادسازی انرژی جنبشینسبت به    %95با توجه به پوشش بیش از    های پردامنه بایداسپایک

حاصل از    جانبهسهطیف فوریه و طیف  برای نمودارهای  همچنین با در نظر گرفتن تطابق نسبی مربوطه صورت گیرد.   نرخ تغییرات  نسبی

تواند  می  پردامنه موضعی در پالس سرعت  هایاسپایک  بر روی  ترسازی گستردهتقریبانجام  مالحظه شد که  مدل برازشی و رکورد اصلی،  

  محتوای فرکانسی منجر شود.برآورد به افزایش دقت  
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