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DFMمدل دو فركانسي 
 مدلDFM ان ركوردهاي كامالً ناايستا كه داراي چندين قله در طيف تو

.مي باشند توليد مي كند

 ابزارهاي مورد استفاده در تعيين پارامترهاي مدلDFM 
شدت آرياس  كه با انتگرال گيري از مجذور شتاب بدست مي آيد1)

عبور از صفر ركورد شتاب 2)

عبور از صفر ركورد جابجايي3)

عبور از صفر ركورد سرعت4)

مينيمم مثبت ركورد شتاب-ماكزيمم منفي5)

مدل توليد ركورد در 
DFMروش 

3



DFMمدل دو فركانسي 
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اشند بقادر خواهد بود تا رکوردهای کامالً نا ايستا که دارای چندين قله در طيف توان می) DFM(روش پيشنهادی 
مدل مربوطه به  EPSDبنابراين . ای توليد کندچندين قله) EPSD(چگالی طيف توان تکاملی يا به عبارت ديگر 

𝜆رکورد باقيمانده يا کل رکورد به  = {𝜁 ,𝑓 ,𝜁 ,𝜁 ʹ,𝑓 ,𝑓 ʹ ,𝜁 ,𝑓 αو  { = {𝑇 ,T ,T ,a ,a ,a } 

.باشدوابسته می
-پارامتر وابسته می 8به   IRFقسمت . IRFتابع ) 2(تابع پوش، ) 1: (باشدشامل دو قسمت عمده می DFMمدل 

بر  DFMجهت شبيه سازی رکوردهای مصنوعی با مدل . باشد که در ادامه روش شناسايی اين متغيرها آمده است
براساس منحنی  αدر حاليکه بردار . تعيين شوند αو  𝜆اساس تاريخچه زمانی رکورد شتاب، الزم است که مقادير 
𝜁}شامل  IRFشدت آرياس تخمين زده شد، مقادير بهينه پارامترهای تابع  ,𝑓 ,𝜁 ,𝜁 ʹ,𝑓 ,𝑓 ʹ,𝜁 ,𝑓 برای  {

.شودمدل مورد نظر مطابق روش گفته شده در ادامه تعيين می
عبور از  ، با مينيمم کردن اختالف بين مقاديرIRFدر اين پژوهش مطابق مقاله واعظی و همکاران، پارامترهای

رکوردهای هدف و شبيه سازی شده شتاب و PMNM) (مينيمم مثبت -نرخ ماکزيمم منفی و ZC صفر رکورد
 .شودتعيين می زير  رکوردهای سرعت و جابجايی مطابق رابطه ZC  همچنين

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐹𝑢𝑛

= 𝑤 𝑃𝑀𝑁𝑀 − 𝑃𝑀𝑁𝑀 , + 𝑤 𝑍𝐶 − 𝑍𝐶 ,

+ 𝑤 𝑍𝐶 − 𝑍𝐶 , + 𝑤 𝑍𝐶 − 𝑍𝐶 ,



شبيه سازي سناريو مبنا

ا يك روشي است كه ظرفيت شبيه سازي ركوردهاي مصنوعي مطابق ب
.سايت را داشته باشد–سناريو منبع 

 انجام مي شودشبكه هاي عصبي شبيه سازي سناريو مبنا با.

وپارامترهاي سناري

بزرگاي زلزله) 1

فاصله گسيختگي ) ٢

عمق كانوني) ٣

سرعت موج برشي) ٤

مكانيزم گسل) ٥
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خصوصيات ركوردهاي انتخابي
 كيلومتر ميباشد  ١٠فاصله گسيختگي كمتر از ) ١خصوصيت مهم ركوردها شامل

پالسي بودن ركوردها) ٢
 ١ركوردهاي مورد استفاده با دو نوع سازوكار انتخاب شده اند و شامل  (

.ركوردهاي امتداد لغز مي باشد) ٢ركوردهاي شيب لغز 
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مدل پالس مصنوعي 
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 بيكره در مقاله جهت شبيه سازي قسمت پالسي ركورد زمين، پالس سرعت كه با استفاده از تجزيه ويولت ك
ه اين مدل دهيم كآمده است استخراج شده و يك مدل پالس تحليلي به اين پالس استخراج شده برازش مي

.پيشنهاد شده است پاپاجورجيوو  ماورويديسپالس تحليلي توسط 

پالس سرعت

υبراي مثال (شده  مدولدامنه  هاركونيكيفاز  𝜐فركانس غالب پالس،  fكنترل كننده دامنه پالس، Aپارامتر 

= υ و0 = يان پالس را ب نوسانياست كه خصوصيات  پارامترينيز  γباشد، متقارن مي پادبيانگر پالس متقارن و  ±
بيانگر زمان  𝑡كند و تعداد عبور از صفر افزايش پيدا مي γبراي مثال با افزايش مقدار ) مانند عبور از صفر( كند مي

.باشدرسيدن قله مي



مدل پالس مصنوعي 

 ركورد شيب
لغز

 ركورد امتداد 
8لغز

ه پالس پالس تحليلي برازش يافته بمدل 
استخراج شده از

زم ركورد اصلي براي ركورد با مكاني 
شيب لغز

 Chi-Chi Taiwan 09/20/1999  
)TCU063ايستگاه (

ه به پالس تحليلي برازش يافتمدل 
لي پالس استخراج شده از ركورد اص

غز براي ركورد با مكانيزم امتداد ل
Imperial Valley-06

 El#5ايستگاه ( 10/15/1979
Centro Array(



یمصنوع عصبی شبکه

 طور به اما باشد مي هاييبرتري و ها ويژگي و خصوصيات با مختلفي انواع شامل عصبي هاي شبكه•
 واحد نكوچكتري گره يا نرون .است شده تشكيل مصنوعي هاي نرون از عصبي شبكه يك كلي

 ها، نرون از يك هرميدهد تشكيل را عصبي هايشبكه عملكرد اساس كه ميباشد اطالعات پردازش
 لذا .نمايند مي توليد خروجي سيگنال يك آنها، روي پردازش از پس و نموده دريافت را ها ورودي

 خروجي و ورودي كرده، عمل اطالعات توزيع و پردازش مركز عنوان به شبكه در نرون هر
 اليه عدادت شبكه، ابعاد شبكه، نوع چون پارامترهايي شامل عصبي شبكه .دارد را خود به مخصوص

 رهايپارامت تمامي كه اوزان اصالح الگوريتم و سازي فعال توابع ها، وزن اليه، هر در نرون تعداد ها،
.ودشمي ايجاد مطلوبي و مناسب شبكه نتيجه در شوند تنظيم درستي به بايد شده ذكر
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شبکه عصبی مصنوعی
 .يباشدم مصنوعي عصبي هاي شبكه ساختارهاي مهمترين از يكي  پيشخور اليه چند هاي شبكه•

  كي از متشكل كه ميباشند ) پايـه نرونهـاي( حسي واحدهاي از مجموعهاي شامل ها شبكه اين
 و بكهش خالل در ورودي سيگنال .ميباشند خروجي اليه يك و پنهان الية چند يا يك ،ورودي الية
 نـوانع با معموالً ها شبكه نوع اين .ميشود منتشر اليه به اليه صورت به جلو به رو مسيري در

  بـا اليـهچنـد پرسپترون عصبي شبكه از مقاله اين در .ميشوند ناميـده  اليه چنـد پرسـپترون
 هاي دهدا شبكه، خروجي نتايج بهبود جهت به .گرديد اسـتفاده  ذرات ازدحام آموزشـي الگـوريتم

  ها داده ورود روش .شدند تقسيم خوشه دو به ها ركورد گسلش مكانيزم با متناسب ورودي
  هـا داده درصد ٣٠ و آموزش براي ها¬داده درصد ٧٠ تـصادفي صـورت بـه كـه بـود بدينگونـه

 تبيين يبضر معيار از عصبي شبكه مدل نتايج ارزيابي منظور به .شد انتخاب شبكه آزمون بـراي
R^2گرديد استفاده است، محاسبه قايل زير رابطه از كه.
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 شده بيني¬پيش مقدار y _̂i متغير، شده گيري اندازه مقادير  y_iباال رابطه در كه
.ميباشد ها داده تعدادN  و متغير شده بيني¬پيش مقدار ميانگين y _̅i متغير،



شبکه عصبی مصنوعی
 ٥ شامل نمونه هر .است نمونه ١٧٨ مصنوعي عصبي شبكه آموزش در استفاده مورد هاي داده•

 ممان، بزرگاي بيانگر ترتيب به ورودي مقادير .است خروجي مقدار ١٨ و ويژگي ورودي مقدار
 گسلش يزممكان .باشد مي گسلش مكانيزم و برشي موج سرعت كانوني، عمق گسيختگي، فاصله
 خروجي، مقادير .ميباشد ٠ مقدار لغز شيب هاي گسل براي و ١ مقدار لغز راستا هاي گسل براي

 پوش تابع پارامترهاي شامل كه DFM روش براي شده محاسبه پارامتر
 تابع پارامترهاي و )آمد بدست صفر مقدار ركوردها، تمامي براي  ،(

IRF)ʹ  شامل كه تحليلي پالس همچنين و است )ʹ
.ميباشند است )( يافته برازش تحليلي پالس تابع پارامترهاي

 هايداده رو اين از .شودمي شبكه دقت و سرعت كاهش باعث خام صورت به ها داده كردن وارد•
 استفاده رزي رابطه از ها داده كردن نرمال براي بررسي اين در .شوند نرمال بايستي شبكه به ورودي

 در .نمايدمي استاندارد ٩/٠ و ١/٠ بين را ها خروجي و  ١ و ٠ بين را ها ورودي كه است شده
 وليها حالت به سازي، استاندارد الگوريتم نمودن معكوس با را شبكه هايخروجي توانمي نهايت

.برگرداند
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𝑋 = 𝑘 + (𝑘 − 𝑘 )(
𝑧 − 𝑧

𝑧 − 𝑧
) 𝑘و   𝑘متغير مورد نظر،𝑧مقدار نرمال شده، 𝑋که در اين رابطه 

کمترين و  𝑧و  𝑧مقادير حداکثر و حداقل بازه نرمال سازی، 
.بيشترين مقدار متغير ميباشند



شبکه عصبی مصنوعی
 براي ،محلي هاي بهينه در شبه افتادن گير از جلوگيري و هدف هاي پارامتر زياد تعداد به توجه با•

 اليه در نرون ٥ با شبكه هر .شد داده آموزش رزي شكل در موجود ساختار با شبكه يك خروجي هر
 اليه تعداد همچنين ايجاد، )خروجي تعداد( خروجــي اليه در نرون ١ ،)ورودي تعداد( ورودي
 قرار  اليه هر در نرون ٣ و ٤ با مخفي اليه ٢ برابر و محاسبه خطا و سعي با  آن هاينرون  و مخفي

 گموئيدسي تابع جملــه از مختلفي آستانه توابع از ها شبكه بهينه حالت يافتن براي .شد داده
 الگوريتم از عصبي شبكه هاي وزن سازي بهينه براي همچنين و سيگموئيد تانژانت و لگاريتمي،

.گرديد استفاده ذرات ازدحام آموزشي
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وعینمايش شماتيک از مدل شبکه عصبی مصن



مبنا با شبكه عصبي مصنوعي-نتايج شبيه سازي سناريو

  و )( كيلومتر ١٠ از كمتر گسيختگي فاصله با  مطالعه اين در انتخابي هاي سناريو اينكه به توجه با
 در موجود نزديك ميدان پالسي غير و پالسي هاي ركورد درصد باشدمي )( ٥ از بيشتر ممان بزرگاي
 از درصد ٨٥ و پالسي موجود ركوردهاي از درصد ١٥ كه است شده مشخص باشدمي بازه اين در كه peer پايگاه

 از حاصل بشتا شبه طيف از گيري ميانگين هنگام ها گيري اندازه اين به توجه با و باشدمي پالسي غير ركوردها
 از درصد ٨٥ و پالسي نزديك ميدان ركوردهاي شتاب شبه طيف از درصد ١٥ تصادفي صورت به پيشنهادي روش
 انحراف+گينميان و ميانگين دو اين از سپس و شودمي انتخاب پالسي غير نزديك ميدان ركوردهاي شتاب شبه طيف
.كنيممي مقايسه كاهندگي روابط از حاصله مقادير با و گيريممي معيار
 از مقاله اين در .شود مي مقايسه  كاهندگي روابط با روش اين پيشنهادي، مبنا-سناريو روش كارايي ارزيابي جهت

  همكاران، و آبراهامسون توسط و باشد مي مختلف مدل ٥ شامل كهNGA-west2 كاهندگي روابط نسخه آخرين
  .كنيم مي استفاده است شده پيشنهاد ادريس و همكاران و بور ،يانگز و  چو نيا، بزرگ و كمپل

 وابطر از آمده بدست طيفي مقادير ميانگين با پيشنهادي مدل از شده سازي شبيه شتاب شبه طيف ميانه
  وM_w=5,6,7، R_rup=5.0,7.0,9.0، V_s30=400,550,700 سناريوهاي براي NGA-West2كاهندگي
  ٢/٩ نيوز ضريب با طيفي مقادير ميانگين .شود مي مقايسه شود مي فرض كيلومتر ٥ برابر كانوني عمق درحاليكه

 مي لحاظ ادريس براي ١/٩ وزني ضريب و همكاران و بور ،يانگز و چو نيا، وبزرگ كمپل وهمكاران آبراهامسون براي
.شود

13



مبنا با شبكه عصبي مصنوعي-نتايج شبيه سازي سناريو

-NGA دگيكاهن روابط با پيشنهادي روش از آمده بدست شتاب شبه طيف معيار انحراف+ميانگين و ميانگين
West2مقادير با سناريوهايي براي V_s30=400,550,700، R_rup=5,7,9، D_hypo=5، M_w=5

 اريوسن موارد اكثر در است شده داده نشان شكل در كه همانطور و است شده مقايسه  بعد صفحه شكل در
 شبه طيف ميانگين بين خوبي بسيار تطابق باشد-ميM_w=5كه حالتي در ها پريود  كل در و انتخابي هاي

 .دارد وجود كاهندگي روابط از آمده بدست شتاب شبه طيف ميانگين با پيشنهادي روش از آمده بدست شتاب
 پريود درR_rup=9,V_s30=550 سناريو و باال پريود درR_rup=5,V_s30=400 سناريوهاي در البته

 اما .دارد وجود كاهندگي روابط با پيشنهادي روش شتاب شبه طيف ميانگين بين كمي بسيار اختالف  پايين
 از دهآم بدست مقادير با پيشنهادي روش از آمده بدست شتاب شبه طيف معيار انحراف+ميانگين مورد در

  املش مورد چندين جز به اند شده منطبق برهم كامالً  و دارند خوبي بسيار تطابق نمودار كاهندگي روابط
R_rup=9,V_s30=550، R_rup=9,V_s30=700و ها پريود تمامي در                         

R_rup=7,V_s30=700مناسب آمده بدست نتايج مجموع در .دارد وجود جزيي اختالف باال پريودهاي در 
.است شده انجام خوبي به سازي شبيه و باشد مي
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مبنا با شبكه عصبي مصنوعي-نتايج شبيه سازي سناريو
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  NGA-West2 GMPESشده از روش پيشنهادی با فراهم  Spaمعيار طيف شبه شتاب  انحراف+ميانگينميانگين و مقايسه 
M_w=5برای سناريو 



مبنا با شبكه عصبي مصنوعي-نتايج شبيه سازي سناريو

 براي NGA-West2 كاهندگي روابط با پيشنهادي روش از آمده بدست  شتاب شبه طيف معيار انحراف+ميانگين و ميانگين
 همانطور اما است آمده بعد صفحه در  V_s30=400,550,700، R_rup=5,7,9، D_hypo=5، M_w=6  مقادير با سناريوهايي

 به ندگيكاه روابط با پيشنهادي روش از شده فراهم شتاب شبه طيف معيار انحراف+ميانگين است شده داده نشان شكل اين در كه
 در كه R_rup=5,V_s30=550 و  R_rup=5,V_s30=400              سناريوهاي در جز به اند¬شده منطبق برهم خوبي

 مورد در اما .دارد وجود پيشنهادي روش با كاهندگي روابط از آمده بدست شتاب شبه طيف بين ناچيزي بسيار اختالف باال پريودهاي
 ثانيه ١٠  حوالي پريودهاي مخصوصاً باال پريودهاي در پيشنهادي روش و كاهندگي روابط از آمده بدست شتاب شبه طيف ميانگين
  سناريوهاي مورد در البته دارد وجود كاهندگي روابط و پيشنهادي روش از آمده بدست مقادير بين كمي اختالف

R_rup=5,V_s30=400 و R_rup=5,V_s30=550 دارد وجود نيز تر پايين پريودهاي در ناچيز اختالف اين.

 باال يپريودها در كاهندگي روابط با پيشنهادي روش از آمده بدست شتاب شبه طيف ميانگين در M_w=6 همانند نيز M_w=7 در
 پايين پريودهاي در R_rup=5,V_s30=550 و R_rup=5,V_s30=400 سناريوهاي در اختالف اين كه دارد وجود پاييني اختالف

  در يباًتقر كاهندگي روابط و پيشنهادي روش از شده فراهم  شتاب شبه طيف معيار انحراف+ميانگين مورد در اما  .دارد وجود نيز تر
 از آمده بدست مقادير بين اختالف كه R_rup=5,V_s30=400  سناريو جز به دارد وجود روش دو بين خوبي انطباق موارد تمامي
 در R_rup=9,V_s30=700 و R_rup=9,V_s30=400 سناريوهاي در همچنين .دارد وجود پيشنهادي روش با كاهندگي روابط

.دارد وجود جزئي اختالف پايين پريودهاي
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مبنا با شبكه عصبي مصنوعي-نتايج شبيه سازي سناريو
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طيف  معيار انحراف+ميانگينمقايسه ميانگين و 
فراهم شده از روش پيشنهادی  Spaشبه شتاب 

برای سناريو   NGA-West2 GMPESبا 
M_w=6

ار معي انحراف+ميانگينمقايسه ميانگين و 
فراهم شده از روش  (Spa(طيف شبه شتاب 

برای   NGA-West2 GMPESپيشنهادی با 
M_w=7سناريو 



نتيجه گيري

 را سايت عمنب سناريو يك با مطابق مصنوعي ركوردهاي شبيه سازي ظرفيت كه روشي توسعه به توان مي تحقيق اين قوت نقاط از
 ثبت هاي نگاشت شتاب محدوديت با اي لرزه مختلف منابع و ها سايت براي ركوردها سازي شبيه جهت نياز تا كرد اشاره باشد داشته
 كوردر به آن اختصاص و )بررسي مورد هاي ركورد( ها داده تغيير با توان مي كه داراست را پتانسيل اين روش اين .داد پاسخ را شده
 نتايج .داد آموزش طراح نظر مد هاي ويژگي يادگيري در بيشتر تمركز با اختصاصي اي شبكه طراح، نظر مد خاص شرايط با هايي

 سازي شبيه هك دهد مي نشان و شد مقايسه كاهندگي روابط با مصنوعي عصبي هاي شبكه با مبنا-سناريو سازي شبيه  از آمده بدست
 تحقيق اين .تاس نزديك كاهندگي روابط از حاصل نتايج به سازي شبيه نتايج و است شده انجام خوبي به مختلف سناريوهاي اساس بر

  .ندده-مي ارائه رگرسيوني هاي روش به نسبت را بهتري عملكرد شوند تنظيم خوبي به عصبي هاي شبكه اگر ميدهد نشان
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