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فشردهسازی دادههای شتابنگاری ثبتشده در ايران توسط آناليز موجک
افشین پورتقی 1و رضا

صالحجاللی*6

 1دانشجوی دکتری تخصصی عمران -سازه ،دانشکده فنی ،دانشگاه گیالن
 6استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی ،دانشگاه گیالن
(دریافت ،02/11/60 :پذیرش ،09/6/4 :نشر آنالین)09/6/4 :
چکيده
هدف از این تحقیق ارائه دادههای شتابنگاری ثبتشده در ایران بهصورت فشرده توسط موجک میباشد .با توجه به امکان فشردهسازی دادههای
لرزهای و ارائه آنها بهصورت مجموع آثار تعدادی از موجکها و اهمیتی که این موجکها در شناخت طبیعت حرکت زمین و بسط الگوریتمهای جدید
جهت ساخت زلزلههای مصنوعی دارند ،در این مقاله فشردهسازی  932رکورد سه مؤلفهای حاصل از زلزلههای رخداده در ایران طی سالهای  1031تا
 6317با استفاده از تبدیل موجک سریع انجامگرفته است .فشردهسازی دادهها با استفاده از بسط سرعت حرکت زمین برحسب سری موجکهای متعامد
و متعاقباً بازسازی سیگنال اصلی توسط موجکهایی که دارای حداکثر انرژی میباشند صورت گرفته است .در این راستا از موجک کویفلت 1 1که متعامد،
هموار و تقریب ًا متقارن است جهت انجام تقریبهای حاصل از بازسازی  %9 ،%2 ،%4 ،%6 ،%1و  %16از بیشترین ضرایب مربوط به بسط استفاده گردیده
است .کارایی روش بهکار گرفتهشده از طریق مقایسه تعدادی از شاخصهای لرزهای حاصل از سیگنالهای اصلی و فشردهسازی شده و بررسی میزان خطاها
مورد ارزیابی قرارگرفته است .شاخصهای بهکار گرفتهشده شامل انرژی ورودی زلزله ،حداکثر توان ورودی زلزله و زمان خرابی نوسانگر غیرخطی میباشند.
نتایج حاکی از میزان همبستگی باال میان شاخصهای حاصل از دادههای اصلی و فشردهسازی شده با در نظر گرفتن تعداد کمی از موجکها میباشد.
کليدواژهها :زمینلرزه ،تبدیل موجک ،انرژی ،توان ،پاسخ لرزهای غیرخطی ،زمان خرابی.

 -5مقدمه
در سالهای اخیر از آنالیز فوریه بهطور گستردهای در تجزیه-
وتحلیل امواج زلزله استفاده شده است .نیاز به آنالیز تمام بازه زمانی
وقوع زلزله جهت دستیابی به محتوای فرکانسی و عدم قابلیت
تعیین زمان وقوع یک فرکانس خاص از جمله معایب روش آنالیز
فوریه در مبحث امواج تصادفی میباشند .از مزایای مهم تبدیل
موجک در مقایسه با تبدیل فوریه ،توانایی آن در تحلیل موضعی
است .بهعبارتیدیگر موجکها این امکان را فراهم میسازند تا
بهواسطه یک پنجره ،مقطع کوچکی از یک موج طوالنی در حوزه
زمان مورد بررسی قرار گیرد .تحلیل موجک در مقایسه با سایر
روشهای تحلیل امواج زلزله قادر به نمایش وجوهی از اطالعات
مانند تغییرات ناگهانی و ناپیوستگی در مشتقات باالتر است .تبدیل
موجک در بحث پردازش سیگنال در مراجع متعددی در دسترس
میباشد و در بسیاری از کارهای مربوط به زمینلرزه مورد استفاده
قرارگرفته است .عالوه بر این ازآنجاییکه روش موجک نسبت به

سایر روشهای قدیمی تکامل یافتهتر و کارآمدتر میباشد ،توانایی
تجزیه امواج لرزهای به فرکانسهای متفاوت را دارد و میتواند
فرکانسهای متفاوت را با هم ترکیب کند .لذا با استفاده از این
ویژگی تبدیالت تحلیلهای دوگانه در حوزه زمان -فرکانس
امکانپذیر میگردد .با این توصیف تبدیل موجک میتواند
خصوصیات نهفته شده در حرکت زمین را هم در حوزه زمان و هم
در حوزه فرکانس شناسایی کند ( Todorovskaو ،Trifunac
 6333و موسوی خلخالی و همکاران .)1702 ،فشردهسازی رکورد
زلزله با در نظر گرفتن اطالعات زمانی آن میتواند به صورت
تعدادی موجک نمایان گردد .چراکه بر اساس آزاد شدن انرژی
تجمعی زلزله در نقاط مختلف سطح گسل موجکهای مختلف
ایجاد شده و این موجکها در طی مسیرهای مختلف دچار
کاهندگی ،پراکنش و تفرق گردیده و با اختالف فاز به محل ثبت
رکورد میرسند .لیکن مجموع موجکهای پرانرژی میتواند

1. Coiflet

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس317-77203633 :
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بهعنوان تقریبی از رکورد واقعی تلقی گردند ( Todorovskaو
همکاران.)6330 ،
 Kaushikو همکاران ( )6312با بهکارگیری روشی موجک
اقدام به شبیهسازی شتابنگاشتها در نقاط مختلف نمودند که در
آن فرمولبندیهای انجامشده بهمنظور تجزیه تصادفی در دامنه
موجک انجام پذیرفته است Li .و  )6312( Wangنیز با بهکارگیری
روش موجک بستهای ،طیفهای سازگار با حرکت زمین را ایجاد و
شبیهسازی نمودهاند بهگونهای که دادههای بهدست آمده
خصوصیات زمانی و فرکانسی دادهها را بهطور کامل در برداشته و
بیشترین خطای همپوشانی دادههای شبیهسازیشده با طیف
واقعی کمتر از  %2گردیده است.
فدوی امیری و همکاران ( )1702با بهکارگیری ترکیبی از
روشهای شبکه عصبی مصنوعی ،تبدیل موجک ،الگوریتم ژنتیک
و تحلیل سریهای زمانی ،ارتقاء قابلتوجهی را از نظر سرعت و
دقت در تولید شتابنگاشت مصنوعی سازگار با طیف برای شرایط
ساختگاهی مختلف مشاهده کردند.
کاتبی و شعاعی پرچین ( )1702با استفاده از تبدیل موجک
و الگوریتم رقابت استعماری به محاسبه نیروهای بهینه کنترل با
هدف برقراری تعادل بین کاهش پاسخ و انرژی کنترلی پرداختهاند.
کرمی محمدی و خلج ( )1702با ابزار تغییرات انحنا در طول تیر
و با محاسبه دیاگرام انحناء ،روشهای پردازش سیگنال همچون
تبدیل موجک مفصل خمیری ایجادشده در تیر ساده تحت اثر
زلزله را شناسایی نمودهاند.
هدف از فشردهسازی دادههای زلزله کاهش حجم آن جهت
آنالیز سریع و صرفهجویی در زمان تحلیل نمیباشد بلکه هدف
اصلی انتخاب یک زیر مجموعه یا تعدادی موجک جهت شناخت
طبیعت حرکت زمین میباشد تا در این راستا و در گام بعدی
تحقیق بتوان توزیع آماری این موجکها را برحسب پارامترهایی از
قبیل بزرگا ،فاصله رومرکزی ،شرایط سایت و  ...توصیف نمود .از
مزایای مهم تبدیل موجک در مقایسه با تبدیل فوریه ،توانایی آن
در تحلیل موضعی است .بهعبارتیدیگر موجکها این امکان را
فراهم میسازند تا بهواسطه یک پنجره ،مقطع کوچکی از یک موج
طوالنی در حوزه زمان مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا و با
توجه به تحقیقات انجامشده توسط  Todorovskaو همکاران
( )6330از موجکهای کویفلت به دلیل عملکرد مناسب ،دارا بودن
شکلی نسبتاً هموار ،تقریباً متقارن و متعامد استفاده گردیده است.
با این روش فشردهسازی رکوردهای زلزلههای کالیفرنیا توسط
نویسندگان این مقاله و طی یک کار تحقیقاتی مشترک با محققین
دانشگاه  USCانجام گردیده و چگونگی توزیع آماری این موجکها
و ارتباطشان با مشخصههای فیزیکی زلزلهها در حال بررسی می-
باشد .با توجه به تفاوت ساختار تکتونیکی مناطق زلزلهخیز دنیا از
یکدیگر ،نوآوری و ایده اصلی این مقاله انجام تحقیقاتی مشابه در
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مورد ایران و ارائه یک مجموعه فشرده از دادههای شتابنگاری
ثبتشده در این کشور است تا در تحقیقات آتی بتوان خصوصیات
زلزلههای قوی در ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار داد .در این
تحقیق دادههای شتابنگاری ثبتشده در ایران شامل  932رکورد
سه مؤلفهای حاصل از زلزلههای رخداده طی سالهای  1031تا
 6317توسط موجک کویفلت  1بهصورت فشرده ارائه میگردد.
سطح فشردهسازی بهصورت نسبت تعداد موجکهای بهکار رفته
در رکورد فشردهشده به تعداد موجکهای الزم برای معرفی دقیق
رکورد اصلی تعریف میگردد .این فشردهسازی بهگونهای انجام
میشود که جنبههای مهندسی اولیه پاسخ غیرخطی از قبیل انرژی
ورودی زلزله ،حداکثر توان ورودی زلزله و زمان خرابی سازه حفظ
گردد.
 -2تئوری موجک
تبدیل گسسته موجک سیگنال  Sبا عبور دادن آن از مجموعه
ای از فیلترها حاصل میشود .در تجزیه تراز اول سیگنال بهطور
همزمان از یک فیلتر باالگذر و یک فیلتر پایین گذر عبور داده
میشود .سیگنال عبور کرده از فیلتر باالگذر در اصطالح سیگنال
جزئیات و سیگنال عبور کرده از فیلتر پایینگذر سیگنال تقریب
خوانده میشود .ازآنجاییکه هر یک از این دو خروجی نیمی از
محتوای فرکانسی سیگنال ورودی را دارند فرکـانس قرائت به
نصـف کـاهـش داده میشـود .سیگنـال تقریب حاوی مؤلفههای
مقیاس باال (فرکانس پایین) و سیـگنال جزئیات حاوی مؤلفههای
مقیاس پایین (فرکـانس باال) سیگـنال است .این تجـزیه بهطـور
متنـاوب بـرای افزایش دقت فرکانسی انجام میشود بهطوریکه
سیگنال تقریب در هر مرحله از زوج فیلترهای باال و پایینگذر عبور
داده شده و به دو سیگنال جزئیات و تقریب جدید تجزیه میگردد
و در ادامه فرکانس قرائت به نصف کاهش داده میشود .این عمل
در قالب یک نمودار شاخهای مطابق شکل ( )1قابل نمایش است
که هر کدام از گرههای آن یک زیرفضا با خاصیت موضعی زمانی-
فرکانسی متفاوت را ارائه میدهد .این نمودار درختی بانک فیلتر
خوانده میشود .تبدیل موجک حاصل تطابق بین محتوای
فرکانسی سیگنال و مقیاسهای مختلف تابع موجک است .این
عمل با تقسیم سیگنال اصلی به مؤلفههایی با فرکانس پایین و باال
انجام میشود تا منجر به کاهش نمونهها گردد .در هر قسمت مؤلفه
فرکانس پایین یک تقریب با رزولوشن پایین و مؤلفه با فرکانس
باال شامل جزئیات سیگنالی میباشد که حذف گردیده است .لذا
بسط موجک تقسیم سیگنال در زیرپهناها و بسط هر یک از آنها
در یک سری از توابع موجکها است که همگی دارای فرکانس
متناظر مرکزی مرتبط با یک زیرپهنا میباشند بازسازی الگوریتم
هرمی که بهعبارتی تبدیل موجک سریع نیز نامیده میشود
بهصورت شماتیک در شکل ( )1نمایش داده شده است.

ا .پورتقی ،ر .صالحجاللی  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،15شماره ( 2تابستان 92-22 ،)5011

شکل  -5الگوريتم هرمی تجزيه و بازسازی در تبديل موجک
سريع ( Misitiو همکاران)5221 ،

قسمت فوقانی این نمودار نشاندهنده بخش تجزیه یا تبدیل
مستقیم بوده و بخش پایینی آن نشاندهنده بخش بازسازی
ترکیبی یا تبدیل معکوس میباشد .اصول تبدیل موجک گسسته
به روشی تحت عنوان تنظیم زیرپهناها 6بر میگردد .در هر بار
تجزیه یک پهنای فرکانسی از سیگنال اصلی جدا شده و باقیمانده
در سیگنال تقریب ذخیره میشود .بنابراین سیگنال اصلی را نیز
میتوان از حاصل جمع سیگنالهای بهدستآمده استخراج نمود.
عملیات تجزیه تا سطحی که اطالعات قابل مالحظهای در سیگنال
تقریب باقی نماند ادامه داده میشود .ویژگی مهم توابع پایه موجک
متعامد آن است که بر اساس تساوی پارسوال 7انرژی سیگنال را
بهصورت انرژی هر یک از ترازها و ضرایب موجک آنها تعیین
میکند و بهصورت رابطه زیر قابل بیان است:
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برای یک سیگنال فیلتر شده با فرکانس باال مثل شتـاب
زمینلرزه و دارای زیر پهناهای متعدد (مقدار بزرگ  ،)Jآخرین زیر
پهنا دارای فرکانس پایین و انرژی ناچیزی بوده و ضرایب
بسط  sJ,k≈0میباشند .بسط کامل شامل  Nعبارت است که سیگنال
اصلی را توصیف میکند .تقریب کاهش یافته زیرمجموعهای از این
عبارات میباشد که با حذف ضرایب دارای فرکانس پایین به دست
آمده است .ابعاد و اندازه سیگنال میتواند تا زمانی کاهش یابد که
اطالعات مهم سیگنال را به واسطه تقریب آستانهای حفظ نماید.
این امر ضرورتاً شامل حذف عبارات مربوط به انرژی پایین است
که دارای مقادیر | |dj,kکوچکتر میباشند و به منظور فراهم کردن
شرایط تبدیل موجک هموار ،این مقادیر کوچک نیز در حد امکان
تغییر مییابند .بنابراین تقریب سیگنال با انرژیهای باال که شامل
2. Subband
3. Parseval
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ضرایب باال میباشد انجام میگردد ( Vetterliو همکاران،1001 ،
 Todorovska ،6331 ،Todorovskaو .)6337 ،Hao
هدف از این تحقیق ارائه دادههای شتابنگاری ثبتشده در
ایران توسط تعدادی موجک میباشد بهنحویکه همپوشانی
مناسبی را برای دادههای شتاب ،سرعت و جابهجایی ارائه نموده و
به خوبی بتواند پاسخ غیرخطی نوسانگر را پیشبینی نماید .در این
راستا از بین توابع موجک ،از موجکهای کویفلت 4به دلیل عملکرد
مناسب ،دارا بودن شکلی نسبتاً هموار ،تقریباً متقارن و متعامد
استفاده گردیده است ( Todorovska ،1006 ،Daubechiesو
همکاران .)6330 ،شکل ( )6فیلترهای تجزیه و بازسازی باالگذر و
پایینگذر موجک کویفلت  1را نشان میدهند .محور افقی در
شکلهای مذکور نشاندهنده تعداد نمونهها ( )samplesمیباشد.
بهمنظور ارزیابی کیفیت روش فشردهسازی ،مقدار انرژی ،بیشینه
توان ورودی زلزله و همچنین زمان خرابی نوسانگر غیرخطی تحت
رکورد واقعی و رکورد فشردهسازی شده با یکدیگر مقایسه گردیده-
اند .انرژی یک زلـزله از انتگرال مجـذور سرعت در مدت زمان
وقـوع زلزله و توان زلـزله نیز از مشـتق انـرژی حاصـل به صورت
زیر تعریف میگردند:
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d
) en (t
dt

()7

p (t ) 

که در آن ( ν)tسرعت حرکت زمین بوده و  t0مدت زمان وقوع
زلزله میباشد .توان ورودی زلزله بهمنظور کنترل خرابی ناشی از
امواج غیرخطی منتشرشده در سازه اهمیت بسزایی دارد.
سیستم یک درجه آزادی غیرخطی معادل یک سازه بهصورت
آونگ وارونه با جرم و ارتفاع معادل  mbو  Heتوسط فنر دورانی
غیرخطی با سختی اولیه  kو میراگر دورانی خطی با ضریب میرایی
 Cبه زمین متصل بوده و در شکل (-7الف) نشان داده شده است.
پارامترهای نوسانگر طوری تعیین میگردند که بیانگر یک
ساختمان  Nطبقه برشی با ارتفاع  Hو با فرکانس اصلی  0و
درصد میرایی  باشد .با این شروط مقادیر سختی و میرایی
نوسانگر بهترتیب  k  02و  c  20تعیین میگردند.
mb H e2

mb H e2

با فرض اینکه مود اول ساختمان  Nطبقه مود حاکم باشد ارتفاع
معادل نوسانگر برابر  He≈0.64Hخواهد بود .پریود اصلی ساختمان
برشی  Nطبقه تقریباً برابر  T0≈N/10بوده و با فرض ارتفاع طبقات
برابر  7/1متر خواهیم داشت ( Todorovskaو همکاران:)6330 ،
()4

H e  0.64 × 3.5 ×10 × T0

4. Coiflet
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رفتار غیرخطی فنر دورانی نوسانگر بهصورت ارتجاعی کامالً
خمیری (االستو -پالستیک) مطابق شکل (-7ب) فرض میگردد
که در آن  φyزاویه دوران جاریشدگی نوسانگر میباشد .زاویه
خرابی (واژگونی) استاتیکی  φsرا میتوان با توجه به معادله تعادل
استاتیکی نوسانگر بهقرار زیر تعیین نمود:
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وزن که منجر به واژگونی (خرابی) نوسانگر میگردد در نظر گرفته
شده است ( Jalaliو .)6339 ، Trifunac

ky = mb gHe sins

()1
برحسب فرکانس طبیعی :ω0
()2

02 H e y
g

= sins

زاویه دوران جاریشدگی  φyرا میتوان بهصورت زیر تعیین نمود:
()3

ay

 He
2
0

= y

که  ayبرابر شتابی است که بهصورت استاتیکی موجب جاری شدن
نوسانگر گردیده و مقدار آن برای ساختمان توسط تحلیل پوشآور
بهدست میآید .بنابراین معیار خرابی (واژگونی) استاتیکی بهصورت
زیر تعریف میگردد:
()9

  s

ازآنجاییکه حرکت زلزله بهصورت رفت و برگشتی است لذا
جهت سادگی و نیز اطمینان از خرابی ،معیار خرابی دینامیکی
بهصورت زیر در نظر گرفته میشود ( Todorovskaو همکاران،
:)6330
  2s
()0
با در نظر گرفتن تغییر شکلهای بزرگ (غیرخطی هندسی و
مصالح) و در نظر گرفتن اثرات وزن ،معادله حرکت نوسانگر
بهصورت زیر خواهد بود:

()13

(ب)

(الف)

شکل  -9نوسانگر غيرخطی ( Jalaliو )2112 ،Trifunac

 -9دادههای شتابنگاری ايران
در این تحقیق از  932رکورد سه مؤلفهای حاصل از  401زلزله
رخداده در ایران بین سالهای  1031تا  ،6317شامل 731
ایستگاه مختلف ،که توسط شبکه شتابنگاری کشور (مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی )1704 ،به ثبت رسیده استفاده
شده است .شکل ( )4محل ایستگاههای ثبت رکورد و مراکز زلزله
را بر روی نقشه ایران نشان میدهد .از  932رکورد مورداستفاده
 10رکورد آنالوگ و  343رکورد دیجیتال میباشند.
شتابنگاشتهای موجود طی فرآیندی شامل تصحیح خط مبنا و
حذف خطای فرکانس باال (بهوسیله اعمال فیلتر اورمزبی )2مورد
پردازش قرارگرفتهاند ( Leeو  .)1003،Trifunacجدول ()1
جزئیات نمونهای از دادههای شتابنگاری درنظر گرفته شده در این
تحقیق را نشان میدهد.

cos2   20  02 F   
ug
g
sin   sin  cos 2 
cos
He
He

که مطابق شکل ( )7تابع بیبعد ) F(φبهصورت االستو -پالستیک
و به شکل زیر تعریف میشود:
()11


  y

F ( )    y    y
    
y
 y

معادله دیفرانسیل غیرخطی ( )17به روش رانگ -کوتای 1مرتبه
چهار حل میگردد .طبق معادله فوق ناپایداری دینامیکی ناشی از

شکل  -2فيلترهای تجزيه و بازسازی باالگذر و پايينگذر موجک
 Coiflet5که محور افقی تعداد نمونهها میباشد ( Misitiو
همکاران)5221 ،

5. Runge-kutta
6. Ormsby
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بهدست آوردن شتاب ،از آنها بهعنوان دادههای ورودی برای
محاسبه پاسخ نوسانگر غیرخطی استفاده میگردد .تراز تقریب به-
عنوان درصدی از تعداد موجکهایی که سیگنال را بهصورت دقیق
ارائه میکنند بیان میشود .تعداد موجکهایی که برای بیان دقیق
یک سیگنال موردنیاز است متناسب با مدت زمان زلزله میباشد.
در این تحقیق تقریبهای یک تا  9درصد از ضرایب باالی موجک
مورد بررسی قرار گرفته است.
 -5-0جزئيات نتايج برای يک نمونه رکورد
شکل  –0محل ايستگاههای ثبت رکورد و مراکز زلزله

برای دادههای شتابنگاری در نظر گرفته شده فاصله
رومرکزی 3و عمق کانونی زیر 113کیلومتر و محدوده بزرگا در
مقیاس سطحی ( )Msبین  6/9تا  3/3میباشد.
 -0تحليل نتايج
پاسخ نوسانگر غیرخطی به روش عددی رانگ -کوتای مرتبه
چهارم با شرایط اولیه صفر و گام زمانی  Δt=0.01 secثانیه محاسبه
گردیده است .پاسخ نوسانگر به ازای پریودهای  1 ،3/1 ،3/61و 6
ثانیه و درصد میرایی  ξ=5%تعیین گردیده است .با انجام تحلیل-
های متعدد و بررسی پاسخها و به منظور جاری شدن نوسانگر،
مقدار  ay=1cm/s2برای شتاب تسلیم در نظر گرفته شده است
طوری که نوسانگر تحت اثر وزن دچار ناپایداری دینامیکی یا خرابی
(واژگونی) میگردد .بدینترتیب مجموعهای از دادههای
شتابنگاری خواهیم داشت که سبب ناپایداری در نوسانگر گردیده
و میتوان زمان وقوع خرابی (واژگونی) آنها را مورد بررسی قرار
داد .مجموعه دادههای شتابنگاری اخذ شده از مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی توسط فیلتر میانگذر اورمزبی تصحیح
گردیدهاند بدینترتیب که فرکانس قطع پایین فیلتر ،کنترلکننده
تصحیح خط مبنا و متغیر بوده و بسته به نسبت طیف فوریه
سیگنال به طیف فوریه نویز دستگاه شتابنگار تعیین میگردد
( Todorovskaو .)6337 ،Hao
فرکانس قطع باالی فیلتر نیز با توجه به خطای عددیسازی و
خطای دستگاهی تعیین میگردد .بسط موجک توسط جعبهابزار
موجک نرمافزار متلب 9صورت گرفته بدینصورت که دادههای
0
سرعت مستخرج از شتابنگاشتها در شش تراز پایه ارتونرمال
موجک کویفلت ( 1در  )L2بسط داده شده و با استفاده از ضرایب
موجک با بزرگترین دامنه بازسازی میشوند .با مشتقگیری از
سرعت دادههای بازسازیشده (با سری موجکهای کوتاه شده) و
7. Epicentral distance
8. MATLAB

جزئیات نتایج برای مؤلفه افقی طولی زلزله طبس با بزرگای
 2/4ثبتشده در ایستگاه با عرض و طول جغرافیایی رومرکزی
 77/73°و  13/44°و با فاصله رومرکزی  17/23کیلومتر و
همچنین در این قسمت نشان داده شده است .مدت زمان زلزله
 49/09ثانیه میباشد .همچنین از زلزله رودبار -منجیل نیز جهت
مشاهده بهتر زمان خرابی در ثانیههای باالتر با بزرگای  3/3ثبت-
شده در ایستگاه با عرض و طول جغرافیایی رومرکزی  72/02°و
 40/41°و با فاصله رومرکزی  10کیلومتر استفاده شده است .شکل
( )1ضرایب تبدیل موجک مؤلفه افقی طولی سرعت زلزله طبس با
تقریب  %9را نشان میدهد .در این شکل توزیع ضرایب بسط سری
موجک بهصورت میلهای و در طی زمان برای هرکدام از زیربازههای
جزئی ( )d1-d6و زیر بازه باقیمانده ( )A6نشان داده شده است.
بهعبارتدیگر شکل ( )1بیانگر موقعیت موجکهای بهکار گرفته
شده جهت تقریب رکورد واقعی در زمان و در فرکانس میباشد .بر
اساس تساوی پارسوال (معادله ( ))4مربع ضرایـب موجـک میزان
مشـارکت آنها را در انـرژی سیگنال نشان میدهد .در باالی شکل
( )1نیز رکورد سرعت واقعی و تقریب زده شده جهت مقایسه نشان
داده شده است.
جدول ( )6توزیع ضرایب باالی موجک را در زیربازههای
مختلف جهت تقریب مؤلفه افقی طولی سرعت زلزله طبس به ازای
سطح تقریب  %2 ،%4 ،%6 ،%1و  %9نشان میدهد .تعداد کل
ضرایب استفاده شده در تقریب نیز در ردیف پایین جدول آورده
شده است .همانطوری که مالحظه میگردد هیچ ضریبی از زیر
بازههای ) d1(12.5-25 Hzو ) d2(6.25-12.5 Hzدر تقریب
سیگنال مشارکت نداشتهاند.
شکل ( )2مقایسهای بین رکوردهای واقعی و تقریبی را به ازای
سطح تقریب  %1نشان میدهد .شکل ( -2الف) نشاندهنده
تاریخچه شتاب و شکل (-2ب) نشاندهنده تاریخچه سرعت
میباشند .همانطوری که دیده میشود تطابق و همپوشانی
سیگنال سرعت بهتر از سیگنال شتاب میباشد چراکه آستانه-
گذاری بر سیگنال سرعت اعمال شده و شتاب با مشتقگیری از
9. Orthonormal
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سرعت به دست میآید .همچنین سیگنال سرعت در زیربازههای
فرکانس باالتر دارای انرژی کمتری بوده که با روش آستانهگذاری،
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تمام یا قسمتی از ضرایب موجک در این زیربازهها حذف خواهند
شد (جدول (.))6

جدول  -5جزئيات نمونهای از دادههای شتابنگاری در نظر گرفته شده در اين تحقيق
نام زلزله (تعداد ایستگاه)

زمان رخداد زلزله

عرض جغرافیایی
رومرکزی (درجه)

طول جغرافیایی
رومرکزی (درجه)

عمق کانونی
(کیلومتر)

بزرگا ()Ms

قائن ()7

1032/11/33 -34:33

77/96

10/10

2

2/4

خورگو ()7

1033/37/61 -61:19

63/10

12/46

64

2/0

قائنات ()6

1033/34/32 -17:72

71/0

13/32

47

2/1

طبس ()2

1039/30/12 -11:71

77/73

13/44

74

3/4

کاریزان ()1

1030/11/14 -36:61

74/37

10/91

7

2/3

کلی -بنیاباد ()11

1030/11/63 -13:13

74/31

10/27

0

3/1

گلباف ()6

1091/32/11 -33:64

60/0

13/36

71

2/2

سیرچ ()1

1091/33/69-13:66

60/00

16/33

11

3

رودبار -منجیل ()3

1003/32/63 -61:33

72/02

40/41

10

3/3

فیروزآباد ()1

1004/37/31 -37:40

60/30

16/21

16

2

زنجیران ()2

1004/32/63 -30:30

69/02

16/21

9

1/3

گرمخان ()3

1003/36/34 -13:73

73/31

13/40

14

2/2

سرعین ()14

1003/36/69 -16:13

73/00

49/11

69

2/1

زیرکوهه قائنات -ارده کل ()13

1003/31/13 -13/33

77/97

10/90

13

3

گلباف ()7

1009/37/14 -19:43

73/12

13/26

13

2/3

کاره باس ()2

1000/31/32 -67/33

60/40

11/90

6

2/7

چنگوره -آواج ()63

6336/32/66 -36:19

71/22

49/06

16

2/4

بم ()9

6337/16/62 -31:12

70/34

19/77

3

2/9

کجور -فیروزآباد ()49

6334/31/69 -16:79

72/69

11/21

12

2/7

زرند ()11

6331/36/66 -36:61

73/9

12/33

13

2/4

قشم -خلیج فارس ()1

6331/11/63 -13:66

62/39

11/0

66

1/9

قشم ()1

6331/11/63 -12:73

62/33

11/3

11

1/7

سیالخور ()13

6332/37/71 -31:13

77/20

40

0

1/0

کاهک ()13

6333/32/19 -14:60

74/12

13/01

3

1/1

مسجد سلیمان ()1

6330/13/34 -61:13

71/04

40/46

13

4/3

پاکدشت -ری ()4

6330/13/13 -13:17

71/19

11/10

16

7/3

تربت حیدریه ()0

6313/33/73 -17:13

71/69

10/62

63

1

کازرون ()1

6313/30/63 -11:66

60/39

11/32

19

1/1

سپیدان ()1

6311/31/31 -31:11

73/12

11/3

16

1

محمدآباد ریگان ()1

6311/31/63 -39:79

69/11

10

16

2/6

بابامنیر ()7

6311/37/31 -11:64

73

11/10

9

4/9

شرق ترکیه ()6

6311/13/67 -13:41

79/11

47/42

2

1/1

نیشابور ()7

6316/31/10 -16:71

72/74

19/06

12

1

مرمری ()1

6316/31/37 -13:30

76/99

43/36

13

4/9

اهر -ورزقان )67( 1

6316/39/11 -16:67

79/16

42/92

16

2/2

اهر -ورزقان )63( 6

6316/39/11 -16:74

79/41

42/31

10

2/1

گشت ()6

6317/34/12 -13:74

69/64

26/14

33

3/3
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توسط آستانهگذاری است که مؤلفههای با فرکانـس باال و دامنـه
کوچـک حـذف و مـؤلفـههای با دامنه بـزرگ حفـظ میشـوند
( Todorovskaو همکاران .)6330 ،شکل ( )3تغییرات انرژی
ورودی را بر حسب زمان برای رکورد واقعی ( )133%و تقریبهای
مختلف مؤلفه افقی طولی زلزله طبس نشان میدهد .با افـزایش
درصد تقریب مطابقـت خطـوط با منحنی انرژی رکورد واقعی
بیشتر میگردد.
شکل ( )9نیز مقایسه بین توان ورودی رکوردهای واقعی و
تقریبی را با سطح تقریب  %1نمایش میدهد .در محدوده خطی
پاسخ ،تغییرات کوچک در دادههای حرکت زمین منجر به تغییرات
کوچک در پاسخ نوسانگر میشود .لیکن در حالت غیرخطی این
امر صادق نیست .برای نوسانگر االستو -پالستیک در نظر گرفته
شده در این تحقیق از زمان خرابی یا ناپایداری (واژگونی) نوسانگر
بهعنوان معیاری جهت ارزیابی روش فشردهسازی بهکمک موجک
استفاده گردیده است.
شکل  –1ضرايب بسط موجک با سطح تقريب  %2برای مؤلفه

جدول  –2توزيع ضرايب باالی موجک در تقريب مؤلفه افقی

افقی طولی سرعت زلزله طبس ترسيمشده برحسب زمان و در

طولی سرعت زلزله طبس به ازای سطوح مختلف تقريب

شکل نشان داده شده است

زیربازهها

زيربازههای مختلف .رکورد واقعی و تقريب زده شده نيز در باالی

D1
D2
D3
D4
D5
D6
A6

(الف)

محدوده
فرکانس(هرتز)

سطح تقریب

باال

پایین

1%

6%

4%

2%

9%

16%

16/13
2/61
7/17
1/12
3/39
3/70
3/33

61/33
16/13
2/61
7/17
1/12
3/39
3/70

3
3
3
1
1
63
64

3
3
3
11
13
60
44

3
3
14
72
42
43
22

3
3
71
39
23
49
32

3
3
10
133
91
17
131

3
3
23
173
137
27
161

تعداد کل ضرایب استفاده
شده

13

131

636

734

431

(ب)

شکل  -6مقايسه بين رکوردهای واقعی و تقريبی مؤلفه افقی
طولی شتاب و سرعت زلزله طبس به ازای سطح تقريب %5

با فرکانس باال و دامنه کوچک حذف گردیده و هموار گشتهاند
لیکن موجکهای با دامنه بزرگ همچنان در سیگنال تقریبی
(حتی شکل ( )2همچنین نشان میدهد اگرچه در این سطوح از
تقریبها موجکهای در سیگنال شتاب تقریبی) بهخوبی نمایش
داده شده و حضور دارند و این امر از مشخصه فشردهسازی رکورد

شکل  -1تغييرات انرژی برحسب زمان برای رکورد واقعی و
تقريبی مؤلفه افقی طولی زلزله طبس
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شکل  -2تغييرات توان برحسب زمان برای رکورد واقعی و
تقريبی مؤلفه افقی طولی زلزله طبس با سطح تقريب %5

در این راستا یک نوسانگر خیلی ضعیف با  ay=1cm/s2انتخاب
گردیده طوری که تحت اکثر رکوردهای انتخابی دچار واژگونی
(خرابی) گردیده است .شکل ( )0مقایسه بین پاسخ غیرخطی
نوسانگر تحت مؤلفه افقی طولی زلزله بم را تا زمان خرابی
( )φ=±2φsو با سطوح تقریب  %9 ،%4 ،%1و  %133نشان میدهد.
نوسانگر دارای پریود  3/61ثانیه میباشد.

شکل  –2مقايسه بين پاسخ غيرخطی نوسانگر تحت رکورد
واقعی و تقريبی مؤلفه افقی طولی زلزله رودبار -منجيل با
سطوح تقريب  %0 ،%5و  %2نوسانگر دارای پريود  1/21ثانيه و
شتاب تسليم  ay=1cm/s2میباشد (شکل باال کل زمان زلزله تا
زمان خرابی و شکل پايين بخش مربوط به خرابی با بزرگنمايی
مناسب)

 -2-0نتايج آماری حاصل از تبديل مجموعه دادههای
شتابنگاری ايران
جهت ارزیابی روش فشردهسازی با تبدیل موجک نتایج آماری
حاصل از تبدیل مجموعه دادههای شتابنگاری ثبتشده در ایران،
که شامل  932رکورد سه مؤلفهای حاصل از  401زلزله رخداده
طی سالهای  1031تا  6317میباشد (مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرسازی )1704 ،در شکلهای ( )13تا ( )17ارائه شده است.
شکل ( )13همبستگی بین انرژی رکوردهای واقعی و فشرده
(تقریبی) و شکل ( )11همبستگی بین حداکثر توان رکوردهای
واقعی و فشرده را برای مجموعه دادههای شتابنگاری ایران و به
ازای سطوح تقریب  %1و  %4نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میگردد حتی با در نظر گرفتن  %1ضرایب باالی موجک،
همبستگی باالیی بین انرژی و حداکثر توان رکوردهای واقعی و
فشرده وجود دارد .شکل ( )16همبستگی بین زمان خرابی
(واژگونی) نوسانگر غیرخطی با پریود  3/1ثانیه تحت رکوردهای
واقعی و تقریبی برای مجموعه دادههای شتابنگاری ایران و به
ازای سطوح تقریب  %1و  %4را نشان میدهد.

(الف)

(ب)

شکل  -51همبستگی بين انرژی رکوردهای واقعی و تقريبی
(فشرده) برای دادههای شتابنگاری ايران به ازای سطوح تقريب
 5%و 0%

(الف)

(ب)

شکل  –55همبستگی حداکثر توان رکوردهای واقعی و تقريبی
(فشرده) برای دادههای شتابنگاری ايران به ازای سطوح تقريب
 %5و %0

ا .پورتقی ،ر .صالحجاللی  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،15شماره ( 2تابستان 92-22 ،)5011

91

1.0005
0.9995

0.9975

ضریب همبستگی

0.9985

0.9965
0.9955
(الف)

حداکثر توان ورودی
انرژی کل ورودی

0.9945

1% 2% 4% 6% 8% 12%
درصد تقریب
(الف)

0.96

0.86

0.81

(ب)

شکل  –52همبستگی بين زمان خرابی (واژگونی) نوسانگر
غيرخطی با پريود  T=0.5 secتحت رکوردهای واقعی و تقريبی
(فشرده) برای مجموعه دادههای شتابنگاری ايران در سطوح
تقريب  %5و %0

T=2.00 sec
T=1.00 sec
T=0.50 sec
T=0.25 sec

0.76

ضریب همبستگی زمان خرابی نوسانگر غیرخطی

0.91

0.71
4% 6% 8% 12%
درصد تقریب

2%

1%

(ب)

شکل ( )17نیز ضرایب همبستگی انرژی ،حداکثر توان و زمان
خرابی نوسانگر غیرخطی به ازای پریـودهای مختـلف تحت
رکـوردهای واقعی و تقریبـی (فشـرده) برای مجمـوعه دادههـای
شتـابنگاری ایـران را به ازای سطـوح مختلف تقریب نشان می-
دهد .همانطوری که مشاهده میگردد ضریب همبستگی انرژی و
حداکثر توان حتی به ازای سطح تقریب  %1بسیار باال بوده
( )R=0.99و با افزایش سطح تقریب سریعاً افزایش مییابد و در
سطح تقریب  %4به یک نزدیک میشود.

شکل  -59الف) ضريب همبستگی حداکثر توان ورودی و انرژی،
ب) ضريب همبستگی زمان خرابی نوسانگر غيرخطی به ازای
پريودهای مختلف T=0.25, 0.5, 1, 2 sec

همانطوری که قبالً ذکر شد در محدوده غیرخطی پاسخ،
تغییراتی هرچند کوچک در دادههای حرکت زمین میتواند منجر
به تغییراتی قابل توجه در پاسخ نوسانگر گردد .از مشخصه
فشردهسازی رکورد است که پالسهای با فرکانـس باال و دامنـه
کوچـک حـذف و پالسهای با دامنه بـزرگ حفـظ میشـوند و
تبدیل موجک فرکانس و زمان وقوع این پالسها را در طی رکورد

ا .پورتقی ،ر .صالحجاللی  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،15شماره ( 2تابستان 92-22 ،)5011

در نظر میگیرد .بهعبارتدیگر مدت زمان رکوردهای اصلی و
فشردهشده یکسان بوده لیکن در رکورد فشردهشده فقط پالسهای
قوی و پرانرژی در زمان منحصر به خود حضور دارند و نتایج نشان
میدهند که همبستگی برای زمان خرابی نوسانگر نسبت به انرژی
و حداکثر توان کمتر بوده لیکن به ازای سطح تقریب بیش از %6
ضریب همبستگی زمان خرابی نوسانگر به ازای تمام پریودهای در
نظر گرفته شده بیش از  3/91میباشد.
 -1نتيجهگيری
در این تحقیق جهت فشردهسازی دادههای شتابنگاری ثبت-
شده در ایران توسط موجک از توابع پایه کویفلت  1که متعامد،
تقریباً متقارن و هموار میباشند استفاده گردیده و سرعت حرکت
زمین برحسب این توابع بسط داده شده است .جهت تقریب رکورد
اصلی از توابع موجکی که حاوی بیشترین انرژی زلزله یا بهعبارت-
دیگر دارای بزرگترین ضریب هستند استفاده گردیده و درصد
موجکهای بهکار گرفته شده در تقریب بیانگر سطح تقریب
میباشد .جهت صحتسنجی روش بهکار گرفته شده ،انرژی،
حداکثر توان ورودی و نیز زمان خرابی نوسانگر غیرخطی تحت
رکوردهای واقعی و تقریبی برای مجموعه دادههای شتابنگاری
ثبتشده در ایران با یکدیگر مقایسه گردیدهاند .نتایج همبستگی
بسیار باالیی را ( )R>0.99برای انرژی و حداکثر توان ورودی ناشی
از رکوردهای واقعی و تقریبی حتی با سطح تقریب  %1نشان می-
دهد .ضریب همبستگی برای زمان خرابی نوسانگر غیرخطی تحت
رکوردهای واقعی و فشرده ،که در اثر وزن دچار ناپایداری دینامیکی
می گردد،کوچکتر بوده لیکن به ازای سطح تقریب بیش از %6
مقدار آن بیش از  3/91میباشد.
 -6تقدير و تشکر
از مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی که مجموعه
دادههای شتابنگاری ایران را در اختیار محققین این مقاله قرار
داده است و همچنین از پروفسور  M. D. Trifunacو پروفسور
 M. I. Todorovskaاز اساتید دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ()USC
بهدلیل مساعدت و همکاری در امر تصحیح و پردازش دادههای
زلزله ایران تشکر و قدردانی میگردد.
 -1مراجع
کاتبی ج ،شعاعی پرچین م" ،کنترل بهینه ارتعاشات سازهها با
استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم رقابت استعماری"،
نشریه علمی -پژوهشی مهندسی شریف ،زمستان 77 ،1702
( ،)6شماره .147-171 ،4/1
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کرمی محمدی ر ،خلج م" ،شناسایی مفصل خمیری در تیر ساده
تحت اثر زلزله با محاسبه دیاگرام انحنا" ،مقاله علمی-
پژوهشی مهندسی شریف.00-134 ،1702 ،
فدوی امیری م ر ،سلیمانی ایوری س ع ،حسنپور ح ،شامخی
امیری م" ،شبیهسازی شتابنگاشت مصنوعی زلزله سازگار با
طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سریهای زمانی" ،نشریه
علمی -پژوهشی مهندسی سازه و ساخت،)7( 4 ،1702 ،
شماره پیاپی .29-93 ،17
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی،1704 ،
.http://www.bhrc.ac.ir
موسوی خلخالی س ع ،پورشاء م ،افشین ح ،چناقلو م ر" ،معرفی
یک روش مناسب برای ارزیابی سریع آسیب پذیری لرزهای
ساختمانهای مسکونی در تبریز" ،نشریه علمی -پژوهشی
عمران و محیط زیست ،انتشار آنالین.
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1. Introduction
The main purpose of this paper is to find an approximation of Iran strong motion records by a relatively
small number of pulses (i.e. wavelets in an orthogonal wavelet family) considering wavelet importance in
introducing the nature of ground strong motion. The Coiflet 5 wavelet family is used, which is orthogonal,
smooth and nearly symmetric. Such representation is obtained by the expansion of velocity in orthogonal
wavelet series using the Fast Wavelet Transform, and approximation by only the largest energy terms in the
series. The goodness of the approximation is examined. The efficiency of the procedure is assessed by
comparison some seismic indices such as input seismic energy, peak power and nonlinear oscillator collapse
time which are achieved from the main and contracted signals.

2. Methodology
2.1. Wavelet series representation of discrete time signals
For a basis of compactly supported wavelets, the coefficients of the expansion are computed by the pyramid
algorithm, which consists of splitting the original signal in a low- and high-frequency component followed by
downsampling by a factor of two, and further recursively splitting the lower frequency component, J times
total. In each splitting, the low-frequency component is a lower-level resolution approximation, and the highfrequency component contains the detail of the signal that was removed. Hence, the wavelet expansion is
nothing else but splitting the signal in subbands, and expanding each subband in a series of wavelet functions,
which are shifts of one another, and all have central frequency corresponding to the one of the subband
(Todorovska et al., 2009).

2.2. Measures of goodness of fit in terms of nonlinear oscillator response
As measures of goodness of the approximation, the energy and peak power of the input ground motion and
subsequently the corresponding times of collapse of a nonlinear oscillator excited by such motions from the
exact signal and form the approximation are compared. These quantities were estimated as follows.

3. Results and discussion
3.1. Detailed results for a sample record
Fig. 1 shows a wavelet map of the coefficients for the Tabas record of the top 8% of the wavelet coefficients.
Such maps show the wavelet coefficients (coefficients of expansion in wavelet series) plotted as vertical bars
versus the central time (centroid in the time domain) of the corresponding wavelet, for each of the detail
subbands (cD1-cD6) and the remaining smooth subband (cA6). The frequency bounds indicated for
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Fig. 1. The top 8% wavelet coefficients of the expansion of the velocity of component Tabas strong motion record, plotted
versus their central time for each sub band.

Each subband are those for ideal (box) filters. The actual filters decay gradually across the ideal bounds to
avoid the Gibbs effect, and consequently there is some partial overlap between these intervals for the actual
filters used. The wavelet maps, therefore, show the position of the wavelets used for the approximation both
in time and in frequency. According to the Parseval equality, the square of these coefficients would be the
contribution of the corresponding term in the series to the energy of the (velocity) signal. Such a map, therefore,
indicates the distribution of the energy of the signal on the time–frequency plane.
Comparing the exact and approximated motions for the 1% and 4% level approximations of the
acceleration, velocity, power and energy time history, it can be seen that the agreement is better for the velocity
than for the acceleration signals, which is due to the fact that the thresholding was applied to the velocity signal,
from which the acceleration was then derived by differentiation, and that the velocity signal has less energy in
the higher-frequency subbands, leading to all or most coefficients in these subbands being eliminated by the
thresholding. These plots also show that, while the low-amplitude high-frequency pulses are smoothed in such
low approximation levels, the largest amplitude pulses are still represented quite well even in the acceleration
signals. This is characteristic to data compression by thresholding, in which the high-frequency components
are filtered where they are small but are preserved where they are significant. It can be also seen that the
growth of energy of the input ground motion with time, for the actual and approximations by 1%, 4%, 6% and
8% of the coefficients will be closer by further increasing the number of coefficients. The comparison between
the power versus time for the exact signal and the 1% approximation demonstrates good fitness of them.
Consequently it is obvious that this approximation represents quite well the peaks in the power time history,
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0.96

1.0005

0.91

0.9995

0.86

0.81

0.76

T=2.00 sec
T=1.00 sec
T=0.50 sec
T=0.25 sec

correlation coefficient

correlation coefficient of collapse time for
nonlinear oscillator

and in particular the largest peaks. For collapse times of nonlinear SDOF oscillator in the linear range of
response, small difference in the input motion implies small difference in the response of the oscillator.
However, that does not hold for the nonlinear range. For the bi-linear oscillator considered in this study, the
agreement of the time of collapse was chosen as a measure of the goodness of fit, and a weak oscillator was
chosen for this test that would fail for most of the records in the database. Figure 2 depicts the correlation
coefficients distribution of peak power, total energy and collapse time of nonlinear oscillator in different
periods for actual and contracted signals of 806 records. This figure illustrates high correlation of these indices
that can be confirm the procedure efficiency and capability.

0.9985

0.9975

0.9965

Input
peak
power
Input
total
energy

0.9955

0.71
1% 2% 4% 6% 8% 12%
approximation percentage

1% 2% 4% 6% 8% 12%
approximate percentage

Fig. 2. Correlation coefficient of peak power and total energy (right side) and correlation coefficient of nonlinear oscillator
collapse time for different periods of T=0.25, 0.5, 1 and 2 sec (left side).

4. Conclusions
The paper objective is to find an approximation of Iran strong motion records by a relatively small number
of pulses (i.e. wavelets) such that would produce a reasonably good fit for different indices such as acceleration,
velocity, peak power and total energy and subsequently would predict closely the response of a nonlinear
oscillator. To satisfy the first requirement, Coiflet wavelets (Mallat, 1989), which are orthogonal, nearly
symmetric, and relatively smooth. The orthogonality property is convenient for the evaluation of the energy
directly in the wavelet transform domain, the symmetry is desirable to reduce phase distortions in the
approximation, and the smoothness is desirable because it helps achieve better fit for strong motion records
with smaller number of wavelets. It is concluded that expansion of strong motion records in a wavelet basis is
an efficient tool for extraction of pulses from a strong motion record, and representation of strong motion
records as a sum of a relatively small number of pulses. This efficiency (good approximation by a small number
of pulses) is due to the fact that the basis functions are localized in time (besides in frequency), resembling in
nature the strong motion records.
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