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 خالصه

اي سطح بر پاسخ لرزه ،امروزه كاماًل آشكار است كه اثرات ساختگاهي دوبعدي

های ي ناشي از زمين لرزه تأثير بسزایی دارند. تحقيقهازمين و توزیع خرابي

های مختلف عوارض های مختلف و عمدتًا اجزاء محدود برروی شکلمتعددی به روش

روسطحی )توپوگرافی( در این زمينه صورت گرفته است اما هنوز تحقيق جامعی 

 Hybridبرروی تپه مثلثی شکل صورت نگرفته است. در این تحقيق از روش ترکيبی  

((FE/BE ای تپه مثلثی شکل پاسخ لرزه بعنوان ابزار اصلی برای تحليل پارامتریک

های مهم این ، استفاده شده است. یکی از یافتهPو   SVدو بعدی دربرابر امواج 

تحقيق، مشاهده و تعيين فرکانس )پریود( مشخصه دوبعدی در هر یک از ترکيبهای 

در آن فرکانس تمامی نقاط روی تپه مثلثی های پارامتریک بود که متنوع تحليل

شکل دارای ضریب تقویت بزرگتر از یک بودند. از جمله دستاوردهای این تحقيق 

های دو بعدی پيدا کردن رابطه بين حداکثرضریب  تقویت متوسط حاصل از تحليل

 باشد.های یک بعدی نسبت به ضریب شکل میبه تحليل

 

 ،Hybrid ضریب تقویت متوسط، ن، فضای فرکانس،فضاي زما، تپه های مثلثی شکلکلمات کلیدي: 

Amplification 

 

 

 مقدمه .1

از جمله مباحث مهم در  ،بررسی تأثير شرایط ساختگاه در برابر امواج لرزه ای

طراحی  ”زمينه دانش مهندسی زلزله می باشد. اثرات محلی ساختگاه نقش مهمی در

و بایستی بصورت مجزا با آنها برخورد  کنندرا ایفا می ”مقاوم در برابر زلزله

بر پاسخ لرزه اي سطح  ،گردد. امروزه كامالً آشكار است كه اثرات ساختگاهي دوبعدي

هاي ناشي از زمين لرزه تأثير بسزایی دارند. اثرات زمين و توزیع خرابي

ساختگاهي دو بعدي زماني قابل مالحظه خواهند بود كه ابعاد توپوگــرافي )تپــه 

نجائيكه محدوده آ. از  ]1[(1973دره( در حدود طول موج لرزه اي باشد )بوچن یا 

                                                 
 مهندس عمران 1
 می دانشگاهعضو هيئت عل 2
 عضو هيئت علمی دانشگاه 3
 مربی 4
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هرتز و همچنين محدوده سرعت امواج  10تا  3/0فركانسي یك زمين لرزه نيرومند از 

رفتار لرزه  ،كيلومتر بر ثانيه متغير هستند 3تا  1/0لرزه اي الیه هاي سطحي از 

 ،عاد ده ها متر تا ده ها كيلومتر هستندها و بلندیهـایي كــه داراي اباي پستي

 عمومًا از هندسه دو بعدي ساختگاه متأثر خواهند بود.

مهندسان بطور سنتی، اثرات محلی ساختگاه را با استفاده از مدلهای ساده 

ای و با موفقيت از پروفيل محلی خاک و انتشار امواج لرزه 1Dمبتنی بر توصيف 

ایی برای این نوع مدلسازی مناسب خواهند بود که اند لذا ساختگاهارزیابی نموده

از گستردگی نسبتًا وسيعی در پهنای منطقه مورد مطالعه نسبت به ضخامت الیه رسوبی 

( با 1995برخوردار باشند، ليکن حوادثی نظير زلزله هيوگوکن نانبو ژاپن )

مرگ  نمود و سببکمربند باریک خسارت تشدید یافته خود که شهر کوبه را قطع می

ای حاصل از اثرات تن گردید، پيچيدگی قابل مالحظه در الگوهای تقویت لرزه 6000

را آشکار ساخت. دقيق نبودن و تخمين دست پایين شدت زلزله  3Dو  2Dساختگاهی 

های مخرب حاصل از آناليزهای یک بعدی می تواند در تخمين خسارات وارده، بحرانی 

های رسوبی پر شده و یا در دره 3Dو  2Dاهی و خطرساز باشد چرا که اثرات ساختگ

پيوندد. وقوع میه اند بيشتر بهایی که شهرها آنجا واقع شدهبر روی توپوگرافی

 آنها هدف و شمار است انگشت بعدي هاي دو تپه اي لرزه رفتار روي بر شده انجام مطالعات

 .است بوده اي لرزه اررفت تحليل و تجزیه بدون روشهاي محاسباتي كارآیي ارزیابي عمدتاً 

یکی از نخستين مطالعات عددی در زمينه تأثير یک توپوگرافی ساده بر پاسخ 

و با استفاده از روش تفاضلهای محدودانجام شده  ]2[ (Boore, 1972)ای توسط لرزه

توان به استفاده از روش است. از جمله مطالعات بعدی در زمينه اثر توپوگرافی می

و روشهای عدد  ]4[ (Sanchez-Sesma et al., 1982)روشهای مرزی  ]3[ (Smith, 1975)اجزای محدود 

های ازدیگرمطالعات درزمينه توپوگرافی  اشاره نمود. ]5[ (Bard, 1982)موج منفصل 

 ]al.,80,1982a,1983,1984) (Sanchez-Sesma et  ]6[ ،]7[ ،]8توان به تحقيقات سطحی تيزگوشه می

سعه و کاربرد روشهای مرزی برای حل مسئله پدیده پراکندگی در رابطه با تو ]9[و 

امواج برای انواع مختلف آن و اشکال گوناگون عارضه از جمله عوارض تيزگوشه 

 را تيزگوشه هاي اي تپه لرزه رفتار كه بود محققي اولين ] 10[اشاره داشت. سانچزسسما

،  SH مثلثي شكل، موج مهاجم تنها تپه هاي مطالعات وي حوزه داد اما قرار بررسي مورد

 گردید. شامل را خاص پواسون ضریب یك و

(Sanchez-Sema & Campillo, 1991,1993b) ]11[  و]از دیگر مطالعات معدود منتشر  ]12

گردد. این ای عوارض توپوگرافی تيزگوشه محسوب میشده در زمينه رفتار لرزه

ثلثی شکل را با زاویه شيب ای یک پشته ممحققان در تحقيقات  خود رفتار لرزه

و امواج رایلی بررسی  30°با زاویه برخورد  SVتحت برخورد امواج  45°برابر 

اند. از نتيجه تحقيقات دریافتندکه حداکثر تقویت در نوک پشته در فضای نموده

باشد ليکن تقویت حداکثر برای سایر فرکانس چهار برابر دامنه موج برخوردی می

 کند .از دو برابر دامنه موج برخوردی تجاوز نمی نقاط واقع روی شيب

 منظور به را اي گسترده مطالعه پارامتریك كه بودند گروهي اولين همكاران و كماليان

در  [ 15 ] شكل اي ذوزنقه و [ 14 ] بيضي نيم ،  [13] سينوسي هاي نيم تپه اي لرزه رفتار بررسي

 روش از استفاده با  كه مطالعات این در .آوردند در اجرا به Pو  SVقائم  امواج برابر

 ابعاد به مهاجم موج طول نسبت نسبت شكل، تأثيرات گردیدند، انجام مرزي اجزاء عددي
پاسخ  بر جداگانه طور به پواسون، ضریب و اي( ذوزنقه هاي )در تپه یال زاویه عارضه،

 گرفتند قرار بررسي مورد شده یاد هاي تپه اي لرزه

تحقيق بطور مشخص مورد بررسي قرار گرفته است ارزیابي آنچه که در این  

اي از اي عوارض روسطحي )توپوگرافي( مثلثی شکل تحت اثر بارهاي لرزهرفتار لرزه

باشد. از ميان طریق انجام مطالعات پارامتریک و با فرض رفتار خطی مي

، اي عوارض توپوگرافي یعني مشخصات هندسيپارامترهاي موثر بر رفتار لرزه

ژئومکانيکي و حرکت ورودي، بيشتر تمرکز در این تحقيق بر مشخصات هندسي است. 

توان در مطالعات پارامتریک مورد توجه پارامترهاي هندسي را به اشکال مختلفي مي

بعد قرار داد ليکن روش رایج و عرف متداول آن است که با معرفي پارامترهاي بي

بعد( و در واقع با تلفيق تعدادي زمان بي بعد یا)نظير ضرایب شکل یا فرکانس بي

از پارامترها با هم، هم تعداد تحليلهاي الزم را کاهش داد و هم اینکه وابستگي 

نتایج حاصله به هندسه تحت تحليل را برطرف نمود لذا رویکرد اصلي در این تحقيق 

سپس نيز انجام تحليلهاي مربوطه بر روي یک هندسه پایه از مسئله تحت بررسي و 

بعد( بعد )یا زمان بيبعد برحسب ضریب شکل و فرکانس بيارائه نتایج بصورت بي

بصورت  SVو Pايخواهد بود. همچنين فرضيات حرکت ورودي در قالب موج درون صفحه

اند. مدل سازي هندسي مسئله نيز بصورت نيم فضا و بدون قائم در نظر گرفته شده

نهایتًا  ،دي بصورت موجك ریكر اعمال شده استالیه بندي انجام شده است و حركت ورو
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بعد حاصله، سعي گردیده تا سازوکاري براي ملحوظ با استفاده از نمودارهاي بي

  ها بدست بياید.با استفاده از نتایج تحليل 2Dنمودن اثرات 
 

 

 روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتریک .2

به  ،یين نامه هاي لرزه اي موجودآاغلب  ،عديبه رغم اهميت اثرات ساختگاهي دو ب

اند. دليل اصلي عدم ارزیابي اثرات بررسي اثرات ساختگاهي یك بعدي بسنده كرده

عدم دسترسي طراح به ابزارهاي مناسب جهت تحليل دیناميكي  ،ساختگاهي دو بعدي

اج خصوصًا در فضاي زمان بوده است. چرا که تفرق امو ،عوارض توپوگرافی دو بعدي

مد و توأم آكار ،اي پيچيده است كه حل دقيقمهاجم توسط عوارض توپوگرافی پدیده

هاي جدید تحليل هاي مناسب عددي است. روشن مستلزم استفاده از روشآبا صرفه 

هاي حجمي دیناميكي عوارض توپوگرافی به سه گروه عمده قابل تقسيم هستند: روش

( و BEMي مرزي همانند روش اجزاي مرزي )ها(، روشFEMهمانند روش اجزاي محدود )

هاي مركب كه از تركيب دو روش حجمي و مرزي جهت استفاده همزمان از امتيازات روش

. فرمولبندي الگوریتم در فضاي زمان این Hybrid  (FE/BE) مانند نها تشكيل مي گرددآ

ر امكان را فراهم خواهد ساخت كه بتوان مسائل انتشار امواج غير خطي را د

 مسائلي كه ابعاد نامحدود دارند نيز تحليل نمود.

 در این تحقيق با توجه به دقت، سرعت، کارآیی و انعطاف پذیری روش ترکيبی

 در خميري ارتجاعي اشباع و خشك بعدي دو محيطهاي  دیناميكي تحليل جهت كه  [ 16 ] هيبرید

 و نرم مرزي اجزاء مالگوریت دقت و كارآیي است و همچنين گردیده  طراحي فضاي زمان
 متنوعي هايمثال حل بعدي با دو توپوگرافي عوارض اي لرزه پاسخ تحليل در یادشده افزار

 استفاده شده است.  Hybridاز روش  [ 21-17] مراجع طي

با توجه به اهداف این تحقيق، طبيعت مطالعات پارامتریک، تعداد مجهوالت و 

بصورت خطی در نظر گرفته شده است.  زمان صرف شده برای تحليلها رفتار مصالح

توان در تحليلهای پارامتریک مورد توجه قرار پارامترهای هندسی مختلفی را می

بعد نظير داد ليکن رویه رایج و عرف متداول آن است که با معرفی پارامترهای بی

)2(بعدضریب شکل یا فرکانس بی 2cbf 2(بعدو زمان بی( 2 btcT   و در واقع

تلفيق تعدادی از پارامترها، هم تعداد تحليلهای الزم را کاهش داد و هم توانایی 

تعميم نتایج بدست آمده را به اشکال مختلف هندسی با ابعاد گوناگون فراهم 

آورد. لذا رویکرد اصلی در این تحقيق هم انجام تحليلهای مربوطه بر روی یک 

بعد برحسب ضریب بررسی و سپس ارائه نتایج بصورت بی هندسه پایه از مسئله تحت

قيقات مشابه نيز به باشد که در تحبعد( میبعد )یا زمان بیشکل و فرکانس بی

 اینگونه عمل شده است.

 

 

 هندسه تپه مثلثی .3

 ( در نظر گرفته شده است. همچنين امواج مهاجم  1هندسه تپه مثلثی مطابق شكل)

SVوP به منظور تسهيل در دسته بندي نتایج  .اندانتخاب شده ازنوع موجك ر یكر

تحقيق ونيز تعميم آنها به تپه مثلثی با ا بعاد و خواص مكانيكي مختلف، كليه 

پارامترهاي بدون بعد شدند. براي این منظور تعاریف زیر مورد استفاده قرار 

 گرفتند :

                                                                                                                      نسبت شكل:                              (1)

                  SR=h/b       

                                                                                                              فرکانس بدون بعد:      (2)

//2 2 Bcbf                   

                                          زمان بدون بعد:                  (3)

                                                                                 
b

tc

2

2
 =T 

به ترتيب زمان ، فركانس  و سرعت موج  2cو  t ،f درپارامترهاي بدون بعد فوق

  برشي محيط را بيان مي دارند.
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 هندسه تپه مثلثی شکل -1شکل 

 

بدیهي است كه پریود بدون بعد عكس فركانس بدون بعد مي باشد كه تعبير 

به پهناي عارضه است. در ادامه هر گاه از  فيزیكي آن ، نسبت طول موج مهاجم

یود سخن به ميان آمده است منظور مقادیر بدون بعد نظير آنها زمان، فركانس و پر

در  2و  1.5، 1.2، 1، 0.7، 0.5، 0.3، 0.1ها برابر باشد. در این تحقيق نسبت شکلمی

در نظر گرفته شده است و با  0.33اند.  همچنين ضریب پواسون برابر نظر گرفته شده

اند،  تپه تابانده شده به Pو    SVتوجه به اینکه هر دو نوع موج مهاجم

حركت موج مهاجم متناسب با محدوده پریودهاي مورد  0tو  pfپارامترهاي بدون بعد 

با انجام تحليل هاي دیناميكي  در نظر گرفته شدند. 0.45و  3نظر به ترتيب برابر 

، تاریخچه هاي تغير مكان افقي و قائم نقاط سطح زمين بدست آمدند و نتایج حاصل 

 وزه زمان و فركانس )پریود( مورد تجزیه و تحليل واقع شدند. در هر دو ح

جهت ارزیابي دقيق تر و استنتاج نتایج مهندسي از رفتار تپه ها در حوزه 

به ترتيب  5Pتا  1Pپریود، محدوده پریودیك به پنج بازه تقسم گردید. بازه هاي 

 0/2تا  0/1سط )(، متو0/1تا  5/0(، كوتاه )5/0تا  25/0پریودهاي بسيار كوتاه )

( را در بر مي گيرند. به  33/8تا  17/4( و بسيار بلند )17/4تا  0/2(، بلند )

منظور ساده سازي مراحل تفسير وكاربردي نمودن نتایج تحقيق، دو نوع ميانگين 

 براي نقاط روي بال تپه و نيز نقاط رأس آن ها تعریف گردید. 

 بزرگنمایي توابع و مقایسه محاسبه حاضر، مطالعات نهایي هدف اینكه به توجه با
 مهاجم موج آنها، شتاب و یا سرعت تغييرمكان، خود نه مثلثی است و هاي تپه مختلف نقاط

 ریكر معروف و ساده نوع از ] 22و 25[  فني ادبيات در مشابه عددي كارهاي مانند اغلب

 بدیهي دهد، مي نشان را موج فوریه این طيف و زماني تاریخچه ) 2 (كل شاست.  شده انتخاب
از  مختلف نقاط بزرگنمایي توابع خطي، ارتجاعي رفتار هاي داراي محيط در كه است

 جاي به دیگري موج از هر استفاده بنابراین با و است مستقل مهاجم موج زماني تاریخچه
 در نتایج بدست آمده تغييرقابل مالحظه اي  مشاهده نمي شد. ریكر، موج

 

 

 ریكر موج فوریه طیف و زماني تاریخچه -2 شكل

 

 

 ابعاد مش بندي .4

( تاریخچه زمانی تغيير مکان مؤلفه هاي افقي و  قائم  پاسخ لرزه 4( و )3شكل)

و  SV( را در برا بر امواج مهاجم 1اي نقاط حساس و کليدی از مدل )با نسبت شكل 

P ه دست آمده نشان مي دهند. نتایج یاد شده با استفاده از سه مش بندي متفاوت ب

المان مرزي  349و  325، 313است در مش بندي هاي شماره یك، دو و سه به ترتيب 

جهت مدل نمودن تپه وبخش افقي نيم صفحه استفاده شده است. همانطور كه مالحظه مي 
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شود وجود تطابق وهمگرایي مناسبي در كليه نقاط مؤید انتخاب صحيح ابعاد المان 

 اشد.ها ومش بندي پيشنهادي مي ب

 

 

س و رأ مکان در نقاط رییتغ یزمان خچهیتار یهمگرائ-3شکل                            

 SVبه ازای موج  عارضه گوشه

 
 Pبه ازای موج  عارضهس و گوشه أر مکان در نقاط رییتغ یزمان خچهیتار یهمگرائ-4شکل 

 تفرق امواج در حوزه زمان ) تفسير نمودار هاي تاریخچه زماني ( .5

 5( نمودارهاي تاریخچه زمان تغيير مكان افقي و قائم محدودهاي به طول 5شكل )

در نقاط دور از عارضه و پس برابر نيم پهناي عارضه در طرفين را نشان مي دهد. 

ز اتمام حرکت همزمان موج برخوردی و انعکاسی، دامنه حرکت کاهش یافته و به ا

ای دو برابر موج برخوردی و در مؤلفه لفه موافق، دامنهؤنماید و در مصفر ميل می

که دامنه  Pامواج تفرق یافته  دامنه شود. سپسای ظاهر نمیمخالف، هيچ دامنه

های دور از عارضه و بسبب ميرایی هدر فاصل استآنها در مجاورت عارضه بيشتر 

شود که متعاقب این امواج، امواج در سطح زمين مشاهده می .یابدهندسی، کاهش می

بصورت آميخته با امواج رایلی ناشی از وجود گوشه و با سرعتی  SVتفرق یافته 

و موج هم همگام با افزایش گردند. این ددر سطح زمين پدیدار می SVکمتر از موج 

در اثر ميرایی هندسی کاهش  SVه از عارضه از همدیگر منفک شده و دامنه موج فاصل

یابد. امواج رایلی، بعبارتی آخرین گروه از امواج در سطح زمين محسوب شده و می

تشابه در نمودار هاي افقي  پس از عبور آنها، دامنه حرکت به صفر خواهد رسيد.

 .بزرگتر براي مؤلفه هاي موافق استمؤید ایجاد پاسخهاي  Pو قائم موج   Sموج  
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 Pو   SVامواج به ازای  نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم  -5شكل 

 

 

 نسيبزرگنمایي تپه در فضاي فركا .6

را نشان ميدهد.  SV و P( نمودارهاي بزگنمایي افقي وقائم امواج مهاجم  6شكل )

بعد برابر یک، در طول موجهای قابل مقایسه با ابعاد عارضه و بعبارتی فرکانس بی

عارضه  فرکانسهای بيشتری در مرکز بعد(با افزایش طول موج )کاهش فرکانس بی

نسبت شكل تپه ه کهر اندازه  گردد.فزوده میشوند و عرض محدوده تقویت اتقویت می

الگو هاي بزرگنمایي . شودیابد اثر عارضه بر پاسخ لرزه اي بيشتر ميمیافزایش 

 و تناوبي از بزرگنمایي و كوچك نمایي است هستندمشابه هم  Pو  Sدو نوع موج 

ته  در سطح صاف محصور كننده اطراف تپه  امواج مستقيم و امواج تقرق یاف همچنين

هستند در حاليكه این دامنه ها در  یكسان در حوزه زمان داراي دامنه تقریباً 

 سرعت تغيير مي یابند.ه حوره فركانس ب

فرکانس مشخصی در نمودارهای سه بعدی قابل تشخيص است که در آن فرکانس، 

حرکات کليه  هستند وتمامی نقاط روی عارضه دارای ضریب تقویت بزرگتر از یک 

است و با  مقدار  تقویت درمرکزعارضه بيشترین باشند.میعارضه هم فاز نقاط روی 

یابد. این فرکانس با ضریب شکل رابطه معکوس داشته ها کاهش میحرکت به سمت گوشه

و متناسب با افزایش ضریب شکل، طول موجهای بزرگتر )فرکانسهای کوچکتر( توسط 

 . شودعارضه تقویت می

 

 

 SV و Pمودارهاي بزگنمایي افقي وقائم امواج مهاجم  ن -6شكل 

 

 

 ای عارضهتأثير ضریب شکل و محدوده های پریودیک بر رفتار لرزه .7

تغييرات  اماشود بيشتر ميل تقویت امواج ورودي يافزایش نسبت شكل پتانس با

 متفاوت است. هایال بزرگنمایي درامتداد بزرگنمائی تابع طول موج مهاجم است و

تمام نقاط تقویت  در  SVنسبت شكلي براي تابش موج هر تپه با براي مؤلفه موافق،

س قله تا نيمی از أها و با حرکت به سمت رالبته در کناره .تجربه خواهدكرد را
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های . در تمام بازهمشاهده نگردیدبعضی از بازه های پریودیک تقویت یال تپه در 

با افزایش ضریب شکل  و بودریودیك تقویت در مرکز عارضه بيشتر از سایر نقاط پ

در تمامی ضرایب شکلها تقویت در مرکز  براي مؤلفه مخالف رابطه مستقيم دارد.

 شود ومي تقویت بيشتر هتپ مركز از با حركت به سمت كناره ها عارضه صفر است و

ای از در پارهو های پریودیک در ضریب شکلهای بزرگتر از یک در بعضی از بازه

حالت موج  الگوي بزرگنمایي تپه در آید.تقویت بوجود می نقاط روی یال تپه

، دنباشضمن اینکه ضرایب تقویت کوچکتر می است  SVشبيه موج تقریباً  نيز  Pمهاجم

 1.5و  0.7( ضرائب شکل 7. در شکل )الف هيچگونه تقویتی نداریمالبته در مؤلفه مخ

 اند.در محدوده های پریودیک مختلف مقایسه شده

 

 P ائ موجبه از -، بSV به ازائ موج -الف .تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکلSV -7شکل 

 ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل .8

 
بررسی دقيقتر مطالعات گسترده پارامتریک و  یکی از اهداف اصلی تحقيق حاضر،

الخصوص در علی 2Dارائه راهکارهای مهندسی مورد نياز برای ملحوظ کردن اثرات 

باشد. به این بندی و دقتهای مورد انتظار و برد نتایج میمطالعات ریز پهنه

را فقط برحسب ضریب شکل )بعنوان  2D/1Dترتيب که تغييرات ضریب تقویت نسبی 

دهد، يرگذارترین پارامتر در تحليلهای پارامتریک عوارض روسطحی( ارائه میتأث

را برای عوارض مثلثی  شکل و برای  2D/1D( نمودار ضریب تقویت نسبی 8شکل )

 نشان ميدهد. SVو Pامواج 

 

 
ی عوارض تپه ای مثلثی  شکل به ازای امواج برا  2D/1Dنمودار ضریب تقویت نسبی  -8شکل 

PوSV 

 

 

 گيری نتيجه .9

 الف الف

 ب ب
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 : نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان 

o  با افزایش نسبت شكل هاي عارضه دامنه امواج تفرق یافته افزایش مي

 .یابد
o  نسبت شكل هاي خيلي پایين اثر قابل مالحظه اي از نظر مهندسي بر

 .دنپاسخ زمين نمي گذار

o ثر عارضه بر پاسخ زمين در محدوده طول موجهایي قابل توجه است كه ا

با ابعاد عارضه قابل مقایسه باشند در صورتيكه طول موج مهاجم 

 بزرگ باشد اثر عارضه بر پاسخ لرزه اي زمين غير قابل توجه خواهد

 .بود مگر در ضریب شکلهای باال

 : نتایج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فركانس 

o هش فركانس،  حركت سطح زمين در اثر وجود عارضه كمتر تقویت با كا

مي شود و بالطبع در فركانسهاي خيلي پایين حركت نقاط روي تپه به 

 حركت ميدان آزاد نزدیك مي شود.

o  الگوي رفتاري تپه ها در برابر امواج مهاجمP  وSV  به طور كلي

 مشابه هم است.

o  مؤلفه افقی امواجSV حت تأثير قرار ميدهد  و تپه ها را بيشتر ت

 نماید.ضرایب تقویت بزرگتری را ایجاد می

o افزایش نسبت شكل منجر به افزایش اثر عارضه بر پاسخ زمين مي شود. 

o  الگوهاي بزرگنمایي امواجS  وP  مشابه هم است و تناوبی از

 كوچكنمایي و بزرگنمایي است.
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