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 چكیده  

های مخرب در  لرزههای مخرب زيادی در تمام جهان در حال رخ دادن است. با توجه به اين که زمینلرزهروزانه زمین

سازوکار کانونی  ای منجر به تلفات انسانی، مالی و علمی زياد و عدم توانايی در پیشبینی بزرگا و  لرزهمناطق فعال زمین

تخمین   ها از اهمیت زيادی برخوردار است.های هشدار اولیه و توسعه آنزلزله، وجود تحقیقات فشرده در مورد سیستم

و قبل از اينكه جنبش شديد زمین،    pی رسیدن موج  لرزه در لحضات اولیهصحیح و دقیق بزرگا و سازوکار کانونی زمین

هايی کاربردی  شود. چنین سیستملرزه در نظر گرفته میهای هشدار اولیه زمینمتخريب ايجاد کند، چالش اصلی سیست

فرکانسی تبديل  آيند. در اين پژوهش براساس خواص زمانها به شمار میلرزهابزار قابل قبولی برای کاهش تلفات زمین

رار گرفته است. در اين مطالعه با  موجك به عنوان يك ابزار جهت مطالعه خواص بزرگا و سازوکار کانونی مورد استفاده ق

موج   تجزيه  از  امواج    pاستفاده  تشعشع  الگوی  موجك  تبديل  حوزه  تبديل   pدر  ضريب  بزرگترين  رابطه  همچنین  و 

توان بزرگا و الگو تشعشع دهد به راحتی میموجك با بزرگا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان می

 .  (2017)عاطفی و همكاران،  استخراج کرد pوجك امواج را از تجزيه تبديل م
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Abstract 

   There are many destructive earthquakes around the world every day. Given that destructive 

earthquakes in active earthquake zones result in high human, financial and scientific casualties 

and the inability to predict magnitudes and focal mechanisms of earthquakes, there is intensive 

research into early warning systems and Their development is very important. Accurate 

estimation of the magnitudes and focal mechanism of earthquakes at the early moments of the 

p-wave and before the severe earth movement causes destruction is considered a major 

challenge for early earthquake warning systems. Such applied systems are an acceptable means 

of reducing earthquake losses. In this study, based on the properties of wavelet transform 

frequency, it has been used as a tool for studying the properties of magnets and focal 

mechanisms. In this study, we have investigated the relationship between the p-wave radiation 

pattern and the relation of the largest wavelet coefficient to the wavelet transform using wavelet 

transform. The results show that the magnitude and the radiation pattern can be easily extracted 

from the p-wave wavelet transform. 
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 مقدمه      1
باشید. تویوری موجیك و تصوير میی  تبديل موجك يكی از پرکاربردترين تبديالت رياضی در حوزه پردازش سیگنال

هیای مختلیب بیا برای غلبه بر مشكالت تبديل فوريه ارائه گرديده است. در اين روش مسوله تقسیم سیگنال بیه بخیش
کنید و بیرای شود. اين تابع در طول سری اطالعاتی انتقال پیدا مییگذاری و انتقال دادن تابع حل میاستفاده از مقیاس

شیود و های مختلب تكرار مییشود. اين مراحل برای توابعی با مقیاسهر موقعیت آن، طیب سری اطالعاتی محاسبه می
آيید. ويژگیی اصیلی تبیديل موجیك در مییتفرکانس بدس -ای از اطالعات آرگوماندر نهايت نتیجه به صورت مجموعه

شوند. مقابل تبديل فوريه زمان کوتاه اين است که تمامی توابع پايه از انتقال و مقیاس يك تابع )موجك مادر( نتیجه می
هیای های سینوسی در فرکیانستفاوت تبديل موجك با تبديل فوريه اينست که تبديل فوريه تجزيه سیگنال به سیگنال

کند که نسخه انتقال يافته يا مقیاس شده های مختلفی تجزيه میولی تبديل موجك سیگنال را به موجك  متفاوت است
 .( 1996؛ میسیتی و همكاران،2019شكری و همكاران،   ) سیگنال اصلی هستند

 

 تجزيه سیگنال با استفاده از تبديل موجك   .1شكل 
است. امیا تبیديل موجیك گسسیته بیا مشیكالتی از قبییل تبديل موجك به دو صورت پیوسته و گسسته قابل اجرا  

 . (2019) شكری و همكاران،  الیاسینگ، عدم ناوردايی نسبت به شیفت و ... مواجه است
. 

 روش تحقیق      2
. انیدآورده شده تولید شیده 1های مصنوعی در صفحات گسلی با مشخصاتی که در جدول ابتدا زلزله  در اين پژوهش

تبیديل موجیك پیوسیته و گسسیته   بیا اسیتفاده از    و  شیدهدريیافتی را جیدا    pثانیه ابتیدايی میوج    5ثانیه و    3سپس  
 است.مورد تجزيه قرار گرفته )برای جلوگیری از مشكالت تبديل موجك گسسته(آندسیمیتد

 

 rake Dip strike 

(1 ) 45 45 0 
(2 ) 90 45 0 
(3 ) 0 90 0 

 که زلزله مصنوعی در آنها اتفاق افتاده  مشخصات صفحات گسلی .1جدول  

 
تجزيه   از  موجك  تبديل  ضريب  و    3بیشینه  اولیه  5ثانیه  رديب    pموج  شكل    ثانیه  کانونی  سازوکار    3براساس 

  است.داده شده های زير نمايشه در شكلبراساس فاصل (  1)جدول
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  ( 1)جدول    1براساس سازوکار کانونی رديب    p موجشكل  ثانیه اولیه    5ثانیه و    3بیشینه ضريب تبديل موجك از تجزيه  
 . نمايش داده شده است (5و 4)های در شكلآزيموت  حسببر
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

)جدول   3براساس سازوکار کانونی رديب  pشكل موج ثانیه اولیه  5ثانیه و  3ريب تبديل موجك از تجزيه بیشینه ض
 . زير نمايش داده شده است( 7و  6 )  هایدر شكلبزرگا  حسببر (1

 
ثانییه اولییه   5  ژی برحسب فاصله برایرنمودار ان   .2شكل  
در (  1)جیدول    1وکیار کیانونی رديیب  براساس ساز  pموج  

تبییديل کییه بییا 9درجیه و  330 ثابییتآزيمیوت و بزرگییای 
 تجزيه شده است  2موجك دوبیچیزموجك آندسیمیتد و  

 

 
ثانیه اولیه میوج  3ژی برحسب فاصله برای رنمودار ان    .3شكل  

p  در آزيمیوت و (  1)جیدول    1وکار کانونی رديیب  براساس ساز
تبديل موجك آندسیمیتد   که با   9  درجه و  330ثابت  بزرگای  

 است.  تجزيه شده  2موجك دوبیچیز

 

 
 

برحسب  .  5شكل   انرژی  اولیه    3برای  آزيموت  نمودار  ثانیه 
رديب  براساس    pموج   کانونی  و    فاصلهدر    (1)جدول    2سازوکار 

ثابت   و  500  بزرگای  موجك    5/5کیلومتر  تبديل  با  که 
   تجزيه شده است 2آندسیمیتد و موجك دوبیچیز

   

براسییاس   pثانیه اولیه میوج    5برای    بزرگاژی برحسب  رنمودار ان   .4شكل  

 100  ثابیتو بزرگیای    فاصیلهدر  (  1)جیدول    2وکار کیانونی رديیب  ساز
تجزيه   2موجك دوبیچیزتبديل موجك آندسیمیتد و  که با    6کیلومتر و  
 شده است
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 گیری نتیجه      3

بیا فیزايش فاصیله انیرژی  او با    ست  ا  نمايیبا توجه به نتايج به دست آمده تغییرات انرژی برحسب فاصله به صورت  

تغییرات انرژی برحسب   (.3و2توان يك نمودار تقريبا نمايی به آن فیت کرد)شكل  اما می  يابدکاهش میروند غیر خطی  

-براساس الگوی تشعشع به (. 7و 6بابد )شكل بزرگا به صورت نمايی است و با افزايش بزرگا به صورت خطی افزايش می

 (.5و 4)شكل لرزه را رسم کردتوان سازوکار کانونی زمینمی نوعیهای مصزلزله دست آمده برای
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 pثانیه اولیه موج  3نمودار انرژی برحسب بزرگا برای  .7شكل

در فاصله و   (1)جدول  3وکار کانونی رديب سازبراساس 

که با تبديل موجك  درجه 45کیلومتر و  4000ثابت  آزيموت

 .تجزيه شده است 2آندسیمیتد و موجك دوبیچیز

  pثانیه اولیه موج  5نمودار انرژی برحسب بزرگا برای  .6شكل
در فاصله و ( 1) جدول  3براساس سازوکار کانونی رديب 

که با تبديل موجك  درجه 105کیلومتر و  4000ثابت  آزيموت
 ت.تجزيه شده اس 2آندسیمیتد و موجك دوبیچیز


