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 ده  یکچ
باشد. در راستای تشخیص زمان رسید  ای می پارامترها در محاسبات لرزه  نیترمهم یکی از    P  تشخیص زمان رسید موج

بصورت دستی همیشه   Pهای بسیاری صورت گرفته است با این حال تشخیص زمان رسید موج  بصورت اتوماتیک، تالش
از این رو در مطالعة .  شودحائز اهمیت است چراکه از این زمان رسید درجهت ارزیابی محاسباتی اتوماتیک استفاده می 

  Pای، تشخیص زمان رسید موج  رزههای زمانی لها بر روی سری پردازشحاضر سعی بر این است که با ارائه یکسری پیش
در دو حالت دستی و اتوماتیک بهبود داده شود. به منظور ارزیابی روش ارائه شده، دو ایستگاه آذرشهر و سراب که ایستگاه  
آذرشهر نویز بیشتری نسبت به ایستگاه سراب دارد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد این روش عملکرد 
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Abstract 

P wave time detection is one of the most important parameters in seismic calculations. Many 

attempts have been made to detect the arrival time automatically. However, manually detecting 

the P-wave arrival time is always important because this arrival time is used for automatic 

computational evaluation. Therefore. This study has been tried to improve the P-wave onset time 

detection, both manually and automatically, by providing a series of preprocessing on the seismic 

time series. In order to evaluate the proposed method, two stations of Sarab, and Azarshahr, which 

have more noise than Sarab station, were studied. The results showed that this method has a good 

performance in manually improving the P wave arrival detection. 

Keywords: Wavelet  Analysis, P-wave, Manual detection, Automatic detection, Onset time 
 مقدمه    1

های باشد. چرا که بصورت مستقیم در سامانه ای مییکی از محاسبات اساسی در مسائل لرزه  Pتشخیص زمان رسید موج  

ای نظیر محاسبه بزرگا، مکان و نشانگر کارایی داشته و همچنین به عنوان ورودی یکسری از محاسبات آتی لرزه  پیش

و رخداد  وقوع  میپارامتر  زمان  دیگر  میهای  انجام  اتوماتیک  و  دستی  دو صورت  به  رسید  زمان  تشخیص  شود.  باشد. 

باالیی می  به دلیل حجم زیاد دادهمحاسبات دستی دارای دقت  اما  لرزهباشند،  این  های  نیروی متخصص  به  نیاز  ای و 

شوند. این محاسبات سرعت کار را بصورت ی باشند، از این رو محاسبات اتوماتیک مطرح ممحاسبات زمانبر و پرهزینه می

یابد. در راستای بهبود تشخیص  نیز کاهش می   Pدهند. اما دقت تشخیص موج  قابل توجهی باال برده و هزینه را کاهش می 



 شناسی  زلزلهمقاالت گروه مجموعه                      

 بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 

 

19 

 

های بسیاری ارائه شده است. از جمله کارهایی که در جهت بهبود تشخیص اتوماتیک انجام گرفته است  اتوماتیک روش

های ( با ارائه یک تابع مشخصه و اعمال آن بر روی داده1978باشد. برای مثال )آلن،  ها میپردازهی پیشاعمال یکسر 

مدل  لرزه کارایی  بهبود  در جهت  موج    STA/LTAای  تشخیص  کارآمد   Pدر  از  یکی  روشبرآمد.  آنالیز  ترین  در  ها 

ای و به  های زمانی لرزه مطالعات مختلفی در جهت آنالیز سری باشد. این روش در  های زمانی، تبدیالت موجک می سری 

این مورد می   Pخصوص در مسئله تشخیص موج   کار گرفته شده است، در  نظیر )علی جمال و به  به مطالعاتی  توان 

با    ( اشاره کرد. در این مطالعه1387و )فروغ کشوری و حمیدرضا سیاه کوه،    (2003ژانگ و همکاران،  )(،  2010همکاران،  

های زمانی با استفاده از تبدیالت که یک مطالعه کامل بر آنالیز سری   (1998استفاده از تحقیقات )تورنس و همکاران،  

ای مورد نظر یک دیدگاه جدید در زمینه پیش پردازش های زمانی لرزهباشد، و اعمال نتایج این تحقیق بر سری موجک می

 به دست آمد.    Pوج ای در جهت تشخیص مهای لرزهبر روی داده

 قی روش تحق    2

گیرد. اما های اتوماتیک صورت می، در راستای بهبود الگوریتمPامروزه اکثر تحقیقات حول تشخیص زمان رسید موج  

 ی هاروششوند و از آنها در جهت ارزیابی  هایی هستند که بصورت دستی تعیین می دهای موجود، زمان رسیترین دادهدقیق

استفاده می  دادهاتوماتیک  بر روی  بصورت دستی،  زمان رسید  و شود. تشخیص  کار دشوار  دارند  زیادی  نویز  که  هایی 

 های دستی با سرعت بیشتری انجام گیرد.  رزمانبری است. با ارائه این روش سعی شد تا کا

های نرماالیز شده تبدیالت موجک اعمال  ها با استفاده از واریانس، نرماالیز شده و سپس بر روی دادهگام نخست، داده  در

هایی ها  نظیر مقیاس استخراج شده و در گام بعدی طیف توان دادهرشود. پس از اعمال تبدیالت موجک، یکسری پارامتمی 

یعنی استفاده   شود. حال با اعمال یک محدودیت مبتنی بر مقیاس سبه می ها تبدیل موجک اعمال شده محاکه بر روی آن

طیف توان ایجاد   ها با عنوان میانگین واریانس گیری کلی، شکل جدیدی از دادهو یک میانگین  8تا  2های بین از مقیاس

 گیرد:بدین منظور رابطه زیر مورد استفاده قرار می  .شودمی
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   شود.بوده و  متناسب با هر نوع تابع موجک تعریف میباشد که یک عدد ثابت بازسازی می 

ها به پردازش شده به روش میانگین واریانس طیف توان در مقایسه با استفاده مستقیم از شکل موج   ی هادادهاستفاده از  

توان به مثبت  های دیگر این نوع پردازش میباشد. از ویژگیتر میبه مراتب ساده  Pزمان رسید موج    تشخیصمنظور  

های اتوماتیک مبتنی بر میانگین گیری باشد  تواند نقطه قوتی در پردازشبودن خروجی آن اشاره کرد و این ویژگی می 

کنند. هنگام میانگین  هستند که بین مقادیر منفی و مثبت نوسان می   ییهادادههای زمانی لرزه به طور معمول  چراکه سری 

ای توانند باعث ایجاد مقادیری شوند که باعث اختالل در شناسایی ماهیت داده در آن بازه شود. برگیری این نوسانات می

از نویز تشکیل شده، مساوی    صرفااای که  ای حضور دارد با بازهای که سیگنال لرزه مثال ممکن است مقدار میانگین در بازه 

 شود. ای میشود و این تساوی باعث ناتوانی سیستم اتوماتیک در تشخیص رسید سیگنال لرزه 
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 ( GAS1) آستارا  ایستگاهای مربوط به لرزه دادهروی بر موجک  های از اعمال پیش پردازش ای نمونه .1شکل 

باشد. الزم به ذکر است که این تبدیل بصورت ها به حالت مورد نظر، گام بعدی تشخیص زمان رسید می پس از تبدیل داده

شود. در این راستا در جایی که داده از فاز نویز وارد فاز یک فیلتر عمل کرده و باعث افزایش نسبت سیگنال به نویز می 

نگار اولین سیگنالی است که پس از نویز توسط لرزه  Pشود و از آنجایی که موج  شود یک پیک مشاهده می سیگنال می 

ان جایی توباشد. در این راستا می می   Pها در واقع همان رسید موج  شود، پس اولین پیک مشاهده شده در دادهثبت می 

 کند را به عنوان زمان رسید تعیین کرد. گیری می های طیف توان شروع به اوجکه نمودار میانگین واریانس

 

 رییگنتیجه     3

( با SRB( با نویز نسبتاا زیاد و ایستگاه سراب )AZR)   ای آذرشهردر جهت ارزیابی این روش، شکل موج ایستگاه لرزه

های جنوب شرقی سبالن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در  در کوهپایه  12/01/2017نویز کمتر مربوط به رخداد  

افزار سایزن قرائت شد، سپس پیش  های نامبرده به صورت دستی و با استفاده از نرمدر ایستگاه   Pابتدا اولین رسید موج  

  رسدی م(. بر طبق شکل به نظر  1ها اعمال شد )شکلافزار متلب بر روی این دادههای معرفی شده با استفاده از نرمپردازش

های بدست آمده  تر زمان رسید که نتایج به دست آمده همخوانی خوبی با قرائت دستی دارد، لذا به منظور اظهار نظر دقیق

در محل   ها دقیقااها اعمال شده و مشاهده شد که این زمان رسید افزار سایزان، بر روی این دادهاز قرائت دستی در نرم

تواند ها میپردازشتوان اظهار داشت که استفاده از این پیشمورد انتظاری که تحقیق معرفی کرده اعمال شدند. پس می 

 شوند، باشد.  هایی که بصورت دستی انتخاب می کمک شایانی در جهت بهبود و سهولت تشخیص زمان رسید 
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به همراه زمان رسیدی که در نرم افزار سایزن به صورت دستی   (AZR) آذرشهرایستگاه  مربوط بهموج کل ) A  .2شکل 
 (AZR)بعد از پردازش در ایستگاه آذرشهر  هاروی داده اعمال زمان رسید دستی بر ) B است. برداشت شده

 

 
به همراه زمان رسیدی که در نرم افزار سایزن به صورت دستی   (SRB)سراب موج مربوط به ایستگاه شکل  ( A .3شکل 

 (SRB)بعد از پردازش در ایستگاه سراب  هااعمال زمان رسید دستی بر روی داده ( B است. برداشت شده

 

شود متد  های فوق هم در ایستگاه نسبتاا نویزی آذرشهر و هم در ایستگاه سراب با نویز کم مشاهده می با توجه به شکل  

 باشد. آمد می ربصورت دستی روشی کا  Pارائه شده در جهت بهبود تشخیص موج 
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