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  چکیده

روش هاي مختلفی براي این منظور . یکی از مهمترین مسائل در زلزله شناسی بررسی سازوکار کانونی زلزله ها می باشد

تانسور گشتاور بیان کننده سازوکار . لرزه اي است بررسی سازوکار کانونی شامل وارون سازي تانسور گشتاور. وجود دارد

اي در برمی جامع چشمه است، یعنی همه ي نیروهاي ممکن که در محل چشمه اعمال می شود را به صورت نقطه

 لرزه هدف از وارون سازي تانسور گشتاور تعیین امتداد، شیب و ریک و سایر مولفه هاي غیر دو زوج نیرويِ زمین. گیرد

برداري فشرده  لرزه ها با استفاده از روش نمونه ور از این تحقیق، تعیین همزمان مکان و سازوکار کانونی زمینمنظ. است

در این مرحله الگوریتمی را براي  .و مقایسه و بررسی نتایج با سازوکارهاي تعیین شده با روش کمترین مربعات است

این الگوریتم . کنیماي رویدادهاي خردلرزه بررسی میور لرزهتخمین نزدیک به زمان واقعی و وارون سازي تانسور گشتا

ي داراي پتانسیل، در زیر سطح اي از هر چشمهپاسخ چند مولفه از توابع گرین شامل نیازمند وارون سازي دیکشنري

  .زمین است

  

ن اي، نمونه برداري فشرده، کمتریسازوکار کانونی چشمه، تانسور گشتاور لرزه :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
One  of  the  most  important  issues  in  seismology  is  the  monitoring  of  earthquake  focal 

mechanisms.  There  are  several  ways  to  do  this  object.  The  monitoring  of  earthquake  focal 

mechanisms  is  included  Seismic  moment  tensor  inversion.  Moment  tensor  expressing  a 

comprehensive    focal mechanism. This means  that all possible forces  that apply  to  the source 

are considerate  as the point covers. The  purpose of moment tensor inversion is to determine the 

strike, dip, Rick and the other component of non-couple earthquake force. The purpose of this 

study is to simultaneous determination of      time and location of earthquake focal mechanisms 

using  compressive    sensing    And  compare  and  evaluate  the  results  of  the  mechanism  with  

method of  least  squares. At  this  stage we examine algorithm  to  estimate  the  seismic  moment 

tensor  inversion  near  to  real-time  Microseismicity  events.  This  algorithm  requires  inversion 

dictionary of the Green's function contains answers multi-component from any  potential source 

below the earth's surface. 

 

Keywords:  earthquake focal mechanism, Seismic moment tensor, compressive  sensing 
 
 



  179                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

 

  مقدمه1

روش اول . گردد موج به دو دسته اصلی تقسیم می ي مدلسازي شکل ها بر پایه لرزه هاي تعیین سازوکار کانونی زمین روش

ي تعیین تانسور  براساس تعیین پارامترهاي گسل، یعنی شیب، امتداد و ریک صورت می گیرد و روش دوم برپایه

نها بر پایه وارون سازي زمان رسید آترین ددي براي تخمین کانون وجود دارد رایجروش هاي متع. گشتاور لرزه اي است

روش هاي دیگري نیز مثل روش انتشار به عقب جبهه ي موج ). 2004پوژون، (در ایستگاه هاي متعدد استs، p موج

- ی یک مسئله خوششناس برآورد همزمان مکان چشمه در زلزله). 2005گاجسکی و تسمر، (در حوزه زمان وجود دارد

در این تحقیق روش وارون سازي تانسور گشتاور را با  ).2005؛ تسوروکا و همکاران، 1993درِگر و هلمبرگر، (وضع است

؛کندس 2007؛بارانیک 2006. دونوهو وهمکاران(توسط دونوهو  2006استفاده از روش نمونه برداري فشرده که در سال 

توان پارامترهاي اشاره شده  در روش مذکور که بر پایه تنکی قرار دارد، می . بریم می ارائه گردیده، بکار) 2008و وکین 

. شود لرزه به صورت همزمان تعیین می را به صورت نزدیک به زمان واقعی بدست آورد و سازوکارکانونی و محل زمین

در . کاربرد وسیعی داشته است 2007هاي لرزه اي از سال  نگاري اکتشافی و پردازش داده این  روش در کارهاي لرزه

  .براي تعیین پارامترهاي چشمه استفاده کرده اند) 2011و   2010(حوزه زلزله این روش توسط رودیگز و همکاران 

الگوریتم تعقیب تطبیقی متعامد استفاده  باشد و از مدل در این تحقیق فرض بر این است که چشمه نقطه اي می

ها  یک مسئله مهم در ژئوفیزیک  ان چشمه و حل سازوکار کانونی زلزله یا خردلرزهسازي همزمان مک وارون. شود می

ها و هم براي پایش  لرزه روش مذکور میتواند هم براي برآورد زمان واقعی زمین. کاربردي و زلزله شناسی می باشد

ین شناسی شامل نفت هاي هیدرولیکی مربوط به ساختارهاي زم بررسی شکستگی. هاي هیدرولیکی بکار رود شکستگی

سیال  درون شکستگی ها تزریق . و گاز یک پردازش مهندسی است که براي بهبود بهره برداري چاه استفاده می شود

می شود و باعث تحریک آنها گشته و میدان موج کشسان مربوطه اغلب توسط یک یا چندین آرایه از گیرنده ها که 

هاي بدست آمده، ژرفاي کانونی  با پردازش نگاشت. شده اند ثبت می شودروي سطح زمین یا نزدیک چاه ها قرار داده 

  .تواند براي برآورد حجم شکستگی ها بازیابی وتفسیر شود خرد لرزه هاي تحریک شده می

اي را به عنوان یک مسئله وارون سازي بزرگ که در هر نقطه شبکه در ما بازیابی همزمان مکان و تانسور گشتاور لرزه

-کوتاه زمانی که انتظار می يالگوریتم روي یک پنجره. دهیملرزه است، قرار میي مجازي زمینیک چشمه زیر زمین

بنابراین توزیع چشمه هاي زیر زمین را می توان یک بردار . شوداي موجود باشد، اعمال میرود تعداد کمی رخداد لرزه

ي جدیدي در پردازش سیگنال و ریاضیات کاربردي اخهش 19)2006دونوهو، ( ،نمونه برداري فشرده. تنک در نظر گرفت

در این . هایی که نمایش تنک دارد بحث می کنداست که در مورد شرایط نمونه برداري و بازسازي براي سیگنال

-تحقیق دیکشنري ترکیبی از توابع کشسان گرین است که در یک محیط دلخواه از عمق کانونی مستعد به یک یا آرایه

  . یابداي انتشار میهاي چند مولفهدهاي از گیرن

آید، هاي فشرده، توسط ترکیب تصادفی میدان هاي موج ثبت شده و دیکشنري از توابع گرین به دست میگیرياندازه

  .که نهایتا منجر به مسئله وارون محاسباتی می شود

 

  روش تحقیق2

  :زیر بیان کرد اي را می توان به صورتجایی ناشی از یک چشمه نقطهمیدان جابه

)1                          (                                ( , ) ( , ; ,0)n nq np

q

U x t M G x t 



 


                    

                                                           
19 size 
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)تانسور. اندنشان داده شده xو  ξها به ترتیب با که مکان چشمه، ایستگاه گیرنده  )nqM t اي تانسور گشتاور لرزه

به  براي نشان دادن مولفه و عالمت nاندیس .توابع گرین امواج انتشار یافته از چشمه تاگیرنده است npGچشمه و 

 .معناي کانولوشن می باشد

توان از تابع زمانیش جدا کرد چشمه را می ياي و فرض این که هندسههاي چند مولفهبا در نظر گرفتن گیرنده

 :زیر نمایش دهیم را به صورت ماتریس )1(توان معادله می) 2003ماداریگا، (

)2                                                                                (                                     
SsU G m  

 که
S

m  ي اي غیر متغییر با زمان براي چشمهمولفه مستقل تانسور گشتاور لرزه 6بردار ستونی ازS  با عمق کانونیξ 

 ) :1998کاواکتسو، (گیریم ي مجازي در نظر میبراي هر نقطه زیر سطحی شبکه، یک چشمه. است

)3                     (                                                                           
1

S

N

s
S

U G m Gm


   

  .شودبه نقاط شبکه زیر سطح ارجاع داده می sکه اندیس 

در یک نقطه شبکه از . ، شامل توابع گرین براي هر چشمه ي مجازي استGي ماتریس اضافه شده

x y zN N N N  گره،  اندازه ماتریسG ،(6 )M N  است کهM )وابسته به طول پنجره   )تعداد کل مشاهدات

  .ها و مولفه هاي فعال درهر گیرنده استزمانی، تعداد گیرنده

6بعد داراي mبردار  1N    ي زیر سطحی را نمایش شبکه اي فعال در هر نقطه ازیک تانسور گشتاور لرزهاست و

  .به طور قابل توجه بزرگ می باشد Gبراي هر شبکه در عمل، . دهدمی

  

  راه حل نمونه برداري فشرده 

Kي را در یک ماتریس تصادفی با اندازه 2ي طرف معادله 2 )2006دونوهو، (حال با استفاده از این ایده  M 

)K M (کنیمضرب می.  

)4                     (                                                                                                 u Gm   

با متغییرهاي تصادفی از توزیع گوسی با میانگین صفر و ) iid(، با توزیع مشخص و مستقل  ماتریس تصادفی

واریانس 
1

M
  .باشدبه نرخ فشردگی وابسته می K پارامتر. می باشد          

ي کاهش یافته بردار پتانسیل واقعی نمونه برداري فشرده، در به دست آوردن نسخه 1K  ت تکیه از مشاهدا 

dدارد u  . 

پنجره زمانی . به بردار مشاهده ثبت شده فواید محاسباتی قابل توجهی داردبا این وجود نشان می دهیم که اعمال 

sNپردازش کوچک انتخاب شده است، تا تضمین کند که  N  کهsN هاي مشاهده شده در تعداد کل چشمه

  .است dبردار 

مرحله بعدي با حل .مناسب باشد شدههاي فشرده است که براي داده mبا این توضیح هدف پیدا کردن جواب تنک 

  .یابدمسئله وارون زیر ادامه می

)5                 (                                               2
1 2 2Minimize m subjectto Am d       



  181                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

1که  2m  1- نرمl 2l-از نرم  نرم  .است دامنه تغییرات  ηو  گره مفروض اي در یکمولفه تانسور گشتاور لرزه 6از  

2l  1که نرم کند، در حالیاي را در یک گره مفروض مشخص میلرزه تانسور گشتاور ٢٠اندازهl تنک بودن چشمه ها را

معادله  یعنی، تعقیب تطابق متعامد را مستقیم براي حل. بدون فشردگی حل می شود يمسئله ابتدا. دمورد تاکید دار

  .کنیمحل می اعمال کرده و مجدد مسئله رانمونه برداري فشرده را سپس روش . کنیماعمال می 3-3

 .21)1993پتی و همکاران، (حل شده است  OMPبا استفاده از روش  3معادله ي 

ها به تحقیق درستی روش نمونه برداري فشرده تحت الگوریتم در این مقاله با استفاده از شبیه سازي مصنوعی داده

OMP و BOMP طول پنجره زمانی، . جبهه موج استفاده شده است در تمام این تحقیق از کل .پردازیممیlt بر ،

8192ltباشد که از رابطه گام زمانی میdtثانیه انتخاب شده است،  30باشد، که حسب ثانیه می dt  به دست ،

.آیدمی
1

l

df
t

 آید میرکانسی محسوب می شود وبیشترین فرکانس محاسبه از رابطه زیر به دست ف گام 

maxf nfreq df   .nfreqهاي اولیه در جدول زیر اي از دادهخالصه. باشدهاي محاسبه شده می، تعداد فرکانس

  .آمده است

maxf  فیلتر   nf  df  dt   

0.02 

0.025 

0.08 

0.1 

 

0.2 

 

135.13 

 

0.03 

 

0.0036 

   

30 

 

  .دهدها را نسبت به هم نشان میها و چشمهشکل زیر شماتیکی از موقعیت ایستگاه

 

  )نقاط آبی رنگ(ها و چشمه)رنگ نقاط قرمز(ها نحوه قرار گیري ایستگاه .1شکل

  

بدون ( 100و  30،50، 20، 10، 8هاي مختلف براي درصد فشردگی OMPنتایج مربوط به اعمال الگوریتم  1در جدول 

                                                           
20 Pati et al,. 1993 
21  Discrete Wavelet Transform  
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انتخاب شده  0.1برابر   SNR نسبت سیگنال به نوفه با عالمت. براي مکانیسم نرمال آورده شده است) اعمال فشردگی

انتخاب شده است که  8گشتاور لرزه اي به دست آمده است، مکان چشمه صحیح چشمه مولفه تانسور  6   .است

  .درصد فشردگی جواب مناسب را نداده است 10و 8الگوریتم فقط براي 

  

 OMPنتایج حاصل از الگوریتم  .1جدول

SNR=0.1 100 8 10 20 30 50 

OMP  

 

-1 0 0 -1.0304 -1.2026 -1.1184 

   0 0 0 0 0 0 

 

1 0 0 1.0304 1.2026 1.1184 

 

0 0 0 0 -0.0817 0 

 

0 0 0 0 0 -0.0323 

 

0 0 0 0 0 0.0512 

Residual   4.21 3.92*e^-2 3.91 1.72*e^-1 

Rank  _ _ _ 29 31 

location 8 4 4 8 8 8 

Focal 

mechanism 

   

 

 

 

 
آورده شده است، که براي سه حالت  BOMPلگوریتم نتایج حاصل از اعمال نمونه برداري فشرده تحت ا 2در جدول 

  .مختلف از نسبت سیگنال به نوفه الگوریتم اعمال شده است
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 BOMPحاصل از اعمال الگوریتم  نتایج. 2جدول

BOMP NON SNR SNR=0.1 Snr=0.5 

 

-1.000 -1.0381 -1.0170 

 

0 0 0 

 

1.000 1.0381 1.0170 

 

0 0 0 

 

0 0.0099 0.0044 

 

0 0.0189 0.0085 

RANK  28/30 28/30 

LOCATION 8 8 8 

Focal 

mechanism 

 

 

 

  

  گیري نتیجه 3

این . باشداي میاجرا شده در این تحقیق قادر به تعیین همزمان مکان و تانسور گشتاور لرزهکنیم که برنامه مشاهده می

لرزه و همچنین اجراي نزدیک به زمان سازوکار کانونی زمینبرنامه سرآغاز خوبی براي تعیین سریع زمان و مکان و 

شود و هنگامی که با ها مینمونه برداري فشرده باعث کاهش حجم داده. باشدواقعی در عملیات شکاف هیدرولیکی می

را براي تراکم  BOMPو  OMPالگوریتم . یابدحجم زیاد داده مواجه هستیم، سرعت پردازش به شدت کاهش می

تواند ها میکنیم که افزایش تعداد ایستگاهاهی، پوشش آزیموتی و مدل پوسته متفاوت تست کردیم مشاهده میایستگ

ها باعث بهبود نتایج در این مورد افزایش تعداد ایستگاه. هاي کمتر بهبود دهدنتایج را تا حدودي براي درصد فشردگی

دهد الگوریتم شدیدا به روي نتایج دارد که نشان می کاهش پوشش آزیموتی تاثیر بدي.فشردگی شد% 10و% 8براي 

دو حالت با فرکانس ماکزیمم یکسان ولی فاصله چشمه متفاوت تست کردیم که مشاهده . پوشش آزیموتی وابسته است

ها توانایی الگوریتم براي تشخیص چشمه آید ولی با افزایش فاصله گرهمناسبی به دست نمی هشد در حالت اول نتیج

  .تواند به دلیل کاهش همپوشانی توابع گرین باشدیابد که میافزایش میصحیح 
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