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مقاالت علمي - پژوهشی

تضعیف نوفه تصادفي داده هاي لرزه اي با استفاده از روش هاي ترکیبي 

 دانشگاه تهران  مدیریت اکتشافسجاد امانی، علی غالمی   علیرضا جواهري نیستانک 

یکي از مهم ترین و مشکل ترین کارها در مراحل اکتشافات منابع طبیعي، به دست آوردن داده هاي مناسب است. داده ها پس از انجام مراحل 
پردازش��ي، وارد مرحله تفس��یر مي ش��وند تا از طریق آن، مکان هاي احتمالِي منابع طبیعي مش��خص گردند. پس اگر این داده ها داراي  کیفیت 
باالیي نباشند، یا به عبارتي، میزان سیگنال به نوفه ي آن ها باال نباشد، خطا در مرحله تفسیر بیشتر مي شود. امروزه، براي افزایش میزان سیگنال به 
نوفه، پس از برداش��ت داده ها از انواع روش هاي حذف نوفه استفاده مي ش��ود که از قدرتمندترین آن ها مي توان به روش تبدیل کرولت اشاره 
کرد. البته نتایج تحقیقات جدید نش��ان مي دهد که ترکیب روش هاي مرس��وم مانند روش هاي حوزه زمان-مکان و روش هاي حوزه تبدیالت، 
نتایج برتري نس��بت به حالتي که ترکیب نش��ده باش��ند، دارند که این امر، منجر به افزایش میزان س��یگنال به نوفه مي شود. براین اساس، در این 
مطالع��ه، برخي از روش هاي ترکیبي برای تضعیف نوفه ي تصادفي مرور می گردد. عالوه براین، یک روش ترکیبي جدید به نام "تطبیق بلوک1  
سه بُعدي)3DBM(" معرفي مي شود. این روش با تکیه بر شباهت های موجود در سیگنال یا داده، براي بازیابي دامنه سیگنال در یک نقطه خاص 
در همان حوزه ي مکان-زمان اس��تفاده مي کند و لذا براي حفظ ناپیوس��تگي هاي موجود در داده ها نظیر شکس��تگي ها و گسل ها توانایي بهتري 
دارد.  این روش عالوه بر برتري عددي، در میزان کاهش نوفه نس��بت به روش هاي مرس��وم، از کیفیت تصویري بیشتري برخوردار است و روند 

نوفه هاي حذف شده در آن کاماًل تصادفي است.

روش هاي ترکیبي2 ، تطبیق بلوک، تضعیف نوفه تصادفي

    )sajjad.amani@ut.ac.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
یکي از مهمترین و مش��کل ترین کارها در مراحل اکتش��اف منابع 
طبیعي، به دس��ت آوردن داده هاي مناسب است. اما مشکل اساسي  که 
بعد از تهیه  این داده هاي خام با آن مواجه  هس��تیم، این اس��ت که  این 
داده ه��ا به علت وجود نوفه )که مي تواند ب��ه دالیل متفاوتي در داده ها 
به وجود آمده باش��د( از ابتدا داراي کیفیت مناس��بي نیس��تند و میزان 

سیگنال به نوفه در آن ها پایین است.
پس باید قبل از تفس��یر داده ها، کیفیت و میزان س��یگنال به نوفه ي 
آن ها را به حد مطلوبي رس��اند تا میزان خطا در مرحله تفسیر کاهش 
یابد. این داده ها پس از انجام مراحل پردازش��ي، براي تفسیر فرستاده 
مي شوند تا از این طریق، مکان هاي احتمالي منابع زیرزمیني مشخص 

گردند.
 براي تخمین بهتر مکان هاي احتمالِي این منابع، به داده هایي دقیق تر 
و ب��ا کیفیت تصویِر باالتر نیاز اس��ت. عمل حذف نوف��ه  هرجا که با 

داده س��روکار داشته باشیم، به کار مي رود؛ زیرا نوفه مي تواند به دالیل 
گوناگون )نظی��ر  خطا در اندازه گیري دس��تگاه ثَبّات، عوامل محیطي 
و...( در داده ها ایجاد ش��ود و از آنجایي که عموم مراحل پردازش��ي 
بد وضع هستند، لذا کاهش سطح نوفه قبل از همه ي مراحل پردازشي 

عملي ضروري است. 
ام��روزه روش هاي زیادي براي تضعیف نوفه مطرح ش��ده اند؛ این 
روش ه��ا بر مبناي اصول��ي مانند تئوري احتم��االت، آمار، معادالت 
دیفرانس��یل جزئي، فیلتر هاي خطي و غیر خط��ي و آنالیز هاي طیفي و 
چند قدرت تفکیکي بنا ش��ده اند. همه  این روش ه��ا داراي فرضیاتي 
 هس��تند تا بتوانند س��یگنال را از نوفه تصادفي جدا کنند. در این میان، 
روش های��ي به نام روش ه��اي ترکیبي به وجود آمده ک��ه از ترکیب 
روش هاي مختلف در حوزه هاي مختلف حاصل شده اند. این روش ها 
مي توانند از خصوصیات محیط هاي دیگر به طور همزمان بهره برده و 
س��یگنال و نوفه را بهتر از هم ج��دا کنند. در این مقاله، عالوه بر مرور 
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این روش ها، یک روش ترکیبي جدید به نام تطبیق بلوک س��ه بُعدي 
معرف��ي مي گردد که داراي نتایج بس��یار بهتري نس��بت به روش هاي 
کنوني اس��ت. ای��ن روش ابتدا بلوک هاي دو بُع��دي تصویر که با هم 
مش��ابه اند را به صورت یک گروه در مي آَوَرد)به صورت یک حجم( 
و س��پس، آن  را با یک تبدیل به محیط دیگ��ر بُرده که در آنجا، نوفه 
و س��یگنال از یکدیگر جدا مي ش��وند. بعد از اعمال فیلتر هاي خاص، 
آن  را با اس��تفاده از معک��وِس تبدیل ها، به محی��ط اول بر مي گرداند 
و هر ی��ک از بلوک هاي دو بُع��دي را )که هم اکن��ون نوفه در آن ها 
تضعیف شده است(، به مکان اولیه خود منتقل مي کند. در ادامه، انواع 
روش هاي تضعیف نوفه تصادفي معرفي و سپس، روش تطبیق بلوک 

سه بُعدي توضیح داده مي شود. 

1- مروري بر روش هاي ترکیبي
روش هاي ترکیبي روش هایي هس��تند که از ترکیب روش هایي که 
در حوزه ه��اي گوناگ��ون کار مي کنند، ایجاد ش��ده اند. این روش ها 
مي توانند از خصوصیات محیط ه��اي دیگر به طور همزمان بهره ببرند 
که ای��ن توانایي متعاقباً باعث افزایش کیفی��ت داده هاي خروجي این 
روش ها مي ش��ود. به عبارت دیگ��ر، روش هاي ترکیب��ي، روش هاي 
قدرتمند تري هس��تند ک��ه داراي برتري هاي روش ه��اي دیگر بوده و 
مي توانند نوفه تصادف��ي را بهتر در داده تضعیف  کنند. در اینجا، چند 

روش ترکیبي مرور مي گردد: 

1-1- روش تغییرات کلي تعمیم یافته – کرولت3 
روش ه��اي وارون س��از از جمله روش ه��اي پُرکارب��رد در دنیاي 
ژئوفیزی��ک، به خصوص در پردازش داده هاي ژئوفیزیکي اس��ت که 
پردازش را س��هل تر و دقیق تر مي کند. یک��ي از کاربردهاي این گونه 
روش ه��ا در لرزه شناس��ي، ح��ذف نوفه هاي لرزه اي تصادفي اس��ت. 
یکي از روش هاي قدرتمند وارون س��ازي، روش تیخونوف است. این 
روش، با قدرت باالیي قادر به بازس��ازي سیگنال هاي هموار بوده، اما 
از بازسازي گوشه هاي سیگنال هاي قطعه هموار ناتوان است. بنابراین، 
روش تیخون��وف قادر به شناس��ایي لبه هاي تصاویر نب��وده و آن ها را 
هموار مي س��ازد. این رخداد چندان مطلوب لرزه شناس��ان نیست زیرا 
لبه ه��اي موج��ود در تصاویِر لرزه اي نماینده ي تله ه��اي نفتي بر روي 
تصاوی��ر بوده و تش��خیص دقیق آن ها، لرزه شناس��ان را در تفس��یري 

دقیق تر و صحیح تر یاري مي کند]1[.
روش منظم س��ازي تغیی��رات کل��ي4  یک��ي  دیگ��ر از روش ه��اي 
وارون س��از است که کاربرد هاي زیادي در پردازش داده هاي لرزه اي 

مانن��د برطرف کردن تاري5  داده ه��ا، واهمامیختي و حذف نوفه هاي 
تصادفي دارد. ه��دف این روش همانند همه روش هاي وارون س��از، 
به دس��ت آوردن جوابي یکت��ا و قابل قبول براي مس��ائل وارون )مانند 
حذف نوفه تصادفي( است. براي رسیدن به این هدف، از کمینه کردن 
تغییرات کلي شدت مولفه هاي داده ي لرزه اي استفاده مي شود. جواب 
ای��ن روش، برخالف روش فیلتر پیش��گوي F-X، تحت تأثیر ش��یب 
رخداد ها قرار نمي گیرد. در عملی��ات تضعیف نوفه، این روش، لبه ها 
را حفظ مي کند. این ویژگي باعث مي ش��ود که مرزها بهتر تشخیص 
داده ش��ود. ولي ای��ن روش یک اثر نامطلوب ب��ر روي جواب نهایي 
مي گ��ذارد و آن، ایجاد اثر پله اي در نواحي قطعه ي هموار اس��ت که 
باعث کاهش کیفیت داده بازسازي شده مي شود. در ادامه، براي غلبه 
بر این مشکل، از شکل تعمیم یافته روش تغییرات کلي )HOTV( و در 

نهایت، از ترکیب آن با روش کرولت استفاده مي  گردد.
در روش تغیی��رات کل��ي تعمی��م یافت��ه، یک یا چند ش��رط براي 
منظم س��ازي اضافه و تالش مي کنند با اس��تفاده از این شرط/شروط، 
جوابي مطلوب به دس��ت آورند. اگر ف��رض کنیم که m، مدل و داده 
 )d( ب��دون نوفه باش��د، آن��گاه رابطه آن ب��ا داده نوفه اي هم��ان داده

به صورت زیر است:

٣ 

هاي زيادي در پردازش ساز است كه كاربردهاي وارونديگر از روش يكي 4سازي تغييرات كليروش منظم
هاي تصادفي دارد. هدف اين ها، واهماميختي و حذف نوفهداده 5اي مانند برطرف كردن تاريهاي لرزهداده

(مانند حذف قبول براي مسائل وارونيكتا و قابل يدست آوردن جواببه ،سازهاي وارونروش همانند همه روش
اي لرزه يهاي دادهاز كمينه كردن تغييرات كلي شدت مولفه ،نوفه تصادفي) است. براي رسيدن به اين هدف

ها قرار ، تحت تأثير شيب رخدادF-Xبرخالف روش فيلتر پيشگوي  ،. جواب اين روششودده مياستفا
شود كه مرزها بهتر كند. اين ويژگي باعث ميها را حفظ ميلبه ،گيرد. در عمليات تضعيف نوفه، اين روشنمي

اي در ايجاد اثر پله ،گذارد و آن. ولي اين روش يك اثر نامطلوب بر روي جواب نهايي ميداده شودتشخيص 
براي غلبه بر اين  ،شود. در ادامههموار است كه باعث كاهش كيفيت داده بازسازي شده مي ينواحي قطعه

از تركيب آن با روش كرولت استفاده  ،) و در نهايتHOTV(يافته روش تغييرات كلياز شكل تعميم ،مشكل
  .گرددمي

كنند با استفاده از سازي اضافه و تالش ميچند شرط براي منظمدر روش تغييرات كلي تعميم يافته، يك يا 
، مدل و داده بدون نوفه باشد، آنگاه mدست آورند. اگر فرض كنيم كه مطلوب به يجواب ،اين شرط/شروط

  :استصورت زير ) بهdاي همان داده (رابطه آن با داده نوفه

)1(        � � � � � 

پوشاني زيادي مكان داراي هم -اينكه نوفه و سيگنال در حوزه زماندليل . بهاستنوفه تصادفي داده  eكه 
هستند، مرسوم است كه يا داده را با يك تبديل مناسب به يك محيط ديگر برده و نوفه و سيگنال را در آنجا 

مطلوب را منظم و  خوبي مدلِتا بتوانند بهنمايند مكان استفاده -يا از اطالعات نوفه در محيط زمان ،جدا كنند
بدين منظور، روش دوم مورد نظر ماست.  ،. در اين قسمتنمايندسيگنال موردنظر را بازسازي و از نوفه جدا 

  تغييرات كلي زير به خوبي منظم شود: ،مسئله در بايد

)2(        ������� ‖� � �‖�� �	�‖��‖�� 

  

رم را درجه نُ qو  pيك تبديل مناسب براي انتقال داده به محيطي ديگر و  Dسازي، پارامتر منظم �كه در آن 
��كنند. در محاسبات، انتخاب مشخص مي � � �و  �2و1� � در محيط انتقال يافته  mباعث تنك شدن  2

pبر اين، انتخاب شود. عالوهمي � 2� q � p	و	1 � 1� q � ترتيب باعث حذف نوفه تصادفي گوسي سفيد به 1
ساز ديگر اطالعاتي از هاي منظمبر اين، اگر با استفاده از مولفهشود. عالوهمانند در داده ميكهاي تنو نوفه
طور همزمان بهره برد كه هاي ديگر بهتوان از خصوصيات محيط) شود، مي2( يهاي ديگر وارد معادلهمحيط
اي كيفيت نتيجه نهايي را به گونه شودشود. اما باز هم ميهاي نهايي ميباعث افزايش كيفيت داده ،متعاقباً

عمال روش تبديل نتايج حاصل از ا ،طور كليتركيب اين روش با تبديل كرولت است. به ،بهتر كرد و آن
بر  ،كرولت نسبت به روش تغييرات كلي تعميم يافته، داراي ميزان سيگنال به نوفه بيشتري هستند. از طرفي

ها را دارد. بنابراين ايده تركيب اين دو روش ارائه خالف روش كرولت، روش تغييرات كلي توانايي حفظ لبه

که e نوفه تصادفي داده است. به دلیل اینکه نوفه و سیگنال در حوزه 
زمان- مکان داراي هم پوشاني زیادي هستند، مرسوم است که یا داده 
را با یک تبدیل مناس��ب به یک محیط دیگر برده و نوفه و سیگنال را 
در آنجا جدا کنند، یا از اطالعات نوفه در محیط زمان-مکان استفاده 
نمایند تا بتوانند به خوبي مدِل مطلوب را منظم و س��یگنال موردنظر را 
بازس��ازي و از نوفه جدا نمایند. در این قس��مت، روش دوم مورد نظر 
ماس��ت. بدین منظور، باید در مسئله، تغییرات کلي زیر به خوبي منظم 

شود:

٣ 

هاي زيادي در پردازش ساز است كه كاربردهاي وارونديگر از روش يكي 4سازي تغييرات كليروش منظم
هاي تصادفي دارد. هدف اين ها، واهماميختي و حذف نوفهداده 5اي مانند برطرف كردن تاريهاي لرزهداده

(مانند حذف قبول براي مسائل وارونيكتا و قابل يدست آوردن جواببه ،سازهاي وارونروش همانند همه روش
اي لرزه يهاي دادهاز كمينه كردن تغييرات كلي شدت مولفه ،نوفه تصادفي) است. براي رسيدن به اين هدف

ها قرار ، تحت تأثير شيب رخدادF-Xبرخالف روش فيلتر پيشگوي  ،. جواب اين روششودده مياستفا
شود كه مرزها بهتر كند. اين ويژگي باعث ميها را حفظ ميلبه ،گيرد. در عمليات تضعيف نوفه، اين روشنمي

اي در ايجاد اثر پله ،گذارد و آن. ولي اين روش يك اثر نامطلوب بر روي جواب نهايي ميداده شودتشخيص 
براي غلبه بر اين  ،شود. در ادامههموار است كه باعث كاهش كيفيت داده بازسازي شده مي ينواحي قطعه

از تركيب آن با روش كرولت استفاده  ،) و در نهايتHOTV(يافته روش تغييرات كلياز شكل تعميم ،مشكل
  .گرددمي

كنند با استفاده از سازي اضافه و تالش ميچند شرط براي منظمدر روش تغييرات كلي تعميم يافته، يك يا 
، مدل و داده بدون نوفه باشد، آنگاه mدست آورند. اگر فرض كنيم كه مطلوب به يجواب ،اين شرط/شروط

  :استصورت زير ) بهdاي همان داده (رابطه آن با داده نوفه

)1(        � � � � � 

پوشاني زيادي مكان داراي هم -اينكه نوفه و سيگنال در حوزه زماندليل . بهاستنوفه تصادفي داده  eكه 
هستند، مرسوم است كه يا داده را با يك تبديل مناسب به يك محيط ديگر برده و نوفه و سيگنال را در آنجا 

مطلوب را منظم و  خوبي مدلِتا بتوانند بهنمايند مكان استفاده -يا از اطالعات نوفه در محيط زمان ،جدا كنند
بدين منظور، روش دوم مورد نظر ماست.  ،. در اين قسمتنمايندسيگنال موردنظر را بازسازي و از نوفه جدا 

  تغييرات كلي زير به خوبي منظم شود: ،مسئله در بايد

)2(        ������� ‖� � �‖�� �	�‖��‖�� 

  

رم را درجه نُ qو  pيك تبديل مناسب براي انتقال داده به محيطي ديگر و  Dسازي، پارامتر منظم �كه در آن 
��كنند. در محاسبات، انتخاب مشخص مي � � �و  �2و1� � در محيط انتقال يافته  mباعث تنك شدن  2

pبر اين، انتخاب شود. عالوهمي � 2� q � p	و	1 � 1� q � ترتيب باعث حذف نوفه تصادفي گوسي سفيد به 1
ساز ديگر اطالعاتي از هاي منظمبر اين، اگر با استفاده از مولفهشود. عالوهمانند در داده ميكهاي تنو نوفه
طور همزمان بهره برد كه هاي ديگر بهتوان از خصوصيات محيط) شود، مي2( يهاي ديگر وارد معادلهمحيط
اي كيفيت نتيجه نهايي را به گونه شودشود. اما باز هم ميهاي نهايي ميباعث افزايش كيفيت داده ،متعاقباً

عمال روش تبديل نتايج حاصل از ا ،طور كليتركيب اين روش با تبديل كرولت است. به ،بهتر كرد و آن
بر  ،كرولت نسبت به روش تغييرات كلي تعميم يافته، داراي ميزان سيگنال به نوفه بيشتري هستند. از طرفي

ها را دارد. بنابراين ايده تركيب اين دو روش ارائه خالف روش كرولت، روش تغييرات كلي توانايي حفظ لبه

که در آن λ پارامتر منظم س��ازي، D یک تبدیل مناسب براي انتقال 
داده ب��ه محیط��ي دیگ��ر و p و q درجه نُرم را مش��خص مي کنند. در 
محاس��بات، انتخاب  و  باعث تنک شدن m در محیط 
انتق��ال یافته مي ش��ود. عالوه بر این، انتخ��اب  ,  و  ,  
به ترتیب باعث حذف نوفه تصادفي گوسي سفید و نوفه هاي تنک مانند 
در داده مي شود. همچنین، اگر با استفاده از مولفه هاي منظم ساز دیگر 
اطالعات��ي از محیط هاي دیگ��ر وارد معادله ي )2( ش��ود، مي توان از 



42

مقاالت علمي - پژوهشی

خصوصی��ات محیط هاي دیگر به ط��ور همزمان بهره برد ک��ه متعاقباً، 
باع��ث افزایش کیفیت داده هاي نهایي مي ش��ود. اما باز هم مي ش��ود 
کیفیت نتیجه نهایي را به گون��ه اي بهتر کرد و آن، ترکیب این روش 
با تبدیل کرولت اس��ت. به ط��ور کلي، نتایج حاص��ل از اِعمال روش 
تبدیل کرولت نسبت به روش تغییرات کلي تعمیم یافته، داراي میزان 
س��یگنال به نوفه بیشتري هس��تند. از طرفي، بر خالف روش کرولت، 
روش تغیی��رات کلي توانایي حفظ لبه ها را دارد. بنابراین ایده ترکیب 
این دو روش ارائه گردید]3[ تا روش قدرتمند تري طراحي ش��ود که 
داراي برتري هاي این دو روش باش��د . در این روِش ترکیبي، به جاي 

معادله )2( از معادله زیر استفاده مي شود:

٤ 

تركيبي،  . در اين روشِهاي اين دو روش باشدكه داراي برتري شودتري طراحي تا روش قدرتمند ]3[گرديد
  شود:) از معادله زير استفاده مي2به جاي معادله (

)3(   PU:  ����������
�

‖� � �‖�� �����1 � ��‖��‖� � �‖�‖������ 

  

��  ،كه در آن � ��‖��‖1 � و  6تغييرات كلي درجه دو SOTVتبديل كرولت،  �ساز، منظم ����‖�‖�
� � �است. با قرار دادن  �0,1� � �به حالت كرولت و با قرار دادن  PU، مسئله 0 � به شكل  PU، مسئله 1

SOTV آيد. با قرار دادن در مي� � بدان معني باشد كه اين ، جواب حاصله در هر دو محيط تنك مي�0,1�
اسپايكي باشد،  وقتي كه نوفه از نوع غيرگوسيِ ،شود. براي تضعيف نوفه در دادهنوفه بهتر تضعيف مياست كه 

1 � � � �كه از نوع گوسي باشد، و هنگامي 2 � هاي مقايسه عملكرد روش 2و  1-هاي]. شكل3است[ 2
  دهند. تبديل كرولت، تغييرات كلي درجه دو و تركيب آن دو را نشان مي

 
 يالف كه به آن نوفه ي). (ب) داده7(الف) داده بدون نوفه (مدل مارموسي :مقايسه روش تغييرات كلي تعميم يافته، كرولت و تركيب آن دو - 1شكل 

تصحيح شده توسط روش تغييرات كلي درجه دو (ج) كرولت  ي) است. دادهdB 5تصادفي گوسي سفيد اضافه شده است و ميزان سيگنال به نوفه آن (
) به باشد. (ي)، (ف) و (ق) ميdB 18,91 ) و dB17,68) ،( dB18,40) ها به ترتيب برابر ((د) و تركيب آن دو (ه)، كه ميزان سيگنال به نوفه در آن

   .]3باشند[ترتيب تفاوت (ج)، (د) و (ه) از (ب) مي

 منظم س��از، C تبدی��ل 

٤ 

تركيبي،  . در اين روشِهاي اين دو روش باشدكه داراي برتري شودتري طراحي تا روش قدرتمند ]3[گرديد
  شود:) از معادله زير استفاده مي2به جاي معادله (

)3(   PU:  ����������
�

‖� � �‖�� �����1 � ��‖��‖� � �‖�‖������ 

  

��  ،كه در آن � ��‖��‖1 � و  6تغييرات كلي درجه دو SOTVتبديل كرولت،  �ساز، منظم ����‖�‖�
� � �است. با قرار دادن  �0,1� � �به حالت كرولت و با قرار دادن  PU، مسئله 0 � به شكل  PU، مسئله 1

SOTV آيد. با قرار دادن در مي� � بدان معني باشد كه اين ، جواب حاصله در هر دو محيط تنك مي�0,1�
اسپايكي باشد،  وقتي كه نوفه از نوع غيرگوسيِ ،شود. براي تضعيف نوفه در دادهنوفه بهتر تضعيف مياست كه 

1 � � � �كه از نوع گوسي باشد، و هنگامي 2 � هاي مقايسه عملكرد روش 2و  1-هاي]. شكل3است[ 2
  دهند. تبديل كرولت، تغييرات كلي درجه دو و تركيب آن دو را نشان مي

 
 يالف كه به آن نوفه ي). (ب) داده7(الف) داده بدون نوفه (مدل مارموسي :مقايسه روش تغييرات كلي تعميم يافته، كرولت و تركيب آن دو - 1شكل 

تصحيح شده توسط روش تغييرات كلي درجه دو (ج) كرولت  ي) است. دادهdB 5تصادفي گوسي سفيد اضافه شده است و ميزان سيگنال به نوفه آن (
) به باشد. (ي)، (ف) و (ق) ميdB 18,91 ) و dB17,68) ،( dB18,40) ها به ترتيب برابر ((د) و تركيب آن دو (ه)، كه ميزان سيگنال به نوفه در آن

   .]3باشند[ترتيب تفاوت (ج)، (د) و (ه) از (ب) مي

ک��ه در آن، 
کرولت، SOTV تغییرات کلي درجه دو6 و ]β  ]0,1 اس��ت. با قرار 
 PU مسئله ،β=1 به حالت کرولت و با قرار دادن PU مسئله ،β=0 دادن
به ش��کل SOTV در مي آید. با ق��رار دادن )β  )0,1، جواب حاصله 
در هر دو محیط تنک مي باش��د که این بدان معني است که نوفه بهتر 

تضعیف مي ش��ود. براي تضعیف نوف��ه در داده، وقتي که نوفه از نوع 
غیرگوسِي اسپایکي باشد،  و هنگامي که از نوع گوسي باشد، 
p=2 است]3[. ش��کل هاي-1 و 2 مقایس��ه عملکرد روش هاي تبدیل 

کرولت، تغییرات کلي درجه دو و ترکیب آن دو را نشان مي دهند. 

1-٢- روش فرکانس-مکان-تجزیه مد تجربي8
 اس��اس این روش همان روش تجزیه مد تجربي است با این تفاوت 
ک��ه این بار در ح��وزه فرکانس-مکان انجام مي ش��ود. این روش در 
داده ه��اي قب��ل و بعد از برانب��ارش عالوه ب��ر نوفه تصادف��ي، نوفه ي 
همدوس ش��یب دار را هم تضعیف مي کند. مراحل انجام این روش بر 
روي مقطع لرزه اي شباهت هایي با روش فیلتر پیشگوي F-X دارد. این 

مراحل عبارتند از ]4[:
1. انتخاب یک پنجره ي زماني و انتقال آن داده به حوزه فرکانس-

مکان.
2. براي  هر فرکانس:

الف( قسمت موهومي و حقیقي را جدا مي کنیم.
ب( اولین مد تجربي را براي قس��مت حقیقي محاسبه کرده و آن را 

1  مقایسه روش تغییرات كلي تعمیم یافته، كرولت و تركیب آن دو: )الف( 
داده بدون نوفه )مدل مارموسي7 (. )ب( داده ي الف كه به آن نوفه ي 
تصادفي گوسي سفید اضافه شده است و میزان سیگنال به نوفه آن 
dB 5 اســت. داده ي تصحیح شده توسط روش تغییرات كلي درجه دو 
)ج( كرولــت )د( و تركیــب آن دو )ه(، كه میزان ســیگنال به نوفه در 
آن هــا به ترتیب برابر  dB  ،17.68 dB 18.40 و dB 18.91 مي باشــد. 
)ي(، )ف( و )ق( به ترتیب تفاوت )ج(، )د( و )ه( از )ب( مي باشند]3[. 

٤ 

تركيبي،  . در اين روشِهاي اين دو روش باشدكه داراي برتري شودتري طراحي تا روش قدرتمند ]3[گرديد
  شود:) از معادله زير استفاده مي2به جاي معادله (

)3(   PU:  ����������
�

‖� � �‖�� �����1 � ��‖��‖� � �‖�‖������ 

  

��  ،كه در آن � ��‖��‖1 � و  6تغييرات كلي درجه دو SOTVتبديل كرولت،  �ساز، منظم ����‖�‖�
� � �است. با قرار دادن  �0,1� � �به حالت كرولت و با قرار دادن  PU، مسئله 0 � به شكل  PU، مسئله 1

SOTV آيد. با قرار دادن در مي� � بدان معني باشد كه اين ، جواب حاصله در هر دو محيط تنك مي�0,1�
اسپايكي باشد،  وقتي كه نوفه از نوع غيرگوسيِ ،شود. براي تضعيف نوفه در دادهنوفه بهتر تضعيف مياست كه 

1 � � � �كه از نوع گوسي باشد، و هنگامي 2 � هاي مقايسه عملكرد روش 2و  1-هاي]. شكل3است[ 2
  دهند. تبديل كرولت، تغييرات كلي درجه دو و تركيب آن دو را نشان مي

 
 يالف كه به آن نوفه ي). (ب) داده7(الف) داده بدون نوفه (مدل مارموسي :مقايسه روش تغييرات كلي تعميم يافته، كرولت و تركيب آن دو - 1شكل 

تصحيح شده توسط روش تغييرات كلي درجه دو (ج) كرولت  ي) است. دادهdB 5تصادفي گوسي سفيد اضافه شده است و ميزان سيگنال به نوفه آن (
) به باشد. (ي)، (ف) و (ق) ميdB 18,91 ) و dB17,68) ،( dB18,40) ها به ترتيب برابر ((د) و تركيب آن دو (ه)، كه ميزان سيگنال به نوفه در آن

   .]3باشند[ترتيب تفاوت (ج)، (د) و (ه) از (ب) مي

2  مقایسه روش تغییرات كلي تعمیم یافته، كرولت و تركیب آن دو. )الف( 
داده ي بــدون نوفه. )ب( داده ي الف كه به آن نوفه تصادفي گوســي 
ســفید اضافه شده است و میزان ســیگنال به نوفه آن dB 5 است. 
داده تصحیح شده توسط روش تغییرات كلي درجه دو )ج(، كرولت )د( 
و تركیب آن دو )ه(، كه میزان سیگنال به نوفه در آنها به ترتیب برابر 
dB  ،17/88 dB 14/92 و  dB 18/48مي باشــد. )ي(، )ف( و )ق( به 

ترتیب تفاوت )ج(، )د( و )ه( از )ب( مي باشند]3[.

٥ 

 
الف كه به آن نوفه تصادفي گوسي سفيد  يبدون نوفه. (ب) داده يمقايسه روش تغييرات كلي تعميم يافته، كرولت و تركيب آن دو. (الف) داده -2شكل 

توسط روش تغييرات كلي درجه دو (ج)، كرولت (د) و تركيب آن دو (ه)، ) است. داده تصحيح شده dB 5اضافه شده است و ميزان سيگنال به نوفه آن (
باشد. (ي)، (ف) و (ق) به ترتيب تفاوت (ج)، (د) و (ه) ) ميdB 18,48 ) و dB17,88) ،( dB14,92) كه ميزان سيگنال به نوفه در آنها به ترتيب برابر (

  ].3باشند[از (ب) مي

  

اساس اين روش همان روش تجزيه مد تجربي است با : 8تجربي تجزيه مد-مكان-روش فركانس -2- 1
هاي قبل و بعد از برانبارش شود. اين روش در دادهمكان انجام مي-اين تفاوت كه اين بار در حوزه فركانس

مراحل انجام اين روش بر روي مقطع  كند.دار را هم تضعيف ميهمدوس شيب يبر نوفه تصادفي، نوفهعالوه
  ]:4دارد. اين مراحل عبارتند از [ F-Xهايي با روش فيلتر پيشگوي تاي شباهلرزه

 مكان.-زماني و انتقال آن داده به حوزه فركانس يانتخاب يك پنجره .1
 هر فركانس:براي  .2

 كنيم.قسمت موهومي و حقيقي را جدا مي  .أ
 كنيم.را حذف مياولين مد تجربي را براي قسمت حقيقي محاسبه كرده و آن  .ب
 دهيم.براي قسمت موهومي نيز انجام مياين كار را   .ت
 كنيم.سپس قسمت موهومي و حقيقي فيلتر شده را با هم تركيب مي  .ث

 

مكان انتقال داده و در مكان اول خود قرار - داده حاصل را با تبديل معكوس فوريه به حوزه زمان .3
 دهيم.مي

 دهيم. هاي زماني بعدي ادامه مياين مراحل را براي پنجره .4
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حذف مي کنیم.
پ( این کار را براي قسمت موهومي نیز انجام مي دهیم.

ت( س��پس قس��مت موهومي و حقیقي فیلتر ش��ده را با هم ترکیب 
مي کنیم.

3. داده حاص��ل را ب��ا تبدیل معکوس فوریه به ح��وزه زمان-مکان 
انتقال داده و در مکان اول خود قرار مي دهیم.

4. این مراحل را براي پنجره های زماني بعدي ادامه مي دهیم. 
در ش��کل-3، نتایج اعمال این روش و روش فیلتر پیشگوي F-X بر 

روی داده واقعی مقایسه شده اند.
 

1-3-روش فرکانس-مکان-تصویر ویژه9
 در این روش براي مقط��ع لرزه اي، ابتدا از هر ردلرزه تبدیل فوریه 

گرفته و سپس، براي هر فرکانس مراحل زیر را انجام مي دهیم ]5[:
1. تشکیل ماتریس هنکل A"10" براي آن.

2. محاسبه تصویر هاي ویژه ماتریس "A" با استفاده از روش تجزیه 
مقدار تکین.

3. جم��ع ماتریس هاي چند تصویر ویژه اول )مثال س��ه تاي اول( و 
آن را  )Fk )A مي نامیم. 

4. ح��ول قطر هاي فرع��ي )Fk )A میانگین گیري انجام داده و آن را 
مي نامیم.

5. قرار دادن مقادیر  به جاي مقادیر فرکانسي که در ابتدا 
برداشتیم.

در نهایت، از کل مقطع، تبدیل معکوس فوریه گرفته مي ش��ود. در 
ش��کل-4 نتایج اعمال این روش و روش فیلتر پیش��گوي F-X مقایسه 

شده اند.

1-4-روش بردازش چند جمله اي و حفظ لبه ي رویداد ها11
اس��اس این روش بر پای��ه ي برازش چند جمله اي داده هاس��ت]8[. 
روش EPPF، سیگنال یک بُعدي را با یک چند جمله اي مدل مي کند. 
بدین ترتی��ب که هر نمونه از داده توس��ط نمونه ه��اي موجود در یک 
سري پنجره هاي شیفت داده شده تخمین زده مي شود. سپس، پنجره با 
کمترین خطاي بردازش، انتخاب شده و خروجي آن به عنوان تخمیني 
براي مقدار آن نمونه در نظر گرفته مي ش��ود. به دس��ت آوردن مقادیر 
مناس��ب براي پارامتر هاي این روش )یعن��ي مرتبه چند جمله اي و طول 
پنج��ره( تنها با تکرار حاصل مي ش��وند که این خود، زمان بَر اس��ت. 
ش��کل بهبود یافته این روش که پارامتر ها در آن با به کار گیري روش 
منظم ساز، بهینه مي شوند توسط یعقوبي زاده معرفي گردیده که بسیار 

سریع تر از روش تکرار و خطا ست]8[.
ب��راي اعمال ای��ن روش روي مقطع ل��رزه اي، در محل هر نمونه ي 
دلخواه، سیگنال هاي متفاوت یک بُعدي در جهت هاي مختلف از داده 
لرزه اي اس��تخراج و توسط روش EPPF بررسي مي شوند. در نهایت، 

3  مقایســه روش f-x EMD  و روش فیلتر پیشگوي F-X. )الف( داده 
واقعي. )ب( و )ج( به ترتیب داده تصحیح شده توسط روش هاي فیلتر 
پیشگوي F-X و f-x EMD ، )د( و )ه( به ترتیب تفاوت )ب( و )ج( از 

)الف( مي باشند،  ]4[. 

٦ 

  اند.بر روي داده واقعي مقايسه شده F-Xنتايج اعمال اين روش و روش فيلتر پيشگوي ، 3-در شكل

 
هاي فيلتر . (الف) داده واقعي. (ب) و (ج) به ترتيب داده تصحيح شده توسط روشF-Xو روش فيلتر پيشگوي   f-x EMDمقايسه روش  -3شكل 

  ]. 4باشند، برگرفته از [، (د) و (ه) به ترتيب تفاوت (ب) و (ج) از (الف) مي f-x EMDو  F-Xپيشگوي 

اي، ابتدا از هر ردلرزه تبديل در اين روش براي مقطع لرزه: 9تصوير ويژه-مكان-روش فركانس-3- 1
  ]:5دهيم [براي هر فركانس مراحل زير را انجام مي ،فوريه گرفته و سپس

 براي آن. "A" 10تشكيل ماتريس هنكل .1
 با استفاده از روش تجزيه مقدار تكين. "A"هاي ويژه ماتريس محاسبه تصوير .2
 ناميم. مي  را تاي اول) و آن سههاي چند تصوير ويژه اول (مثال جمع ماتريس .3
 ناميم.مي گيري انجام داده و آن را ميانگين هاي فرعي حول قطر .4
 جاي مقادير فركانسي كه در ابتدا برداشتيم.به قرار دادن مقادير  .5

نتايج اعمال اين روش و روش فيلتر  4-شود. در شكلتبديل معكوس فوريه گرفته مي ،از كل مقطع ،در نهايت
  اند.مقايسه شده F-Xپيشگوي 

  

4  مقایسه روش f-x Eigenimage  و روش فیلتر پیشگوي F-X. )الف( 
 f-x داده. )ب( و )ج( به ترتیــب داده تصحیح شــده توســط روش هاي
Eigenimage و فیلتر پیشگوي F-X ، )د( و )ه( به ترتیب تفاوت )ب( و 

)ج( از )الف( مي باشند]5[.

٧ 

 
 f-xهاي ترتيب داده تصحيح شده توسط روشو (ج) به. (الف) داده. (ب) F-Xو روش فيلتر پيشگوي   f-x Eigenimageمقايسه روش  -4شكل 

Eigenimage  و فيلتر پيشگويF-X 5باشند[ترتيب تفاوت (ب) و (ج) از (الف) مي، (د) و (ه) به[.  
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ترتيب كه كند. بديناي مدل ميجملهعدي را با يك چندبسيگنال يك، EPPF]. روش 8هاست[اي دادهجمله

شود. هاي شيفت داده شده تخمين زده ميهاي موجود در يك سري پنجرههر نمونه از داده توسط نمونه
عنوان تخميني براي مقدار آن نمونه ، انتخاب شده و خروجي آن بهازشدبرپنجره با كمترين خطاي  ،سپس

اي و جمله(يعني مرتبه چندهاي اين روشدست آوردن مقادير مناسب براي پارامترشود. بهه ميدر نظر گرفت
ر است. شكل بهبود يافته اين روش كه بزمان ،شوند كه اين خودطول پنجره) تنها با تكرار حاصل مي

كه بسيار  گرديدهعرفي م يعقوبي زادهتوسط شوند ساز، بهينه ميگيري روش منظمكارها در آن با بهپارامتر
  ].8تر از روش تكرار و خطا است[سريع

عدي در بهاي متفاوت يكدلخواه، سيگنال ياي، در محل هر نمونهبراي اعمال اين روش روي مقطع لرزه
شوند. در نهايت، بررسي مي EPPFروش  توسط ،شوند و بعداي استخراج ميهاي مختلف از داده لرزهجهت

شود و به محل نمونه اختصاص داده مقدار نمونه در جهتي كه كمترين خطاي برازش را دارد، انتخاب مي
اي بيشتر جملهدليل آنكه تغييرات چندبه ،اي باال رودجملههر چه مرتبه چند ،]. در اين روش8شود[مي
برد. عالوه بر نوفه، سيگنال را هم به مقدار زيادي از بين مي ،]. اين روش8[دهدرخ مي، پديده دانگ گرددمي

  بر است.ها دارد، زماندليل حساسيتي كه اين روش نسبت به انتخاب پارامتردر نهايت بايد گفت كه به
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هاي هنكل در مقاطع فركانسي ثابت، قادر به شود. اين روش با كاهش رتبه ماتريسميحوزه فوريه اعمال 
براي كاهش زمان اعمال اين بياتي هاي ثبت نشده است. اگرچه يابي سيگنالتضعيف نوفه تصادفي و درون


