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بررسي کيفيت روش  1SRMEدر تضعيف چندگانههاي دادهی لرزهی دريايي
زهرا سادات جليلي
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دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال                                                    

ناصر کشاورز فرجخواه
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پژوهشگاه صنعت نفت

در برداشت دادهی لرزهی اکتشافي ،هدف اصلی ،ثبت بازتابهاي اصلي موج لرزهاي است .اما هنگام برداشت داده عالوه
بر امواج بازتاب اصلي ،امواج ديگري بهنام نوفه نيز ثبت ميشوند .از جمله مهمترين و مشکلسازترين نوفههاي همدوس،
چندگانهها هستند که اگر حذف نشوند تصوير لرزهاي مفيدي حاصل نخواهد شد .زيرا چندگانهها خود را شبیه بازتابهاي
اصلي نشان داده و مفسر را دچار اشتباه ميکنند .مقدار عمدهاي از انرژي چندگانه در دادهی لرزهی دريايي ،مربوط به
بازتابپذيري زياد بين سطح آب و کف آب است .يعني جاييکه مقاومت ظاهري صوتي زياد موجود باعث ميشود اين دو
سطح ضريب بازتاب بزرگي داشتهباشند .در اين مقاله کيفيت روش  SRMEدر تضعيف چندگانههاي مرتبط با سطح در
مقطع لرزهايِ دوبعديِ برداشت شده از آبهاي عميق ايران توسط نرمافزار پردازشي  PROMAXبررسي شدهاند .مزيت
اين روش بر مبنای داده بودن آن است که نيازي به اطالعات قبلي (سرعت و ضريب بازتاب و نوع ساختار و  )...از اليههاي
زيرين ندارد .چندگانهها با استفاده از تعيين بستر دريا براي الگوريتم  ،SRMEمدلسازي و پيشبيني ميشوند و سپس
طبق ضابطهی ،حداقل مربعات بهطور انطباقي از دادهی ورودي کسر ميشوند .با مقايسهی نتايج حاصل از اعمال روش
 SRMEروي دو خط لرزهاي دريايي (که يکي بستر درياي هموار و ديگري ناهموار را نشان ميدهد) مشخص شد که اين
روش در ساختارهاي پيچيدهی زمينشناسي نيز بهخوبي قادر به مدلسازي و حذف چندگانهی بستر درياست .در کنار
عدم وابستگي اين روش به مدل سرعتي (که معموالً با خطا همراه است) ،از مزایای اين روش نسبت به ساير روشها در
تضعيف چندگانههاي لرزهی دريايي آن است که در فرآيند مدلسازي  ،SRMEبستهاي از چندگانهها شامل چندگانهی
بستر دريا و چندگانههاي کوتاه (بيناليهاي) شناسايي و حذف ميشوند.
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زمان��ي که پرتو موج در مس��ير حرکت خود در بي��ن اليهها چندين بار
بازتابانده ش��ود چندگانهه��ا 3بهوجود ميآيند .بازتابهاي متناوب س��بب
طوالنيتر ش��دن مس��ير حرک��ت و افزایش زمان س��ير موج از چش��مه تا
گيرنده ميش��وند .چندگانههاي مربوط به يک اليه با تأخير زماني نس��بت
ب��ه بازتابهاي اصلي همان اليه توس��ط گيرنده ثبت ميش��وند .در نتيجه
بازتابندهه��اي مجازي در زمانه��اي مربوط به اعم��اق ،روي رکوردهاي
لرزهاي بيش��تر مشاهده ميشود .اين پديده س��بب کاهش کيفيت دادههاي
لرزهاي و گاهي باعث تفسيرهاي غلط زمينشناسي ميشود .در روشهاي
معمول ،چندگانهها با توجه به خاصيت تکرارپذيري در مرحلهی پردازش ،با
ماهيت سرعت کم مشخص و تضعيف ميگردند .يعني تضعيف چندگانهها
نيازمند اطالعات قبلي از وضعيت زير زمين (س��اختار زمينشناسي ،سرعت
اليهها و تباين مقاومت ظاهري صوتي) است .در عمل ،احتمال دانستن چنين
اطالع��ات دقيقي کم اس��ت و بايد تعداد قابلتوجهی نم��ودار 4از چاههاي
منطقه در دست باشد .هنگاميکه در عمليات اکتشاف لرزهاي با ساختارهاي
پيچيدهی زمينشناسي سر و کار داريم روشهاي مرسوم اغلب بهخوبي قادر
به حذف چندگانهها نيستند .اما جهت تفسيرپذير شدن دادههاي لرزهاي بايد
اين چندگانهها را شناس��ايي ،مدلس��ازي و تضعيف کرد تا درصد نوفهی
دادههاي لرزهاي کاهش يافته و تصوير قابلقبولي از زير س��طح ارائه شود.
انتخاب روشهاي تضعيف چندگانهها تنها به اثربخش��ي هر مدل بس��تگي
ن��دارد؛ بلكه تركيبي از اثربخش��ي ،اهداف پردازش��ي و هزينهی هر روش
ب��ر آن تأثیرگذار اس��ت .هر روش فرضيات مربوط به خ��ود را دارد و تنها
هنگاميكه فرضيات با دادهها س��ازگار باشند مفيد واقع ميشود .در حالت
كلي روشهايي كه ميتوانند پاس��خگوي روشهاي اكتشافي باشند سبب
افزایش هزينهی پردازش ميش��وند .هزينهی اضافي پردازش در مقايس��ه با
هزينهی حفاري يك چاه خشك (غيرتوليدي) اص ً
ال زياد نيست (وگلين،5
 .]2[ )1999گاه��ي بهدليل ازدياد چندگانهها امکان تحليل س��رعت دقيق و
تهيهی مدل سرعتي مناسب براي تصحيح  6NMOو تهيهی مقطع برانبارش
شدهی 7صحيح وجود ندارد .زيرا ممکن است بهاشتباه بهجاي روند سرعت
اوليهها 8روند سرعت چندگانهها انتخاب شود .بنابراين استفاده از روشهاي
تضعيف چندگانه که نیازمند تصحيح  NMOو مقط ع برانبارش شده هستند
(يعني مبتني بر سرعتند) ،ممکن نيست .روش  SRMEمبتني بر داده که به
اطالعات س��رعتي نياز ندارد ،نسبت به ساير روشهاي تضعيف چندگانهها
ارجحيت دارد (ورشر و برخوت.]3[ )1997 ،9
در اي��ن روش ابتدا بازتابهاي چندگانه در منطقهاي خاص شناس��ايي
شده ،سپس توس��ط نرمافزار پردازشي ويژه ،مدلسازي شده و در نهايت با
اعمال کاهش انطباقي 10نسبت به تضعيف آن اقدام ميگردد.

 -1مزيت و اهميت روش SRME

مش��كلی كالس��يك در پ��ردازش دادهی لرزهاي درياي��ي ،پديدهی
چندگانههاي مرتبط با س��طح آزاد اس��ت (آندرو 11و همکاران)2001 ،
[ SRME .]4همهی چندگانههايي كه توس��ط س��طحی خاص در زمين
بهوج��ود ميآيند را از بين ميبرد .بهعبارتي ح��ذف چندگانهها در اين
سطح نياز به دانستن ضريب بازتاب 12و هندسه دارد .چون اين اطالعات
براي س��طح آب در دس��ترس هس��تند اين روش براي از بين بردن همه
چندگانههايي كه توس��ط س��طح آب بهوجود آمدهاند (بدون اس��تفاده
از هيچ اطالعات اضافي در مورد زير س��طح) مناس��ب اس��ت .تضعيف
چندگانهه��اي مربوط به س��طح در س��ه گام انجام ميش��ود (ورش��ر و
برخوت.]5[ )1997 ،
گام نخس��ت :حذف همهی نوفههاي غيرطبيعي ،تنظيم اندازهگيري
داده براي بهدست آوردن يك شبكه از چشمهها و گيرندهها ،درونيابي
دورافته��اي نزدي��ك محو ش��ده و دورافتهاي ميانهی محو ش��ده و
حذف امواج مس��تقيم و بازتاب س��طحياش؛ بهدلیل آنکه اين روش بر
مبناي داده اس��ت ،بع��د از حذف چندگانهها ،كيفيت دادهها وابس��تگي
زيادي به پيشپردازش دادههاي لرزهاي دارد.
گام دوم :پيشبيني چندگانهها؛ پيشبيني مبتني بر اس��اس مشاهدات
(كه چندگانهی مربوط به هر سطح ،ميتواند توسط همآميخت 13زماني
و فاصله ِ
اي ميدان موج با خودش پيشبيني شود) است (برخوت.)1982 ،
گام س��وم :چندگانههاي پيشبيني ش��ده از دادهی ورودي كاس��ته
ميش��وند كه اين عمل توسط حداقل انرژي مبنا صورت ميگيرد و بيان
ميكند که پس از كاهش چندگانهها ،انرژي كل بايد در لرزهی نگاشت
حداقل گردد (آندرو و همکاران.)2001 ،
 SRMEروش مناس��بي براي ح��ذف چندگانهها در دادهی حاصل از
آبهاي عميق و دورافت نزديك است .اين روش ذاتاً محدود به دادههاي
آبهاي عميق نيس��ت اما وقتي آب كمعمق ميشود كاربردش با مشکل
روبرو ميش��ود .زيرا آنچه توس��ط چندگانهی كمعمق بهوجود ميآید
بهطور ناچيز در لرزهی نگاش��ت ثبت ميشود (هوگونت 14و همکاران ،
 .]6[ )2004همانطور که ذکر ش��د اين روش کام ً
ال مبتني بر دادههاست
و ني��ازي به پيشف��رض و اطالعات قبلي از جمل��ه ضريب بازتاب ،نوع
س��اختارها و س��رعت در زير زمين ن��دارد .اين خواص در محاس��بهی
اپراتور س��طحي خالصه ش��ده ک��ه خود قس��مت مهم��ي از الگوريتم
فن
 SRMEرا ش��امل ميش��ود .ظهور اين روش منجر ب��ه ارائهی یک ّ
دقيق ،کارآمد و کام ً
ال مبتني بر داده جهت حذف چندگانهها و افزایش
کيفيت دادههاي لرزهاي دريايي ش��د که برای دادههاي دريايي ضعيف
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يا ح��ذف چندگانههاي مربوط به س��طح از اهميت وي��ژهاي برخوردار
مصنوع��ي از تجزيهی دادهی ورودي به اوليهها حاصل ميش��وند؛ بدين
اس��ت .مزاياي اين روش نس��بت به روشهاي معمول عبارت اس��ت از:
معن��ی که مکان ه��ر گيرندهاي که اولي��ه را ثبت ک��رده بهعنوان مکان
کاربرد در س��اختارهاي پيچيدهی زمينشناسي ،عدم نياز به اطالعات و
چش��مهی جديد براي اوليهی بعدي در نظر گرفته ميش��ود .يعني مکان
پيشفرضه��اي مربوط به اليههاي زير زمين ،کارآمدي و نتايج بس��يار
چش��مهی هر اوليه منطبق بر مکان گيرنده اس��ت .ح��ال از حاصلجمع
خوب در مقايس��ه با روشهاي مرسوم ( ،F-Kتبديل رادون و .)...نياز به
همآميخت ردلرزهه��اي دادهی ورودي با ردلرزههاي دادهی مصنوعي،
دادههاي لرزهاي با کيفيت باال جهت اکتشافات نفتي ضرورت پرداختن
چندگانهها تش��کيل و پيشبيني ميش��وند .اين الگوريتم بهجاي استفاده
به اين موضوع را نشان ميدهد.
از دادهای ديگ��ر بهعن��وان تخمين دادهی ب��دون چندگانه ،خود دادهی
ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺌﻮري ﻣﻮج ﺑﻴﺎن ﻛﺮد .ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﺣﺬف ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ در ﺗﺤﻘﻴﻖ
ورودي را ب��ه دادهای مصنوعي تبديل ک��رده و براي پيشبيني چندگانه
ﺑﺮﺧﻮت ) (1982ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪي او ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺪل زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در
 -2تاريخچه ی روش SRME
از عمل همآميخت داده با خودش اس��تفاده ميکند .پس بهطور خالصه
آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ورﺷﺮ در  1991در ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪي دﻛﺘﺮاي ﺧﻮد ﺑﺎ 15ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در دادهﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ
اين روش در  1967توس��ط انس��تي و نيومن و بهدنبال مشاهده اينکه
ميتوان گفت منظور از پيشبين��ي چندگانه از طريق همآميخت داده با
)واﻗﻌﻲ( ،ﻣﻌﻜﻮس ِﻣﻮﺟﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑ16ﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺣﺬف ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ
با اعم��ال خودهمآميختي يک ردلرزه ،رخدادهاي اوليه به چندگانهها
خودش آن اس��ت که هر دادهی ورودي به ش��کل اوليهها تجزيه شده،
17
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از همآميخ��ت اين اوليهها با يکديگر ب��ه چندگانههاي مرتبهی مختلف
معک��وس در حوزهی  KX- ωرا براي حذف چندگانهها در يک محيط
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ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﻌﻨﻲ شده
ﺨﺖ را مطرح کردند .در روش برخوت-ورشر ،چندگانهها بهکمک
دوبعدي
ﻣﻜﺎن ﭼﺸﻤﻪي ﻫﺮ اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻜﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل از ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ﻫﻢآﻣﻴ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪدرﻫﺎ پايا
ورش��رﻲ،در 1991
شود.
یﻦبازخوردي شناسايي و حذف ميشوند (شکل.)2-
دکترايﻲ ﻣﻲ حلق
ﺷﻮﻧﺪ.ه اﻳ
ی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ
ﺗﺸﻜنﻴنامﻞه و
ي ﻣﺼﻨﻮﻋ
اس��تفاده داده
توانديدرﺑﺎآنردﻟﺮزهﻫﺎي
ردﻟﺮزهﻫﺎي دادهميي ورود
خود با موفقيت نش��ان داد ک��ه در دادههاي ميدان��ي (واقعي) ،معکوس
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻪﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از دادهاي دﻳﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺨﻤﻴﻦ دادهي ﺑﺪون ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﺧﻮد دادهي ورودي را ﺑﻪ
 -4روش تحقيق
موجک چش��مه ميتواند بهعنوان بخشي از الگوريتم حذف چندگانهی
دادهاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﻋﻤﻞ ﻫﻢآﻣﻴﺨﺖ داده ﺑﺎ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
در اين تحقيق ابتدا بازتابهاي چندگانه در منطقهاي خاص شناسايي
مرتبط با سطح با استفاده از ضابطهی حداقل مربعات 17تخمين زده شود.
ﭘﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻢآﻣﻴﺨﺖ داده ﺑﺎ ﺧﻮدش آن اﺳﺖ
ش��ده ،سپس توسط نرمافزار پردازش��ي ويژهای مدلسازي می شود و در
ﻛﻪ ﻫﺮ دادهي ورودي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ،از ﻫﻢآﻣﻴﺨﺖ اﻳﻦ اوﻟﻴﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎي
 -3تئوري SRME
گردد.
نهايت با اعمال کاهش انطباقي نس��بت به تضعي��ف آن اقدام مي
ﺑﺮﺧﻮت و ورﺷﺮ در  ،1997ﺑﻪﻛﻤﻚ اﻳﺪهي اﻧﺴﺘﻲ و ﻧﻴﻮﻣﻦ )از ﻫﻢآﻣﻴﺨﺘﻲ ﻳﻚ داده ﺑﺎ ﺧﻮدش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻪي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲرﺳﻴﻢ و از ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ اﻳﻦ ﻫﻢآﻣﻴﺨﺖﻫﺎ ،ﻫﻤﻪي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪهي ﻣﻮرد
Promax
پردازش��ي
ی 6-نر
اس��تفاده
روش
ﻛﻤﻚ ﺣﻠﻘﻪي
افزار ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮتم-ورﺷﺮ،
نس��خهروش
ﻣﻄﺮح ازﻛﺮدﻧﺪ .در
SRMEدوباﺑﻌﺪي را
ﺷﻮﻧﺪ( SRME
چندگانهها توس��ط همآميخت فاصلهاي از دادهی (لرزهی نگاش��ت) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻛﺴﺮي ﻛﺮد
دادههي
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
شﻫﻤﻪ
ﺗﻮان
یاﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﺶ
کﺣﺎل ﺑﺎ
)ﺷﻜﻞ-ي.(1
ﻧﻈﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎ.ﻳﻲ و ﺣﺬف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ.(2-
شوند .راايناز داد
بينييمي
مصنوعي ،پي
س��ري داده
ورودي با
هايوروديﺑﺎزﺧﻮردمحص��ول ش��رکت  Landmarkروي تعدادي از برداش��تهاي نقطهی

)  T (S , I )  T (I , R
l

( T  T )
S ,R

ﺷﻜﻞ  .1ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪي ﻣﻮج ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﺗﻜﺮاري ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي
.[7] (1991

 1شناسايي چندگانهها با تجزيهی موج بازتابي تکراري به مؤلفههاي
چندگانهی آن (برخوت ]7[ )1991

ﺷﻜﻞ  .2ﻧﺤﻮهي
)ﺑﺮﺧﻮتﻣﺪلﺳﺎزي و ﺣﺬف ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ در روش  SRMEدوﺑﻌﺪي )ﺑﺮﺧﻮت و ورﺷﺮ[3] (1997 ،
آن

 2نحوهی مدلس��ازي و حذف چندگانهها در روش  SRMEدوبعدي

 -4روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

(برخوت و ورشر]3[ )1997 ،

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺧﺎص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺮدازﺷﻲ

٤
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وﻳﮋهاي ﻣﺪلﺳﺎزي ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ آن اﻗﺪام ﻣﻲﮔﺮدد.
روش  SRMEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪي 6-ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺮدازﺷﻲ  Promaxﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ  Landmarkروي ﺗﻌﺪادي
از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸﺘﺮك 18دادهي واﻗﻌﻲ دو ﺧﻂ ﻟﺮزهاي دوﺑﻌﺪي درﻳﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
)ﺟﻠﻴﻠﻲ.[1] (1391 ،

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره ی  / 126شهریور ماه 1394

عمقي مش��ترک 18دادهی واقعي دو خط لرزهاي دوبعدي دريايي اعمال
شده است( .جليلي.]1[ )1391 ،
  -5اعمال  SRMEروي دادهی واقعي

در اي��ن مقاله با هدف حذف چندگانههاي بس��تر دري��ا ،دو خط لرزهاي

SRME
قبل از
خط
برانبارش
 3مقطع
شمالي-جنوبيﻗﺒﻞ
ﺷﻤﺎﻟﻲﻲ--ﺟﻨﻮﺑ
ﺧﻂ ﺷﻤﺎﻟ
ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ
ﺑﺮاﻧﺒﺎرش
ﺷﻜﻞ  :3:3ﻣﻘﻄﻊ
ﺷﻜﻞ
SRME
ﻗﺒﻞ ازاز
ﺟﻨﻮﺑﻲﻲ
ﻣﻘﻄﻊ
SRME
ﺷﻜﻞ  :3ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﻤﺎﻟﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺒﻞ از SRME

ﺷﻜﻞ  :4ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﻤﺎﻟﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از SRME

ﺷﻜﻞ  :4ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﻤﺎﻟﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از SRME
ﺷﻜﻞ  :4ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﻤﺎﻟﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از SRME

 4مقطع برانبارش خط شمالي-جنوبي بعد از SRME

دريايي از مجموعهی دادههاي لرزهاي برداش��ت شده در آبهاي عميق ايران
در نظر گرفته شد .يکي از اين دو خط با امتداد شمالي-جنوبي و ديگري در
جهت شرقي-غربي برداشت شدهاند .در طول خط شمالي-جنوبي عمق آب
با شيب ماليمي از جهت شمال به جنوب افزايش مييابد (شکل .)3-در خط
لرزهاي با امتداد شرقي-غربي ،تغييرات توپوگرافي به تأثير گسلهاي نرمال و
راندگي و نيز اثر دودکشهاي گازي و گلفشانها محدود ميشود (شکل-
 .)5مراحل پيشپردازش روي خطوط لرزهاي مورد نظر اعمال شده و نوفهها
(تصادفي و با دورهی تن��اوب کوتاه) بهجز چندگانهها تقريباً از دادهی مورد
نظر حذف شدهاند .چندگانهی بستر دريا بهصورت خطي که از تغييرات بستر
دريا تبعيت ميکند روي مقاطع ش��کلهای3-و 5مشاهده ميشود .با اعمال
روش  SRMEروي دادههاي پيشبرانبارش��ي دو خط لرزهاي فوق بر اساس
متغیره��اي جدول ،1-چندگانهی بس��تر دريا بهخوبي از دادهها حذف ش��د.
مقايسهی مقطع لرزهاي شمالي-جنوبي پيش و پس از ( SRMEشکلهاي-
3و ،)4حذف کامل بس��تهی چندگانههاي دوم بس��تر دريا را نش��ان ميدهد.
چندگانههاي اول بستر دريا نيز بهخوبي در دادهها تضعيف شدهاند؛ در حالي
که سيگنال بازتابهاي اصلي (اوليهها) برجاي مانده است .همانطور که در
اين شکلها مشاهده ميشود فرآيند  SRMEدر تمامی اعماق بهخوبي انجام
شده است .بنابراین ميتوان گفت که  SRMEدر شرايط توپوگرافي ماليم
بس��تر دريا بهخوبي عمل کرده اس��ت .در خط لرزهاي با امتداد شرقي-غربي
که توپوگرافي بستر دريا حالت غيريکنواخت دارد و عمق آب در آن بهطور
متوسط  1300متر است تنها چندگانههاي مرتبهی 1-بستر دريا قابلمشاهدهاند
(شکل .)5-با مقايسهی شکلهای5-و 6مشاهده ميشود که فرآيند SRME
 1متغیرهاي  SRMEدر Promax
Earth Model Parameters

ﺷﻜﻞ  :5ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل SRME

ﺷﻜﻞ  :5ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل SRME

اعمال SRME
اﻋﻤﺎل از
شرقي-غربيازقبل
برانبارش
SRME
ﺑﺮاﻧﺒﺎرشخطﺧﻂ ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ
مقطع  :5ﻣﻘﻄﻊ
 5ﺷﻜﻞ

Number of horizons
1
?Get amplitudes from database
yes
No
Select horizon file 1
seafloor-peak
Select amplitude file 1
seafloor-peak
polarity of horizon l
pos Neg
?Is horizon lthe water bottom
yes
No
water velocity
1500
output parameters
Estimate and Removr Multiples
yes
No
yes
No

No trace header entry solested

		Type of output
?output spikes at gate times
		?Dlscard prep traces
SELWCT water bot tom t ime trace header entry

convolution parameters
		Dlstance between traces
12.3
Max convolution distance
6000
		Convolution method
Window

٧

٧

٧

 6مقطع برانبارش خط شرقي-غربي بعد از اعمال SRME
ﺷﻜﻞ  :6ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل SRME

 -6ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻂ ﻟﺮزهاي ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻼكﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎي اﺻﻠﻲ ،رﻓﺘﺎر دوراﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ رﺧﺪادﻫﺎﺳﺖ .ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺖ
دوراﻓﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از راﺑﻄﻪي ﻫﺬﻟﻮﻟﻲ و ﺷﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎي اﺻﻠﻲ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﻛﻢ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺮزهاي 19اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 7-دﻳﺪه

Shaping parameters
Least squares fllter with laq
1.
1000
0.25
200
20
0.1

		Shaping method
		Filter gate Spacing
		Filter design gate length
		Filter design gate Skew
			Filter length
		Max expected time shift
		 percent white noise
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مقاالت علمي  -پژوهشی

اعمال ش��ده روي اين خط نيز قادر به حذف چندگانههاي بس��تر دريا بوده و
چندگانهها در قسمتهايي که توپوگرافي شديد (شيب زياد) است بهخوبي
تضعيف شدهاند.
 -6تحليل سرعت خط لرزهاي شرقي-غربي

يک��ي از مالکهاي تماي��ز چندگانهها از بازتابه��اي اصلي ،رفتار
دوراف��ت متفاوت اين رخدادهاس��ت .ع��دم تبعيت دوراف��ت چندگانه
از رابطهی هذلولي و ش��يب بيش��تر از بازتابه��اي اصلي ،موجب ظاهر
ش��دن چندگانهها بهصورت نقاطی با سرعتهاي کم در مقاطع شباهت
س��رعت لرزهاي 19است .همانطور که در ش��کل 7-ديده ميشود روند
ﺷﻜﻞ  :6ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل SRME
س��رعتي چندگانهه��ا قبل از اعم��ال  SRMEبهخوبي در ش��کل تحليل
مشاهده اس��ت .همانگونه که در قسمت مشخص
ﻟﺮزهايقابل
س��رعتي
ﺷﺮﻗﻲ-ﻏﺮﺑﻲ
شباهتﺳﺮﻋﺖ ﺧﻂ
 -6ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﺪمازﺗﺒﻌﻴﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ
رونددوراﻓﺖ
است ،رﻓﺘﺎر
مشاهدهﻫﺎي اﺻﻠﻲ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪلﻫﺎ از ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﻼكﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ
ﻳﻜﻲ از
اعمال
رﺧﺪادﻫﺎهاﺳﺖ.بعد
چندگانه
سرعتي
شکل 8-قاب
شدهی
ﻫﺎ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺷﺪن
ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻮﺟﺐ
،
ﻲ
اﺻﻠ
ي
ﻫﺎ
ﺑﺎزﺗﺎب
از
ﺸﺘﺮ
ﻴ
ﺑ
ﺐ
ﻴ
ﺷ
و
ﻲ
ﻫﺬﻟﻮﻟ
ي
راﺑﻄﻪ
از
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
اﻓﺖ
دور SRMEنس��بتاً خوب تصحيح ش��ده و اين موضوع گوياي تأثير خوب
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﻛﻢ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺮزهاي19
هاست.ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 7-دﻳﺪه
چندگانهاﺳﺖ .ﻫﻤﺎن
اعمال روش  SRMEبراي تضعيف

ﻣﻲﺷﻮد روﻧﺪ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل  SRMEﺑﻪﺧﻮﺑﻲ در ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهي ﺷﻜﻞ 8-ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ روﻧﺪ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ از

 -7بهينهسازي متغیرهاي  SRMEبا هدف حذف بهتر چندگانهها

اﻋﻤﺎل  SRMEﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮﻳﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮب اﻋﻤﺎل روش  SRMEﺑﺮاي ﺗﻀﻌﻴﻒ

بهمنظور بررس��ي تأثير متغیرهاي محاس��بهی  SRMEجهت حذف بهتر
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ.
چندگانهه��ا ،متغیرهاي مؤثر در الگوريتم  SRMEتغيير داده ش��د و بهترين
گردید .از جمله
تعيين
چندگان
حذف
متغیر در
SRME
ﻗﺒﻞهازهااﻋﻤﺎل
بهت��رﻲ-ﻏﺮﺑﻲ
ﻟﺮزهاي ﺷﺮﻗ
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻂ
مؤثرترينﺷﺒﺎﻫﺖ
ش��کل ازﺷﻜﻞ  .7ﺗﺤﻠﻴﻞ

 7تحليل شباهت سرعت خط لرزهاي شرقي-غربي قبل از اعمال SRME

متغیرهاي مورد بررسي ميتوان بهطول فيلتر در کاهش انطباقي و کيفيت افق
بستر درياي انتخاب شده اشاره کرد .پيشبيني ميشد که افزايش تغيير طول
فيلتر اپراتور موجب کاهش کيفيت  SRMEش��ود؛ در حاليکه اين مطالعه
نش��ان داد تغيير طول فيلتر س��بب بهبود قابلمالحظ��هي خروجي SRME
نش��د .اما با بهبود کيفيت انتخاب کردن (پيک) افق بس��تر دريا ،اندک آثار
بهجامان��ده از چندگانهها بهش��کل بهتري تضعيف ش��د .ش��کلهاي9-و10
بهترتيب تضعيف چندگانهها با اعمال  ،SRMEبر اس��اس افق بس��تر درياي
انتخاب ش��ده در حالت خودکار و با انتخاب دقيق (دستي) را نشان ميدهند.
با مشاهدهی شکلهاي11-و 12ميتوان دريافت که در خط لرزهاي با امتداد
ش��رقي-غربي که توپوگرافي بس��تر دريا ماليم نبوده نيز افق بستر دريا تأثير
زيادي در بهبود فرآيند مدلسازي چندگانهها در  SRMEدارد.
نتيجهگيري

با توجه به بررس��يهاي انجام ش��ده روي مقاط��ع برانبارش دو خط
ل��رزهاي دريايي ،در خص��وص تضعيف چندگانههاي مرتبط با س��طح
بهوسیلهی اعمال روش  ،SRMEنتايج زير حاصل شد:
با توجه به اينکه در يک بس��تهی چندگانه ،چندگانهی سطحي ناشي
از بس��تر دريا و اثر بازتابندههاي زيرين بر چندگانهی بس��تر دريا وجود
دارد و  SRMEتوانس��ته تمامی بس��تهی چندگانه را بهخوبي مدلسازي
و تضعي��ف کن��د ميتوان گفت ع�لاوه بر چندگانهی مربوط به س��طح

 SRMEبا پيک
ﻚ از
بع��د
مقط��ع
برانب��ارش-ﺟﻨﻮﺑ
ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺷﻜﻞ .99ﻣﻘﻄﻊ
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ
ش��مالي-جنوبياﺗﻮﻣﺎﺗﻴ
خ��طﻲ ﺑﻌﺪ از  SRMEﺑﺎ ﭘﻴﻚ
اتوماتيک بستر دريا
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٨

ايﻏﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل
لرزﻲه-
خط ﺷﺮﻗ
ﻟﺮزهاي
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻂ
تحليلﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺷﻜﻞ .88ﺗﺤﻠﻴﻞ
 SRMEاز اعمال SRME
شرقي-غربي بعد
سرعت
شباهت
 -7ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  SRMEﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ
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ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي  SRMEﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  SRMEﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺣﺬف ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮل ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﻛﺎﻫﺶ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﻖ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي اﻧﺘﺨﺎب

ﺷﻤﺎﻟﻲﻲ
ﺧﻂ
ﻣﻘﻄﻊ
ﺷﻜﻞ
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ
 SRMEﺑﺎﺑﺎ ﭘﭘﻴﻴ
ﺟﻨﻮﺑﻲﻲ ﺑﻌﺪ
خط--ﺟﻨﻮﺑ
ﺷﻤﺎﻟ
ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ
مقطعﺑﺮاﻧﺒﺎرش
 ..10ﻣﻘﻄﻊ
10
ﻚازدﻗدﻗﻴﻴﻖﻖ ﺑﺴﺘﺮ
بعدﻚ
ﺑﻌﺪ ازاز SRME
SRMEدرﻳﺎبا پيک دقيق
شمالي-جنوبي
برانبارش
ﺷﻜﻞ10
بستر دريا
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ﺷﻜﻞ  .9ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﻤﺎﻟﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از  SRMEﺑﺎ ﭘﻴﻚ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺑﺴﺘﺮ دربرﻳﺎچندگانهی
زيرين
(چندگانهی ناشي از بس��تر دريا) ،اثر بازتابندههاي
سطحي نيز تضعيف شده است.
نتايج نش��ان ميدهد که فرآيند حذف چندگانهی مربوط به س��طح،
در بسياري از زمانهاي رفت و آمد ( ِگيتهاي زماني) جايي که ويژگي
برونراند اوليهها و چندگانهها بسيار مشابه است ،همچنين در مواقعي که
با سيس��تم پيچيدهی (بازتابندهی ناهموار) توليد چندگانه روبرو هستیم،
کارآيي مناسبي دارد.

حساسيتس��نجي انجام ش��ده روي متغیرهاي  SRMEنش��ان داد که
تنها متغیر مؤثر در اين روش ،کيفيت انتخاب بازتابندههاست که با بهبود
کيفيت انتخاب بس��تر دريا ،چندگانههاي باقيمانده بهتر تضعيف شدند و
تغيير طول اپراتور فيلت��ر ،بهبودي در حذف و تضعيف چندگانهها ايجاد
نکرد.
روش  SRMEنس��بت به س��اير روشه��ا ،نياز به زم��ان و حافظهی
کامپيوتری کمتري دارد.

ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ
ش��رقي-غربياﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺑﻌﺪ از  SRMEﺑﺎ ﭘﻴﻚ
برانب��ارشﻏﺮﺑﻲ
ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ ﺷﺮﻗﻲ-
 11ﻣﻘﻄﻊ
ﺷﻜﻞ .11
 SRMEبا پيک
بع��د از
خ��ط
مقط��ع

ازﻴﻖ ﺑﺴﺘﺮ درﻳ
ﻚ دﻗ
ش��رقي-غربيﺑﺎ ﭘﻴ
خطﻲ-ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ از SRME
برانبارش ﺷﺮﻗ
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺧﻂ
ﺷﻜﻞ .12
SRMEﺎبا پيک دقيق
بعد
مقطع
12
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اتوماتيک بستر دريا
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بستر دريا

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش دو ﺧﻂ ﻟﺮزهاي درﻳﺎﻳﻲ ،در ﺧﺼﻮص ﺗﻀﻌﻴﻒ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي اﻋﻤﺎل روش  ،SRMEﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ:

Andrew
Reflection coefficient
13.
Convolution
14.
Hugonnet
15.
Anstey & Newman
16
Auto convolution
17.
Least Square
18.
CDP gather
19.
Semblance Velocity
11.

12.

Surface
Relatedي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮ
Multipleاﺛﺮ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪهﻫﺎ
Eliminationاز ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﺷﻲ
keshavarz.N@ripi.ir
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ وﺟﻮد دارد و  SRMEﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻣﺪلﺳﺎزي و ﺗﻀﻌﻴﻒ
3.
Multiples
ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ )ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ( ،اﺛﺮ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪهﻫﺎي
4.
Log
زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
5.
Weglein
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺬف ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ،در ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﺎنﻫﺎي رﻓﺖ و آﻣﺪ 6.
Normal Move Out
)ﮔﻴﺖﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ( ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮونراﻧﺪ اوﻟﻴﻪﻫﺎ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ 7.
Stack section
8.
Primary
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪهي )ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪهي ﻧﺎﻫﻤﻮار( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ دارﻳﻢ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارد.
9.
Verschuure
&
Berkhout
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  SRMEﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﻦ روش ،ﻛﻴﻔﻴﺖ
10.
Adaptive Subtraction
1.
2.

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪهﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻧﺪ و
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