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گزینش زمان نخستین رسید با دقت زیاد و الگوریتم تصحیح
محمد بجوانی* ،علي غالمي ،1دانشگاه تهران

عليرضا جواهري نيستانک ،2مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران

نخســتین زمــان رســیدهای ســیگنالهای لــرزهای ،اطالعــات مهمــی دربــارهی الیههــای زیریــن
زمیــن دارنــد .در ایــن مقالــه گزیــدهاي از روشهــاي گزینــش خــودکار زمــان نخســتین رســید بــر
پایــهی نشــانگرهای لحظــهای تشــریح شــدهاند.
همچنیــن یــک روش تصحیــح بــرای بهبــود و بهینهســازی گزینــش معرفــی شــده کــه گزینشهــای
انجــام شــدهی هــر ردلــرزه را بــا گزینــش ردلرزههــای مجــاور تطبیــق میدهــد و مــدل بهت ـری را
نتیجــه میدهــد .در نهایــت نتایــج آزمایــش روشهــای یــاد شــده روی دادههــای واقعــی نشــان داده
شــدهاند.
در لرزهشناسی اکتشافی ،نخستین زمان رسیدهاي سیگنال لرزهاي
اطالعات مهمی بههمراه دارند که با استفاده از این زمانها و پردازش
آنها میتوان مدلی از ساختار زیرسطحی ارائه کرد .بهطور کلی این
رسیدها مربوط به انرژي امواج شکست مرزي در الیهي هوازده یا امواج
مستقیمی هستند که مستقیماً از چشمه به گیرندهها میرسند .اندازهگیري
صحیح نخستین زمان رسیدها در محاسبهي تصحیحات استاتیک و
بخشهاي ابتدایی پردازش دادههاي لرزهاي مورد نیاز است.
 -1روشهای گزینش خودکار زمان نخستین رسید

بهطور کلی کیفیت نخستین جهش به شرایط ساختار نزدیک به سطح،
نوع چشمه و نسبت سیگنال به نوفه بستگی دارد .بهعنوان یک نتیجه ،اگر
داده در یک ساختار نزدیک به سطح پیچیده برداشت شده باشد یا نسبت
سیگنال به نوفه کم باشد برآورد خودکار زمان رسید دشوار خواهد بود
[ .]1همچنین اگر مثل زمانی که از چشمههاي ویبراتور استفاده میشود،
موجک چشمه فازصفر باشد ،همبستگی سوییپ 3اغلب افتادگیهاي
کناري تولید می کند که قبل از نخستین رسید میرسند؛ بنابراین عملیات
برآورد سختتر هم میشود [ .]2بهطور مرسوم تعیین رسید سیگنال
با بررسی چشمی تغییرات دامنه و شکل موج (انتخاب دستی) همراه
است .عالوه بر زمانبر بودن روش دستی ،این راهکار میتواند منجر به
ناپایداري انتخابها شود؛ چراکه به دقت فردي انتخاب کاربر بستگی
دارد .در دهههاي اخیر ،روشهاي متعدد خودکار و نیمهخودکاری براي
تعیین نخستین رسید توسعه داده شدند .نخستین روش بر اساس همبستگی
ردلرزههاي مجاور براي یافتن زمان تأخیر نخستین رسیدها پایهریزي
شد .وقتی شکل ضربه از یک ردلرزه به دیگري تغییر کند یا وقتی
ردلرزهي بد یا مرده 4پیدا شود این روشها با شکست روبرو میشوند.
هادرلی بعضی آزمایشهای آماري سنگین را براي برآورد نخستین
رسید پیشنهاد میکند[ .]3گلچینیسکی روشی بر پایهي ترکیب خواص
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همبستگی سیگنال و مالك آماري ارائه میدهد [ .]4دیگر روشها
را نیز میتوان در بستههاي نرمافزارهاي تجاري مختلف یافت که بر
شناسایی افزایش آنی در انرژي سیگنال تمرکز دارند [ .]5همانگونه که
کوپنز گفته وقتی نسبت سیگنال به نوفه زیاد است این روش بسیار مؤثر
است .بهعنوان یک تقریب اولیه از محل نخستین رسیدها ،اسپاگنولینی
روش برآورد تطبیقی خود را بر شناسایی تغییرات آنی انرژي پایهریزي
کرد [ .]6براي سادگی ،روشهاي اشاره شده را روشهاي مرسوم
مینامیم .روشهاي غیرمرسوم شامل الگوریتمهاي نسبتاً جدید هستند؛
مثل روشهاي بر پایهي شبکههاي عصبی [ .]7این روشها براي تعیین
نخستین رسید بسیار مفیدند ،اما پرورش مناسب شبکه اغلب نیازمند زمان
زیاد و توانایی و توجه کاربر است .بدون پرورش مناسب شبکه ،ممکن
است نتایج نیازمند تنظیمات دستی زمانگیر فراوان باشند؛ بهخصوص
زمانی که کیفیت دادهها ضعیف باشد .از دیگر روشهاي نامرسوم
میتوان به استفادهي روشهاي آماري مرتبه باال [( ]8با محدودیتهایی
شبیه شیوههاي مبتنی بر همبستگی) ،تحلیل بعد فرکتالی [ ]9-11و تبدیل
موجک [ ]12اشاره کرد .متأسفانه وقتی نوفهی زمینه باال و کیفیت داده
ضعیف باشد ،این روشها با شکست مواجه میشوند و بهطور خودکار
مسألهي بهدست آوردن برآوردهاي پایا و معتبر حل نشده باقی میماند.
در این مقاله پس از معرفی دو روش کاربردي در زمینهی گزینش
خودکار زمان نخستین رسید که از نشانگرهاي لحظهاي استفاده میکنند،
روش بهبود دقت گزینش مطالعه خواهد شد.
 -1-1روش کوپنز بهبودیافته

یکی از روشهاي گزینش خودکار نخستین رسید روش کوپنز است
که با استفاده از نسبت مقادیر انرژي نمونهها ،زمان نخستین رسید را
گزینش میکند .مزیت روش کوپنز آنست که سیگنال را از نوفهي
زمینهي همدوس یا ناهمدوس با مقادیر اختالف انرژي آنها تشخیص
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می دهد [ .]6براي این منظور انرژي ردلرزهي ) s(tکه داخل دو پنجرهي
تودرتو است محاسبه میشود:
()1
)(2
که  nlطول نخستین پنجره (پیشتاز) ،متغیري ثابت است که قب ً
ال تعیین
شده است .برعکس؛ طول پنجرهي دومی (بلندتر) با زمان افزایش
مییابد .پس نسبت انرژي بدین ترتیب محاسبه میشود:
()3
که  βثابت پایایی است که کمک میکند نوسان سریع  ERکاهش یابد
و ممکن است منجر به برآورد غلط نخستین رسید شود (بهخصوص
وقتی نوفه ی زمینه کم باشد) .این نشانگر به آخرین نمونهي پنجرهها
منتسب میشود .شیوهي پنجرههاي تودرتو تضمین میکند که ER<1
شود؛ آنچه باعث سهولت در کنترل دامنهي این نشانگر میشود.
ایـدهي اساسـی ایـن راهـکار بسـیار سـاده اسـت و روش کوپنـز را دنبـال
میکنـد .نشـانگر نسـبت انـرژي یـک گـذار بیـن نوفـه و سـیگنال حاوي
نوفـه را نشـان میدهـد .امـا بهدلیـل تغییرپذیـري نشـانگر و اینکـه اغلـب
محـل گـذار بسـیار ناگهانـی نیسـت تعییـن زمـان رسـیدن سـیگنال کار
مشـکلی اسـت .بـراي کاسـته شـدن از ایـن مسـأله ) ER(tبـا اعمـال یـک
عملگـر  6EPSفیلتـر میشـو د [ .]13هموارکننـدهي حافـظ لـب ()EPS
میتوانـد بهعنـوان یـک تغییـر کوچـک در روش هموارکننـدهي
میانگین گیـر تقریـب زده شـده و سـبب کاهـش نوفهگـردد؛ در حالیکه
شEPS
بسـیاری از تغییـرات قابمالحظـهي داده را حفـظ میکنـد (رو 
در پیوسـت آ توضیح داده شـده اسـت) .در نهایت زمان نخسـتین رسـید
بـه نمونـهاي که مشـتق نشـانگر در آن بیشـینه باشـد نسـبت داده میشـود.
ایـن راهـکار اجـازه میدهد کـه زمـان تأخیري کـه معموالً بین بیشـینهی
نشـانگر و نخسـتین رسـید واقعی وجود دارد کمینه گردد و صحت نتایج
بهبـود یابـد .ایـن روش ،روش کوپنـز بهبودیافتـه  7MCMنـام دار د [.]2
از نظـر عملـی MCM،بـراي تنظیـم سـه متغیـر به کاربـر نیـاز دارد :طول
پنجـرهي پیشـتاز  ،nlطـول عملگـر  ،EPS neو ثابـت پایایی .β
بهدلیـل ایـن فـرض کـه پنجـرهي پیشـتاز انـرژي نخسـتین رسـید را دربر
دارد ،طـول آن برابـر بـا یـک دورهي زمانی شـکل موج نخسـتین رسـید
درنظـر گرفتـه میشـود .بـراي ایـن کار میتـوان دورهي زمانـی را بـا
اندازهگیـري فاصلـهي زمانـی بیـن دو قلـهي مـوج (کـه دقیقـاً پـس از
نخسـتین رسـید اسـت) تعییـن کـرد .از سـوی دیگـر بـا قـرار دادن طـول
پنجـره  EPS neمعـادل  1/5برابـر دورهي زمانـی ،در همـهي حالتهـا
میتـوان بهتریـن نتیجـه را گرفـت .انتخـاب  βروشـی را بـراي کنتـرل
حساسـیت نشـانگر نسـبت بـه تغییـرات انـرژي ،در ممانعـت انتخابهاي
غلـط فراهـم میکنـد .بـر اسـاس بعضـی تنظیمـات تجربـی ،انتخـاب β
بـراي ایـن روش حسـاس نیسـت و تقریبـاً  0/2درنظـر گرفتـه میشـود.
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 -2-1روش آنتروپی

8

روش آنتروپی یک روش برآورد جدید بر اساس آنتروپی منحنیهاست
که مفهوم آن توسط دنیس و کرموس در زمینهی قطعهبندي سريهاي
زمانی استفاده شد [ .]14در کار آنها منحنی آنتروپی بهعنوان یک
اندازهگیري تغییرات و ساختار همبستگی سريهاي زمانی درنظر گرفته
میشود .این روش اجازه میدهد مشخصات آماري سیگنال و تقسیم آن به
بخشهاي پایاي محلی نمایانتر شود .از این تئوري با مفهوم یکسان براي
برآورد نخستین زمان رسید استفاده میشود []2؛ چراکه در مشخصات
آماري ردلرزه ،تغییر سریع در نخستین رسید مورد انتظار است.
دنیس و کرموس آنتروپی سريهاي زمانی را بهعنوان تابعی از زمان (یا
فضا) و بدین صورت محاسبه میکنند:
()4
که) ، L(tطول سريهاي زمانی است و توسط جمع مقادیر مطلق مشتق
اول تقریب زده میشود .براي محاسبهي آنتروپی بهعنوان یک نشانگر
لرزهاي ردلرزهي ) H(t) ،s(tداخل یک پنجرهي متحرك با طول ثابت
 nhتخمین زده میشود که مقدار آن به آخرین نمونهی پنجره تعلق
میگیرد .بنابراین:
()5
بهطور کلی وقتی که پنجره ،نوفه یا سیگنال حاوي نوفه را احاطه کرده
باشد آنتروپی مشخصاً تغییر میکند و بنابراین با شناسایی تغییرات سریع
در این نشانگر میتوان نخستین زمان رسید را شناسایی کرد.
شایان توجه است که اگر پنجرهي متحرك بسیار کوتاه باشد تغییرپذیري
آنتروپی بسیار بزرگ خواهد بود و اگر بسیار بلند باشد تفکیکپذیري
زمانی کاهش مییابد .عالوه بر آن براي دستیابی به همهي مشخصات
آماري رسید اول ،منطقی است که یک  nhبهعنوان مضربی از دورهي
تناوب رسید اول انتخاب شود .در همهي آزمایشهای ردلرزهها با
درنظر گرفتن  nhبهاندازهی دو برابر دورهي تناوب اصلی سیگنال ،نتایج
قابلقبولی حاصل شد [.]2
 -2تصحیح گزینشهاي غلط و الگوریتم نهایی

الگوریتمهایی که در بخشهاي قبل توضیح داده شدند در پی نخستین
رسید در یک ردلرزهي منفرد هستند .اما یک شخص گزینندهي
نخستین رسید همهي مقطع را براي گزینش درنظر میگیرد .در عمل ،او
با اطمینان ،به عوامل معمول مثل تأخیرهاي زمانی ثابت بین ردلرزههاي
مجاور ،افزایش زمان با فاصلهي دورافت ،همترازي نخستین رسید در
طول خطوط مستقیم و  ...توجه میکند .هرگزینشی بدون توجه به
این معیارها نیازمند ارزیابی مجدد است .این عوامل معمول با اعمال
محدودیتهایی میتوانند در یک الگوریتم گزینش خودکار جاي
گیرند .براي این منظور براي محدود کردن یافتن نخستین رسیدها در
نزدیکی این خطوط روش تصحیح گزینشهاي غلط 9درنظر گرفته شده
است؛ آنچه با استفاده از گزینش هر ردلرزه و توسط حداقل مربعات
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بنا نهاده شده است .در نتیجه میتوان گزینشهاي غلط را با استفاده از
معیارهاي ساده تصحیح کرد یا آنها را درنظر نگرفت (مث ً
ال گزینشهاي
مربوط به ردلرزههاي بد یا مرده).
تصحیـح گزینـش غلـط طـی فرآینـدی پنجمرحلـهاي اجـرا میشـود.
مرحلـهي اول شـامل گزینـش هـر ردلـرزه بـه یکـی از روشهـاي گفتـه
شـده در بخشهاي قبل یا هر روش دیگر اسـت .بسـته به کیفیت دادهها
ممکـن اسـت بعضی از گزینشهاي خـودکار مرحلهي اول غلط باشـند.
از سـوی دیگـر ممکـن اسـت بعضـی ردلرزههـا خوشرفتـار نباشـند که
گزینـش آنهـا ذاتـاً اشـتباه شـده و از آنهـا صرفنظـر میشـود .بـراي

1

2

فرآیند تصحیح گزینش :a.نتایج مربوط به اعمال MCM
بر دادههاي شکل 2-گزینش هر ردلرزه (مرحلهي )1-و
برازش خطوط مستقیم مربوط به مدل شکست مرزي اولیه
(مرحلهي :b ،)2-گزینشهاي تصحیحیافته (مرحلهي )3-و
خطوط مستقیم برازش یافته براي مدل شکست مرزي نهایی
(مرحلهي )4-گزینشهاي ردلرزههاي13-و  12مربوط به
ردلرزههاي بد یا مرده که از آنها صرفنظر شد (مرحلهي)5-

لرزه نگاشت شمارهي 23-از مجموعه دادههای ایلماز مربوط به
چشمهي ویبراتور و زمان رسیدهاي گزینش شده (نوار قرمز)

جلوگیـري از ایـن مشـکالت بهطـور خـودکار ،با اسـتفاده از رگرسـیون
حداقـل مربعـات همـهي مدلهـاي ممکـن دو خـط مسـتقیم بـر لـرزه
نگاشـت ،بـه گزینشهـاي انجام شـده بـرازش میشـوند .این مـدل براي
تطبیـق رسـیدهاي شکسـت مـرزي و مسـتقیم مـورد انتظار درنظـر گرفته
شـده اسـت .پـس بـراي هر مـدل 2X ،بهینـهي بـرازش ارزیابی میشـود.
یـک مدل بـا کمترین  2Xبهعنـوان محتملترین گزینه انتخاب میشـود.
سـپس اگـر یک خطـاي تجربی از هـر نقطهی (گزینش) بـرازش حداقل
مربعـات بزرگتـر از  3σباشـد ( σانحـراف معیـار بـرازش اسـت) ،از
گزینش صرفنظر شـده و خطوط مسـتقیم دوباره محاسـبه میشـوند .این
فرآینـد تـا زمانـی که هیـچ نقطهاي (گزینشـی) بـا خطاهـاي بزرگتر از
 3σوجـود نداشـته باشـد تکـرار میگـردد (در حالـت کلـی یـک تـا دو
تکـرار کافـی اسـت و فقـط از تعـدادي از گزینشهـاي مرحلـهی اول
بهطـور موقـت صرف نظر میشـود) .نتیجـهي نهایی مرحلـهي دوم ،یک
مـدل شکسـت مـرزي شـامل دو خط مسـتقیم کنار لرزه نگاشـت اسـت.
مث ً
ال شـکل a-1-نتایج گزینش با ( MCMمرحلهي )1-و مدل شکسـت
مـرزي اولیـه (مرحلـهي )2-را بـراي دادهي شـکل 2-نشـان میدهد.
در مرحلـهي سـوم ،فرآینـد گزینـش تکـرار میشـود امـا تحلیـل به یک
پنجـرهي بـازه 10بـا انـدازهي  ntolمتمرکـز در خطـوط مسـتقیم مـدل
شکسـت مـرزي اولیـهی حاصـل از مرحلـهي دوم محـدود اسـت .هدف
ایـن بازگزینـش محلـی ،ارزیابـی مجـدد ردلرزههایـی اسـت کـه ممکن
اسـت در طـول مرحلـهي دوم بهطـور موقـت کنار گذاشـته شـده باشـند
(بهدلیـل آزمایـش  )۳σیـا آن دسـته از نخسـتین رسـیدهاي واقعـی کـه
ربطـی بـه بیشـینهي مشـتق نشـانگر فیلتـر شـده ندارنـد امـا بـه بیشـینهي
محلـی داخـل پنجـرهي  ntolمربـوط میشـوند .بنابرایـن بسـیاري از
گزینشهایـی کـه ممکن اسـت در مرحلـهي دوم بهعنـوان گزینش غلط
تفسـیر شـوند دوبـاره ارزیابـی شـده ،در طـول مرحلـهي سـوم تصحیـح
میشـوند و مجموعـهی جدیـد گزینشهـا حاصـل میگـردد.
مرحلـهی چهـارم شـامل رویههـاي یکسـان در مرحلـهي دوم بـا اسـتفاده
از مجموعـهی جدیـد حاصـل از مرحلـهی سـوم اسـت .در نتیجـه یـک
مـدل نهایـی شکسـت مـرزي بهدسـت میآیـد .شـکل b-1-نتایـج
را بعـد از مراحـل 4-و 3نمایـش میدهـد .گزینشهـاي مربـوط بـه
ردلرزههـاي37 -و14و 4تصحیـح و مشـمول مدل نهایی شـدند .گزینش
ردلـرزهي 27-تصحیـح نشـده امـا از آزمایـش  3σبـراي ایـن مـدل گذر
کرده اسـت.
در نهایـت در مرحلـهي پنجـم (مرحلهی آخـر) گزینشهاي هـر ردلرزه
بررسـی شـده و تصمیـم گرفتـه میشـود کـه کـدام گزینـش دوبـاره
در مـدل نهایـی تطبیـق یابـد یـا از آن صرفنظـر شـود .گزینشهـاي
صرفنظـر شـده مربـوط بـه ردلرزههـاي بـد یـا مـرده یـا آنهایـی اسـت
کـه روش مـورد نظـر قـادر بـه شناسـایی رسـید واقعـی آنها نبوده اسـت.
در ایـن حالـت بـا فـرض اینکه نخسـتین رسـیدها تقریبـاً خطوط مسـتقیم
حاصـل از مرحلـهی چهـارم را دنبـال میکننـد ،یـک پنجـرهي بـازه ی
جدیـد بـا طول نصف پنجـرهي بازه ی قبلـی متمرکز در خطوط مسـتقیم
مـدل نهایی تعریف میشـود .سـپس بیشـینهی محلیِ داخل ایـن پنجرهي
بـازه ی باریکتـر گزینـش میشـود .توجه شـود کـه حتی اگر نخسـتین
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رسـید واضـح نباشـد ،گزینش انجـام میشـود .بنابراین با پیـروي از مدل
شکسـت مـرزي احتمالـی ،خطوطـی مسـتقیم شبیهسـازي میشـوند.
از سوی دیگر اگر نشانگر فیلتر شده براي بعضی ردلرزهها ثابت باشد یا
تغییرات نشانگر داخل پنجرهي تلورانس آنچنان آنی نباشد که بیشینهی
محلی در آن مشخص گردد ،از آن ردلرزهها صرفنظر میشود.
بهعبارت دیگر نخستین رسیدهاي نهایی در بازهي زیر گزینش میشوند:
()6
کـه  trزمـان مربـوط بـه خطـوط مسـتقیم مـدل شکسـت مـرزي نهایـی
حاصـل از مرحلـهی چهـارم اسـت .بنابرایـن  ntolبایـد طـوري انتخـاب
شـود کـه تضمیـن کنـد  ntolبزرگتـر از بیشـترین تصحیـح اسـتاتیک
مـورد انتظـار از داده اسـت.
 -3آزمایش روي لرزه نگاشتهاي واقعی

روشهای پیشـنهادي روي یک لرزه نگاشـت آزمایش شـد که نتیجه 
ی
آن در ایـن بخش نمایش داده شـده اسـت .شـکل 3-یک لرزه نگاشـت
چشـمهی مشـترك بـا چشـمهي ویبراتـور و بـا  dt=4msو  dx=100mرا
نمایـش میدهـد کـه از مجموعـه دادههـاي ایلمـاز [ ]1انتخـاب شـده،

3

لرزه نگاشت شمارهي 4-مربوط به چشمهي ویبراتور و زمان
رسیدهاي گزینش شده توسط روش کوپنز (نوار قرمز) و
روش آنتروپی (نوار آبی)

4

لرزه نگاشت مربوط به چشمهی دینامیت که در آن زمان
رسیدها با روش کوپنز بهبودیافته همراه الگوریتم تصحیح
گزینش شدهاند (خطوط قرمز)

روش پیشـنهادي بـراي گزینـش زمـان نخسـتین رسـید روي آن اعمـال
گردیـده و از الگوریتـم تصحیـح [ ]2نیـز بـرای تصحیـح گزینشهـای
پرت اسـتفاده شـده اسـت.
با توجه به نتایج گزینش در شکل 3-که از روشهای کوپنز و آنتروپی
برای گزینش نخستین رسید استفاده شده مشهود است که روشهای یاد
شده تا حد مناسبی نخستین زمان رسید را برآورد کردهاند و حتی روش
کوپنز بهتر از روش آنتروپی عمل کرده است.
بهعنـوان مثالـی دیگـر ،روش کوپنـز بهبودیافتـه بههمـراه الگوریتـم
تصحیـح روی یـک لـرزه نگاشـت واقعـی مربوط بـه چشـمهی دینامیت
آزمایـش شـد کـه نتیجـهی آن در شـکل 4-نمایـش داده شـده اسـت.
نتایـج مربـوط بـه گزینـش نخسـتین زمـان رسـید تا حـد زیـادی مطلوب
اسـت و میتـوان همبسـتگی بیـن گزینشهـا را در ردلرزههـای مختلـف
مشـاهده کـرد .ایـن در صورتـی اسـت کـه تعـداد کمـی از ردلرزههـا
این طـور نیسـت و مقـدار کمـی افتادگـی وجـود دارد کـه ایـن بهدلیـل
ناکامـل بـودن روشهـای باالسـت و اینکه ایـن روشها بیعیب نیسـتند.
نتیجهگیری

گزینش زمان نخستین رسید از مراحل مهم و ابتدایی پردازش دادههای
لرزهای است که دقت در انتخاب زمان در آن از اهمیت زیادی برخوردار
است .در دهههای اخیر روشهای متعددی ارائه شده که بهصورت دستی
و نیمهخودکار به گزینش زمان نخستین رسید میپردازند ،اما به طور
کلی به نظارت مستقیم کاربر وابسته هستند .در این مقاله توضیح داده
شد که چگونه با استفاده از دو روش کوپنز بهبودیافته و آنتروپی ،زمان
نخستین رسید بهصورت خودکار گزینش میشود و روند این روشها
کمترین نیاز را به دخالت کاربر دارند .همچنین دیده شد که با استفاده
از الگوریتم تصحیح میتوان گزینشهای غلط یا پرت را برطرف کرده
و یک مدل بهینهتر ارائه نمود .در پایان این مقاله (پیوست آ) نیز یک
روش هموار کننده معرفی میشود که عالوه بر هموار کردن ،قادر به
حفظ لبهها نیز هست و در زمینههای پردازش و تفسیر دادههای لرزهای
کاربرد دارد .روشهای یاد شده روی دادههای لرزهای واقعی مربوط
به چشمهی ویبراتور و دینامیت اعمال شدند و مشاهده گردید که این
روشها حتی در لرزه نگاشتهای مربوط به چشمهی ویبراتور (که در
نزدیکی زمان رسید اعوجاجهایی وجود دارد) نیز بهخوبی عمل میکنند.
پیوست آ
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هموارکننـدهي حافـظ لبـه ) (EPSروشـی آمـاري برپایـهي پـردازش
فیلترینـگ اسـت کـه جهـت کاهـش نوفـه بـا حفـظ اکثـر تغییـرات و
افتادگیهـاي قابلمالحظـه (لبههـا) در داده اسـتفاده میشـود [EPS .]13
را میتـوان بـه عنـوان یـک روش هموار کننـدهي میانگینگیـر متحرك
بـا اندکـی تغییـر درنظـر گرفـت .ایـن میانگینگیـر متحـرك تنهـا متغیـر
الگوریتـم  ،EPSهمـان طـول پنجـره اسـت .در اینجـا بـا ارائـهی مثالـی
نشـان داده میشـود کـه آن چطـور کار میکنـد .مث ً
ال یـک عملگر EPS
پنجنمونـهاي درنظـر گرفته میشـود si .یـک نمونهي دلخواه داده اسـت
و پنـج پنجـرهي جابجـا شـدهي شـامل آن بهصـورت زیـر هسـتند:
11

138

) و میتوانc-7- محل پله بهطور مشخص مشهود میشود (شکل،EPS
.)d-7-بهراحتی محل دقیق آنرا با اعمال مشتق شناسایی کرد (شکل

 قدرمطلق مشتق اول:b  تابع پله ی آغشته به نوفه:a-7 شکل
:d  نمونهاي25 EPS فیلترشده با عملگرa  دادهي:c a دادهي
قدرمطلق دادهي فیلتر شده
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 مقدار میانگین پنجرهاي که کمترین انحراف،si  در نمونهي،در خروجی
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