تضعيف نوفهی زمين غلت در دادهی لرزهاي با استفاده از روش بانک فیلتر جهتی
هرمی با ساختار درختی دوتایی و مقایسهی آن با روش f-k
سيد احمد مرتضوی* ،عبدالرحيم جواهريان ،حمیدرضا امینداور ،دانشگاه صنعتي اميرکبير   مجید نبی بیدهندی ،مؤسسهی ژئوفیزیک
دانشگاه تهران   سیاوش ترابی ،شرکت ژئوفیزیک دانا   محمدرضا بختياری ،مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران

دادهی لــرزهاي برداشــت شــده معمــوالً بــا نوفــه همــراه اســت کــه ايــن نوفههــا در مراحــل بعــدي
پــردازش غالبـاً مشــکالتي ايجــاد ميکننــد .بنابرایــن همــواره مســألهی تضعيــف نوفــه از اساسـيترين
و مهمتريــن مراحــل پــردازش بــوده اســت .يکــي از مهمتريــن نوفههــا در خشــکي ،زميــن غلــت
اســت .نوف ـهی زميــن غلــت از گــروه نوفههــاي همــدوس اســت و نســبت بــه ســيگنالها ،ســرعت
و فرکانــس کمتــر و دامن ـهی بزرگتــري دارد .زمیــن غلــت خاصيــت پاششــي دارد و ســيگنالها را
در منطقــهای بادبزنــي شــکل ميپوشــاند .روشهــاي متعــددي بــراي تضعيــف نوفــه وجــود دارد
کــه متداولتريــن آنهــا اســتفاده از فیلتــر  f-kاســت .روش بانــک فیلتــر جهتــی هرمــی بــا ســاختار
درختــی دوتایــی ( )PDTDFBروشــی قــوی در پــردازش تصویــر اســت کــه میتوانــد مؤلفههــای
یــک تصویــر را در مقیاسهــا و جهــات مختلــف تجزیــه کنــد .بــا اســتفاده از ایــن روش الگوریتمــی
تطبیقــی بهنــام  Adaptive PDTDFBطراحــی شــده کــه میتوانــد بــا اســتفاده از انــرژی ،زیرباندهــای
حــاوی نوفـهی زمیــن غلــت و زمیــن غلــت بــا دگرنامــی مکانــی را تشــخیص داده و تضعیــف نمایــد.
الگوریتــم ،مرحلـهی دومــی نیــز دارد کــه در آن نوفـهی زمیــن غلــت بــا دگرنامــی مکانــی باقیمانــده
از مرحلــهی قبــل تضعیــف میشــود .الگوریتــم روی دادهی مصنوعــی و واقعــی اِعمــال و نتایــج
ارزیابــی شــدهاند .بــر اســاس ارزیابیهــا ،فیلتــر پیشــنهادی بهخوبــی توانســته نوف ـهی زمیــن غلــت و
زمیــن غلــت بــا دگرنامــی مکانــی را بــا کمیتهــای بهینــه بــرای الگوریتــم تضعیــف نمایــد .همچنیــن
مقایســهی روش پیشــنهادی بــا روش ( f-kبهعنــوان روش متــداول) نشــان میدهــد کــه الگوریتــم
طراحــی شــده ،بهتــر از روش  ،f-kنوفــه را فیلتــر کــرده اســت.
حضـور نوفـهی زمیـن غلـت در عمليـات برداشـت دادهی لـرزهاي در
خشـکی عمومـاً اجتنابناپذيـر بـوده و گاهـی تـا حـدي بـر سـيگنال اثر
ميگـذارد .بههمیـن دلیـل بـدون پـردازش ،اسـتفاده از داده غيرممکـن
اسـت .بنابرایـن مرحلـهی تضعيـف نوفـهی زمیـن غلـت همـواره از
اصليتريـن مراحـل پرادزشـي بهحسـاب ميآيـد .نوفـهی زميـن غلـت با
دامنـهی بزرگتـر و بـا سـرعت و فرکانـس کمتـر از بازتابهـا ،آنهـا را
میپوشـاند و اگـر تضعيـف نشـود مانعي بـراي تهيهی تصوير مناسـب از
اليههـاي زيرسـطحي خواهـد بـود.
تـا کنـون روشهـای متعـددی بـرای تضعیـف نوفـهی ارائه شـده که هر
یـک مزایـا و معایـب خـاص خـود را دارند .یکـی از روشها اسـتفاده از
فیلترهـای فرکانسـی یکبعـدی اسـت .ايـراد ايـن روش آنسـت کـه در
بسـياري از مـوارد ديـده ميشـود کـه محـدودهی فرکانسـي بازتابهـا
بسـيار بـه زميـن غلت نزديک بوده و اسـتفاده از اين فيلتـر باعث تضعیف
بازتابهـا مي گـردد .فيلتـر فرکانسـي دوبعـدي يـا فيلتـر فرکانس-عـدد
مـوج ( )f-kروش متـداول ديگري اسـت که ابتـدا با اسـتفاده از فوريهی
دوبعـدي ،داده بـه حيطـهی فرکانس-عدد موج منتقل ميشـود و سـپس
بـا توجـه بـه خصوصيـات فرکانـس و سـرعت کـم زميـن غلـت ،آنها را
تضعيـف ميکنـد .ايـراد اين روش آنسـت کـه امـکان دارد در مرحلهی
*
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دوتایی

تغييـر حيطـه در داده اغتشـاش ايجـاد کنـد [ .]1ایـراد دیگـر اینسـت کـه
کاربـر بایـد محـدودهی مـورد نظـر بهعنـوان نوفـهی زمیـن غلـت را در
حیطـهی فرکانس-عـدد مـوج تعییـن کند که این مسـأله علاوه بر آنکه
نیـاز بـه تجربـه و تخصـص دارد ،بسـیار نیـز زمانبـر خواهـد بـود .روش
 tau-pاز ديگـر روشهـاي مرسـوم اسـت [ ]1که در آن ابتـدا داده را از
حيطـهی زمان-مـکان بـه حيطـهی زمان-متغیـر پرتـو ميبرنـد ،در آنجـا
حيطـهی زميـن غلـت بهدليـل اختالف سـرعت بـا بازتابهـا از آنها جدا
میشـود و بـا حذف محـدودهی حاوي زميـن غلـت و بازگرداندن داده،
آنـرا تضعيـف ميکند .ايـراد اين روش آنسـت که در اثـر تبديل tau-p
و بازگردانـي آن بـه حيطـهی  t-xداده آسـيب خواهـد ديـد .دسـتهی
دیگـری از روشهـا کـه در تضعیـف نوفـهی زمیـن غلـت کارآیـی
دارنـد روشهایـی ماننـد تبدیـل کارهونن-لوئيـو ( )K-Lو تجزیـهی
مقـدار منفـرد )SVD( 1هسـتند کـه از مقادیـر ویژه بهـره میبرنـد .ليو در
 1999روشـي ارائـه کـرد کـه در آن نوفـهی زميـن غلـت تـا حـد امکان
بهصـورت افقـي درآمـده و سـپس با اسـتخراج نوفهی همـدوس ،آنها را
از داده کـم ميکنـد .ايـن روش باعـث آشـفتگي کمتر در سـيگنال هاي
بازتابـي مي شـود [ .]2در  2003تياپکيـن و همـکاران پيشـنهاد کردند که
بـا اسـتفاده از روش خطيسـازي ليـو براي افقيسـازي نوفـهی همدوس
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خطـي ،زميـن غلـت در يـک يـا چند پنجـرهی زمانـي در دادهی چشـمه
مشـترک افقـي گـردد .در هـر پنجـره ،زميـن غلـت خـود را در تصاويـر
مشـخصهی ابتدايـي نشـان داده و از داده کسـر ميگـردد [ .]3تصاويـر
مشـخصهی باقيمانـده بيانگـر سـيگنال هسـتند .در  2013مرتضـوی و
جواهریـان علاوه بـر اعمـال تجزیهی مقدار منفـرد تطبیقی بـر داده برای
تضعیـف نوفـهی زمیـن غلـت ،عملکـرد ایـن روش را در مقابـل سـطوح
مختلفـی از نوفـه بررسـی کردنـد [ .]4اما بهطـور کلی ایـراد این روشها
آنسـت کـه تنهـا زمانـی میتواننـد کارآیـی مناسـبی داشـته باشـند کـه
نوفـهی زمیـن غلـت بـا اسـتفاده از روشـی بهخوبـی افقی شـده باشـد .در
غیـر ایـن صـورت کارآیـی فیلتـر کاهـش مییابد.
از دیگـر روشهایـی کـه در تضعیـف نوفهی زمیـن غلـت کارآیی دارد
اسـتفاده از تبدیل شـعاعی 2اسـت .بـا اسـتفاده از این تبدیـل نوفهی زمین
غلـت از حیطـهی مکان-زمـان بـه حیطـهی سـرعت ظاهری-زمـان برده
شـده و در ایـن حیطـه بهصـورت پدیدههـای قائـم دارای کشـیدگی
بهویـژه در زمانهـای کـم درمیآیـد؛ در حالـی که بازتابهـا بهصورت
هذلولـی هسـتند .هنلـی در  1999از این خاصیت برای جداسـازی امواج
زمیـن غلـت و بازتابهـا و تضعیـف امـواج زمیـن غلـت بهـره بـرد .از
دیگـر روشهایـی کـه در سـالیان اخیـر در تضعیـف نوفـهی زمیـن غلت
اسـتفاده شـده ،تبدیـل کرولـت اسـت [ .]5در ایـن تبدیـل نوفـهی زمیـن
غلـت بر اسـاس محتـوای فرکانس و شـیب (سـرعت) متفاوت نسـبت به
بازتابهـا ،در زیرباندهـای متفاوتـی نسـبت بـه آنها در حیطـهی کرولت
قـرار گرفتـه و جداسـازی و تضعیـف را امکانپذیـر میکنـد .یارهـام و
همـکاران در  2006و ژانـگ و همـکاران در  2010از این خاصیت برای
تضعیـف نوفـهی زمین غلت اسـتفاده کردند [7و .]6حمیـدی و همکاران
در  2013از تبدیـل موجـک بـرای تضعیـف نوفـهی زمین غلت اسـتفاده
کردنـد [ .]8ترابـی و همکاران در  2013تبدیـل کانونی را برای تضعیف
نوفـهی زمین غلـت بهکار بردنـد [.]9
تــا کنــون خانــوادهی روشهــای بانــک فیلتــر جهتــی ،کاربــرد کمــی
در پــردازش دادههــای لــرزهای داشــتهاند امــا در بخشهــای مختلــف
پــردازش تصویــر بــهکار رفتهانــد .مثــ ً
ا محمدخــان و همــکاران در
3
 2004در بخشــی از کار خــود بــرای بهبــود یــک تصویــر آنژیوگــرام از
ایــن روش بــرای جداســازی رگهــای موجــود در تصویــر آنژیوگــرام
در راســتاهای مختلــف بهــره بردنــد [ .]10مــا و همــکاران در  2010از
ایــن روش بــرای تشــخیص لبههــای 4پدیدههــای مختلــف موجــود
در یــک تصویــر اســتفاده کردنــد [ .]11در ايــن مقالــه ابتــدا خانــواده
و ســیر تکاملــی روشهــای بانــک فیلتــر جهتــی معرفــی شــده و ســپس
مراحــل تضعيــف نوفــهی زميــن غلــت بــا بهرهگيــري از بانــک فیلتــر
جهتــی هرمــی بــا ســاختار درختــی دوتایــی بهصــورت تطبيقــي و نتايــج
اعمــال ايــن فيلتــر بــا بهرهگيــري از کميتهــاي تأثيرگــذار بهينــه روي
دادههــاي مصنوعــي و واقعــي بررســي ميشــود .در پایــان نیــز عملکــرد
ایــن روش در برابــر روش ( f-kبهعنــوان روشــی مرســوم) بررســی
میگــردد.

 -1مبانی روش

خانـوادهی روشهـای بانـک فیلتـر جهتـی ،انـواع متعددی دارنـد که در
ایـن بخـش اصلیتریـن آنهـا بههمراه سـیر تکاملشـان ارائه شـده اسـت.
 -1-1روش بانک فیلتر جهتی)DFB( 5

روش بانـک فیلتـر جهتـی نخسـتین بـار در  1992توسـط بامبرگـر و
اسـمیت معرفـی شـده [ ]12و بـرای تجزیـهی یـک تصویر بـه مؤلفههای
سـازندهاش در جهـات مختلـف اسـتفاده گردیـد .آنهـا بـرای تجزیـه از
یـک بانـک فیلتر چندفازی اسـتفاده کردند .در شـکل-1-الف تجزیهی
تصویـر بـه زیرباندهـای جهتـی مختلـف نشـان داده شـده اسـت .بـرای
تجزیـهی تصویـر در جهـات مختلـف از بانـک فیلترهـای دوبعـدی
مختلـف ماننـد بانـک فیلتـر بادبزنـی و الماسـی بههمراه عملیـات کاهش
ابعـاد ماتریـس 6در هنـگام تجزیـه و افزایـش 7آن در هنـگام بازسـازی
اسـتفاده میشـود .ایـراد بـزرگ ایـن روش آنسـت کـه در فرکانسهای
کـم نمیتوانـد بهخوبـی پدیدههـا را از یکدیگـر تفکیـک کنـد .ایـن
اولیـن روش معرفـی شـده در خانـوادهی بانـک فیلتـر جهتـی بـود کـه
بهعنـوان اسـاس و پایـهی توسـعهی روشهـای بعـدی اسـتفاده شـد.
 -2-1روش الپالسین هرمی)LP( 8

ایـن روش از روشهـای خانـوادهی بانـک فیلتـر جهتـی نیسـت و قبل از
آن در 1983توسـط برت و ادلسـون بهعنوان روشـی چندمقیاسـی 9برای
سـاخت مقیاسهـای مختلـف از یک تصویـر بهوجود آمده اسـت [.]13
ایـن روش میتوانـد تصویـری را بهعنـوان ورودی بگیـرد و مقیاسهـای
مختلـف از آنـرا تهیـه کنـد .از ایـن روش جهـت کمـک بـهروش بانک
فیلتـر جهتـی بـرای حـل مشـکل مربـوط بـه فرکانسهـای کـم اسـتفاده
شد .
 -3-1روش بانک فیلتر جهتی هرمی)PDFB( 10

همانگونــه کــه بیــان شــد روش بانــک فیلتــر جهتــی در فرکانسهــای
کــم نمیتوانســت پدیدههــا را بهخوبــی از یکدیگــر تفکیــک کنــد.
بــرای حــل ایــن مشــکل دو و وترلــی در  2001و  2005بــا ترکیــب
روش الپالســین هرمــی بهعنــوان یــک روش چندمقیاســی و روش
بانــک فیلتــر جهتــی بهعنــوان یــک روش چندجهتــی ،11روش جدیــدی
بهنــام بانــک فیلتــر جهتــی هرمــی پدیــد آوردنــد کــه میتوانســت
پدیدههــای بــا فرکانــس کــم را نیــز بهخوبــیِ تفکیــک پدیدههــا در
فرکانسهــای زیــاد حــل کنــد [15و .]14شــماتیک نحــوهی عملکــرد
ایــن روش در شــکل-1 -ب ارائــه شــده اســت .بدیــن صــورت کــه
روی یــک تصویــر ورودی ابتــدا الپالســین هرمــی اعمــال شــده و
مقیاسهــا (یــا ســطوح )12مختلــف از آن ســاخته میشــود و پــس از
آن روی هــر مقیــاس بانــک فیلتــر جهتــی اعمــال شــده و مؤلفههــای
تصویــر در جهــات مختلــف تفکیــک میشــوند .ایــن کار میتوانــد
در ســطوح زیــادی ادامــه یابــد.
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 -4-1روش بانک فیلتر جهتی هرمی با ساختار درختی دوتایی
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()PDTDFB

ایـن روش در  2006توسـط نگوییـن طراحـی شـد [ .]16اصـول ایـن
روش در واقـع همـان اصـول روش بانـک فیلتـر جهتـی هرمـی اسـت؛ با
ایـن تفـاوت کـه از یـک سـاختار درختـی دوتایـی اسـتفاده میکنـد و
همیـن مطلـب باعـث میشـود هنـگام بازسـازی ،پدیدههایـی از تصویـر
کـه دچـار دگرنامـی مکانـی شـدهاند و در هـر شـاخه از سـاختار دوتایی
قـرار دارنـد یکدیگر را خنثی کـرده و نتیجهی آن تصویـری با دگرنامی
مکانـی بسـیار ناچیـز باشـد .ایـن مسـأله مزیـت اصلـی ایـن روش نسـبت
بـه روش بانـک فیلتـر جهتـی هرمـی اسـت .در شـکل-1-ج شـماتیک
سـاختار مربـوط بـه ایـن روش ارائـه شـده اسـت .در سـمت چـپ ایـن
شـکل مرحلـهی مربـوط بـه تجزیـهی تصویر بـه زیرباندهای سـازندهاش

1

1
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الــف) بانــک فیلتــر جهتــی (دو و وترلــی؛  )2001ب) بانــک
فیلتــر جهتــی هرمــی (دو و وترلــی؛  )2005ج) بانــک فیلتــر
جهتــی هرمــی بــا ســاختار درختــی دوتایــی (نگوییــن؛ )2006

مــدل زمیــن بــا دو الیـهی هــوازده کــه بــرای تولیــد دادهی مصنوعــی
شــکل 2-اســتفاده شــده اســت []18

Density
)(g/cm3

S-wave
velocity
)(km/s

P-wave
velocity
)(km/s

Thickness
)(km

Layer
no.

1.4

0.25

0.7

0.003

1

1.8

1.1

1.9

0.01

2

2

1.2

2.2

0.9

3

2.2

1.4

2.4

0.6

4

2.4

1.5

2.7

0.5

5

2.5

1.6

2.9

0.7

6

2.7

1.7

3

0.9

7

2.8

1.9

3.3

Half space

8

در سـطوح مختلـف و در هـر دو شـاخه نشـان داده شـده و در سـمت
راسـت آن نحـوهی بازسـازی تصویـر بـا اسـتفاده از زیرباندهـای تجزیـه
شـده ارائـه گردیده اسـت.
 -5-1تضعیف نوفهی زمین غلت با استفاده از Adaptive PDTDFB

نوفـهی زمیـن غلـت نسـبت بـه بازتابهـا دامنـهی قویتـر و فرکانـس
و سـرعت کمتـری دارد .بـر همیـن اسـاس پـس از اعمـال PDTDFB
و تجزیـهی تصویـر بـه مؤلفههـای سـازندهاش در سـطوح و جهـات
مختلـف ،زیرباندهایـی وجـود خواهنـد داشـت کـه بهطـور عمـده
حـاوی نوفـهی زمیـن غلـت هسـتند .همچنیـن برخـی از زیرباندهـا نیـز
بهطـور عمـده حـاوی بازتابهـا هسـتند .البتـه یکـی از مشـکالت اصلی
در تضعیـف نوفـهی زمیـن غلـت ،نوفـهی زمیـن غلتـی اسـت کـه دچـار
دگرنامـی مکانی شـده اسـت .بنابراین تضعیـف آن نیز از مـوارد مهم در
ارزیابـی عملکرد روش اسـت .بررسـیها نشـان داد که برخـی زیرباندها
هـم بهطـور عمـده حـاوی نوفهی زمیـن غلت دگرنامی شـده هسـتند .در
شـکل 2-دادهی مصنوعـی تولیـد شـده بـر اسـاس جـدول 1-ارائه شـده
کـه نوفـهی زمیـن غلت آن با اسـتفاده از نرمافـزار CPS programming
) (Hermann-2013تولیـد شـده اسـت [.]17
در ایـن داده ،فاصلـهی بیـن ردلرزههـا  25متـر و فاصلـهی بیـن چشـمه و
اولیـن گیرنـده  200متـر اسـت .چشـمه در عمـق  14متری قـرار گرفته و
فاصلـهی بیـن نمونههـای زمانـی نیـز  4میلیثانیـه اسـت .ایـن مـدل مدلی
هفـت الیـه بـا دو الیـهی هـوازده اسـت .بازتابهـای موجـود در آن نیز
بـا اسـتفاده از نرمافـزار  MATLABتولیـد شـده اسـت .همانطـور که در
طیـف فرکانس-عدد موج مشـخص اسـت بخشـی از نوفـهی زمین غلت
دچـار دگرنامـی نسـبتاً شـدیدی شـده که بـا پیـکان زرد رنگ مشـخص
گردیـده اسـت .بهدلیـل همپوشـانی ایـن پدیـده بـا بازتابهـا ،تفکیـک
و جداسـازی آنهـا از بازتابهـا عمومـاً بـا مشـکل مواجـه میشـود کـه
ایـن مسـألهی مهمـی اسـت .در شـکل 3-زیرباندهایی از دادهی شـکل-
 -2الـف در حیطـهی  PDTDFBارائـه شـده کـه بهطـور عمـده حـاوی
نوفـهی زمیـن غلـت ،بازتابهـا و نوفـهی زمیـن غلـت دگرنامـی شـده
هسـتند .شـکل نشـان میدهـد کـه ایـن روش میتوانـد در زیرباندهایـی
ایـن پدیدههـا را از یکدیگـر جـدا کنـد .پدیدههـا را تنهـا میتـوان بـا
طراحـی الگوریتمـی کـه بتوانـد آنهـا را شناسـایی کنـد جـدا نمـود.
همچنیـن روی هـر یک از زیرباندهـا تبدیل معکـوس  PDTDFBاعمال
شـده تـا آن زیربانـد در حیطـهی زمـان نیـز نمایـش داده شـود.
بـر اسـاس مـوارد مذکـور ،یـک الگوریتـم تطبیقـی و هوشـمند طراحـی
شـد تـا بتوانـد نوفـهی زمیـن غلـت و نوفـهی زمیـن غلـت بـا دگرنامـی
مکانـی را تشـخیص داده و آنهـا را از داده تضعیف نمایـد .این الگوریتم
در دو مرحلـه کار میکنـد .در مرحلـهی اول نوفـهی زمیـن غلـت و
زمیـن غلـت بـا دگرنامی مکانـی را تضعیـف میکنـد و در مرحلهی دوم
نوفـهی زمیـن غلت با دگرنامـی مکانی باقیمانـده در داده را بهطور کامل
تضعیـف مینمایـد .بـرای ایـن منظـور بـا مقادیـر مناسـب و بهینـه بـرای
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تعـداد سـطوح و تعـداد زیرباندهـا در هـر سـطح ،داده از حیطـهی زمـان
بـه حیطـهی  PDTDFBبـرده میشـود .پـس از ایـن مرحلـه هـر یـک از
زیرباندهـای موجـود بهتنهایـی بـه حیطـهی زمـان بازگردانـده میشـوند.
بدیـن معنـا کـه تنهـا همـان زیربانـد باقیمانـده و سـایر زیرباندهـا برابـر
صفـر قـرار میگیرنـد .از آنجـا کـه روش  PDTDFBاز یـک سـاختار
درختـی دوتایـی بهـره میبـرد و در یـک زیربانـد یکسـان در هـر دو
درخـت پدیدههایـی بـا کاراکترهـای مشـابه (امـا نه دقیقـاً یکسـان) قرار
میگیـرد و از سـوی دیگـر در یکـی از دو درخـت ،در یـک جهـت
یکسـان ،در سـطوح مختلـف پدیدههـای یکسـان با مقیاسهـای مختلف
قـرار میگیـرد ،بـرای کاهـش زمـان محاسـبات ایـن کار تنهـا در یکـی
از دو درخـت و آخریـن سـطح (مقیـاس) انجـام میشـود .پـس از ایـن
مرحلـه روی دادهی موجـود در حیطـهی زمـان یـک فیلتـر سـرعت (در
محـدودهی سـرعت نوفه ی زمیـن مث ً
ال  500-1500متر بـر ثانیه) روی هر
یـک زیرباندهـای موجـود در حیطهی زمـان اعمال میگردد .سـپس در
محـدودهی باقیمانـده انـرژی محاسـبه میشـود .بهدلیل اینکـه پدیدههای
حـاوی نوفـهی زمیـن غلـت و زمیـن غلت بـا دگرنامـی مکانی نسـبت به
سـایر پدیدههـا ماننـد نوفـهی تصادفـی و بازتابهـا دامنـهی قویتـری
دارنـد زیرباندهایـی کـه بهطـور عمده حـاوی نوفهی زمین غلـت و زمین
غلـت بـا دگرنامی مکانی هسـتند از لحاظ انرژی در رتبـهی باالتری قرار
میگیرنـد .علـت اینکـه فیلتر سـرعت اعمال میشـود آنسـت کـه پس از
اعمـال آن تنهـا محـدودهای کـه حـاوی نوفـهی زمیـن غلـت اسـت باقی
میمانـد و انـرژی محاسـبه شـده در ایـن محـدوده بهتـر میتوانـد نوفه را
از سـایر پدیدههـا تفکیـک نمایـد .مث ً
ال اگـر بازتابندههای قـوی در یکی
از زیرباندهـا در دورافـت دور وجـود داشـته باشـند در محاسـبات جهت
محاسـبهی انـرژی وارد نمیشـوند .پس از محاسـبهی انـرژی ،مقادیر آن
از صعـودی بـه نزولـی مرتـب میشـوند .زیرباندهایی که مقادیـر ابتدایی
قـرار میگیرنـد بهطـور عمـده حـاوی نوفـهی زمیـن غلـت یـا زمیـن

2

الــف) دادهی مصنوعــی تولیــد شــده بــر اســاس جــدول1-
حــاوی نوف ـهی زمیــن غلــت ،زمیــن غلــت بــا دگرنامــی مکانــی
و بازتابهــا ب) طیــف فرکانس-عــدد مــوج شــکل-الف کــه
در آن نوفـهی زمیــن غلــت بــا دگرنامــی مکانــی بــا پیــکان زرد
مشــخص شــده اســت

غلـت بـا دگرنامـی مکانـی بـوده و آنهایـی کـه در رتبههـای بعـدی قرار
میگیرنـد شـامل پدیدههـای دیگـر ماننـد بازتابهـا یـا نوفـهی تصادفی
هسـتند .تعـدادی از زیرباندهـای ابتدایـی انتخاب میشـوند .در پایان این
مرحلـه ،شـمارهی زیرباندهایـی که دربرگیرنـدهی نوفهی زمیـن غلت یا
زمیـن غلـت بـا دگرنامـی مکانی هسـتند مشـخص شـدهاند.

3

الــف) یکــی از زیرباندهــا در حیطــهی  PDTDFBکــه بهطــور
عمــده بهترتیــب حــاوی بازتابهاســت (ب-ج) زیرباندهایــی
کــه در حیط ـهی  PDTDFBبهطــور عمــده حــاوی نوف ـهی زمیــن
غلــت و زمیــن غلــت بــا دگرنامــی مکانــی هســتند د) زیربانــد
قســمت-الف در حیط ـهی زمــان (و-ه) زیرباندهــای بهترتیــب
ب-ج در حیط ـهی زمــان
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پس از این مرحله به دو طریق میتوان فیلتر را روی داده اعمال کرد:
ّ
کل رکـورد چشـمهی مشـترک بـه حیطـهی  PDTDFBبـرده شـود و
شـمارهی زیرباندهـای تعییـن شـده در مرحلـهی قبـل روی آن در تمامی
سـطوح و در هـر دو درخـت برابـر صفـر قـرار گیرنـد .بدیـن ترتیـب
نوفـهی زمیـن غلـت و نوفـهی زمیـن غلت بـا دگرنامـی مکانـی تضعیف
خواهند شـد.
فیلتـر تنهـا روی بخش بادبزنیشـکل حـاوی نوفهی زمیـن غلت اعمال
گـردد .بنابرایـن شـمارهی زیرباندهـای تعیین شـده در مرحلـهی قبل ،در
تمامـی سـطوح و هـر دو درخـت ،تنهـا در محـدودهی زمیـن غلـت (که
بـا فیلتـر سـرعت مرحلـهی قبل جـدا شـده) در حیطـهی  PDTDFBبرابر
صفـر قـرار میگیرنـد .بدیـن ترتیب نوفـهی زمیـن غلت و زمیـن غلت با
دگرنامـی مکانـی تضعیف خواهند شـد.
پــس از انجــام مرحل ـهی اول بــه هریــک از دو طریــق مذکــور ،نوف ـهی
زمیــن غلــت و زمیــن غلــت بــا دگرنامــی مکانــی بهطــور عمــده تضعیــف
خواهنــد شــد .امــا بــرای اینکــه نوفـهی زمیــن غلــت بــا دگرنامــی مکانــی
باقیمانــده در داده بهطــور کامــل تضعیــف گــردد یــک مرحلــه فیلتــر
دیگــر درنظــر گرفتــه شــده اســت .در ایــن مرحلــه زیرباندهایــی کــه
از مرحل ـهی قبــل باقیمانــده و برابــر صفــر قــرار نگرفتهانــد بــه حیط ـهی

زمــان بــرده میشــوند .بــا اســتفاده از تبدیــل فوری ـهی دوبعــدی انــرژی
پدیدههــای مختلــف در دورافتهــای مثبــت و منفــی محاســبه
میشــود .بــرای هــر زیربانــد یکــی از دو حالــت زیــر بهدســت میآیــد:
اگـر در دورافتهـای مثبـت در زیربانـدی کـه بـه حیطـه ی زمـان برده
شـده پدیدههـای بـا شـیب منفی (نوفـهی زمین غلـت با دگرنامـی مکانی
و پدیدههـای برگشـتی )14انرژی بیشـتری داشـتند ،دورافـت مثبت در آن
برابـر صفـر قرار داده میشـود.
اگـر در دورافتهـای منفـی در زیربانـدی کـه بـه حیطـهی زمـان برده
شـده پدیدههـای با شـیب مثبـت (نوفهی زمین غلـت با دگرنامـی مکانی
و پدیدههـای برگشـتی) انـرژی بیشـتری داشـتند ،دورافـت منفـی در آن
برابـر صفر قـرار داده میشـود.
پـس از داده باقیمانـده بازسـازی میشـود .اگـر مرحلهی قبلـی روی کل
رکـورد چشـمه ی مشـترک اعمال شـده باشـد ایـن مرحله نیـز روی کل
داده اعمـال میگـردد .امـا اگـر مرحلـهی قبلـی تنهـا روی بخـش نوفهی
زمیـن غلـت اعمـال شـده باشـد ایـن مرحلـه نیـز بههمیـن ترتیـب خواهد
بـود .بر اسـاس مـوارد ذکر شـده کمیتهـای تأثیرگذار بـر عملکرد این
روش ارائـه شـدهاند:
رکورد چشمهی مشترک ورودی

اعمال تبدیل PDTDFB

دادهی فیلتر شده در مرحلهی اول

بازسازی زیرباندهای سطح چهارم به حیطهی زمان

اعمال تبدیل معکوس  PDTDFBدر زیر باندهای باقیمانده

محاسبهی انرژی در محدودهی بادبزنی شکل نوفهی زمین غلت

بررسی شروط برای تعیین حضور نوفه با دگرنامی مکانی در
دورافتهای مثبت و منفی

مرتبسازی انرژی از صعودی به نزولی

صفر قرار دادن بخش حاوی نوفه با دگرنامی مکانی در
دورافت مثبت یا منفی
بازسازی زیرباندهای باقیمانده

رکورد چشمهی مشترک فیلتر شده

انتخاب تعدای از زیرباندهای ابتدایی با انرژی بیشتر که حاوی
نوفهی زمین غلت هستند.
صفر کردن زیر باندهای انتخاب شده در هر دو درخت و در
تمامی سطوح در محدودهی نوفهی زمین غلت یا کل داده
بازسازی زیرباندهای باقیمانده (در صورت اعمال فیلتر تنها در
بخش نوفهی زمین غلت ،بازتابهای بیرون آن باید به داده اضافه
گردند)
رکورد چشمهی مشترک فیلتر شده
در مرحلهی اول

4
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طرحوارهی دومرحلهای مربوط به تضعیف نوفهی زمین غلت و زمین غلت با دگرنامی مکانی با اســتفاده از Adaptive PDTDFB
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تعـداد سـطوح و تعـداد زیرباندهـای هـر سـطح :اگـر تعـداد سـطوح
کـم باشـد تمـام انـرژی داده در سـلول مرکـزی تمرکـز کـرده و امـکان
جداسـازی پدیدههـای مختلـف وجود نخواهد داشـت .بـا افزایش تعداد
سـطوح نیـز حجـم محاسـبات افزایـش و ابعـاد ماتریسهـای زیربانـد
ً
عملا امـکان کار را از آنها میگیـرد .از طرف
کاهـش ناگهانـی یافتـه و
دیگـر بـا افزایـش تعـداد زیرباندهـای جهتـی در هـر سـطح نیـز حجـم
داده و محاسـبات افزایـش مییابـد و بـا کاهـش آن نیـز ممکـن اسـت
پدیدههای نسـبتاً مشـابه از لحاظ شـیب امکان جداسـازی نداشـته باشـند.
تعییـن محـدودهی سـرعت مربـوط بـه نوفـهی زمیـن غلـت :بـرای
محاسـبهی انـرژی بهتـر اسـت تنها محدودهی حـاوی نوفـهی زمین غلت
و زمیـن غلـت بـا دگرنامـی مکانـی درنظـر گرفتـه شـود .بـه همیـن علت
کـه ممکـن اسـت در خـارج محـدودهی بادبزنیشـکل نوفـهی زمیـن
غلـت در یـک زیربانـد بازتابندههـای قـوی وجـود داشـته باشـد و با این
محاسـبه انـرژی آنهـا در رتبـه باالتـری قرار گرفتـه و با انتخاب به اشـتباه
برابـر صفـر قـرار گیرند.

به نتایج مربوط به هر داده ارائه شده است .شکل 5-انرژی محاسبه شده
در محدودهی بادبزنیشکل نوفهی زمین غلت برای رکورد مصنوعی
چشمه ی مشترک شکل 2-را نشان میدهد .انرژی مربوط به آخرین
سطح تجزیهی داده در یکی از دو درخت است .بهدلیل اینکه در هر
سطح داده به  16زیرباند جهتی تجزیه شده ،تعداد  16انرژی محاسبه
شده است .در شکل-الف انرژی مربوط به هر زیرباند آورده شده و در
قسمت-ب انرژی مرتب شده بهصورت صعودی به نزولی ارائه گردیده
است .همانگونه که در شکل مشخص است زیرباندهای8-و6و5و4
در قسمت-الف انرژی بیشتری دارند که معادل زیرباندهای4-و3و2و1
در قسمت-ب هستند .این زیرباندها دربرگیرندهی نوفهی زمین غلت و

تعـداد زیرباندهـای بـا انـرژی بیشـتر کـه بهعنـوان زیربانـد

دربرگیرنـدهی نوفـهی زمیـن غلـت بـرای صفـر قـرار گرفتـن انتخاب

میشـوند :ایـن متغیـر مهمتریـن و تأثیرگذارتریـن متغیـر مربـوط بـه
کارکـرد ایـن روش اسـت .بـا افزایـش تعـداد زیرباندهـای انتخابـی،
نوفـهی زمیـن غلـت بیشـتری تضعیـف شـده و بـه سـیگنال نیـز آسـیب
بیشـتری وارد میگـردد امـا بـا کاهـش تعـداد زیربانـد انتخابـی نوفـهی
بیشـتری در داده باقـی خواهـد مانـد .بنابراین انتخاب تعـداد بهینه اهمیت
زیـادی دارد.
بـر اسـاس مـوارد ذکـر شـده طـرحوارهی مربـوط بـه ایـن روش در
شـکل 4 -ارائـه شـده اسـت.
 -2بررسي نتايج اعمال فيلتر روي دادههاي مصنوعي و واقعي

الگوریتم طراحی شده ،روی رکورد چشمهی مشترک مصنوعی
(شکل )2 -و یک رکورد چشمهی مشترک واقعی اعمال شده و نتایج
در ادامه ارائه گردیدهاند .الزم به توضیح است که کمیتهای بهینه
برای هر یک از دادههای مورد استفاده در این مقاله در بخش مربوط

5

الــف انــرژی محاســبه شــدهی نرمــال شــده در زیرباندهــا
در محــدودهی نوفــهی زمیــن غلــت در باالتریــن ســطح ب)
قســمت-الف پــس از اعمــال ترتیــب صعــودی بــه نزولــی

6

الــف) رکــورد چشــمهی مشــترک مصنوعــی ب) داده پــس
از اعمــال فیلتــر  Adaptive PDTDFBج) اختــاف بیــن
شــکلهای-الف و ب (د-ه) طیــف فرکانس-عــدد مــوج مربــوط
بــه قســمتهای (الــف-ج)
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زمین غلت با دگرنامی مکانی هستند.
پـس از انتخـاب چهـار زیربانـد بـا انـرژی بیشـتر ،بـر اسـاس الگوریتـم
دومرحلـهای بیـان شـده ،نوفـهی زمیـن غلـت و زمیـن غلـت بـا دگرنامی
مکانـی ،در داده تضعیـف شـدهاند کـه نتایـج آن در شـکل 6-ارائـه
گردیـده اسـت.
بـر اسـاس نتایـج ،ایـن روش بهخوبی توانسـته نوفهی زمین غلـت و زمین
غلـت دگرنامـی شـده را بـدون آسـیب رسـاندن بـه بازتابهـا تضعیـف
نمایـد .همانطـور کـه در شـکل نیـز بـا عالمـت پیـکان مشـخص شـده،

7

8
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نوفـهی زمیـن غلـت با دگرنامـی مکانی کـه با سـیگنال همپوشـانی دارد
بهخوبـی تضعیـف شـده و آسـیبی نیـز بـه سـیگنال وارد نگردیده اسـت.
در ادامـه فیلتـر روی یـک رکـورد چشـمهی مشـترک واقعـی مربـوط
بـه میادیـن هیدروکربنـی اعمـال شـده اسـت .بـا اسـتفاده از الگوریتـم
دومرحلـهای شـرح داده شـده ،نوفـهی زمیـن غلـت و زمیـن غلـت بـا
دگرنامـی مکانـی تضعیف شـده اسـت .شـکل 7-نتایج مربوط بـه اعمال
فیلتـر روی دادهی واقعی مربوط به یکی از میادین هیدروکربنی را نشـان
میدهـد .ایـن رکـورد شـامل دو ثانیه داده اسـت کـه در آن فاصلهی بین
ردلرزههـا  30متـر و نمونهگیـری زمانـی نیز  4میلیثانیه اسـت .بر اسـاس
نتایـج ،ایـن روش بهخوبی توانسـته ضمـن حفظ بازتابهـا ،نوفهی زمین
غلـت و زمیـن غلـت بـا دگرنامـی مکانـی را تضعیـف نماید.
در شـکل 8-طیـف دامنـهی داده ،قبـل و بعد از اعمال فیلتـر برای دادهی
مصنوعـی (شـکل )6-و واقعـی (شـکل )7-بهترتیـب در قسـمتهای-
الـف و ب ارائه شـده اسـت .این شـکل نشـان میدهد کـه روش مذکور
توانسـته بهخوبـی نوفـه را تضعیـف کند.
برای مقایسـهی عملکرد روش  Adaptive PDTDFBبا سـایر روشهای
مرسـوم ،روی رکـورد مصنوعـی (شـکل-6-الف) ،فیلتـر  f-kبا اسـتفاده
از یکـی از نرمافزارهـای تجـاری اعمـال شـده اسـت .در شـکل 9-نتایج
مربـوط اعمـال فیلتر  f-kروی دادهی مصنوعی ارائه شـده اسـت .بخشـی
کـه در طیـف فرکانس-عـدد مـوج بـا رنـگ زرد مشـخص گردیـده،
بخشـی از داده اسـت کـه در حیطـهی  f-kحذف شـده اسـت.
الزم به توضیح اسـت که جهت اعمال فیلتر  f-kدر شـکل ،9-محدودهی
زرد رنـگ مـورد نظـر جهت حـذف در حیطـهی  f-kبهگونـهای انتخاب
شـده کـه تنهـا نوفهی زمیـن غلت را تضعیف کرده و به سـیگنال آسـیبی
وارد نکنـد .در نتیجـه نوفـهی زمیـن غلـت بـا دگرنامـی مکانـی بهدلیـل
همپوشـانی بـا سـیگنال در داده باقـی میمانـد .همیـن نکتـه مزیت روش
 Adaptive PDTDFBنسـبت بـه روش  f-kاسـت .زیـرا در مـواردی که
نوفـهی زمیـن غلـت بـا دگرنامـی مکانـی اسـت و با سـیگنال همپوشـانی

الــف) رکــورد چشــمهی مشــترک واقعــی مربــوط بــه یکــی
از میادیــن هیدروکربنــی ب) داده پــس از اعمــال فیلتــر
 Adaptive PDTDFBج) اختــاف بیــن شــکلهای-الف و ب
(د-و) طیــف فرکانس-عــدد مــوج شــکلهای-الف تــا ج

طیــف دامنــهی نرمــال شــده قبــل و بعــد از اعمــال فیلتــر
بهترتیــب در شــکلهای-الف) دادهی مصنوعــی شــکل 6-و
ب) دادهی واقعــی شــکل7-

9

الــف) رکــورد چشــمهی مشــترک مصنوعــی پــس از اعمــال
فیلتــر  f-kب) طیــف  f-kشــکل-الف محــدودهی زرد رنــگ
تعییــن شــده نشــاندهندهی محــدودهی حــذف شــده بــا
فیلتــر  f-kاســت
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اصلیتریـن متغیـر در ایـن روش مربـوط بـه مرحلـهی انتخـاب تعـداد
 بـا افزایش تعداد.زیرباندهـای پرانـرژی حـاوی نوفهی زمین غلت اسـت
 نوفـهی بیشـتری تضعیـف شـده و سـیگنال نیـز آسـیب،ایـن زیرباندهـا
 بـا کاهـش تعـداد زیرباندهـا نیـز نوفـهی بیشـتری در داده باقـی.میبینـد
.خواهـد ماند
f-k  با روشAdaptive PDTDFB در این مقاله عملکرد روش
 نتایج و ارزیابیهای.(بهعنوان یک روش متداول در صنعت) مقایسه شد
f-k کیفی و کمی نشان میدهد که این روش تضعیف را بهتر از روش
.انجام داده؛ بهویژه در تضعیف نوفهی زمین غلت دگرنامی شده
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 ضعفیـف عمـل میکنـد؛ در حالی کـه الگوریتم طراحیf-k دارد روش
شـده میتوانـد نوفـه بـا دگرنامـی مکانـی را بـدون آسـیب رسـاندن بـه
.سـیگنال تضعیـف کند
نتيجهگيري

 بـرای تضعیـف نوفـهیAdaptive PDTDFB بـر اسـاس نتایـج روش
 میتـوان گفـت کـه،زمیـن غلـت و زمیـن غلـت بـا دگرنامـی مکانـی
فیلتـر طراحـی شـده بهخوبـی توانسـته نوفـهی زمیـن غلت و زمیـن غلت
.دگرنامـی شـده را تضعیـف کنـد

1- Singular value decomposition

6- Down-sampling

11- Multi-directional

2- Radial domain

7- Up-Sampling

12- Levels

3- Angiogram

8- Laplacian pyramid

13- Pyramidal dual tree directional filter

4- Edge

9- Multi-scale

bank

5- Directional filter bank

10- Pyramidal directional filter bank

14- Back scatter
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