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واهماميخت گابور، تبديل گابور، پروفيل لرزه اي قايم، امواج باالرونده

اميراحدي1   حميد پورحسين2  شركت نفت فالت قاره ايران 

ــن و متداول ترين الگوهاي  ــي از  ايده آل تري ــاس امواج پايين رونده، يك ــاي پروفيل لرزه اي قايم4، بر اس ــور واهماميخت3 براي داده ه ــك اپرات ــي ي طراح
ــي قرار گرفته است. عملگر  ــيعي مورد بررس ــط محققين مختلف به طور وس ــيدن به مقاطعي با تفكيك پذيري5 باال، توس ــت كه به منظور رس واهماميختي اس
ــات VSP، يك عملگر  ــده از عملي ــت ش ــد. بدين ترتيب كه براي  هر تريس برداش ــتفاده در اين تحقيق،  واهماميخت گابور مي باش ــورد اس ــت م واهماميخ
واهماميخت گابور طراحي شده و بـه تريس ياد شده اعمال مي گردد.  نتايج مهم به دست آمده در اين تحقيق، افزايش  تفكيك پذيري تريس هاى لرزه اى در 

مقاطع مصنوعى و واقعى است.

طراحي عملگر واهماميخت گابور با استفاده از امواج باالرونده 
داده هاي لرزه نگارى درون چاهى با دور افت صفر

 مقدمه                                           
ــاي مختلف،  ــتن كاربرده ــم (VSP) ، ضمن داش ــل لرزه اي قاي پروفي
ــطحي،  ــك روش مكمل براي   داده هاي حاصل از لرزه نگاري س ــوان ي به عن
ــخيص بازتاب هاي اوليه  ابهامات موجود در آن، از جمله عدم قطعيت در تش

را برطرف مي كند. 
ــد  واهماميخت وينر6، فرض  ــت متداول، مانن ــاي واهماميخ در روش ه
ــت. ولي در واهماميخت گابور چنين نيست و   ــود كه موجك، پايا اس مي ش

مي توان آن را بر روى تريس هاي لرزه اي ناپايا7 اعمال نمود. 
براى اعمال عملگر واهماميخت بر داده هاي VSP، بايد امواج باالرونده 
ــوند[2]. در اين تحقيق براي  و پايين رونده از يكديگر جدا بوده و به خط8 ش
ــتفاده شده  تفكيك امواج باالرونده و پايين رونده از روش فيلتر ميانگين9 اس
است كه در نتيجه آن، امواج پايين رونده حذف گرديده و امواج باالرونده به 
خط شده، باقي مي مانند. در اين حالت است كه مي توان عملگر واهماميخت 
گابور را از طريق امواج باالرونده داده هاي پروفيل لرزه اي قايم طراحي كرد و 

به تريس لرزه اى اعمال نمود.

1. تخمين موجك لرزه اي ناپايا 
يك موجك لرزه اي در هنگام حركت در زمين دچار افت دامنه مي شود. 
اين امر ناشي از كاهش محتواي فركانسي موجك با گذشت زمان است. اين 
ــه به دليل وجود عواملي  ــالح ناپايا گويند. اين افت دامن ــك را در اصط موج
چون جذب و گسترش هندسي رخ مي دهد. بدين ترتيب، يك تريس لرزه اى 
كه موجك آن ناپايا است را مي توان به صورت رابطه هماميخت ناپاياي ذيل 
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− τττα τπ dfderffW tif )(2)(),()(ˆ=tx )( ∫∫ ∫∫                                          (1)
ــري ضرايب بازتاب و  τr)( س ــمه،  ˆ)( طيف تابع چش fW در رابطه 1، 

Q وابسته است.   α نيز به فاكتور  ),( تابع تضعيف مي باشند؛  fτα

ــي مخازن است كه مقادير  فاكتور كيفيت10، فاكتوري با ارزش در بررس
ــان دهنده تضعيف نسبي انرژي لرزه اي در محيط انتشار بوده  كوچك آن نش

و مى تواند مؤيد وجود هيدروكربورها در مخزن باشد.
ــان  Q  نش ــكل 1، تريس حاصل از رابطه 1 را با در نظر گرفتن 30=  ش

مى دهد.
ــبه  ــراي تخمين موجك ناپايا، ابتدا تبديل گابور تريس لرزه اى محاس ب
مي شود. تبديل گابور، تريس لرزه اي يك بعدي (در حوزه زمان) را به صفحه 
دو بعدي زمان- فركانس (حوزه گابور) منتقل مي كند. اين تبديل به كمك 
ــي با  ــورت مي پذيرد. بدين ترتيب كه با ضرب توابع گاوس ــي ص توابع گاوس
ــخص در تريس و سپس اعمال تبديل فوريه  طول ثابت و زمان مركزي مش
ــى مربوط به هر بخش به دست مي آيد كه  روي نتايج آن ها، محتواي فركانس
ــل گابور يك تريس  ــود. تبدي ــبت داده مي ش به زمان مركزي آن بخش نس
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لرزه اي به شكل ذيل است [4]:  
                τfdt[ ] ∫ −−Ω= ettxfxG iftπττ 2)()(),(                                        (2)
τ زمان مركزي پنجره مي باشد.  Ω بيانگر پنجره گاوسي و  در رابطه 2، 

شكل 2، نشان دهنده تعدادي پنجره گاوسي است.  
تبديل گابور تريس لرزه اي به صورت ذيل است [1]:

    [ ] [ ]),(),()(ˆ),( frGffWfxG ττατ ≈                                      (3)

      ضرايب بازتاب تصادفي  1   تريس لرزه اي ناپايا حاصل هماميخت موجك ناپايا و سري

    2   مجموعه اي از پنجره هاي گاوسي با نيم پهناي 0/2 ثانيه و فواصل 0/1 ثانيه

ــكل 2 در تريس لرزه اى  ــي ش ــن ترتيب با ضرب پنجره هاي گاوس بدي
ــا، طيف گابور تريس  ــل فوريه روي هر يك از آن ه ــكل 1 و گرفتن تبدي ش

لرزه اى به دست مي آيد كه در شكل 3 نشان داده شده است.
  اين شكل نشان دهنده اين است كه محتواي فركانسي سيگنال لرزه اي 
ــده در  ــت زمان و حركت در زمين كاهش مي يابد. موجك ضعيف ش با گذش
 [ ]),( fxG τ )، به وسيله نرم كردن طيف تريس  ),()(ˆ ffW τα حوزه گابور (
] با يك تابع  ]),( fxG τ تخمين زده مي شود. اين  كار به كمك هماميخت 
هذلولي در حوزه زمان- فركانس صورت گرفته است. به اين ترتيب مي توان 
موجك ناپايا را در حوزه گابور با استفاده از تابع نرم كننده هذلولي  تخمين 
ــوزه گابور را نمايش  ــده در ح ــكل 4، موجك ناپاياي تخمين زده ش زد. ش

مي دهد.

2. تخمين سرى ضرايب بازتاب لرزه اى
ــت. بدين  ــري ضرايب بازتاب اس ــه بعدي تخمين طيف گابور، س مرحل
ــور موجك لرزه اي  ــرزه اى را بر طيف گاب ــد طيف گابور تريس ل ــور باي منظ

تخمين زده شده تقسيم كرد [5]: 

),(ˆ fWest
est τ
=,([ frG τ [(τ ,([ fxG τ [(τ

                                                                                               (4)
  

 بنابراين مي توان با تقسيم طيف گابور تريس لرزه اى (شكل3) بر طيف 
ــكل4)، طيف گابور  گابور تريس لرزه اى پس از اعمال نرم كننده هذلولي (ش

سري ضرايب بازتاب تصادفي را به دست آورد.
به اين عمل، تقسيم واهماميخت گفته  مي شود و چون در حوزه گابور 
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صورت گرفته است، بـه آن واهماميخت در حوزه گابور گويند. شكل5، سرى 
ــت در حوزه گابور را   ــت آمده پس از انجام واهماميخ ــب بازتاب به دس ضراي
ــينگ، اين شكل تا محدوده  نمايش  مي دهد. براي جلوگيري از پديده الياس

فركانس نايكوست11 رسم شده است.
پس از اعمال تبديل معكوس گابور بر شكل 5، سري ضريب بازتاب در 
ــت مى آيد. در شكل 6، اين سرى ضرايب بازتاب به همراه  حوزه زمان به دس

سرى ضرايب بازتاب تصادفى اوليه نشان داده شده است.
ــت، مى توان به كمك واهماميخت، تخمين  همان طور كه مشخص اس

مناسبى از سرى ضرايب بازتاب لرزه اى در حوزه گابور به دست آورد.
در ادامه، اين فرآيند بر داده هاى مصنوعي و واقعى پروفيل لرزه اي قايم 

با دور افت صفر اعمال مى گردد.

3. اعمال واهماميخت گابور بر داده هاى مصنوعى
ــده شامل 10 اليه است. در جدول 1، مقادير  مدل مصنوعي طراحي ش

سرعت و ضخامت هر اليه نمايش داده شده است.
ــن مدل فواصل گيرنده ها 50 متر و مقدار فاكتور كيفيت برابر40   در اي

در نظر گرفته شده است.
ــكل 7، مقطع VSP در يك محيط همراه با نويز 10درصد را نمايش  ش
ــكل 7 را پس از تفكيك و به خط  ــكل 8 نيز امواج باالرونده ش مي دهد. ش

شدن نمايش مي دهد.                                                
ــيده  ــكل هاى 7 و 8 مي توان دريافت كه بازتاب هاي رس ــا توجه به ش ب
ــده اند كه  ــديدي ش ــه دهم به گيرنده ها، در دامنه خود دچار افت ش از الي
ــف دامنه ها در  ــخيص اند. اين تضعي ــختي قابل تش ــط نويزى به س در محي
بازتاب هاي رسيده از اليه هاي هشتم و نهم نيز ديده مي شوند. در شكل هاى 

7 و 8، بازتاب هاى تضعيف يافته مشخص شده اند.
ــا دور افت صفر مصنوعى، آماده  ــن مرحله، پروفيل لرزه اى قايم ب در اي
ــد. عملگر واهماميخت گابور بر روى  اعمال عملگر واهماميخت گابور مى باش
تك تك  تريس هاى ركورد شده در اعماق مختلف اعمال مى گردد. شكل 9، 

نتايج به دست آمده را نشان مي دهد.
واهماميخت گابور، به طور مشخص توانسته است كه بازتاب هاي رسيده 
از عميق ترين اليه ها را بازسازي نمايد؛ به ويژه بازتاب هاي رسيده از اليه دهم 

كه در شكل 9 با فلش مشخص شده است. 

4. اعمال واهماميخت گابور بر روى داده هاى واقعى
ــت گابور بر داده لرزه نگارى درون چاهى با دور افت  صفر نيز  واهماميخ
ــي از ميادين نفتى فالت قاره ايران  ــود. اين داده مربوط به  يك اعمال مي ش
است. شكل 10، اين داده واقعى را نمايش مى دهد. شكل 11 نيز داده واقعى 
را پس از اعمال فيلتر ميانى و به خط كردن امواج باالرونده نشان مى دهد.    
ــمت قبل، واهماميخت در حوزه گابور بر روي  در اين مرحله، مانند قس
ــده است. شكل 12، نتيجه كار را نشان مي دهد.   تك تك تريس ها اعمال ش

(m/s) سرعت (m) ضخامت اليه
800 160 اول
1300 150 دوم
2100 130 سوم
1700 200 چهارم
2000 190 پنجم
2200 110 ششم
2400 185 هفتم
2100 220 هشتم
1900 85 نهم
2550 130 دهم

1   مشخصات محيط اليه بندي مصنوعي

ــكل هاي 11 و 12 مى توان دريافت كه كه واهماميخت گابور،  ــه ش از مقايس
بازتاب هاي ضعيف ثبت شده در اعماق مختلف را بازسازى كرده است.

ــر روي داده هاي  ــي ب ــه عبارت ديگر، با پياده كردن روش مورد بررس ب
ــخص گرديد كه عملكرد  ــرزه اي قايم با دور افت صفر، مش ــي پروفيل ل واقع
ــمت هاى  ــراى بازيافت دامنه، به ويژه در قس ــت در حوزه گابور ب واهماميخ

عميق پروفيل لرزه اى مناسب  است.
ــازى شده با استفاده از عملگر  ــكل 12، برخى از بازتاب هاى بازس در ش

واهماميخت گابور با فلش نمايش داده شده اند.
11 Nyquist

    3   تبديل گابور سيگنال لرزه اي ناپاياي شكل 1
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    7  داده پروفيل لرزه اي قايم با دور افت صفر طراحي شده 
        با توجه به مشخصات جدول 1 در يك محيط با نويز 10درصد

        اعمال نرم كننده هذلولي    4   تبديل گابور سيگنال لرزه اي ناپاياي شكل 1 پس از 

         بر شكل 4    5   طيف گابور سرى ضرايب بازتاب،  حاصل تقسيم شكل 3 

         بازتاب حاصل تبديل معكوس گابور شكل 5     6   (الف) سرى ضرايب بازتاب تصادفى و (ب) سرى ضرايب 

         با استفاده از  فيلتر مياني در يك محيط با نويز 10درصد     8   امواج باالرونده تفكيك شده و به خط شده شكل 7 

    9   داده هاي پروفيل لرزه اي قايم شكل 8 پس از اعمال 
         عملگر واهماميخت گابور در يك محيط با نويز 10درصد
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ــاى ديگر اعمال واهماميخت گابور بر داده هاى واقعى پروفيل  از مزيت ه
ــرعت پردازش اين داده هاست؛ زيرا به منظور اعمال  لرزه اى قايم، افزايش س
ــد اثر تابع  ــاى لرزه اى، ابتدا باي ــوم بر داده ه ــاى واهماميخت مرس عملگره
ــر مربوطه طراحى گردد.  ــده و پس از آن عملگ ــف از داده ها حذف ش تضعي
اين در حالى است كه عملگر واهماميخت گابور به طور مستقيم از داده هاى 

همراه با تضعيف طراحى مى شود و نيازى به حذف اثر تضعيف نيست.
ــت كه تمامى مراحل ايجاد داده هاى لرزه اى مصنوعى،  ــايان ذكر اس ش
طراحى پنجره هاى گاوسى، طراحى عملگر واهماميخت گابور، تبديل گابور، 
ــكل هاى مربوط  تابع نرم كننده هذلولى، مراحل پردازش داده هاى VSP و ش

به آن ها، در محيط برنامه نويسى MATLAB تنظيم شده اند.  

 نتيجه گيرى
1- اعمال واهماميخت گابور بر روي امواج  باالرونده داده هاي مصنوعى 
ــت اين عملگر در  ــز (10درصد)، نتايج مثب ــراه با نوي ــط هم VSP، در محي

افزايش تفكيك پذيرى و بازسازي اين امواج را نشان داد.                                     
2- به كارگيرى عملگر واهماميخت گابور براى داده واقعى VSP، باعث 
ــت  ــش كيفيت و تفكيك پذيرى اين داده ها گرديد، به طوري كه توانس افزاي

بازتاب هاى رسيده از اعماق مختلف را به خوبى بازسازى و نمايان سازد.
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    10   پروفيل لرزه اى قايم واقعى

Flattend up-going Waves (After Gabor Deconvolution)

  12   امواج باالرونده پس از اعمال عملگر واهماميخت گابور

Flattend up-going Waves (befor Gabor Deconvolution)

11   امواج باالرونده تفكيك و به خط شده


