149

مقایسه برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک و فیلتر فرکانس-عددموج
در تضعیف نوفه زمینغلت
سید علی فعال رستگار* ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر     عبدالرحیم جواهریان ،دانشگاه صنعتي اميرکبير ناصر کشاورز فرجخواه ،پژوهشگاه
صنعت نفت

مهرداد سلیمانی منفرد ،دانشگاه صنعتی شاهرود عباس زارعی ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

امـواج زمینغلـت بهعنـوان نوعـی از نوفـه همـدوس بازتابهـا را در دادههـای لـرزهای بازتابـی
میپوشـانند .بنابرایـن بایـد ایـن امـواج را در مراحـل پـردازش تضعیـف کـرد .در ایـن مقالـه ،روش
برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک دورافت مشـترک برای تضعیـف نوفههـای زمینغلت بهینهسـازی
شـد .عملگـر برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک دورافـت مشـترک ،بـه شـکل یـک هذلولـی و بر هر
پدیـده بـا زمانسـیر هذلولـی ماننـد بازتابهـا در دادههـای پیـش از برانبـارش منطبـق اسـت .زمانـی
کـه ایـن عملگـر روی دادههـای لـرزهای پیـش از برانبـارش اعمـال شـود ،میتـوان بـهوسـیله تحلیـل
همدوسـی بازتابهـا را از پدیدههـای دیگـر ماننـد امـواج زمینغلـت تشـخیص داد .زمانیکـه
پدیدههـا از یکدیگـر تفکیـک شـد ،میتـوان هـر پدیـدهای بـا زمانسـیر غیرهذلولـی ماننـد امـواج
زمینغلـت را تضعیـف کـرد .در ایـن مطالعـه روش پیشـنهادی روی داده واقعـی اعمـال و بـا روش
فیلتر فرکانس-عدد موج مقایسـه شـد .نتایج نشـان داد که برانبارش سـطح بازتاب مشـترک دورافت
مشـترک ،عالوهبـر تضعیـف نوفه زمینغلـت ،سـیگنال بازتابها را نیـز تقویت میکنـد .همچنین این
روش امـواج زمینغلتـی کـه دچار دگرنامی مکانی شـدهاند و توسـط فیلتر فرکانس-عـدد موج قابل
تضعیـف نیسـتند ،را نیـز بهخوبـی تضعیـف میکنـد.
برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترک ،توســط ژانــگ و همــکاران بــرای
دورافتهــای مشــترک تعمیــم داده شــد [ .]1برانبــارش ســطح بازتــاب
مشــترک دورافــت مشــترک ،1روشــی بــرای تبدیــل دادههــای پیــش
از برانبــارش چنــد پوششــی بــه مــدل دوبعــدی در مقطــع دورافــت
مشــترک خاصــی اســت .در واقــع رابطــه زمانســیر برانبــارش ســطح
بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک حالــت کلــی رابط ـهی برانبــارش
ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت صفــر 2اســت .بــرای اســتفاده از رابطــه
زمانســیر برانبــارش ،ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک بایــد
پنــج ضریــب شــامل دو زاویــه و ســه انحنــای جبهــه مــوج تحــت
عنــوان ضرایــب برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک
مشــخص شــوند .تاکنــون از برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترک،
دورافــت مشــترک بــرای تعییــن ضرایب گســترش هندســی ،جداســازی
تفرقهــا از بازتابهــا [ ،]1تصویرســازی از ســاختارهای پیچیــده ماننــد
ســاختارهای زیــر گنبــد نمکــی [ ،]2کنتــرل کیفــی و تصحیــح مــدل
ســرعتی در مناطقــی بــا دادههــای پراکنــده و پوشــش عمقــی 3کــم [ ]3و
بســیاری مــوارد دیگــر اســتفاده شــده اســت.
در ایــن مقالــه ،برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترك دورافــت مشــترک
بــرای تضعیــف امــواج زمینغلــت 4بهینهســازی شــده اســت .امــواج
زمینغلــت نوعــی از امــواج ســطحی هســتند کــه بــا انــرژی و دامنــه
زیــاد و ســرعت و فرکانــس کــم ،بازتابهــا را در دادههــای لــرزهای
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واژگان کلیدی:

امـواج زمینغلـت ،دگرنامـی ،سـطح
بازتـاب مشـترک ،فیلتـر فرکانـس-
عددمـوج ،تضعیـف

بازتابــی میپوشــانند [ .]4امــواج زمینغلــت در برداش ـتهای برداشــت
چشــمه مشــترک بهصــورت بادبزنــی 5در اطــراف چشــمه منتشــر
میشــوند .چــون ایــن امــواج در میــدان برداشــت دادههــا بهصــورت
افقــی حرکــت میکننــد ،میتــوان بــا آرایــش صحیــح گیرندههــا
ضبــط و برداشــت آنهــا را بــه حداقــل رســاند [ .]5امــا باقیمانــده امــواج
زمینغلــت کــه ضبــط میشــوند ،بایــد تضعیــف شــوند .روشهــای
6
رایــج تضعیــف امــواج زمینغلــت شــامل انــواع فیلترهــای باالگــذر
و فرکانس-عــدد مــوج 7اســت .هرکــدام از ایــن روشهــا ،معایــب خــود
را دارنــد .فیلترهــای باالگــذر فرکانسهــای پاییــن ســیگنال و نوفــه را
بــا هــم کاهــش میدهنــد .فیلتــر فرکانس-عددمــوج ســریع و ارزان
اســت ،امــا باعــث انحــراف موجــک و بــهوجــود آمــدن پدیدههــای
کرمــی شــکل میشــود [ .]6بنابرایــن تضعیــف امــواج زمینغلــت
همچنــان مســئلهای مهــم پی ـشروی محققیــن اســت .در ادامــه تئــوری
برانبــارش  CO CRSو روش پیشــنهادی تشــریح و کارایــی آن روی
دادههــای واقعــی نشــان داده میشــود .همچنیــن روش مفــروض بــا
فیلتــر فرکانس-عددمــوج مقایســه میشــود.
 -1برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک

رابطـه زمانسـیر هذلولـی بـرای برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک
دورافـت مشـترک بـه صـورت زیـر اسـت [:]1
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()1
که در این معادله:
 : Tزمانسیر موج از چشمه تا گیرنده
 : xmنقطه میانی یک جفت چشمه و گیرنده دلخواه
 : x0نقطه میانی نزدیکترین جفت چشمه و گیرنده

∆xm=xm-x0

∆h=h-h0

 : hنصف فاصله بین چشمه و گیرنده دلخواه
 : h0نصف فاصله بین نزدیکترین چشمه و گیرنده
 : t0زمانسیر موج در حالت دورافت صفر
 : βsزاویه پرتو موج با محور قائم در محل چشمه
 : βGزاویه پرتو موج با محور قائم در محل گیرنده
 vGو  : vSسرعت نزدیک به سطح در محل گیرنده و محل چشمه
 : K1انحنــای 8جبهــه مــوج در نقطــه گیرنــده  Gمربــوط بــه برداشــت
چشــمه مشــترک
 K2و  : K3انحناهـای جبهـه مـوج در نقطـه چشـمه  Sو در نقطه گیرنده G
مربـوط به مقطـع نقطه میانی مشـترک
پنــج نشــانگر زوایــای  βsو  βGو انحناهــای جبهــه مــوج  K1، K2و ،K3
ضرایــب برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک اســت.
بــرای یــک نقطــه ( )x0 ,h0,t0در مقطــع دورافــت مشــترک کــه قــرار
اســت شبیهســازی شــود ،بایــد ایــن ضرایــب برانبــارش مشــخص شــوند.
ســپس دادههــای پیــش از برانبــارش میتواننــد در امتــداد ســطوح
برانبارشــی کــه توســط ایــن پنــج ضریــب تعریــف شــدهاند ،جمــع
شــده و بــه نقطــه مــورد نظــر نســبت داده شــوند (شــکل- 1-الــف) .امــا
جســتجوی همزمــان پنــج ضریــب از لحــاظ محاســباتی بســیار زمانبــر
و پرهزینــه اســت و میتــوان جســتجوها را بــه چنــد قســمت جداگانــه
تقســیم کــرد تــا زمــان و هزینــه کاهــش پیــدا کنــد .در اینصــورت
پنــج ضریــب برانبــارش فقــط در امتــداد منحنیهایــی کــه قســمتی از
ســطح برانبــارش س ـهبعدی هســتند ،مشــخص میشــود .ایــن منحنیهــا
توســط تقاطــع ســطح برانبــارش بــا ورداشــت نقطــه میانــی مشــترک در
 ،x0بــا مقطــع دورافــت مشــترک در  h0و بــا برداشــت چشــمه مشــترک
بدســت میآینــد (شــکل- 1-ب) کــه درآنهــا عملگرهــای برانبــارش
سادهســازی میشــوند .در واقــع یــک جســتجوی پنــج ضریبــی بــه
دو جســتجوی دو ضریبــی و یــک جســتجوی یــک ضریبــی تبدیــل
میشــود.
شـکل-1-الف یـک مـدل زمین بـا خطوط زمانسـیر دورافت مشـترک
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(آبـی) ،صفحـه برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک (سـبز) و صفحـه
برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک بـرای دورافـت مشـترک (قرمـز)
را نشـان میدهـد .برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک ،بـرای دورافـت
مشـترک دادههـا را در امتـداد صفحـه قرمـز رنگ جمع میکنـد و نتیجه
را بـه نقطـه  Pنسـبت میدهد [ .]7در شـکل-1-ب ورداشـت نقطه میانی
مشـترک ،مقطع دورافت مشـترک و برداشـت چشـمه مشترک در حجم
دادههـای چندپوششـی بـرای محاسـبه پنـج ضریـب برانبارشـی در نقطـه
سـبز رنـگ اسـتفاده می شـوند [.]1
بنابرایــن رابطــه ( ،)1معادلــه یــک هذلولــی اســت و بــر هــر پدیــده بــا
9
زمانســیر هذلولــی ماننــد بازتابهــا در دادههــای پیــش از برانبــارش
منطبــق اســت .زمانــی کــه ایــن عملگــر روی دادههــای لــرزهای پیــش
10
از برانبــارش اعمــال شــود ،میتــوان بهوســیله تحلیــل همدوســی
بازتابهــا را از پدیدههــای دیگــر تشــخیص داد .رابطــه همدوســی
مــورد اســتفاده در معادلــه 2-نشــان داده شــده اســت]8[ .
()2
که در این معادله:
 :Sمقدار همدوسی

1

مدل زمین و ورداشت نقاط میانی مشترک
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) :fi,j(iدامنه نمونه jام در iامین ردلرزه
 : Mتعداد ردلرزه
همدوســی در امتــداد منحنیهــای ) k(iو بصــورت متقــارن و مــوازی
محاســبه میشــود.
در اطــراف ردلــرزه iام و بیــن پنجــره زمانــی
مقادیــر همدوســی بــاال مربــوط بــه بازتابهــا اســت و مقادیــر
همدوســی پاییــن نشــانگر عــدم وجــود پدیــدهای بــا زمانســیر هذلولــی
اســت .بنابرایــن وقتــی پدیدههــای لــرزهای شــناخته شــوند ،میتــوان
پدیدههایــی بــا زمانســیر غیرهذلولــی را تضعیــف کــرد .امــواج
زمینغلــت در ورداشــتهای نقطــه میانــی مشــترک و برداشــتهای
چشــمه مشــترک شــکل خطــی دارنــد .بنابرایــن بــا عملگــر برانبــارش
ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک میتواننــد از بازتابهــا
تفکیــک و تضعیــف شــوند .بــرای اعمــال روش فــرض شــده ،برنامـهای
در محیــط متلــب 11نوشــته و بهمنظــور افزایــش ســرعت پــردازش از
12
الگوریتــم پــردازش مــوازی آن اســتفاده شــد .شــکل 2 -طــرحواره
تضعیــف امــواج زمینغلــت بــه کمــک بهینهســازی برانبــارش ســطح
بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک را نشــان میدهــد .چــون امــواج
زمینغلــت در ورداشــتهای نقطــه میانــی مشــترک و برداشــتهای
چشــمه مشــترک شــکل خطــی دارنــد ،در روش مفــروض جســتجوی
ضرایــب برانبــارش در آنهــا قبــل از مقطــع دورافــت مشــترک انجــام
میشــود.
شــکل 3-نمــای مصنوعــی تضعیــف امــواج زمینغلــت بــا اســتفاده از
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طرحواره تضعیف امواج زمینغلت با بهینهسازی روش برانبارش سطح
بازتاب مشترک دورافت مشترک

برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک را نشــان میدهد.
در ابتــدا ورداش ـتهای نقطــه میانــی مشــترک یــا برداش ـتهای چشــمه
مشــترک وارد الگوریتــم میشــوند .روی آنهــا ،کاربــر محــدوده امــواج
زمینغلــت را بــا کلیــک کــردن پنــج نقطــه مشــخص میکنــد .بــا
ایــن پنــج نقطــه ،چهــار خــط ســاخته میشــوند کــه محــدوده امــواج
زمینغلــت را نشــان میدهنــد .ایــن کار بــه دو دلیــل انجــام میشــود:
اول ،بــا اعمــال ضریــب کاهنــده دامنــه ،دادههــای داخــل ایــن محــدوده
تأثیــر کمتــری بــر مقادیــر همدوســی محاســبه شــده در پنجرههــای
مختلــف خواهنــد داشــت .در نتیجــه مقادیــر همدوســی تحــت تأثیــر
دامنههــای زیــاد امــواج زمینغلــت قــرار نمیگیرنــد .دوم ،در مراحــل
جســتجوی ضرایــب برانبــارش روی ورداشــتهای نقطــه میانــی
مشــترک و برداشــتهای چشــمه مشــترک ،فقــط نقــاط داخــل ایــن
محــدوده برانبــارش میشــوند .در واقــع بــا ایــن کار ،حداقــل آســیب
بــه دامن ـه بازتابهــا در مرحلــه جســتجوی ضرایــب میرســد و کاربــر
الزم نیســت روی تمــام برداشــتها ،محــدوده امــواج زمینغلــت
را مشــخص کنــد .ایــن کار روی تعــدادی برداشــت انجــام و روی
برداشــتهای باقیمانــده ،محــدوده امــواج زمینغلــت بــا درونیابــی
مشــخص میشــود .ســپس بــرای هــر نمونــه در ورداشــتهای نقطــه
میانــی مشــترک یــا برداش ـتهای چشــمه مشــترک چندیــن پنجــره بــا
شــیب و انحنــای مختلــف تعریــف و مقــدار همدوســی آنهــا محاســبه
میشــود .پنجرههــا بســته بــه مقــدار همدوســی و محــل قرارگیــری
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برانبــارش ،تضعیــف یــا دســت نخــورده باقــی میماننــد .در نتیجــه
امــواج زمینغلــت بــا زمــان ســیر خطــی ،تضعیــف و بازتابهــا بــا
زمــان ســیر هذلولــی ،تقویــت میشــوند.
در شـکل 3-طـرح مصنوعـی تضعیـف امـواج زمینغلـت بـا اسـتفاده از
برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک دورافـت مشـترک نشـان داده شـده
اسـت که در بخش (الف) وارد شـدن ورداشـت نقطه میانی مشـترک یا
برداشـت چشـمه مشـترک بـه الگوریتم ،در بخـش (ب) تعییـن محدوده
امـواج زمینغلـت توسـط کاربـر بـا کلیـک کـردن روی پنـج نقطـه ،در
بخـش (ج) بـرای هـر نمونـه تعریـف چندیـن پنجـره بـا شـیب و انحنای
مختلـف و محاسـبه مقـدار همدوسـی آنها ،در بخش (د) بسـته بـه مقدار
همدوسـی و محـل قرارگیـری ،پنجرههـا برانبـارش یا تضعیف میشـوند
و یـا دسـت نخـورده باقی میماننـد و در بخـش (ه) داده خروجی پس از
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اعمال برانبارش بهینه  CO CRSروی دادههای واقعی .یک برداشت
چشمه مشترک (الف) قبل و (ب) بعد از تضعیف امواج زمینغلت به
روش برانبارش بهینه ( ،CO CRSج) بعد از تضعیف امواج زمینغلت
با فیلتر .f-k

تضعیـف امـواج زمینغلـت تولیـدی میشـود.
 -2اعمال روش پیشنهادی در داده واقعی

داد ه واقعـی متعلـق بـه برداشـت لرزهنـگاری دوبعـدی از یـک میـدان
نفتـی واقـع در غـرب ایران اسـت .نـرخ نمونهبـرداری زمانـی  4میلیثانیه
و فاصلـه بیـن ردلرزههـا  60متـر اسـت .شـکل-4-الف یـک برداشـت
چشـمه مشـترک را نشـان میدهـد کـه دارای پدیدههـای بازتابـی،
شکسـتی و زمینغلـت اسـت .شـکل-4-ب همـان برداشـت چشـمه
مشـترک را پـس از تضعیـف امـواج زمینغلـت توسـط برانبـارش بهینـه
 CO CRSنشـان میدهـد .در ایـن شـکل ،برانبـارش بهینـه CO CRS
نـه تنهـا امـواج زمینغلـت را بهخوبـی تضعیـف کـرده اسـت ،بلکـه
پدیدههـای بازتابـی را نیـز تقویـت کـرده اسـت .شـکل-4 -ج همـان

5

طیف  f-kشکل 4-بیضیها در (ج) امواج زمینغلت دگرنامی شده
باقیمانده .مقایسه (ب) با (ج) نشان میدهد که برانبارش بهینه CO
 CRSبهتر از فیلتر  f-kمیتواند امواج زمین دگرنامی شده باقیمانده
را تضعیف کند.

149

برداشـت چشـمه مشـترک را بعـد از تضعیـف امـواج زمینغلـت بـا
فیلتـر  f-kنشـان میدهـد .شـکل 5 -طیـف  f-kشـکل 4-را نشـان داده
و بیضیهـا در شـکل-5-ج امـواج زمینغلـت دگرنامـی شـده باقیمانـده
را نشـان میدهنـد .مقایسـ ه شـکل-5-ب بـا شـکل-5-ج نشـان میدهـد
کـه برانبـارش بهینـه  CO CRSبهتـر از فیلتـر  f-kمیتوانـد امـواج زمیـن
دگرنامـی شـده باقیمانـده را تضعیـف کنـد.
تمـام روشهـای تضعیـف امـواج زمینغلـت از معیـاری بـرای فیلتـر و
جداسـازی امـواج زمینغلـت از بازتابهـا ماننـد فرکانـس ،سـرعت،
همدوسـی ،دامنـه و شـکل ظاهـری پدیدههـا اسـتفاده میکننـد .فیلتـر
فرکانس-عددمـوج از فرکانـس بهعنـوان وجـه تمایـز امـواج زمینغلت
فرکانـس پاییـن از بازتابهـا اسـتفاده میکنـد .حـال اگـر امـواج
زمینغلـت دچـار دگرنامـی شـوند ،معمـوال دارای فرکانسهـای بیشـتر
میشـوند و بازتابهـا را میپوشـانند .درایـن حالـت تضعیـف آنهـا
توسـط فیلتـر فرکانس-عدد مـوج بهخوبـی امکانپذیر نیسـت .برانبارش
سـطح بازتـاب مشـترک دورافـت مشـترک از شـکل ظاهـری بهعنـوان
یـک معیـار بـرای جداسـازی امـواج زمینغلـت از بازتابهـا اسـتفاده

میکنـد [ .]9امـواج زمینغلـت دگرنامـی نشده/شـده از لحـاظ شـکل
هـردو خطـی هسـتند و در نتیجـه هـردو توسـط برانبـارش سـطح بازتاب
مشـترک دورافـت مشـترک تضعیـف میشـوند.
نتیجهگیری
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شـوند .در ایـن مقالـه روش برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک دورافـت
مشـترک بـرای تضعیـف امـواج زمینغلـت بهینهسـازی شـد .روش
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فرکانس-عـدد مـوج مقایسـه شـد .نتایـج نشـان داد کـه برانبارش سـطح
بازتاب مشـترک دورافت مشـترک بهینهسـازی شـده ،امـواج زمینغلت
دگرنامـی شـده /نشـده را بـه خوبـی تضعیـف و بازتابهـا را نیـز تقویت
میکنـد ،امـا فیلتـر فرکانس-عـدد مـوج امـواج زمینغلـت دگرنامـی
شـده را نمیتوانـد بهصـورت کامـل تضعیـف کنـد و مقـداری از آنهـا
باقـی میماننـد.
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