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تصحیـح برون رانـد نرمـال بـدون کشـیدگی بـا اسـتفاده از الگوریتم 
Matching-Pursuit

  محمدرضا بختیاری لمفجانی1، هاله رامش2، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران   پریسا اکبری*، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

تصحيـح برون رانـد نرمـال يکـی از مراحـل مهم پردازشـی و در واقع پيش نياز سـاير روش هايی اسـت 
كـه روی داده هـای نقطـه ی ميانـی مشـترک اعمـال می شـود و هـدف آن تصحيـح دورافـت اسـت. 
همان طـور كـه می دانيـم در اثـر برون رانـد نرمـال، موجک لرزه ای دچار آشـفتگی و كشـيدگی شـده 
و محتـوای فركانسـی داده هـای لـرزه ای تصحيـح شـده در دورافت هـای زيـاد، كاهـش می يابـد. ايـن 
كشـيدگی بـر مراحـل بعـدی پـردازش و وارون سـازی مؤثـر اسـت و بنابرايـن نمی توان مراحـل بعدی 
پـردازش را اجـرا كـرد. عـدم حذف ايـن ردلرزه های برانبارش شـده محتـوای فركانسـی و وضوح را 
كاهـش می دهـد. كشـيدگی تصحيـح برون رانـد نرمـال همچنين بـر تجزيه و تحليـل تغييـرات دامنه با 
دورافـت اثـر می گـذارد. در همين راسـتا محققانـی مثل زانگ و همـکاران روش هـای مختلفی جهت 
انجـام ايـن تصحيـح ارائه كردند. آنهـا روش Matching-pursuit را پيشـنهاد دادند كـه در آن تصحيح 
 4 NMO 3 برخـالف روش MPNMO برون رانـد نرمـال بـه مقـدار قابل توجهی بهبـود يافته اسـت. روش
مرسـوم كـه داده هـا را به صـورت نمونه بـه نمونه تصحيـح می كند به شـکل موجک بـه موجک اعمال 
می شـود. در ايـن مقالـه روش MPNMO روی داده هـای مصنوعـی و واقعی پياده شـده كه نتايج نشـان 

می دهـد پديده هـای بـدون كشـيدگی و با وضـوح زيـاد توليد خواهند شـد.

تاریخ ارسال نویسنده: 9۵/۰1/24

تاریخ ارسال به داور:  9۵/۰1/2۵

تاریخ پذیرش داور: 9۵/۰4/۰6

واژگان کلیدی:
 ،NMO تصحیح برون راند نرمال، کشیدگی
الگوریتم  کشیدگی،  بدون  نرمال  برون راند 

Matching-Pursuit

)akbaparisa88@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

هــدف از تصحیــح برون رانــد نرمــال، تصحیــح دورافــت اســت؛ بدیــن 
معنــی کــه بــا تصحیــح برون رانــد نرمــال ردلــرزه ای بــا دورافــت 
مشــخص بــه ردلــرزه ای بــا دورافــت صفــر انتقــال داده می شــود. 
ــک و در  ــیدگی موج ــبب کش ــوم س ــال مرس ــد نرم ــح برون ران تصحی
بــا  نتیجــه کاهــش محتــوای فرکانســی پدیده هــا در دورافت هــای 
فاصلــه می گــردد. ایــن کشــیدگی بــر ســایر روش هــای پردازشــی 
نرمــال  برون رانــد  کشــیدگی   .]1[ می گــذارد  اثــر  وارون ســازی  و 
همچنیــن بــا ایجــاد آشــفتگی در عوامــل تغییــرات دامنــه در برابــر 
دورافــت، بــر تحلیــل تغییــرات دامنــه در مقابــل دورافــت )AVO ۵( نیــز 

ــود ]2-4[. ــد ب ــر خواه مؤث
باخهولتــز از نخســتین افــرادی اســت کــه اثــرات مصنوعــی معرفــی شــده 
توســط تصحیــح برون رانــد نرمــال را ســنجید و کّمــی کــرد ]۵[. دانکیــن 
و لویــن تأثیــر کشــیدگی را در محــدوده ی فرکانســی مطالعــه کردنــد و 
نتیجــه گرفتنــد کــه تصحیــح برون رانــد نرمــال مرســوم ســبب کشــیدگی 
موجــک می شــود؛ به طــوری کــه طیــف موجــک تصحیــح شــده، یــک 
نســخه ی متراکــم خطــی از طیــف اصلــی اســت ]6[. مقــدار فشــردگی و 
 v )t0(تفکیــک آشکارســاز چشــمه یــا دورافــت و ،x تراکــم وابســته بــه
ــودی(  ــورد عم ــه ی برخ ــید )t0( دو طرف ــان رس ــرعت در زم ــدل س )م
ــه ی  ــه ای و حیط ــس لحظ ــفتگی را در فرکان ــح آش ــز تصحی اســت. بارن
ــا  ــر ب ــی متغی ــفتگی فرکانس ــک آش ــرد و ی ــی ک ــه ای بررس ــوان لحظ ت
زمــان کــه توســط برون رانــد نرمــال ایجــاد می شــود را یافــت ]۷[. میلــر 

تأثیــر بریــدن محتــوای فرکانســی در برانبــارش را مطالعــه کــرد ]8[. در 
مثال هــای نــوآ تغییــرات کوچــک در فرکانــس کــه نتیجــه ی تصحیــح 
برون رانــد نرمــال بــود تأثیــر زیــادی بــر تفســیر داشــت ]1[. روش جمــع-
حرکت-بلــوک )BMS 6( ارائــه شــده توســط راپــرت و چــان، احتمــاالً 
اولیــن راه حــل بــدون بریــدن کشــیدگی در تصحیــح برون رانــد نرمــال 
ــرد  ــر می گی ــی درنظ ــورت بلوک ــا را به ص ــن روش داده ه ــت ]9[. ای اس
کــه به عنــوان یــک واحــد، تنهــا بــا یــک تصحیــح دینامیکــی حرکــت 
ــرا  ــرزه، آشــفتگی آن ــن کشــیدگی ردل ــا تخمی داده می شــوند. ســپس ب
کاهــش می دهــد. مشــکل اینســت کــه موجــک بیــن حوالــی بلوک هــا 
در ردلرزه هــای بــا دورافــِت بــا فاصلــه، در جایــی کــه همپوشــانی دارنــد 
دچــار تکــرار و ناپیوســتگی می شــود. بیــون و نــالن جهــت کاهــش از 
ــب  ــک ضری ــل ی ــاس تحلی ــر اس ــاال، ب ــای ب ــت رفتگی فرکانس ه دس
ــان  ــر زم ــر متغی ــک فیلت ــده، ی ــح ش ــای تصحی ــیدگی از ردلرزه ه کش
ــی  ــازی را معرف ــد ف ــک روش برون ران ــن ی ــد ]1۰[. لیچم ــال کردن اعم
کــرد کــه در آن جهــت جلوگیــری از کشــیدگی موجــک، طیــف فــاز 
ــاز ردلرزه هــای  ــن طیف هــای ف ــا دورافــت کــم را جایگزی ــرزه ی ب ردل
دیگــر کــرد ]11[. شــاتیلو و امیــن زاده بــر اســاس ایــن فــرض کــه تمامــی 
ــک  ــک موج ــاص در ی ــت خ ــک دوراف ــه در ی ــی ک ــای زمان نمونه ه
رقمــی بازتــاب شــده اند برون رانــد نرمــال یکســانی دارنــد، یــک روش 
تصحیــح برون رانــد نرمــال ثابــت را پیشــنهاد کردنــد ]12[. در ایــن 
ــح شــده از کشــیدگی و  ــای تصحی ــت ردلرزه ه ــت محافظ روش جه
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آشــفتگی، یــک برون رانــد ثابــت روی یــک پنجــره ی زمانــی محــدود 
از یــک ردلــرزه اعمــال می شــود. عوامــل مهــم جهــت اســتفاده از 
ــن  ــال و تخمی ــد نرم ــق برون ران ــرعت دقی ــک س ــتن ی ــن روش، داش ای
ــی اســت. ممکــن اســت  ــده ی بازتاب ــق طــول پنجــره ی حــاوی پدی دقی
ایــن روش در محل هــای همپوشــانی، مقــداری آشــفتگی دامنــه تولیــد 
ــال  ــد نرم ــردن کشــیدگی برون ران ــرای از بین ب ــد. هیکــس روشــی ب کن
در حیــن برانبــارش معرفــی کــرد کــه در آن از تبدیــل ســهمی وار رادون 
ــردن کشــیدگی در  ــن جهــت از بین ب اســتفاده می شــود ]13[. او همچنی
ــد  ــی جدی ــده، تبدیل ــح ش ــترک تصحی ــی مش ــه ی میان ــه ی نقط مجموع
ــت  ــه تریک ــرد ک ــی ک ــه معرف ــای رادون و فوری ــی از تبدیل ه و ترکیب

ایــرادات آن را بررســی نمــود ]14[.
بـرآور روش جمع-حرکت-بلـوک را توسـعه داد و بـر اسـاس تصحیح 
و  دیگـر  روش  یـک  لـرزه ای،  داده هـای  باریک شـده ی۷  بلوک هـای 
به دنبـال آن یـک فیلتـر همـدوس بـرای جبـران اثـرات مصنوعـی خاص 
پیشـنهاد کـرد ]1۵[. تریکـت یـک فرآیند برانبـارش بدون کشـیدگی را 
توسـعه داد ]14[. ایـن روش، جایگزیـن دومرحلـه ی تصحیـح برون رانـد 
نرمـال و برانبـارش بـا یـک معکوس سـازی تک مرحلـه ای بـه دورافـت 
صفـر شـد. هانـت و همـکاران ایـن روش را بـرای تولیـد مجموعه هـای 
سـپس  و  کردنـد  اسـتفاده  کاذب  نرمال شـده ی  برون رانـد  تصحیـح 
نماهـای جدیـد متعددی بـا اسـتفاده از فرآیند برانبارش بدون کشـیدگی 

و تجزیـه و تحلیـل دامنـه نسـبت بـه دورافـت معرفـی نمودنـد ]16[.
هیلترمــن و وان شــویور جهــت دور شــدن از کشــیدگی برون رانــد 
ــرای  ــردازش و تفســیر ب ــق خــاص، یــک روش پ ــرای یــک اف ــال ب نرم
ــرزه ای  ــاز ل ــه ی ب ــردازش زاوی ــام پ ــاز به ن ــه ی ب ــا زاوی ــای ب مجموعه ه
ــیدگی،  ــاب از کش ــرای اجتن ــگل ب ــرود و تای ــد ]1۷[. پ ــعه دادن را توس
ــا در یــک روش  ــال پوی ــد نرم ــح برون ران ــد تصحی ــا اســتفاده از فرآین ب
مشــابه بــه یــک فرآینــد برون رانــد بلوکــی، یــک روش انتقــال تصحیــح 
برون رانــد نرمــال را توســعه دادنــد ]18[. متأســفانه ایــن کار تاثیــر 
ــده  ــف ش ــی تعری ــای بازتاب ــن پدیده ه ــال بی ــد نرم ــیدگی برون ران کش
را افزایــش می دهــد. اخیــراً معصــوم زاده و همــکاران اثــر انــدازه ی 
بلــوک داده روی آشــفتگی ســیگنال را مطالعــه کــرده و توجــه نمودنــد 
ــای  ــیدگی و اندازه ه ــبب کش ــوک، س ــر بل ــای کوچک ت ــه اندازه ه ک
ــود  ــوک می ش ــای بل ــتگی در مرزه ــد ناپیوس ــث تولی ــر آن باع بزرگ ت
]19[. ایــرادات اصلــی، پتانســیل ناپیوســتگی در مرزهــای پنجــره و نیــاز 

ــه تخمیــن طــول  بلــوک اســت. ب
ــد کــه  ــگ و همــکاران روش Matching-Pursuit را پیشــنهاد دادن زان
ــه  ــه مقــدار قابل توجهــی بهبــود یافت ــد نرمــال ب در آن تصحیــح برون ران
اســت ]2۰[. برخــالف NMO مرســوم کــه داده هــا را به صــورت نمونــه 
ــه  ــد روش MPNMO به صــورت موجــک ب ــح می کن ــه تصحی ــه نمون ب
موجــک اعمــال می شــود. در ایــن مقالــه روش MPNMO بــر داده هــای 
ــای  ــج، پدیده ه ــاس نتای ــر اس ــه ب ــده ک ــاده ش ــی پی ــی و واقع مصنوع

بــدون کشــیدگی و بــا وضــوح زیــاد تولیــد خواهــد شــد.

1- تصحیح برون راند نرمال
ــال،  ــد نرم ــرعت برون ران ــتفاده از س ــا اس ــال، ب ــد نرم ــح برون ران تصحی
ــی دورافــت صفرشــان  ــت تخمین ــه حال ــا دورافــت x را ب ردلرزه هــای ب
ــراي  ــت ب ــي اس ــده، تقریب ــرزه ی تصحیح ش ــد ]12[. ردل ــال می ده انتق
ردلــرزه بــا دورافــت صفــر واقعــي؛ به عبــارت دیگــر بــا اعمــال تصحیــح 

بایــد انتظــار کاهــش دقــت را داشــت ]۵[. 
ــد  مشــکل اساســی در پــردازش داده هــای لــرزه ای، کشــیدگي برون ران
ــرای  ــه ب ــک الی ــدل کی ــک م ــن ی ــر گرفت ــا درنظ ــت ]۷[. ب ــال اس نرم
خــوب  هذلولــی  زمان ســیر  معادلــه ی  نرمــال،  برون رانــد  تصحیــح 
ــیر دوطرفــه در دورافــت  ــناخته شــده به عنــوان یــک تابــع زمان س ش
اســتفاده   v )t0( نرمــال  برون رانــد  x و ســرعت  t0، دورافــت  صفــر 

می شــود]2۰[:

t)t0,x(=                                                                 )1(

ــی  ــن مربع ــه ی میانگی ــرعت ریش ــتفاده از س ــا اس ــه )v )t0 ب در حالی ک
ــان  ــت. زم ــده اس ــن زده ش ــاف تخمی ــه ای ص ــط الی ــرای محی )rms( ب
 t0 ــر ــت صف ــان دوراف ــت x و زم ــال در دوراف ــد نرم ــح برون ران تصحی

ــود ]2۰[: ــد ب ــه ی-2 خواه ــق رابط طب

  ΔtNMO=t)t0,x(-t0 =                            )2(

ــف    ــر مختل ــا مقادی ــه، ب ــه نمون ــه ب ــورت نمون ــوم به ص ــح مرس تصحی
ــرزه  ــف t0 در ردل ــر مختل ــا مقادی ــف ب ــای مختل ــرای نمونه ه ΔtNMO ب
ــر  ــک، مقادی ــک موج ــای درون ی ــن نمونه ه ــود. بنابرای ــال می ش اعم
مختلفــی از تصحیــح را تحمــل می کننــد کــه باعــث آشــفتگی خواهــد 

ــد ]2۰[. ش
شــکل-1 آشــفتگی ردلرزه هــای دورافــت محــدود را بــرای یــک 
نمونــه ی ســاده بــا دو پدیــده ی بازتابــی R1 و R2 نشــان می دهــد. 
ــول  ــادل ط ــن مع ــن دو خط چی ــر بی ــت صف ــی در دوراف ــه ی زمان فاصل
موجــک اســت. در اینجــا ســرعت تصحیــح برون رانــد نرمــال از تحلیــل 
ســرعت semblance درنظــر گرفتــه شــده اســت. بــرای یــک پدیــده ی 
ــا افزایــش دورافــت شــدیدتر می شــود. بیشــترین  ــی، کشــیدگی ب بازتاب
کشــیدگی در محــل تقاطــع هذلولی هــای بازتابــی اتفــاق می افتــد. بعــد 
ــد نرمــال مرســوم باعــث معکــوس  از نقــاط متقاطــع، تصحیــح برون ران
شــده،  معکــوس  موجک هــای  ایــن  می گــردد.  موجــک  شــدن 
ــت،  ــه دوراف ــبت ب ــه نس ــل دامن ــرعت، تحلی ــل س ــارش، تحلی ــه برانب ب
ــه اطالعــات دورافت هــای  ــی کــه ب ــه و ســایر روش های ــری نوف جلوگی
طوالنــی نیــاز دارنــد، آســیب می رســاند. به عــالوه، مقادیــر نمونــه بایــد 
ــی به وجــود آمــده توســط کشــیدگی های  ــرای پرکــردن جاهــای خال ب

ــود ]2۰[. ــی ش ــاوت، درون یاب متف
تنهــا نمونه هــای دورافــت صفــر، شــکل موجــک را قبــل و بعــد از 
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ــیدگی  ــه ی کش ــت، درج ــش دوراف ــا افزای ــد. ب ــظ می کنن ــح حف تصحی
افزایــش می یابــد. پدیده هایــی کــه در عمــق کمتــر قــرار دارنــد نســبت 
می کننــد.  تحمــل  بیشــتری  کشــیدگی  عمیق تــر،  پدیده هــای  بــه 
ــای  ــد و نمونه ه ــاق می افت بیشــترین کشــیدگی در نقطــه ی برخــورد اتف

بعــد از آن معکــوس شــده اند.

 Matching-Pursuit روش  با  نرمال  برون راند  تصحیح   -2
)MPNMO(

تصحیــح برون رانــد نرمــال مرســوم کــه به صــورت نمونــه بــه نمونــه روی 
ــفتگی  ــی و آش ــوای فرکانس ــش محت ــث کاه ــود باع ــال می ش داده اعم
 λρ-μρ ،دامنــه در میــان کشــیدگی و در نتیجــه ســبب کاهــش وضــوح
ــردد.  ــز می گ ــوت )AVAz 8( نی ــت و آزیم ــا دوراف ــه ب ــرات دامن و تغیی
جهــت جلوگیــری از ایجــاد کشــیدگی در دورافت هــای بــزرگ از 
اســتفاده می شــود.   Matching-Pursuit نرمــال  برون رانــد  تصحیــح 
بــرای ممانعــت از کشــیدگی، روش MPNMO به صــورت موجــک بــه 

ــردد ]2۰[. ــال می گ ــک اعم موج
بــدون  پدیده هــای   ،MPNMO کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ــد ]2۰[. ــد می کن ــاد تولی ــی زی ــوح زمان ــا وض ــای ب ــیدگی و داده ه کش
ــوان به شــکل رابطــه ی-3  ــرزه ی تصحیح نشــده ی )d)t را می ت یــک ردل

:]2۰[ نوشت 
d)t(=r)t(*w)t(+ n)t(                                                                )3(

کــه )t(r ســری بازتــاب، )t(w موجــک و )n)t نوفــه اســت. ایــن تئــوری 
ــر اســاس  ــد ب ــال می توان ــد نرم ــح برون ران ــد کــه تصحی پیشــنهاد می کن
ــی  ــد روی پدیده هــای بازتاب ــا اعمــال برون ران ــه موجــک، ب موجــک ب
)t(r نســبت بــه نمونه هــای داده )d)t انجــام شــود. نکتــه ی قابل توجــه در 
ــی  ــای بازتاب ــای پدیده ه ــب ترین موجک ه ــاب مناس ــن روش، انتخ ای
ــن  ــه ای ــوان ب ــک می ت ــذاری موج ــم جاگ ــک الگوریت ــا ی ــه ب ــت ک اس

هــدف رســید ]2۰[.
داده هــای ورودی شــامل مجموعه هــای نقطــه ی بازتابــی مشــترک 
پیــش از برانبــارش مهاجــرت داده شــده ی زمانــی )d)t,xn اســت کــه بــا 
ــال  ــد نرم ــح برون ران ــک تصحی ــرت، ی ــرعت مهاج ــع س ــتفاده از تاب اس

نمودارهــای نشــان دهنده ی تصحیــح برون رانــد نرمــال رایــج 1
بــرای دو پدیــده ی بازتابــی )R1 و R2( اســت ]20[. )الــف( قبــل 

ــال ــد نرم ــح برون ران ــد از تصحی )ب( بع

2
 تصحیــح NMO بــدون کشــیدگی؛ مراحــل انجــام کار بــر اســاس 
روش تجزیــه ی موجــک Matching-Pursuit اســت کــه تصحیــح 
به جــای نمونــه بــه نمونــه، بــر اســاس موجــک بــه موجــک اســت 

.]20[
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ــت  ــه xn دوراف ــی ک ــت. در حال ــده اس ــال ش ــوس روی آن اعم معک
شــامل  داده ی خروجــی  اســت.  جــاری  مقاطــع  در  nام  ردلــرزه ی 
مقاطــع تصحیح شــده ی )MPNMO dMPNMO )t0,xn، مقاطــع مــدل 
مقاطــع  بیــن  اختــالف  یــا  باقیمانــده  و   dmod )t,xn( تصحیح نشــده 
ــه ی  ــا انتخــاب معادل مــدل تصحیح نشــده و اصلــی )dres )t,xn اســت. ب
ــاز  ــد آغ ــی(، فرآین ــا غیرهذلول ــی ی ــب )هذلول ــی مناس ــیر بازتاب زمان س
یــا  شــده و ســپس مجموعــه ای از موجک هــای آنالیتیــک ریکــر 
ــکل-2  ــه ی کار در ش ــل ادام ــود. مراح ــه می ش ــر گرفت ــت درنظ مورل

ــت ]2۰[. ــده اس ــان داده ش نش

3- اعمال MPNMO بر داده های مصنوعی و واقعی
بـرای نمایـش نتایـج MPNMO، نمـودار مراحـل کاری ارائـه شـده در 
شـکل-3-الف  می شـود.  اعمـال  مصنوعـی  نمونه هـای  روی  شـکل-2 
 t0 24۰۰ در زمان ms-1 مقطعـی شـامل یـک رویـداد بازتابـی بـا سـرعت
برابـر ۰/4 ثانیـه را نشـان می دهـد. در ایـن ورداشـت بـرای تولیـد مقاطـع 
مصنوعـی، از یـک موجـک ریکـر بـا فرکانس غالـب 3۰ هرتز اسـتفاده 
شـده اسـت. محـدوده ی دورافت هـا 3۰۰۰-۵۰ متر با فاصلـه ی میانی ۵۰ 
متر اسـت. شـکل-3-ب ورداشـت تصحیح شـده به روش NMO مرسوم 
را نشـان می دهـد. در ایـن شـکل تغییـر شـکل موجـک در دورافت های 
زیاد کاماًل مشـخص بوده و با بیضی نشـان داده شـده است. شکل- 3-ج 

روش MPNMO را نشـان می دهـد.
نرمـال  برون رانـد  بـه روش  برانبارش شـده  ردلـرزه ی  سـه  شـکل-4  در 
مرسـوم، روش MPNMO و ردلـرزه ی مربـوط به دورافت ۵۰ متر نشـان 
داده شـده اسـت. تفـاوت در دامنـه ی موجـک و فرکانـس غالـب آن 
کامـاًل مشـهود اسـت. بـراي مقایسـه ی ایـن دو روش تصحیـح، از طیف 

دامنه اسـتفاده شـده اسـت.
شـکل-۵ طیـف دامنه ی سـه ردلـرزه ی برانبارش شـده بـه روش برون راند 
نرمـال مرسـوم، روش MPNMO و ردلـرزه ی دورافـت ۵۰ متـر مربـوط 
بـه شـکل هاي-4و3 را نشـان مي دهـد. در ایـن شـکل تفاوت هـاي نتایـج 
دو روش قابل مشـاهده اسـت. کاهـش فرکانـس به علـت اعمـال تصحیح 
برون رانـد نرمـال مرسـوم در طیـف دامنـه ی ردلـرزه ی برانبارش شـده ی 

تصحیح NMO مشـخص اسـت.
مــدل بعــدی کــه در شــکل-6-الف نشــان داده شــده شــامل ســه 
در  را  یکدیگــر  دوم  و  اول  پدیده هــای  اســت.  بازتابــی  پدیــده ی 
دورافــت میانــی قطــع کرده انــد. شــکل-6-ب نتایــج تصحیح شــده 
ــد.  ــان می ده ــوم نش ــال مرس ــد نرم ــم برون ران ــتفاده از الگوریت ــا اس را ب
ــده اند؛  ــیدگی ش ــار کش ــاد دچ ــای زی ــا در دورافت ه ــه ی پدیده ه هم
گرفته انــد.  قــرار  مســتطیل  در  کــه  پدیده هایــی  به خصــوص 
افزایــش  را  موجــک  تکرارهــای  متقاطــع،  زمان ســیر  منحنی هــای 
بیضــی مشــخص شــده اند. در  بــا  می دهنــد کــه در شــکل- 6-ب 
مقابــل، الگوریتــم MPNMO، موجک هــا را در طــول تصحیــح حفــظ 
ــد )شــکل- 6-ج(. در شــکل-6-ج پدیده هــای داخــل مســتطیل  می کن

ــد. ــری دارن ــرژی کمت ــا ان ــایر دورافت ه ــه س ــبت ب نس
ابتـدا  مرسـوم،   NMO بـه  نسـبت   MPNMO کیفیـت  سـنجیدن  بـرای 
طیف هـای پدیده هـای تصحیح شـده برای پنـج دورافت مختلف مقایسـه 
می شـوند. بـرای NMO مرسـوم، هنگامی کـه دورافـت به سـمت نقطـه ی 

3
)الــف( مقطــع مصنوعــی بــا تــک رویــداد بازتابــی بــا ســرعت 
تصحیح شــده  )ب(  ثانیــه   0/4 زمــان  در   2400 ms-1

ــه روش  ــد نرمــال مرســوم )ج( تصحیح شــده ب ــه روش برون ران ب
MPNMO
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پاییـن  اول و دوم فرکانـس  پدیده هـای  تقاطـع مـی رود در طیف هـای 
می آیـد )شـکل-۷-الف و ب(. بـا افزایـش دورافـت در طیـف پدیده ی 
اسـت  پیوسـته تر  پاییـن،  فرکانـس  به سـمت  جابجایـی  سـوم،  بازتابـی 
امـا در دورافت هـای دور کشـیدگی را نشـان می دهـد )شـک- ۷-ج(. 

همان طـور کـه در شـکل- 8 مشـخص اسـت طیف هـای این سـه پدیده با 
MPNMO بهتـر حفـظ شـده اسـت.

مراحـل کار نشـان داده شـده در شـکل-2 روی مقطـع نقطـه ی میانـی 
 MPNMO نتایـج تصحیـح  مشـترک )شـکل-9-الف( اعمـال شـده و 
داده هـای  بـا  نتایـج  هنگامی کـه  می شـود.  مشـاهده  شـکل-9-ج  در 
تصحیح شـده بـه روش NMO مرسـوم )شـکل-9-ب( مقایسـه می شـود 
می تـوان دریافـت کـه MPNMO کشـیدگی را در دورافت هـای زیاد و 
کم عمـق، کاهـش می دهـد. این داده هـای تصحیح شـده می تواننـد برای 
 λρ-μρ و وارون سـازی )AVAz( بهبـود ثبـات دامنه نسـبت بـه آزیمـوت

شوند. اسـتفاده 
)خطـوط   ۵۰۰m دورافـت  ردلرزه هـای  طیف هـای  شـکل-1۰-الف 
آبی رنـگ( و ۵۰۰۰m )خطـوط بنفـش( بعـد از تصحیـح NMO رایج و 
شـکل-1۰-ب بعـد از تصحیـح MPNMO را نشـان می دهـد. همان طور 
شـکل-1۰-الف  بـه  نسـبت  شـکل-1۰-ب  در  می شـود  مشـاهده  کـه 

4
)الــف( ردلــرزه ی دورافــت 50 متــر )ب( ردلــرزه ی برانبــارش 
 شــده بعــد از تصحیــح NMO )ج( ردلــرزه ی برانبــارش  شــده 

MPNMO بعــد از تصحیــح

)الــف( طیــف دامنــه ی موجــک در بزرگ تریــن دورافــت ورداشــت 5
شــکل-3 بــرای دو روش تصحیح NMO و MPNMO و مقایســه ی 
آنهــا بــا طیــف دامنــه ی موجــک مربــوط بــه دورافــت 50 متــر )ب( 
ــرای دو  ــکل-4 ب ــده ی ش ــرزه ی برانبارش ش ــه ی ردل ــف دامن طی
روش تصحیــح NMO و MPNMO و مقایســه ی آنهــا بــا طیــف 

دامنــه ی ردلــزره ی مربــوط بــه دورافــت 50 متــر
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طیف هـا تطابـق بهتـری دارنـد.

3-1- محدودیت ها
ــی  ــع را به طورتقریبـ ــای متقاطـ ــوان پدیده هـ در روش MPNMO می تـ

بـــه کار بـــرد امـــا ممکـــن اســـت اثـــرات مصنوعـــی دامنـــه ی تولیـــد 
شـــده توســـط آنهـــا بـــه مراحـــل بعـــدی AVO و وارون ســـازی پیـــش 
ــاند. موقعیـــت مناســـب t0 ممکـــن اســـت  از برانبـــارش آســـیب برسـ
ـــت  ـــا کیفی ـــای رادون ب ـــا تبدیل ه ـــل MPNMO ب ـــوم کام ـــد مفه نیازمن

6
در  بازتابــی  رویــداد  ســه  بــا  مصنوعــی  مقطــع  )الــف( 
زمان هــای 0/2 ثانیــه، 0/4 ثانیــه و 1/3 ثانیــه به ترتیــب 
2400 )ب( تصحیح شــده  بــا ســرعت های 2000 ،2300 و 
تصحیح شــده  )ج(  مرســوم  نرمــال  برون رانــد  بــه روش 

MPNMO بــه روش 
7

 NMO بــه روش  تصحیح شــده  مقاطــع  بــرای  طیف هــا 
مرســوم؛ )الــف( اولیــن )ب( دومیــن )ج( ســومین پدیــده ی 

شــکل-6-ب در  تصحیح شــده 
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8
MPNMO؛  بــه روش  بــرای مقاطــع تصحیح شــده  طیف هــا 
پدیــده ی  ســومین  )ج(  دومیــن  )ب(  اولیــن  )الــف( 

شــکل-6-ج در  تصحیح شــده 
9

مقطــع  یــک  روی   MPNMO )ج(  و   NMO )ب(  اعمــال 
مهاجــرت داده شــده ی زمانــی پیــش از برانبــارش )الــف( یکــی 

از میادیــن هیدروکربنــی جنــوب ایــران

بـــاال باشـــد ]2۰[.

نتیجه گیری
 تصحیحـــات رایـــج NMO، کشـــیدگی را در دورافت هایـــی نشـــان 
می دهنـــد کـــه رابطـــه ی زیـــادی بـــا عمـــق پدیـــده ی بازتابـــی دارنـــد.

ـــرزه ای را  ـــی داده هـــای ل ـــا کیفیـــت زمان  کشـــیدگی NMO، وضـــوح ی
ـــد. ـــفته می کن ـــرزه ای را آش ـــک ل ـــکل موج ـــش داده و ش کاه

 تصحیـــح برون رانـــد Matching-Pursuit بـــر اســـاس موجـــک بـــه 
موجـــک اســـت کـــه میـــزان کشـــیدگی را کاهـــش داده، از تکـــرار 
ـــد. ـــود می بخش ـــی را بهب ـــوح زمان ـــد و وض ـــری می کن ـــک جلوگی موج

 MPNMO بـا کاهش کشـیدگی، شـکل موجـک را بـرای پدیده های 
بازتابـی در طـول محـور دورافـت بهبـود می بخشـد. در نتیجـه داده هایی 
کـه در دورافت هـای خیلی زیـاد قرار دارند برای λρ-μρ و وارون سـازی 

AVAz در دسـترس بـوده و بهتـر عمـل می کنند. 
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10MPNMO )ب( رایج NMO تصحیح )خطوط بنفش( بعد از )الف( 5000m و )500 )خطوط آبی رنگm طیف های ردلرزه های دورافت


