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حذف بازتاب های چندگانه و درون یابی  داده های لرزه ای با استفاده از 
تبدیل رادون با وضوح باال 
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در پـردازش داده هـای لـرزه ای، به دالیـل گوناگـون ازجملـه جدایـش نوفـه از سـیگنال، داده هـا بـا 
اسـتفاده از تبدیل هـای مختلـف بـه حوزه هـای دیگـری بـرده می شـوند. تبدیـل رادون یکـی  از ایـن 
می تـوان  و  می کنـد   تصویـر  زمان- انحنـا  یـا  زمان- کنـدی  حـوزه  بـه  را  داده هـا  کـه  تبدیل هاسـت 
امـا  کـرد.  جـدا  یکدیگـر  از  را  رخدادهـا  رادون،  حـوزه  در  برون رانـد  اختـالف  از  اسـتفاده  بـا 
محدودیت هـای زیـادی  ازجملـه دهانـه محـدود باعـث وجـود اثـرات مصنوعـی در حـوزه رادون و 
پاییـن آمـدن قـدرت تفکیـک می شـوند. گذاشـتن قیـد تنکـی بـر مـدل رادون راه حل مناسـبی جهت 
حـل ایـن مشـکل اسـت. در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از اپراتور هـای تقریـب بـه حـل تابـع هزینـه دارای 
منظم سـاز نـرم1 به منظـور بـه دسـت آوردن حـوزه رادونـی بـا وضـوح بـاال می پردازیـم. ازآنجایی که 
جـدا کـردن ضرایـب بازتاب هـای چندگانـه از اولیـه و همچنیـن درون یابـی  داده هـای لـرزه ای نیاز به 
یـک حـوزه رادون تنـک دارد، می توان از روش معرفی شـده بدین منظور اسـتفاده کـرد. نتایج حاصل 

از داده هـای مصنوعـی و واقعـی کارایـی روش پیشـنهادی را نشـان می دهـد.

تبدیــل رادون1 ]1[ از ابزار هــای پــردازش داده هــای لــرزه ای اســت کــه 
ــورد اســتفاده  ــدا کــرده و م ــادی پی ــای زی ــر کاربرد ه در ســال های اخی
صنعــت قــرار گرفتــه اســت. ایــن تبدیــل یــک تبدیــل انتگرالــی اســت 
ــری را انجــام داده  ــر روی مســیر های مشــخصی  عمــل انتگرال گی کــه ب
و بــا توجــه بــه نــوع مســیر بــه انــواع مختلــف تبدیــل رادون هــای خطــی ، 
تبدیــل  بیــن،  ایــن  ســهموی و هذلولــی تقســیم بندی می شــود. در 
ــان  ــتقل از زم ــای مس ــته تبدیل ه ــهموی در دس ــی  و س ــای خط رادون ه
ــرار  ــان ق ــه زم ــی درگــروه تبدیل هــای وابســته ب ــل رادون هذلول و تبدی
ــئله  ــل مس ــتگی کرن ــدم وابس ــه ع ــه ب ــا توج ــن رو، ب ــد]2[. ازای می گیرن
تبدیل هــای رادون خطــی  و ســهموی بــه زمــان، می تــوان این گونــه 
ــس به صــورت  ــرای هــر تک فرکان ــس و ب تبدیل هــا را در حــوزه فرکان
مجــزا حــل کــرد کــه باعــث حــل ســریع ایــن مســئله می شــود، 
زمــان  بــه  وابســتگی  به دلیــل  هذلولــی  رادون  تبدیــل  درحالی کــه 
ــر  ــه منج ــردد ک ــرا گ ــبه و اج ــان محاس ــوزه مکان- زم ــد در ح می بای
ــا توجــه بــه ایــن مشــخصه، تاکنــون  بــه زمان گیــر بــودن آن می شــود. ب
تبدیــل رادون ســهموی مــورد ترجیــح صنعــت بــوده و به عنــوان ابــزاری 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــول م ــورد قب م
ــواع مختلــف تبدیل هــای  ــرای ان ــوان ب ــی را می ت کاربرد هــای گوناگون
رادون برشــمرد ]3[،]4[،]5[ امــا محدودیت هایــی  در ایــن تبدیــل وجــود 
دارد کــه می بایــد قبــل از اســتفاده برطــرف گردنــد. عملگــر ایــن تبدیــل 
برخــالف ســایر تبدیل هــای مــورد اســتفاده از قبیــل تبدیــل فوریــه و یــا 
تبدیــل موجــک متعامــد نبــوده و در نتیجــه، تصویــر بــه حــوزه مــدل و 

برگردانــدن آن بــه حــوزه داده بــدون از دســت دادن دامنــه امکان پذیــر 
نیســت. از طرفــی ، محــدود بــودن طــول خــط برداشــت، گسســته بــودن 
داده بــرداری، عــدم وجــود داده در برخــی  از گیرنده هــا، گسســته بــودن 
ــرات  ــود اث ــث وج ــه باع ــتند ک ــی هس ــه عوامل ــان ازجمل ــرعت و زم س
مصنوعــی ناشــی  از دورافت هــای دور و نزدیــک و همچنیــن دگرنامــی  
شــده، قــدرت تفکیــک حــوزه رادون را کاهــش می دهــد]6[. گذاشــتن 
قیــد تنکــی2  بــر فضــای رادون روشــی  مناســب جهــت برطــرف 
کــردن مشــکل وضــوح کــم ناشــی  از دگرنامــی، دهانــه محــدود، 
نبــود ردلــرزه در بعضــی  مکان هــا و یــا نوفــه اســت ]7[. روش هــای 
به دســت آوردن حــوزه  و  بــردن وضــوح  بــاال  به منظــور  مختلفــی  
رادون تنــک معرفــی  شــده اند. نخســتین بــار تورســن و کلربــوت ]8[ بــا 
اســتفاده از منظم ســازی در حــوزه مکان- زمــان یــک تبدیــل رادون 
ــتفاده از  ــا اس ــچ ]9[ ب ــاچی و الری ــد. س ــاال را معرفی کردن ــوح ب ــا وض ب
ــک در  ــل رادون تن ــت آوردن تبدی ــه به دس ــق ب ــکی موف ــه چلس تجزی
حــوزه فرکانــس شــدند. کــری ]10[ از روشــی  مشــابه و بــا مقیــد کــردن 
تنکــی در راســتاهای انحنــا و زمــان حــوزه رادون تفکیــک بــاال را ارائــه 
کــرد. ســاچی و پرســانی ]11[ از گرادیــان مــزدوج در حــوزه فرکانــس 
ــتند.  ــره جس ــهموی به ــل رادون س ــک تبدی ــریع و تن ــل س ــور ح به منظ
ــه  ــته ب ــای وابس ــت آوردن وزن ه ــا به دس ــز ب ــکاران ]12[ نی ــن و هم هرم
فرکانــس بــرای مــدل، یــک تبدیــل رادون بــدون دگرنامــی را پیشــنهاد 
کردنــد. محققــان دیگــری نیــز روش هایــی  را به منظــور بهبــود کیفیــت 

ــد]13[،  ]14[. ــه کار برده ان ــوزه رادون ب ح
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اِعمـــال قیـــد تنکـــی بـــر فضـــای رادون منجـــر بـــه افزایـــش قـــدرت 
ــون  ــای گوناگـ ــه کاربرد هـ ــه و در نتیجـ ــظ دامنـ ــک آن و حفـ تفکیـ
حـــذف  رادون  تبدیـــل  کاربرد هـــای  مهم تریـــن  از  می شـــود.  آن 
ـــه  ـــان داد ک ـــن]17[ نش ـــت]15[، ]16[. همپس ـــه اس ـــای چندگان بازتاب ه
رخداد هـــای هذلولـــی شـــکل پـــس از اعمـــال تصحیـــح برون رانـــد3 
تقریبـــی از یـــک ســـهمی خواهنـــد بـــود و می تـــوان از تبدیـــل 
ـــک  ـــدل رادون تن ـــک م ـــتن ی ـــا داش ـــرد. ب ـــتفاده ک ـــهموی اس رادون س
می تـــوان ضرایـــب بازتاب هـــای چندگانـــه را بـــدون آســـیب زدن 
ــذف  ــترک حـ ــی مشـ ــه میانـ ــع نقطـ ــه از مقاطـ ــای اولیـ ــه بازتاب هـ بـ
کـــرد. همچنیـــن، برگردانـــدن یـــک مـــدل رادون تنـــک بـــه فضـــای 
ـــا بازســـازی  ـــداد و ی ـــک رخ ـــه ی ـــی گســـترش دهان ـــه معن ـــان ب مکان-زم

ــت]18[. ــای داده اسـ ــر در فضـ ــای صفـ ردلرزه هـ
در ایــن مقالــه ابتــدا بــه تعریــف مســئله تبدیــل رادون ســهموی پرداختــه 
ــم.  ــه حــل تنــک آن می پردازی ــا اســتفاده از عملگر هــای تقریــب4 ب و ب
ســپس، بــا اعمــال روش معرفی شــده بــر روی داده هــای مصنوعــی 
و واقعــی، کارایــی آن را بــر روی حــذف بازتاب هــای چندگانــه و 

ــم. ــی می کنی ــا بررس ــازی ردلرزه ه ــن بازس همچنی

1- تبدیل رادون سهموی
یـک رخـداد هذلولی شـکل با زمـان رفـت و برگشـت در دورافت صفر  
t0 و دورافـت h اگـر تحـت تصحیـح برون رانـد قرارگیـرد، معـادل یک 

سـهمی بـا رابطـه زیر خواهـد بود:
  )1(

در ایـن رابطـه  انحنا و vr سـرعت اسـت. بنابرایـن، مقاطع نقطه 
میانـی مشـترک را پـس از تصحیح برون رانـد می توان یـک برهم نهی  از 

رخدادهای سـهموی شـکل دانست:
  

)2(

کـه  بیان کننـده ورداشـت نقطـه میانـی مشـترک بـا N ردلـرزه 
و  نیـز مـدل رادون اسـت. پارامتـر انحنـا رادون نیـز بـه صـورت 
 قابـل تعریـف اسـت. اگـر از رابطـه 

)2( تبدیـل فوریـه گرفتـه شـود، به صـورت زیـر درخواهـد آمـد:

     )3(

ــرای  همان طــور کــه مشــخص اســت، می تــوان محاســبه رابطــه )3( را ب
ــل  ــه ح ــر ب ــه منج ــام داد ک ــزا انج ــورت مج ــس به ص ــک فرکان ــر ت ه
ــوان به صــورت  ســریع تر آن خواهــد شــد. مســئله تبدیــل رادون را می ت

ماتریســی بــه شــکل  بازنویســی کرد کــه L عملگر 
ــود. محاســبه  ــی آن خواهــد ب ــل رادون و LT عملگــر الحاق پیشــرو تبدی
ضرایــب رادون m از روی داده d مســتلزم حــل یــک مســئله معکــوس 
ــدا کــردن مــدل رادون می بایســت یــک  ــد وضــع اســت. به منظــور پی ب
تابــع هزینــه5 تعریــف شــود کــه می تــوان آن را به صــورت زیــر در نظــر 

گرفــت:
                                  )4(

جملــه اول ایــن تابــع، کنترل کننــده میــزان اختــالف داده بازسازی شــده 
از روی مــدل به دســت آمــده و داده مشــاهده شــده در صــورت وجــود 
نوفــه گوســی اســت. جملــه دوم، بیان کننــده قیــدی اســت کــه بــر روی 
یــک  آوردن  به دســت  به منظــور  می شــود.  اعمــال  مــدل  ضرایــب 
ــاال، مــدل  ــا وضــوح ب ــا کمتریــن ضرایــب غیرصفــر و ب حــوزه رادون ب
تنــک رادون، قیــد اعمــال شــده بــر روی بــردار مــدل، منظم ســاز نــرم  1 

خواهــد بــود.

2- حل تنک تبدیل رادون
همانطــور کــه اشــاره شــد، به منظــور به دســت آوردن یــک مــدل 
ــه )4(  ــده در رابط ــان ش ــه بی ــع هزین ــد تاب ــاال می بای ــوح ب ــا وض رادون ب
ــتق پذیر  ــه مش ــن رابط ــه دوم ای ــه جمل ــا از آنجایی ک ــود، ام ــه ش کمین
نیســت، ایــن کار ســاده نخواهــد بــود و می بایــد از عملگــر تقریــب ایــن 
تابــع به منظــور به دســت آوردن جــواب مــورد نظــر اســتفاده کــرد]19[، 
ــان  ــا نش ــد f2 را ب ــع مانن ــک تاب ــب ی ــر تقری ــر عملگ ]20[. اگ
دهیــم، بــا توجــه بــه خاصیــت نقطــه ثابــت6 می تــوان رابطــه  تکــرار زیــر 

ــت]19[: ــواب داش ــه ج ــت یابی  ب ــور دس را به منظ

  )6(

کــه  طــول گام در مرحلــه nام اســت. بــا توجــه بــه رابطــه )4(  
توابــع f1 و f2 بــه ترتیــب و  خواهنــد بــود. عملگــر تقریــب 

الگوریتم مورد استفاده برای حل رابطه  )4(1
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ــه  ــا توجــه ب ــود]20[. ب ــرم خواهــد ب ــرم 1، آســتانه گذاری ن منظم ســاز ن
روابــط مطــرح شــده، می تــوان الگوریتــم زیــر را جهــت حــل مســئله و 
ــرد: ــتفاده ک ــهموی اس ــل رادون س ــک تبدی ــدل تن ــت آوردن م به دس
در ایـن مقالـه از یـک عملگـر تقریـب کلـی که بـه ازای مقادیـر مختلف 
پارامتر هـای آن، عملگر هـای تقریـب مرسـوم را معادل سـازی خواهـد 

کرد،  اسـتفاده شـده اسـت]21[:

 )7(
 

در ایـن رابطـه  حـد آسـتانه گذاری اسـت و بـه ازای مقادیـر مختلـف 
r وp معـادل توابـع تقریـب منظم سـاز های مرسـوم خواهـد بـود. به عنوان 
مثـال بـه ازای r=-1 و p=1 معـادل آسـتانه گذاری نـرم کـه تابـع تقریـب 

نـرم 1 اسـت، خواهد شـد.
ــده از  ــت آم ــوزه رادون به دس ــد، ح ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک همانط
ــرات مصنوعــی و دگرنامــی  ــل مختلــف دچــار اث روش مرســوم به دالی
ــکالت را  ــن مش ــد ای ــدل می توان ــر م ــی ب ــد تنک ــتن قی ــت و گذاش اس
ــی  ــی کارای ــور بررس ــرد. به منظ ــاال بب ــک را ب ــدرت تفکی ــرف و ق برط
ــد  ــوزه رادون، چن ــوح ح ــردن وض ــاال ب ــده در ب ــرح ش ــم مط الگوریت
ســهمی بــا برون رانــد یکســان در زمان هــای مختلــف تولیــد  شــده و در 

شــکل-1 نشــان داده شــده اســت.
ــده از حــل مســتقیم رابطــه )3(، شــکل-1  ــدل رادون به دســت آم در م
ــه  ــک ک ــای دور و نزدی ــی از دورافت ه ــی ناش ــرات مصنوع ــط، اث وس
به صــورت پخــش انــرژی در راســتاهای افقــی و مــورب خــود را نشــان 
داده انــد و همچنیــن دگرنامــی قابــل مشــاهده اســت. حــوزه رادون تنــک 
بــا اســتفاده از روش مطــرح شــده، محاســبه و در شــکل -1راســت نشــان 
ــه  داده شــده اســت. همانطــور کــه مشــخص اســت، ضرایــب مربــوط ب
ــل  ــده، قاب هــر کــدام از رخداد هــا در حــوزه رادون تنــک به دســت آم
تفکیــک اســت. اثــرات مصنوعــی ناشــی  از دورافت هــای دور و نزدیک 
ــب  ــا ضرای ــود و تنه ــاهده نمی ش ــوزه رادون مش ــی در ح ــا دگرنام و ی
ــن موضــوع  ــا وجــود دارد. ای ــه هــر یــک از رخداد ه ــوط ب ــرژی مرب ان
به خصــوص در جــدا کــردن و تضعیــف بازتاب هــای چندگانــه از 

اولیــه  بــا اســتفاده از ایــن تبدیــل حائــز اهمیــت اســت.

3- تضعیف بازتاب های چندگانه
همان طـــور کـــه نشـــان داده شـــد، پـــس از تصحیـــح برون رانـــد 
می تـــوان ورداشـــت های نقطـــه میانـــی مشـــترک را بـــا اســـتفاده 
از تبدیـــل رادون ســـهموی تقریـــب زد. از آنجایی کـــه برون رانـــد  
بازتاب هـــای اولیـــه  و چندگانه هـــا پـــس از تصحیـــح برون رانـــد 
ـــدا  ـــر ج ـــوزه رادون از یکدیگ ـــا را در ح ـــوان آنه ـــت، می ت ـــاوت اس متف

الگوریتم مطرح شده در به دست آوردن مدل تنك حوزه 1 عملکرد 
رادون سهموی. سمت چپ( چند سهمی كه در راستای  محور زمان 
فاصله زمانی  آنها افزایش می یابد. وسط( حوزه رادون به دست آمده 
از روش معمول. راست( حوزه رادون به دست آمده از روش مطرح 

شده. 

تضعیف بازتاب های چندگانه از روی داده مصنوعی. الف( ورداشت 2
نقطه میانی مشترک مصنوعی پس از تصحیح برون راند. ب( حوزه 
رادون به دست آمده با استفاده از روش مرسوم. ج( حوزه رادون 
تنك به دست آمده با استفاده از روش مطرح شده. د( داده اولیه  
جدایش  از  شده  بازسازی  چندگانه  بازتاب های  تضعیف  از  پس 

ضرایب آنها در حوزه رادون تنك.

ورداشت 3 الف(  واقعی.  داده  روی  از  چندگانه  بازتاب های  تضعیف 
حوزه  برون راند.ب(  تصحیح  از  پس  واقعی  مشترک  میانی  نقطه 
شده.ج( مطرح  روش  از  استفاده  با  آمده  دست  به  تنك  رادون 

بازتاب های چندگانه بازسازی شده حاصل از جدایش ضرایب آنها 
در حوزه رادون تنك.د( داده حاصل از اختالف مقاطع )الف( و )ج(.
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کـــرد امـــا ایـــن امـــر نیازمنـــد حـــوزه رادونـــی بـــا تفکیـــک باالســـت 
تـــا جدایـــش ضرایـــب چندگانه هـــا بـــه ضرایـــب بازتاب هـــای اولیـــه  
ـــس  ـــی مشـــترک مصنوعـــی پ ـــک ورداشـــت نقطـــه میان ـــد. ی آســـیب نزن
ــان داده شـــده اســـت.  از تصحیـــح برون رانـــد در شـــکل-2-الف نشـ
ـــا اســـتفاده از رابطـــه )3(، محاســـبه  ـــه روش معمـــول، ب حـــوزه رادون آن ب
و در شـــکل-2-ب آورده شـــده اســـت. از آنجایی کـــه تصحیـــح 
برون رانـــد بـــا اســـتفاده از ســـرعت بازتاب هـــای اولیـــه  صـــورت 
ــای  ــا دارای انحنـ ــن رخدادهـ ــح، ایـ ــس از تصحیـ ــت، پـ ــه اسـ گرفتـ
ــی رود  ــار مـ ــه انتظـ ــور کـ ــن، همان طـ ــود و بنابرایـ ــد بـ ــر خواهنـ صفـ
ــه   ــای اولیـ ــب بازتاب هـ ــت، ضرایـ ــخص اسـ ــکل-2-ب مشـ و در شـ
ــا  ــب چندگانه هـ ــش ضرایـ ــا، جدایـ ــد. امـ ــر روی q=0 قرارگرفته انـ بـ
ــا  ــب رادون اولیه هـ ــه ضرایـ ــیب زدن بـ ــدون آسـ ــت بـ ــن حالـ در ایـ
ـــتفاده از روش  ـــا اس ـــاال ب ـــک ب ـــوزه رادون تفکی ـــت. ح ـــر نیس امکان پذی
معرفـــی  شـــده محاســـبه و در شـــکل-2-ج نشـــان داده شـــده اســـت. 
از آنجایی کـــه قـــدرت تفکیـــک در ایـــن حـــوزه افزایـــش یافتـــه 
بازتاب هـــای چندگانـــه را  به راحتـــی  می تـــوان ضرایـــب  اســـت، 
بـــدون آســـیب زدن بـــه ضرایـــب مربـــوط بـــه رخداد هـــای اولیـــه از 
هـــم متمایـــز کـــرد. ســـپس، می تـــوان تنهـــا بـــا اســـتفاده از ضرایـــب 
ـــکان- ـــوزه م ـــا را در ح ـــه، آنه ـــای چندگان ـــه بازتاب ه ـــوط ب رادون مرب
ـــه یـــک  ـــه  ب ـــس از کـــم کـــردن از مقطـــع اولی ـــان بازســـازی کـــرد و پ زم
ــه   ــای اولیـ ــکل از بازتاب هـ ــترک متشـ ــی مشـ ــه میانـ ــت نقطـ ورداشـ

یافت )شـــکل-2-د(.  دســـت 
کارکـــرد الگوریتـــم معرفـــی  شـــده بـــر روی یـــک داده واقعـــی نیـــز 
ــی  ــه میانـ ــت نقطـ ــک ورداشـ ــت. یـ ــه اسـ ــی قرارگرفتـ ــورد بررسـ مـ
مشـــترک دریایـــی  در شـــکل 3-الـــف پـــس از تصحیـــح برون رانـــد 
ــر  ــای صفـ ــه دارای انحنـ ــای اولیـ ــت. رخداد هـ ــده اسـ ــان داده شـ نشـ
بـــوده امـــا بازتاب هـــای چندگانـــه پـــس از تصحیـــح همچنـــان دارای 
برون رانـــد هســـتند. حـــوزه تنـــک رادون آن بـــا اســـتفاده از روش 
ـــت.  ـــده اس ـــمت )ب( آورده ش ـــده و در قس ـــت آم ـــده به دس ـــی  ش معرف
همانطـــور کـــه مشـــخص اســـت، ضرایـــب بازتاب هـــای چندگانـــه در 
ایـــن حـــوزه به راحتـــی  از بازتاب هـــای اولیـــه  قابـــل جدایـــش اســـت. 
بازتاب هـــای چندگانـــه بـــا اســـتفاده از ضرایـــب آنهـــا در حـــوزه 
ــکل-3-ج  ــده و در شـ ــازی شـ ــان بازسـ ــوزه مکان-زمـ رادون، در حـ
آورده شـــده اســـت. نتیجـــه حاصـــل، پـــس ازکم کـــردن بازتاب هـــای 
چندگانـــه بازســـازی شـــده، شـــکل-3-ج، از داده اولیـــه، شـــکل-3-

ـــت. ـــده اس ـــان داده ش ـــکل-  3-د نش ـــف،  در ش ال
ـــف  ـــده در تضعی ـــرح ش ـــم مط ـــرد الگوریت ـــان دادن عملک ـــور نش به منظ
بازتاب هـــای چندگانـــه در داده مطـــرح شـــده در شـــکل-3، نمایـــش 
حـــوزه فرکانس-عـــدد مـــوج )f-k( آن در شـــکل-4 مـــورد بررســـی 
ــام تصحیـــح برون رانـــد بـــر روی  ــه اســـت. پـــس از انجـ قـــرار گرفتـ

4
الف( داده همراه  برای  آماده  به دست  حوزه ی فركانس-عدد موج 
با بازتاب های چندگانه، ب( چندگانه ها و ج( داده حاصل از تضعیف 

چندگانه ها.

الف( محتوای فركانسی ورداشت شکل-3الف، ب( محتوای 5
فركانسی ورداشت شکل-3د

6

درون یابی  ردلرزه ها با استفاده از تبدیل رادون سهموی. الف( یك 
ورداشت نقطه میانی مشترک واقعی كه 50 درصد ردلرزه های آن 
به صورت تصادفی صفر شده اند. ب( حوزه رادون به دست آمده از 
روش مرسوم پس از اعمال تصحیح برون راند جزئی بر روی داده 
مطرح  روش  از  آمده  به دست  تنك  رادون  حوزه  ج(  الف.  قسمت 
شده بر روی داده مورد تصحیح برون راند جزئی قرار گرفته شده. 
د( داده بازسازی شده از روی مدل تنك رادون، ردلرزه های صفر 

به طور كامل بازسازی شده اند.
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ــای  ــه بازتاب هـ ــه، از آنجایی کـ ــترک اولیـ ــی مشـ ــه میانـ ــع نقطـ مقطـ
اولیـــه دارای برون رانـــد و انحنـــای صفـــر هســـتند، ضرایـــب آنهـــا در 
حـــوزه فرکانس-عـــدد مـــوج بـــر روی عـــدد مـــوج صفـــر قـــرار خواهنـــد 
ـــش  ـــه پخ ـــای چندگان ـــه بازتاب ه ـــوط ب ـــب مرب ـــایر ضرای ـــت و س گرف
ــای  ــه بازتاب هـ ــوط بـ ــوزه f-k مربـ ــکل-4-ب حـ ــود. شـ ــد بـ خواهنـ
چندگانـــه بازســـازی شـــده )شـــکل-3-ج( را نمایـــش می دهـــد. 
ــر  ــرژی بـ ــب انـ ــدام از ضرایـ ــت، هیچ کـ ــح اسـ ــه واضـ ــور کـ همانطـ
ــط  ــان دهنده مرتبـ ــه نشـ ــد کـ ــرار ندارنـ ــر قـ ــوج صفـ ــدد مـ روی عـ
ـــز  ـــکل- 4-ج نی ـــت. ش ـــه اس ـــای چندگان ـــه بازتاب ه ـــا ب ـــا تنه ـــودن آنه ب
ـــا،  ـــف چندگانه ه ـــل از تضعی ـــع  حاص ـــوج مقط ـــدد م ـــوزه فرکانس-ع ح
شـــکل-3-د، را نشـــان می دهـــد. چنانکـــه دیـــده مي شـــود، ضرایـــب 
تنهـــا بـــر روی عـــدد مـــوج صفـــر قـــرار گرفته انـــد کـــه نشـــان دهنده 
ـــت.  ـــف چندگانه هاس ـــده در تضعی ـــرح ش ـــول روش مط ـــرد قابل قب عملک
ـــل  ـــه قب ـــی داده اولی ـــوای فرکانس ـــان دهنده محت ـــکل-5 نش ـــن، ش همچنی
و بعـــد از تضعیـــف چندگانه هاســـت. اگـــر بـــا دقـــت بـــه شـــکل-5 
نـــگاه شـــود، مشـــاهده می شـــود کـــه محتـــوای فرکانســـی داده اولیـــه  
پـــس از تضعیـــف چندگانه هـــا در اثـــر حـــذف ضرایـــب فرکانســـی 

ایـــن بازتاب هـــا تغییـــر نمـــوده اســـت.

4- درون یابی  داده های لرزه ای
داده هـــاي برداشـــت شـــده درعملیـــات لرزه نـــگاري بـــا نمونه بـــرداري 
ـــاي  ـــی از ویژگی ه ـــوند و یک ـــام می ش ـــان انج ـــکان و زم ـــد م در دو بع
روش لرزه نـــگاري بازتابـــی در مقایســـه بـــا ســـایر روش هـــا نیـــز 
حجـــم بـــاالي همیـــن داده هاســـت. هـــدف اصلـــی و ایـــده آل، 
برداشـــت پیوســـته جبهـــه مـــوج در ســـطح زمیـــن به هنـــگام رســـیدن 
ــاز  ــت و نیـ ــر نیسـ ــل امکان پذیـ ــن کار در عمـ ــا ایـ ــت. امـ ــوج اسـ مـ
بـــه  نســـبت  زمـــان  در  نمونه بـــرداري  اســـت.  نمونه بـــرداري  بـــه 
مـــکان بیشـــتر قابـــل کنتـــرل اســـت به طـــوري کـــه در حـــال حاضـــر 
محدودیتـــی در نمونه بـــرداري در محـــور زمـــان وجـــود نـــدارد و بـــا 
توجـــه بـــه محتـــواي فرکانســـی امـــواج رســـیده بـــه گیرنده هـــا، بـــازه 
ــی  ــا چگالـ ــی بـ ــت زمانـ ــود و برداشـ ــاب می شـ ــرداري انتخـ نمونه بـ
ـــوان  ـــی می ت ـــرداري زمان ـــالف نمونه ب ـــت. برخ ـــام اس ـــل انج ـــی قاب کاف
ـــت.  ـــل اس ـــی ناکام ـــه نوع ـــه ب ـــی همیش ـــرداري مکان ـــه نمونه ب ـــت ک گف
پوشـــش ســـطح زمیـــن بـــه وســـیله گیرنده هـــا به دالیـــل اقتصـــادي و 
همچنیـــن توپوگرافـــی همیشـــه به طـــور کامـــل قابـــل انجـــام نیســـت 
کـــه باعـــث محدودیـــت در پوشـــش و چگالـــی برداشـــت می شـــود. 
ـــول  ـــرار داد: ط ـــی ق ـــته کل ـــه دس ـــوان در س ـــا را می ت ـــن محدودیت ه ای
ـــم  ـــی نامنظ ـــاي خال ـــک و جاه ـــطحی تن ـــت س ـــل، برداش ـــدود کاب مح
در مقاطـــع )ردلرزه هـــاي ثبـــت نشـــده بـــه دالیلـــی از جملـــه خرابـــی 

گیرنـــده، وجـــود رودخانـــه و...(.

یــک رخــداد کامــل بــا دهانــه بی  نهایــت معــادل یــک نقطــه در حــوزه 
رادون خواهــد بــود]18[. بنابرایــن، اعمــال قیــد تنکــی بــر حــوزه رادون 
ــد  ــان خواه ــوزه مکان-زم ــر در ح ــای صف ــازی ردلرزه ه ــث بازس باع
شــد. مبنــای اصلــی  درون یابــی  به وســیله تبدیــل رادون ســهموی، 
اســتفاده از ردلرزه  هــای غیرصفــر در ســاخت مــدل رادون و بازســازی 
ــک  ــا در ی ــه گیرنده ه ــده در کلی ــدل به دســت آم ــا اســتفاده از م داده ب
الگوریتــم تکــرار، جــدول )1(، تــا رســیدن بــه وضــوح بــاال در حــوزه 
رادون، کــه بــه معنــی عــدم وجــود رد لــرزه صفــر در حــوزه مکان- زمان 
ــر  ــای غیرصف ــا ردلرزه ه ــردن تنه ــل ک ــور دخی ــد. به منظ ــت، مي باش اس
در ســاخت مــدل رادون، یــک پــوش بــر روی جملــه اول تابــع هزینــه، 
الگوریتــم معرفــی  شــده، اعمــال  یــا مرحلــه اول در  رابطــه )4( و 
ــر  ــه شــکل زی ــی شــده ب ــه صــورت ماتریســی داده درون یاب می شــود. ب

ــود: خواهــد ب
                                                 )8(

کـه dint داده درون یابـی  شـده،  مـدل رادون تخمیـن زده شـده از 
ردلرزه هـای غیـر صفـر، Mپـوش موردنظـر و ماتریـس همانـی اسـت.

یـک ورداشـت نقطـه میانـی مشـترک واقعـی بـا فاصلـه نمونه بـرداری 
مکانـی 12/5 متـر و زمانـی  0/004 ثانیـه کـه 50 درصـد رد لرزه هـای آن 
به صـورت تصادفی حذف شـده اند، در شـکل-6-الف نشـان داده شـده 
اسـت. این داده پس از تصحیح برون راند جزئی7  با اسـتفاده از رابطه )3( 
به حوزه رادون برده شـده و در شـکل-6-ب آورده شـده اسـت. حوزه 
رادون داده ناکامـل دچـار پخش شـدگی انـرژی ناشـی از رخدادهـای 
ناکامـل اسـت. شـکل-6-ج حوزه تنک ایـن داده را با اسـتفاده از روش 
معرفی  شـده نشـان می دهد. داده بازسـازی شـده با اسـتفاده از مدل تنک 
و پـس از برداشـتن اثـر تصحیـح برون رانـد در شـکل-6-د آورده شـده 
اسـت. همان طـور کـه مشـخص اسـت رد لرزه هـای صفـر به طـور کامـل 

شـده اند. بازسازی 

نتیجه گیری
1- اگرچــه از لحــاظ تئــوری هــر رخــداد در حــوزه مکان- زمــان 
معــادل یــک نقطــه در حــوزه رادون اســت، امــا تبدیــل رادون به دالیــل 
ــا  ــک و ی ــای دور و نزدی ــی دورافت ه ــرات مصنوع ــار اث ــف دچ مختل
دگرنامــی اســت کــه منجــر بــه پاییــن آوردن وضــوح و قــدرت تفکیک 

تبدیــل رادون می شــود.
2- می تـــوان ضرایـــب بازتاب هـــای چندگانـــه را بـــا توجـــه بـــه 
اختـــالف برون رانـــد آنهـــا بـــا بازتاب هـــای اولیـــه پـــس از تصحیـــح 
برون رانـــد در حـــوزه رادون جـــدا کـــرد امـــا ایـــن کار مســـتلزم بـــاال 
بـــودن تفکیـــک حـــوزه رادون اســـت. همان طـــور کـــه در مثال هـــای 
عـــددی نشـــان داده شـــد، اعمـــال نـــرم 1 به عنـــوان منظم ســـاز در 
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ـــاال و تنـــک را  ـــا تفکیـــک ب ـــد حـــوزه رادونـــی ب تابـــع هزینـــه می توان
ــر بـــه جدایـــش بهتـــر و دقیق تـــر ضرایـــب  به دســـت دهـــد. ایـــن امـ
ـــوزه رادون  ـــه در ح ـــه از اولی ـــای چندگان ـــه بازتاب ه ـــوط ب ـــرژی مرب ان
ـــان  ـــوزه مکان-زم ـــه در ح ـــای چندگان ـــازی بازتاب ه ـــه بازس و در نتیج
ــه  ــای اولیـ ــا را از بازتاب هـ ــوان آنهـ ــپس، می تـ ــد. سـ ــک می کنـ کمـ

ـــرد. ـــدا ک ـــا ج ـــه آنه ـــه دامن ـــیب زدن ب ـــدون آس ب
3- می تـوان از تبدیـل رادون به عنـوان ابـزاری مناسـب جهـت بازسـازی 
ردلرزه هـای صفـر اسـتفاده کـرد. اسـتفاده از قیـد تنکـی در حـل تبدیـل 
و  کامـل  به صـورت  لـرزه ای  رخداد هـای  بازسـازی  بـه  منجـر  رادون 

پرکـردن جاهـای خالـی  می شـود.


