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مقاالت علمی - پژوهشی

هاله كربالعلي*، دانشگاه صنعتي امیركبیر،   عبدالرحیم جواهریان، دانشگاه تهران  فرنوش غالمی، شركت نفت خزر  

امروزه شناسايی خودکار پديده ها از داده های لرزه نگاری از الزامات اساسی تفسير اطالعات است. کانال ها در داده های 
لرزه نگاری از جمله پديده های رسوبی مهم در اکتشاف منابع هيدروکربنی هستند که با توجه به عمق تدفين و نيز 
محتويات سيال ممکن است قابليت مخزنی داشته باشند يا به عنوان مخاطره ی حفاری درنظر گرفته شوند. در هر دو 
صورت، قبل از برنامه ريزی جهت حفاری چاه بايد بتوان محل وقوع آنها را تعيين کرد. تبديل شيرلت به عنوان تبديلی 
چندمقياس��ی و چندجهتی قابليت مناس��بی در شناسايی پديده ها با ش��يب های مختلف دارد و تا کنون کاربردهای 
زيادی در پردازش تصوير داش��ته است. از آنجا که داده های لرزه نگاری حالت خاصی از تصاوير رقومي است می توان 
ب��رای يافتن لبه ها در داده های لرزه ای که محل وقوع کانال ها هس��تند از خاصيت ناهمس��انگردی تبديل ش��يرلت 
اس��تفاده کرد. در اين مطالعه، طرح واره ی شناسايی لبه بر مبنای شيرلت های دوبعدی مخروط-سازگار با پشتيبانی 
فش��رده جهت شناسايي مرز کانال ها روی برش های زمانی از داده هاي لرزه اي سه بعدی پس از برانبارش مصنوعی و 
واقعی حاوی کانال طراحی و اعمال شد. نتايج حاصل از شناسايی مرز کانال ها بر مبنای تبديل شيرلت با عملگرهای 
ش��ناخته ش��ده در پردازش تصوير مانند عملگرهای س��وبل و کنی هم به صورت کيفی و هم به صورت کمی مقايسه 
شد که طرح واره ی شناسايی لبه بر مبنای تبديل شيرلت حتی در حضور نوفه ی اتفاقی نتايج مطلوب تری ارائه داد.
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شناسایي مرز كانال ها در داده هاي لرزه نگاري سه بعدی 
بر مبناي تبدیل شیرلت

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

از منظر اکتش��اف منابع هیدروکربنی، کانال ها از جمله پدیده های ساختاری 
حائز اهمیت هستند. در حوضه های رسوبی آب عمیق، کانال هایی که در اعماق 
کم مدفون ش��ده اند عملیات حفاری را ب��ا چالش های زیادی روبرو می کنند و 
مکان یابی آنها قبل از تعیین محل چاه و تعیین مسیر حفاری ضروری است ]1[. 
به عالوه کانال های مدفون در صورت داش��تن تخلخل کافی و اش��باع با سیال 
هیدوکربنی می توانند از دیدگاه مخزنی اهمیت یابند. بنابراین شناسایی و تفسیر 
کانال ها در داده های لرزه نگاری از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت. در مقاطع 
ل��رزه ای می توان کانال ها را به عنوان لبه ه��ای تصویر که محل وقوع مؤلفه های 
فرکانس باالی تصویر هس��تند و عمدتاً به صورت مقادیر زیاد ش��دت نسبت به 
پیکسل های مجاور ظاهر می شوند درنظر گرفت. طرح واره های بهینه ی شناسایی 
لبه ش��امل مراحل نرم کنندگی، افزایش، تش��خیص و محلی سازی است ]2[. با 
پیشرفت لرزه نگاری سه بعدی در دهه ی 80 میالدی، نشانگرهای لرزه ای مختلفی 
جهت شناس��ایی لبه ها در اطالعات لرزه نگاری معرفی شدند که مهم ترین آنها 
ش��امل: نشانگر شیب، آزیموت، دامنه و لکه ي روش��ن ]3[، نشانگر همدوسی 
]4[، نش��انگر انحنا ]5[ هس��تند. روش تفاضل1 که از عملگر سوبل در پردازش 
تصویر الهام گرفته و بر مبناي تفاض��ل ردلرزه هاي مجاور در مکعب داده هاي 
دامنه، فرکانس لحظه اي و مقامت لرزه اي کار مي کند به عنوان روش مناسبي در 
شناسایي لبه ها عمل می کند ]6[. روش نرم کنندگی همراه با حفظ لبه که از پاالیه ي 
کاواهارا در پردازش تصویر الهام گرفته به عنوان یک روش پیش پردازشی مؤثر 
در تضعیف نوفه تصادفی معرفی شده که برخالف روش های پنجره ی لغزان2 و 
پاالیه های میانگین گیری متحرک باعث تار شدن تصویر نمی شود ]7[. همچنین 

روش اعمال پاالیه در راستای ساختار که شامل انجام یک طرح انتشار در امتداد 
راستای ساختاراس��ت جهت شناسایی لبه ها مؤثر اس��ت ]8[. عملگر سوبل در 
راستای ش��یب نیز قادر به شناسایی بهینه ی ناپیوستگی هاست ]9[. مشتق جهتی 
مرتبه ی اول برای شناسایی لبه ها مفید بوده و می توان از فاز لحظه ای برای تعیین 
راستا استفاده کرد ]10[. اعمال عملگر سوبل بر نتایج همدوسی می تواند کانال ها 
را با دقت و وضوح بیشتري استخراج کند ]11[. تبدیل شیرلت ]13و12[ به عنوان 
تبدیلی چندمقیاسی و چندجهتی ویژگی های درخور توجه فراوانی دارد که آنرا 
برای بررسی سیستم های جهتی مناسب معرفی می کند. برخی از این خصوصیات 
شامل تخمین بهینه ی پراکنده ی عناصر ناهمسان گرد، توابع پایه با پشتیبانی فشرده 
با هدف محلی س��ازی فضای��ی، توصیف یکنواخت هر دو حیطه ی پیوس��ته و 
گسسته و پیاده سازی بر پایه ی طرح واره های عددی بهینه است. تبدیل شیرلت تا 
کنون در زمینه ي تضعیف نوفه ي ژئوفیزیکی ]14[ به کار رفته است. در مطالعه ي 
پیش رو روش تبدیل شیرلت دوبعدی بر مبناي شیرلت هاي مخروط-سازگار با 
پشتیباني فشرده جهت شناسایی مرز کانال ها روي برش هاي زماني از اطالعات 

لرزه نگاری سه بعدی واقعي و مصنوعي استفاده شده است.

 1- روش انجام كار
از آنجا که عملگر مقیاس بندی برای تولید موجک هایی با پوشش ناهمسانگرد 
 میانگین بر مبنای 
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ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

نیاز است، از خانواده ی عملگرهای اتساع و 
ماتریس های مقیاس بندی سهمی گون Aa طبق رابطه ی-1 استفاده می شود ]15[:
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,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

)1(

در مرحله ی بعد، یک تبدیل متعامد برای تغییر راستاهای موجک ها مورد نیاز 
 Ss استفاده کرد که ماتریس برش  
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 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

است. می توان از عملگر برش
طبق رابطه ی-2 تعریف می شود ]15[:

3 

 

ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

)2(

سیستم های شیرلت پیوسته دوبعدی طبق رابطه ی-3 تعریف می شوند ]15[:

3 

 

ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

)3(
 تبدیل شیرلت پیوسته ی 

3 

 

ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

که Tt عملگر جابجایي است. برای 
 نگاشت رابطه ی-4 است ]15[:

3 

 

ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 3 

 

ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

)4(
 مرتبط با متغیر 

3 

 

ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

 را به ضرای��ب

3 

 

ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

 تابع
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ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 
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ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 
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 و متغیر مکان
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ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 
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 متغیر راس��تا
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ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 

 

مقیاس 
پوشش فرکانسی یک جفت شیرلت در شکل-1 ارائه شده است.

مکان های احتمالی حضور لبه ها را مي توان بر مبنای بیشینه هاي محلي تبدیل 
شیرلت پیدا کرد. بیشینه ي محلي تبدیل شیرلت طبق رابطه ی-5 تعریف مي گردد 

:]16[

4 

 

ي محلي يشينه. بكردتبديل شيرلت پيدا  هاي محليتوان بر مبناي بيشينهها را ميلبههاي احتمالي حضور مکان
 :]16[گردد تعريف مي 5-يطبق رابطهتبديل شيرلت 

(5)      𝐸𝐸(𝑛𝑛1, 𝑛𝑛2) =  ∑ |𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓[𝑗𝑗0, 𝑘𝑘, 𝑛𝑛1, 𝑛𝑛2]|2
𝑘𝑘 . 

 
,𝑛𝑛1) تصوير مورد نظر، 𝑓𝑓 كه طوريهب 𝑛𝑛2) ،انديس پيکسل 𝑗𝑗  تجزيه مقياسآخرين، 𝑘𝑘 ،راستا 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓  تبديل

 .]16[ ي تبديل شيرلت استي اندازهبيشينه 𝐸𝐸شيرلت تصوير و
 

 نتايج
ي ي ارائه شده بر پايهوارهي فشرده از طرحبعدي با پايهدوهاي ي شناسايي لبه بر مبناي شيرلتوارهطرح

ي زمان محدود در حيطه-باندها با پوشش فشرده، داراي الهام گرفته است. شيرلت ]16[محدود -هاي باندشيرلت
هاي حائز متغيرهاي تجزيه از كند. تعداد مقياسي شناسايي لبه توانمند ميلهأبوده و همين امر آنها را براي مس

هاي تصوير، باالترين مقياس تجزيه در ست كه براي شناسايي لبهاينمهم  ينکتهاما  .اهميت در اين روش نيست
هاي متغيركنندگي از ي موجک و نيز يافتن صحيح حد آستانه و نازکا، اندازهنظر گرفته شود. تعداد راستاه

بعدي است. تعداد راستاهاي برش توسط كاربر دوهاي ي شناسايي لبه بر مبناي شيرلتوارهثيرگذار در طرحتأ
هاي متفاوت ها با شيبتوانمندي روش در شناسايي پديده . هرچه تعداد راستاها بيشتر باشدگرددتعيين مي
ترين هزينه )زمان مورد نياز جهت انجام ه افزايش تعداد راستاها موجب بيششود. اين در حالي است كبيشتر مي

ي دو كانال با نگاري مصنوعي در برگيرندهي لرزهيک برش زماني از داده 2-شکل گردد.واره( ميطرح
ر ضرايب شيرلت دمحلي  يدهد. بيشينهثانيه را نشان ميميلي 64٨تي متفاوت در زمان هاي صومقاومت
محلي ضرايب شيرلت برش زماني در اين  يترين مقياس تجزيه و نيز بيشينههاي عمودي و افقي در بيشمخروط

راي يافتن حد آستانه ب جهتمحلي ضرايب شيرلت  يي هيستوگرام بيشينهتصوير پيداست. از بيشينه
ي سوبل بعدي، پااليهدو ي شيرلتواره(. نتايج حاصل از اعمال طرح3-شود )شکلبندي تصوير استفاده ميتقسيم

گونه كه شده است. همان ارائه 4-ها بر اين برش زماني در شکلشناسايي مرزهاي كانال جهتو عملگر كني 
هاي سوبل و كني در دي نسبت به پااليهبعدوهاي ي شناسايي لبه با استفاده از شيرلتوارهطرح پيداست

 مرزهاي شناسايي شده از 5-شکل تر عمل كرده است.يابي دقيق مرزهاي كانال در برش زماني موفقمکان
را توسط اين سه روش شناسايي لبه نشان  5 يثانيه با نسبت سيگنال به نوفهميلي 64٨ها در زمان كانال

هاي سوبل و بعدي نسبت به پااليهدوهاي ي شناسايي لبه با استفاده از شيرلتوارهدهد. در اين حالت نيز طرحمي

)5(
به ط��وری که f تصویر مورد نظر، )n1,n2( اندیس پیکس��ل، j آخرین مقیاس 
تجزیه، k راستا، SHf تبدیل شیرلت تصویر وE بیشینه ي اندازه ي تبدیل شیرلت 

است ]16[.

نتایج
طرح واره ی شناس��ایی لبه بر مبنای ش��یرلت های دوبعدی با پایه ی فشرده از 
طرح واره ی ارائه ش��ده بر پایه ی ش��یرلت های باند-مح��دود ]16[ الهام گرفته 
اس��ت. شیرلت ها با پوشش فشرده، باند-محدود در حیطه ی زمان دارد و همین 
امر آنها را برای مسأله ی شناسایی لبه توانمند می کند. تعداد مقیاس های تجزیه 
از متغیرهای حائز اهمیت در این روش نیس��ت. اما نکته ی مهم اینست که برای 
شناس��ایی لبه های تصوی��ر، باالترین مقیاس تجزیه در نظر گرفته ش��ود. تعداد 
راس��تاها، اندازه  ی موجک و نیز یافتن صحیح حد آس��تانه و نازک کنندگی از 
متغیرهای تأثیرگذار در طرح واره ی شناسایی لبه بر مبنای شیرلت های دوبعدی 
است. تعداد راستاهای برش توسط کاربر تعیین می گردد. هرچه تعداد راستاها 
بیش��تر باشد توانمندی روش در شناس��ایی پدیده ها با شیب های متفاوت بیشتر 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که افزایش تعداد راستاها موجب بیشترین هزینه 

)زم��ان مورد نیاز جهت انجام طرح واره( می گردد. ش��کل-2 یک برش زمانی 
از داده ی لرزه نگاری مصنوعی در برگیرنده ی دو کانال با مقاومت های صوتی 
متفاوت در زمان 648 میلی ثانیه را نشان می دهد. بیشینه ی محلي ضرایب شیرلت 
در مخروط های عمودی و افقی در بیشترین مقیاس تجزیه و نیز بیشینه ی محلی 
ضرایب ش��یرلت برش زمانی در این تصویر پیداس��ت. از بیشینه ی هیستوگرام 
بیشینه ی محلی ضرایب شیرلت جهت یافتن حد آستانه برای تقسیم بندی تصویر 
استفاده می شود )شکل-3(. نتایج حاصل از اعمال طرح واره ی شیرلت دوبعدی، 
پاالیه ی سوبل و عملگر کنی جهت شناسایی مرزهای کانال ها بر این برش زمانی 
در شکل-4 ارائه شده است. همان گونه که پیداست طرح واره ی شناسایی لبه با 
استفاده از شیرلت های دوبعدی نسبت به پاالیه های سوبل و کنی در مکان یابی 
دقیق مرزهای کانال در برش زمانی موفق تر عمل کرده است. شکل-5 مرزهای 
شناسایی شده از کانال ها در زمان 648 میلی ثانیه با نسبت سیگنال به نوفه ی 5 را 
توسط این سه روش شناس��ایی لبه نشان می دهد. در این حالت نیز طرح واره ی 
شناسایی لبه با استفاده از شیرلت های دوبعدی نسبت به پاالیه های سوبل و کنی 
بهتر عمل کرده است. مقایس��ه ی کمی طرح واره ی شیرلت دوبعدی، پاالیه ی 
س��وبل و عملگر کنی با استفاده از آزمایش دسته بندی دودویی شامل ویژگی، 
دقت، حساسیت و اندازه ی-F در ش��کل-6 نشان داده شده است. برش زمانی 
دودویی بر  اساس روش آستانه گذاری اتسو به عنوان تصویر مبنا برای مقایسه ی 
کمی اس��تفاده شد. همان گونه که در شکل-6 پیداس��ت، طرح واره ی شیرلت 
دوبعدی نسبت به عملگر سوبل در شناسایی مکان دقیق لبه ها و شناسایی کمتر 
نقاط غیر لبه به عنوان لبه موفق تر بوده است. از آنجا که عملگر کنی نتایج کیفی 
قابل قبولی ارائه نداده در محاسبه ی کّمی از آن استفاده نشده است. در این بخش 
ب��رش  زمانی از داده ی لرزه نگاری س��ه بعدی پس از برانب��ارش حاوی کانال از 
دریای خزر جنوبی در حوضه   ی خزر جنوبی مطالعه ش��ده است. طبق شکل-7 
حوضه   ی خزر جنوبی متش��کل از دریای خزر جنوبی، شرق آذربایجان، غرب 
ترکمنستان و شمال ایران است. حوضه   ی خزر جنوبی از اطراف توسط کوه های 
تالش، البرز، کاکاس��س و کپه داغ احاطه ش��ده اس��ت. حوضه   ی خزر جنوبی 
باقیمانده ی حوضه ی پشت-قوسی اقیانوس دیرینه  ی تتیس است. این حوضه از 
زمان پیدایش در کرتاسه در حال فرورفتن است که موجب تشکیل رسوباتی با 
ضخامت 20 کیلومتر شده است. حوضه   ی خزر جنوبی ویژگی های قابل توجهی 
دارد که شامل نرخ زیاد رسوب گذاری، فشردگی کم رسوبات، گرادیان زمین-

 1    پوشش یک شیرلت سنتی در حیطه ی فرکانس ]15[

3 

 

ي عملگرهاي هايي با پوشش ناهمسانگرد نياز است، از خانوادهبندي براي توليد موجکكه عملگر مقياساز آنجا 
𝑎𝑎و  𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎اتساع  > شود استفاده مي 1-يطبق رابطه 𝐴𝐴𝑎𝑎گون بندي سهميهاي مقياسبر مبناي ماتريس 0

]15[: 

(1)          𝐴𝐴𝑎𝑎 = (𝑎𝑎 0
0 𝑎𝑎

1
2
),  

 
 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠توان از عملگر برش ميها مورد نياز است. ي بعد، يک تبديل متعامد براي تغيير راستاهاي موجکدر مرحله

ℝو  ∈ 𝑠𝑠  كه ماتريس برش  كرداستفاده𝑆𝑆𝑠𝑠 15[د شوتعريف مي 2-يطبق رابطه[: 

(2)          𝑆𝑆𝑠𝑠 = (1 𝑠𝑠
0 1).  

 
 :]15[ند شوتعريف مي 3-يطبق رابطه بعديدوهاي شيرلت پيوسته سيستم

(3)   SH(𝜓𝜓) = {𝜓𝜓𝑎𝑎,𝑠𝑠,𝑡𝑡 = T𝑡𝑡𝐷𝐷𝐴𝐴𝑎𝑎𝐷𝐷𝑆𝑆𝑠𝑠𝜓𝜓 ∶ 𝑎𝑎 > 0, 𝑠𝑠 ∈ ℝ, 𝑡𝑡 ∈  ℝ2}. 
 

𝐿𝐿2(ℝ2)براي  عملگر جابجايي است. T𝑡𝑡كه  ∈ 𝜓𝜓تبديل شيرلت پيوسته ،( يℝ2)𝐿𝐿2 ∈ 𝑓𝑓  4-يرابطهنگاشت 
 :]15[است 

(4)  𝑓𝑓 ⟼ ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) = < 𝑓𝑓, 𝜓𝜓𝑀𝑀,𝑡𝑡 > ,   (𝑎𝑎, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡) ∈ 𝕊𝕊.     ∋(ℝ2)𝐿𝐿2 
 

,ℓℋ𝜓𝜓𝑓𝑓(𝑎𝑎را به ضرايب  𝑓𝑓تابع  ℓℋ𝜓𝜓بنابراين،  𝑠𝑠, 𝑡𝑡)  مرتبط با متغير مقياس𝑎𝑎 > 𝑠𝑠، متغير راستا  0 ∈ ℝ 
∋ 𝑡𝑡و متغير مکان   ℝ2 ارائه شده است. 1-شيرلت در شکلجفت نگارد. پوشش فركانسي يک مي 

 
 ]15[ي فركانس . پوشش يک شيرلت سنتي در حيطه1شکل 
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گرمایی کم و گرایان فش��ار زیاد است ]17[. در این ناحیه، کانال های کم عمق 
در تعیین مسیر چاه و نیز طی عملیات حفاری مخاطره آمیز بوده و شناسایی آنها 
روی داده های لرزه نگاری بس��یار حائز اهمیت است. شکل-8 برش زمانی 200 
میلی ثانیه از داده  ی لرزه نگاری حاوی کانال را نش��ان می دهد. بیش��ینه ی محلی 
ضرایب ش��یرلت در بیش��ترین مقیاس تجزیه و لبه های شناسایی شده ی کانال  
توسط طرح واره ی شیرلت دوبعدی، پاالیه ی سوبل و عملگر کنی در شکل-9 
آمده اند. همان گونه که پیداست طرح واره ی شیرلت دوبعدی نسبت به پاالیه های 
سوبل و کنی در شناسایی مکان دقیق لبه ها و شناسایی کمتر نقاط غیر لبه به عنوان 
لبه موفق تر بوده است. شکل-10 مقایسه ی کّمی طرح واره ی شیرلت دوبعدی 

 F-و پاالیه ی سوبل با استفاده از اندازه های دقت، ویژگی، حساسیت و اندازه ی
برای برش زمانی شکل-8  را نشان می دهد. از آنجا که عملگر کنی نتایج کیفی 

قابل قبولی ارائه نداده در محاسبه ی کّمی از آن استفاده نشده است.

نتیجه گیري
ساختار ناهمسانگرد پاالیه های شیرلت، آنها را برای شناسایی تکینگی های 
موج��ود در تصاویر توانمند می کن��د. از آنجا که داده ه��ای لرزه نگاری را 
می توان حالت خاصی از تصاویر رقومی درنظر گرفت و کانال ها در داده های 
لرزه نگاری حکم لبه  را دارند، طراحی و اعمال طرح واره ی شناسایی کانال 
در داده های لرزه نگاری بر مبنای تبدیل ش��یرلت منطقی به نظر می رس��د. در 
طرح واره ی شناسایی لبه با استفاده از شیرلت های دوبعدی با پوشش فشرده، 

 3    هیســتوگرام بیشــینه ی محلی ضرایب شیرلت در بیشترین مقیاس 
تجزیه )شکل 4-د( مقدار بیشینه ی این هیستوگرام حد آستانه برای 

تبدیل تصویر به یک تصویر دودویی را مشخص می کند

 4    االف-ج( شناسایی مرزهای کانال های شکل 4-الف به ترتیب توسط طرح واره ی شیرلت دوبعدی، پاالیه ی سوبل و عملگر کنی. همان گونه که پیداست، طرح واره ی 
شناسایی لبه با استفاده از شیرلت های دوبعدی نسبت به پاالیه های سوبل و کنی در مکان یابی دقیق مرزهای کانال در برش زمانی موفق تر عمل کرده است

 2    )الف( برش زمانی از داده ی لرزه نگاری مصنوعی حاوی کانال در زمان 
648 میلی ثانیه ب( بیشینه ی ضرایب شیرلت در مخروط های افقی در 
بیشــترین مقیاس تجزیه ج( بیشینه ی ضرایب شیرلت در مخروط های 
عمودی در بیشترین مقیاس تجزیه د( بیشینه ی محلی ضرایب شیرلت 

در بیشترین مقیاس تجزیه
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لبه های تصویر حاصل بیش��ینه های محلی ضرایب شیرلت در تمامی راستاها 
در بیشترین مقیاس تجزیه هستند. نتایج حاصل از طرح واره های شناسایی لبه 
با اس��تفاده از تبدیل شیرلت  در داده های لرزه نگاری مصنوعی حاوی کانال 
هم به صورت کیفی و هم به صورت کّمی با پاالیه های معروف شناسایی لبه 

 6    مقایسه ی کّمی طرح واره ی شیرلت دوبعدی و پاالیه ی سوبل با استفاده 
 F-از آزمایش دســته بندی دودویی: الف( ویژگی ب( دقت ج( اندازه ی
د( حساســیت برای نسبت های ســیگنال به نوفه ی 2، 4، 6، 8 و 1۰. از 
آنجا که عملگر کنی نتایج کیفی قابل قبولی ارائه نداده در محاسبه ی کّمی 

از آن استفاده نشده است

 5    الــف( بــرش زمانــی از داده های لرزه نگاری مصنوعی حــاوی دو کانال 
در زمان 648 میلی ثانیه با نســبت ســیگنال به نوفه 5. ب-د( لبه های 
شناسایی شــده ی کانال ها به ترتیب توسط طرح واره ی شیرلت دوبعدی، 
پاالیه ی سوبل و عملگر کنی. همان گونه که پیداست طرح واره ی شناسایی 
لبه با استفاده از شیرلت های دوبعدی نسبت به پاالیه های سوبل و کنی 

در مرزهای کانال در حضور نوفه ی اتفاقی بهتر عمل کرده است

 7    نقشــه ی مکانی دریای خزر جنوبی که با کشورهای ایران، آذربایجان و 
ترکمنستان مرز مشترک دارد ]17[

 8    بــرش زمانــی از داده ی لرزه نگاری واقعــی حاوی کانال در زمان 
2۰۰ میلی ثانیه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

13
97

.1
39

7.
15

4.
9.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               4 / 5

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1397.1397.154.9.9
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-2277-en.html


65 64

مقاالت علمی - پژوهشی

در پردازش تصویر مانند س��وبل و کنی مقایسه شد. حتی در حضور نوفه ی 
اتفاق��ی با توزیع گوس��ی، طرح واره های شناس��ایی لبه با اس��تفاده از تبدیل 
شیرلت نسبت به پاالیه های سوبل و کنی در مکان یابی دقیق لبه ها و شناسایی 

کمتر نق��اط غیرلبه به عنوان لبه موفق تر عمل کردند. همچنین طرح واره های 
شناس��ایی لبه با استفاده از تبدیل ش��یرلت  در داده های لرزه نگاری واقعی از 

دریای خزر جنوبی به صورت موفقیت آمیز قادر به شناسایی کانال شدند.

 9    الف( بیشینه ی محلی ضرایب شیرلت در بیشترین قیاس تجزیه از برش زمانی 

شــکل-4- ب-د( لبه های شناسایی شــده ی کانال  به ترتیب توسط طرح واره ی 

شــیرلت دوبعــدی، پاالیــه ی ســوبل و عملگر کنــی. همان گونه که پیداســت، 

طرحواره ی شیرلت دوبعدی نسبت به پاالیه های سوبل و کنی در شناسایی مکان 

دقیق لبه ها و شناسایی کمتر نقاط غیر لبه به عنوان لبه موفق تر بوده است

 1۰    مقایســه ی کّمی طرح واره ی شــیرلت دوبعدی و پاالیه ی ســوبل با 
اســتفاده از اندازه های دقت، ویژگی، حساســیت و اندازه ی-F برای 
برش زمانی شــکل-4 از آنجا که عملگــر کنی نتایج کیفی قابل قبولی 

ارائه نکرده در محاسبه ی کمی از آن استفاده نشده است

پانویس هاپانویس ها
1. Difference 2. Moving window
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