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تضعیف نوفه زمین غلت در داده هاي لرزه اي
با استفاده از روش تجزیه مقدار منفرد تطبیقي

مقدمه
حضور نوفه در هنگام برداش��ت داده ل��رزه اي اجتناب ناپذير بوده و 
در برخي موارد س��یگنال را تا حدي تحت تأثیر قرار مي دهد كه استفاده 
از داده بدون انجام پردازش غیرممکن اس��ت. ل��ذا مرحله تضعیف نوفه 
همواره از اصلي ترين مراحل پردازش��ي به شمار مي آيد. نوفه زمین غلت 
در برداشت هاي خش��کي با دامنه بزرگتر از بازتاب ها، آنها را پوشانده و 
در صورتي كه تصعیف نشود، مانعي براي تهیه تصوير مناسبي از اليه هاي 

زير سطحي خواهند بود. 
   روش تجزي��ه مقدار منفردSVD( 4( يک روش رياضي بر پايه جبر 

خطي با اس��تفاده از خواص ماتريس هاست كه به عنوان روشی كاهنده، 
يک ماتريس را به ضرب س��ه ماتريس و در حقیقت به تصاوير مشخصه 
سازنده اش تجزيه مي كند كه دو ماتريس، متعامد و ماتريس سوم قطري 
است و مي تواند در تصاوير مشخصه ابتدايي پديده هاي افقي را شناسايي 
نمايد. اي��ن روش در علوم مختلف��ي كاربرد دارد. اين روش بر اس��اس 
همدوسي كار مي كند و عالوه بر اينکه نوفه ها را تا حدود زيادي تضعیف 

مي كند، كیفیت بازتاب ها را نیز تا حد قابل قبولي حفظ مي كند.
    فريیر و اولريچ از تجزيه مقدار منفرد در جداسازي امواج باالرونده 
و پايین رونده در پروفیل لرزه نگاري قائمVSP( 5( بهره بردند]1[. فرانکو 

نوفه، تضعیف زمین غلت ، تجزيه مقدار منفرد ، تصوير مشخصه 

داده هاي لرزه اي برداشت شده عموماً با نوفه همراه هستند. اين نوفه ها اغلب در مراحل بعدي پردازش مشکالتي را ايجاد مي كنند، لذا مسئله 
تضعیف نوفه يکي از اساسي ترين و مهم ترين مراحل پردازش اطالعات لرزه اي است. يکي از مهم ترين نوفه ها در خشکي نوفه زمین غلت است. 
نوفه زمین غلت از گروه نوفه هاي همدوس بوده و داراي س��رعت پايین تر، فركانس كمتر و دامنه قوي تری نس��بت به سیگنال هاس��ت و به دلیل 
خاصیت پاشش��ي در دورافت هاي نزديک در اعماق كم و در دورافت هاي دورتر در اعماق زياد، س��یگنال ها را در يک منطقه بادبزني ش��کل 
پوش��ش مي دهد. روش هاي متعددي براي تضعیف نوفه وجود دارد كه متداول ترين آنها، اس��تفاده از فیلترهاي فركانسي يک بعدي و دو بعدي 
است. روش تجزيه مقدار منفرد تطبیقي، يک روش رياضي بر اساس جبر خطي و بر پايه همدوسي داده است كه مي تواند زمین غلت را به عنوان 
يک پديده خطي شیب دار پس از افقي سازي در تصاوير مشخصه ابتدايي شناسايي كرده و با حذف اين تصاوير مشخصه آن را تضعیف نمايد. 
با افزايش تعداد تصاوير مش��خصه اي كه برابر صفر قرار مي گیرند، زمین غلت بیش��تري تضعیف مي شود اما در عین حال به سیگنال ها نیز آسیب 
بیش��تري وارد مي ش��ود، لذا بايد مقادير بهینه اي براي اين منظور در نظر گرفته ش��ود. با بهره گیري از كمیت هاي تأثیرگذار بهینه و بررسي نتايج 
اعمال اين روش روي داده مصنوعي، يک داده واقعي در میدان نفت ش��هر و يک داده میدان كوه دارا مش��خص مي شود كه تضعیف زمین غلت 
با آسیب رس��اني كم به س��یگنال همراه است. از آنجايي كه اين روش تطبیقي است به طور خودكار افقي سازي زمین غلت در آن انجام مي شود 
ك��ه اين موضوع از مزاياي آن به ش��مار مي رود. از مزاياي ديگر اين روش آن اس��ت كه در تضعیف زمین غل��ت، فیلتر تنها روي منطقه حاوي 
زمین غلت اعمال مي ش��ود و در نتیجه آس��یب كمي به بازتاب هاي خارج از اين محدوده رسانده و سرعت انجام محاسبات نیز افزايش مي يابد. 
هم چنین به دلیل اين كه روش مذكور بر اس��اس فركانس كار نمي كند، مش��کالت فیلترهاي فركانس��ي مثل ايجاد اغتشاش در داده را ندارد. از 
معايب اين روش مي توان به كارآيي پايین آن در صورت افقی نبودن پديده ها اشاره كرد. بنابراين در تضعیف زمین غلت چنان چه در نوفه خطي 

به دلیل تصحیحات استاتیک نامناسب اعوجاج وجود داشته باشد، اين اعوجاج تا حدي روي نتايج فیلتر تأثیر منفی مي گذارد.

سید احمد مرتضوي1  دانشکده مهندسي نفت دانشگاه صنعتي امیركبیر
عبدالرحیم جواهریان2  دانشکده مهندسي نفت دانشگاه صنعتي امیركبیر

 محمد رضا بختیاری3  مدیریت اكتشاف شركت ملي نفت ایران



76

مقــــالـــــات

و موساچیو يک آنالیز قطبي كه مي توانست زمین غلت بیضي شده را جدا 
كند ارائه كردند]2[، اين روش نیازمند داده س��ه مؤلفه اي است. تیاپکین 
و همکاران پیش��نهاد كردند كه با استفاده از روش خطي سازي لیو براي 
افقي س��ازي نوفه همدوس خطي]3[، زمین غل��ت در يک يا چند پنجره 
زماني در داده چش��مه مشترک افقي ش��ود. در هر پنجره، زمین غلت در 
تصاوير مش��خصه ابتدايي قرار گرفته و از داده كس��ر مي ش��ود. تصاوير 
مش��خصه باقي مان��ده بیان گر س��یگنال هس��تند]4[. كن��دال و همکاران 
پیش��نهاد استفاده از يک فیلتر قطبي تجزيه مقدار منفرد را براي تضعیف 
زمین غلت در داده چند كاناله ارائه كردند]5[. لو )2006( ابتدا پديده هاي 
خطي غیر افقي مانند زمین غلت را شناس��ايي و س��پس آنها را افقي كرد 
و ب��ا اعمال تجزيه مق��دار منفرد و حذف تصاوير مش��خصه ابتدايي كه 
بیان گر پديده خطي افقي هس��تند، زمین غلت را تضعیف كرد]6[. بکارا 
 SVD و بان پس از افقي س��ازي س��یگنال در هر پنجره زمان��ي و اعمال
تنها اولین تصوير مش��خصه را كه بیان گر س��یگنال اس��ت حفظ كرده و 
آنرا بازس��ازي نمودند. اين فرآيند براي تک تک پنجره ها با 50 درصد 
هم پوشاني ادامه مي يابد]7[. چوي و هاول استفاده از SVD براي محاسبه 
تصاوير مشخصه اي كه بیانگر زمین غلت هستند را در پنجره هاي زماني و 
مکاني ارائه كردند. داده در هر پنجره به تابع آنالتیک تبديل مي ش��ود و 
با بهره گیري از تجزيه مقدار منفرد مختلط، س��یگنال آنالتیک به تصاوير 
مشخصه اي تجزيه مي شود كه نوفه زمین غلت را مدل مي كند]8[. كري 
و ژان��گ زمین غلت را ب��ه عنوان پديده خطي غیر افق��ي با اعمال برون 
ران��د خطيLMO( 6( افقي كرده و پس از تجزيه به تصاوير مش��خصه، 
با صفر قرار دادن تصاوير مش��خصه ابتدايي كه بیانگر زمین غلت هستند، 
آن را تضعیف كردند]9[. پرس��اني و همکاران ي��ک روش جديد براي 
تضعی��ف زمین غلت با اس��تفاده از تجزيه مقدار منف��رد ارائه كردند؛ در 
اين روش بايد پیش از اعمال SVD، تحلیل سرعت و تصحیح برون راند 
نرم��الNMO( 7( روي داده انجام پذيرفته، س��پس در پنجره هاي مکاني 
با اعمال هم پوش��اني تجزيه مقدار منفرد،س��یگنال افقي ش��ده بازسازي 

 شود]10و11[.
در اين مقاله ابتدا اساس رياضي تجزيه مقدار منفرد بیان شده، سپس 
مراح��ل تضعی��ف نوفه زمین غلت ب��ا بهره گیري از تجزي��ه مقدار منفرد 
تطبیقي و نتاي��ج اعمال اين فیلتر با بهره گی��ري از كمیت هاي تأثیرگذار 

بهینه روي داده هاي مصنوعي و واقعي بررسي مي شود.

1- تجزیه مقدار منفرد
تجزيه مقدار منفرد روش��ي رياضي است كه بر پايه خواص و قوانین 
 Umm را به ضرب س��ه ماتريس X مانند m×n جب��ر خطي، يک ماتريس
  SVD.و ب��ه تصاوير مش��خصه س��ازنده  اش تجزيه مي كند VT

nn و Σmn و
مي تواند به عنوان مبّدل متغیرهاي وابس��ته به متغیرهاي مستقل عمل كند. 
SVD ي��ک روش كاهنده اس��ت ك��ه مي تواند با بهتري��ن تخمین، ابعاد 

 SVD .داده ها را كاهش دهد تا ويژگي هاي متغیر اصلي بهتر نمايان شود
به عنوان يک تجزيه و فاكتورگیري ماتريسي، تجزيه مقدارهاي منفرد يا 
تجزيه مقدارهاي تکین، قدمي اساس��ي در بسیاري از محاسبات علمي و 

مهندسي به شمار مي رود]12[.

در اين رابطه Xmn ماتريس اصلي،  Umm مقدار منفرد س��مت چپ8،  
Σmn مقدار منفرد9 و Vnn مقدار منفرد س��مت راس��ت10 مي باش��د. T نیز 

بیان گر ترانهاده ماتريس اس��ت. ماتريس هاي مقدار منفرد سمت چپ و 
مقدار منفرد راس��ت، متعامد و ماتريس مقدار منفرد يک ماتريس قطري 
است. روش محاسبه ماتريس هاي U، V و Σ در ادامه آورده شده است.

Vnn و ماتریس Umm 1-1- نحوه محاسبه ماتریس
الف( ابتدا ترانهاده ماتريس X محاس��به شده و سپس حاصل ضرب 
 U در ترانهاده اش بدس��ت مي آيد. )براي محاس��به ماتريس X ماتري��س
ترانهاده از س��مت راست و براي محاس��به ماتريس V ترانهاده از سمت 

چپ در ماتريس ضرب مي شود.(
ب ( مقادي��ر ويژه و بردارهاي ويژه براي حاصل ضرب باال محاس��به 

شده و بردارهاي ويژه در ستون هاي ماتريس نمايش داده مي شود.
ج ( با اس��تفاده از فرايند متعامد س��ازي گرام-اش��میت ماتريس U و 

ماتريس V محاسبه مي شوند.

Σmn 1-2- نحوه محاسبه ماتریس
الف( ماتريس Σ يک ماتريس قطري اس��ت يعني به جز Σ ii، س��اير 

درايه ها برابر صفر هستند. 
ب ( از مقادير ويژه يکي از ماتريس هاي U يا V جذر گرفته ش��ده  و 

در درايه هاي Σ ii قرار مي گیرد.
بر اس��اس مطالب عنوان ش��ده SVD توانايي تجزيه يک ماتريس به 
ضرب س��ه ماتريس را داراس��ت. بر همین اس��اس مي توان تجزيه مقدار 

منفرد را به صورت زير بیان كرد:

 امین    ،X×XT  امین ب��ردار ويژهi  ui  ،امین مقدار منفرد i ،σi ك��ه
 ب��ردار ويژه XT×X و r نی��ز بیان گر مرتبه ماتريس اس��ت. حاصل ضرب
 uiviT كه ماتريسي هم بعد با ماتريس اصلي است، iامین تصوير مشخصه 
است. پس از تجزيه ماتريس داده به تصاوير مشخصه سازنده اش، داده با 
هر تعداد از اين تصاوير مش��خصه قابل بازسازي است. هر چه از تصاوير 
مش��خصه بیش��تري در بازس��ازي ماتريس بهره گرفته ش��ود، حاصل به 
ماتري��س اولیه نزديک تر خواهد بود و به همین ترتیب هر قدر از تصاوير 
مش��خصه كمتري در بازسازي داده استفاده شود، خطاي بیشتري حاصل 

مي گردد]13[.
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2- تجزیه مقدار منفرد تطبیقي در تضعیف امواج زمین غلت
بر اس��اس روابط بیان ش��ده، هر چه يک پديده لرزه اي افقي تر باشد، 
به دلیل پايین آمدن مرتبه ماتريس و افزايش وابس��تگي خطي بین نمونه ها 
مي توان به وس��یله تصاوير مش��خصه ابتدايي تر پديده را بازسازي كرد. به 
عبارت س��اده تر پديده هاي افقي به وس��یله SVD قابل شناس��ايي هستند. 
در ش��کل-1-الف يک پديده افقي با فركانس مركزي 40 هرتز و زمان 
نمونه گی��ري 2 میلي ثانیه در 30 ردلرزه با فاصله 10 متر نمايش داده ش��ده 
است. نسبت سیگنال به نوفهSNR( 11( در اين داده بي نهايت است. نمودار 
(  در مقاب��ل انديس آن براي ش��کل-1-الف در  مقادي��ر وي��ژه )
ش��کل-1-ب نشان داده شده اس��ت. همان طور كه ديده مي شود به دلیل 
افقي بودن داده و افزايش وابس��تگي خطي بی��ن آنها، مرتبه ماتريس داده 
برابر يک بوده و تنها اولین مقدار منفرد داراي مقداري مخالف صفر است. 

با بهره گیري از اولین تصوير مشخصه مي توان اين داده را بازسازي نمود. 
 SNR = 2 در ش��کل-2-الف به داده شکل-1-الف نوفه زمینه با ويژگي
اضافه ش��ده است. نمودار مقادير ويژه در مقابل انديس آن براي اين داده 
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نشـان داده  ) الف(داده  يس آن برايدر مقابل اندژه ير ويمقاد نمودارز يب ن-4-و در شكل) SNR = 2(شده است 
رات ييتغداده س يش مرتبه ماتريها و افزا ن دادهيب يخط يوابستگل كاهش يدله ب 4و 3-يها در شكل. شده است

   .كرد يداده را بازساز يير مشخصه ابتدايله تصاويوسه شود كه بتوان ب يده نميد يمحسوس يناگهان
  

  
  

  )ب(  )الف(
ت و ينها ينال به نوفه بگي، نسبت سm 10رد لرزه با فاصله  30در  Hz40 يبا فركانس مركز يافق يا ده لرزهيك پدي) الف-1- شكل

  .)الف( شكل دهيپد يبرا آنس يژه در مقابل اندير ويمقاد) ب .است ms2  يريگ زمان نمونه
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مقــــالـــــات

نشان داده شده است. در شکل هاي-3 و4 به دلیل كاهش وابستگي خطي 
بین داده ها و افزايش مرتبه ماتريس داده تغییرات ناگهاني محسوسي ديده 
نمي شود كه بتوان به وسیله تصاوير مشخصه ابتدايي داده را بازسازي كرد. 
مطابق ش��کل هاي- 1 تا SVD ،4 تنها مي توان��د پديده هاي افقي را 
به وس��یله تصاوير مش��خصه ابتدايي بازس��ازي نمايد. اين تئوري اس��اس 
تضعیف نوفه زمین غلت به وس��یله اين روش را تش��کیل مي دهد. مطابق 
ش��کل-5، اگر يک پديده ش��یب دار خطي با س��رعتي برابر با سرعتش 
دوران يابد، از يک پديده شیب دار خطي به يک پديده افقي تبديل شده 

و به وسیله SVD قابل شناسايي است. 
ب��ا بهره گی��ري از روش ارائه ش��ده در ش��کل-5 زمین غلت از يک 
پديده ش��یب دار به يک پديده افقي تبديل ش��ده و در تصاوير مشخصه 

ابتدايي خود را نش��ان خواهد داد. با صفر قرار دادن تصاوير مشخصه اي 
كه بیان گر زمین غلت هستند، زمین غلت تضعیف مي شود. از آنجايي كه 
هدف، تضعیف زمین غلت با كمترين آس��یب رساني به سیگنال هاست، 
فیلتر تنها روي محدوده حاوي زمین غلت اعمال مي شود. در اين محدوده 
ابتدا بايد داده به تعدادي پنجره زماني و پنجره مکاني تقس��یم شود. علت 
اين امر آن است كه زمین غلت به طور ذاتي داراي خاصیت پاششي است 
بدي��ن معني كه ب��ا افزايش زمان دو طرفه، فركانس هاي باالتر نس��بت به 
فركانس هاي پايین تر، س��رعت كمتری خواهند داش��ت. بنابراين تنها در 
يک پنجره زماني و مکاني كوچک، پديده ها با شیب هاي تقريباً يکسان 
قرار مي گیرند. در اين مقاله براي حفظ پیوس��تگي ش��کل داده، پنجره ها 
در هر دو راستاي زمان و مکان با يکديگر50 درصد هم پوشاني دارند.

 40 Hz الــف( یک پدیده لرزه اي شــیب دار بــا فرکانس مرکــزي
و ســرعت m/s 1200 در 30 رد لــرزه با فاصله m 10، نســبت 
ســیگنال به نوفه بي نهایت و زمان نمونه گیري  ms 2 اســت. )ب( 

مقادیر ویژه در مقابل اندیس آن براي پدیده )الف(.
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  )ب(  )الف(
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  .)الف(ده يپد يس آن برايژه در مقابل اندير ويمقاد) ب( .است ms2  يريگ نمونه
  

   
  )ب(  )الف(

، نسبت m 10رد لرزه با فاصله  30در  m/s 1200 و سرعت Hz 40 يدار با فركانس مركز بيش يا ده لرزهيك پدي) الف-.3- شكل
  .)الف(ده يپد يس آن برايندژه در مقابل اير ويمقاد) ب( .است ms2  يريگ ت و زمان نمونهينها يگنال به نوفه بيس
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، نسبت m 10رد لرزه با فاصله  30در  m/s 1200 و سرعت Hz 40 يبدار با فركانس مركزيش يا ده لرزهيك پدي) الف-4- لشك
  .)الف(ده يپد يس آن برايژه در مقابل اندير ويمقاد) ب(. است ms2  يريگ و زمان نمونه 2گنال به نوفه يس

  
ـ  يافق يها دهيتواند پد يتنها م SVD، 4تا  1 -يها شكلمطابق   يبازسـاز  يير مشخصـه ابتـدا  يله تصـاو يوسـ  هرا ب

ك يـ ، اگر 5-مطابق شكل. دهد يل مين روش را تشكيله ايوسه غلت ب نيف نوفه زمياساس تضع ين تئوريا. دينما
 يده افقـ يـ ك پديـ بـه   يدار خطـ  بيده شيك پديابد، از يبرابر با سرعتش دوران  يبا سرعت يدار خط بيده شيپد
   .است ييقابل شناسا SVDله يگردد و بوس يل ميتبد
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الــف( یک پدیده لرزه اي شــیبدار بــا فرکانس مرکــزي Hz 40 و 
ســرعت m/s 1200 در 30 رد لــرزه بــا فاصلــه m 10، نســبت 
ســیگنال به نوفه 2 و زمان نمونه گیري  ms 2 است. )ب( مقادیر 

ویژه در مقابل اندیس آن براي پدیده )الف(.
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از آنجاي��ي ك��ه اي��ن روش تطبیقي اس��ت، به طور خ��ودكار مرحله 
افقي سازي زمین غلت را به عنوان يک پديده خطي انجام مي  دهد. بر همین 
اساس مطابق شکل-5 براي افقي سازي پديده زمین غلت در هر پنجره داده 
بايد داده با سرعتي معادل سرعت آن پنجره دوران يابد. بنابراين در هر پنجره، 
داده با تمام سرعت هاي محدوده زمین غلت )500 تا 1500 متر بر ثانیه، البته 
پس از تبديل ش��دن ب��ه sample/trace( در يک حلق��ه دوران مي كند تا 
افقي ترين حالت به دست آيد. معیاري كه افقي ترين حالت در هنگام دوران 
را تشخیص مي دهد، انديس همدوسيCI(13( است . مطابق رابطه-3 ، انديس 
همدوسي حاصل تقسیم اولین مقدار ويژه به مجموع مقادير ويژه است]14[.

    
هر چ��ه پديده افقي تر باش��د، مرتب��ه ماتريس داده كاه��ش يافته و 
وابس��تگي خطي بین نمونه ه��اي داده افزايش مي يابد. اين مس��ئله باعث 
افزايش اولین مقدار ويژه و كاهش س��اير مقادير ويژه ش��ده و در نتیجه 
انديس همدوسي افزايش مي يابد. در سرعتي كه انديس همدوسي بیشینه 
است، بیشترين افقي شدگي براي انديس همدوسي وجود خواهد داشت. 
اين س��رعت كه تقريباً معادل س��رعت زمین غلت در آن پنجره است، به 
عنوان س��رعت بهینه در نظر گرفته مي ش��ود. داده در هر پنجره مجدداً با 

الف( یــک پدیده شــیب دار خطي را نشــان مي دهــد. ب( معادل 
ســرعت پدیده از بــاال و پایین به آن صفر اضافه مي شــود. ج( با 
سرعتي معادل با سرعتش دوران مي یابد و به پدیده افقي تبدیل 

مي  شود.
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  )الف)           (ب)           (ج(

  
با ) ج. دشو ين به آن صفر اضافه مييده از باال و پايمعادل سرعت پد) ب. دهد يرا نشان م يدار خط بيده شيك پدي) الف-5- شكل

  .شود  يل ميتبد يده افقيد و به پدابي يمعادل با سرعتش دوران م يسرعت
  

ل شـده و در  يتبد يده افقيك پديدار به  بيده شيك پديغلت از  نيزم 5-شكل ارائه شده درروش از  يريگ با بهره
غلـت   نيگـر زمـ   انيـ كـه ب  يا ر مشخصهيبا صفر قرار دادن تصاو. خود را نشان خواهد داد يير مشخصه ابتدايتصاو

بـه   يرسـان ب ين آسـ يغلـت بـا كمتـر    نيف زمـ يتضـع  ،كـه هـدف   يياز آنجا. دشو يف ميغلت تضع نيهستند، زم
د بـه  يـ ن محـدوده ابتـدا داده با  يـ در ا. شـود  يغلت اعمال مـ  نيزم يمحدوده حاو يلتر تنها روي، فستها گناليس

 يدارا يطـور ذاتـ  ه غلـت بـ   نيسـت كـه زمـ   ا آنن امـر  يعلت ا .دشوم يتقس يو پنجره مكان يپنجره زمان يتعداد
نسـبت   يسرعت كمتـر  يباالتر دارا يها ش زمان دو طرفه، فركانسيكه با افزا ين معنياست بد يپاشش تيخاص

 يهـا  بيهـا بـا شـ    دهيكوچك، پد يو مكان يك پنجره زمانين تنها در يبنابرا .تر خواهند بود نييپا يها به فركانس
زمـان و   يهـا در هـر دو راسـتا    پنجره ،شكل داده يوستگيحفظ پ يبران مقاله يدر ا. رنديگ يكسان قرار ميباً يتقر

  .دارند يپوشان هم 50%  يكديگرمكان با 
 يده خطـ يك پديبه عنوان را غلت  زمين يساز يطور خودكار مرحله افقه ، باست يقين روش تطبيكه ا يياز آنجا
ـ يـ غلت در هـر پنجـره با   نيده زميپد يساز يافق يبرا 5-ن اساس مطابق شكليبر هم. دهد  يانجام م  يا سـرعت د ب

 تـا  500(غلـت   نيمحدوده زمـ  يها ن در هر پنجره داده با تمام سرعتيبنابرا. ابديمعادل سرعت آن، داده دوران 

ن حالـت  يتـر  يد تا افقكن يك حلقه دوران ميدر ) sample/traceل شدن به يه، البته پس از تبديمتر بر ثان 1500
.  اسـت ) CI( 13يس همدوسـ يانددهد،  يص ميان را تشخن حالت در هنگام دوريتر يكه افق ياريمع. ديدست آه ب

  ].14[ژه استير ويژه به مجموع مقادين مقدار ويم اوليحاصل تقس يس همدوسي، اند 3-مطابق رابطه

                   )3                                     (   

      

مدل زمین مورد استفاده در نرم افزار هرمن براي ساخت داده  
مصنوعي شامل امواج زمین غلت.

    1  

ضخامت (km)شماره الیه
سرعت موج 
P (km/s)

سرعت موج 
S (km/s)

چگالي
(gr/cc) 

10/0030/70/251/4

20/011/91/11/8

30/92/21/22

40/62/41/42/2

50/52/71/52/4

60/72/91/62/5

70/931/72/7

Half space3/31/92/8 طرح واره مربوط به تضعیف زمین غلت با اســتفاده از تجزیه مقدار
منفرد تطبیقي.
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 ام iبراي پنجره

  امين سرعتkبراي5اعمال كد دوراني مطابق شكل

SVDمحاسبه

 CIام بردارkقرار دادن در درايهوCIمحاسبه

 CIمحاسبه بيشينه مقدار

 .كندرا بيشينه مي CI محاسبه سرعتي كه

  دوران مجدد با سرعت بهينه

 با سرعت بهينهSVDمحاسبه مجدد

 5اعمال كد عكس دوران شكل

صفر قرار دادن تصاوير مشخصه ابتدايي كه بيانگر 
 زمين علت هستند و بازسازي داده

عمال روي پنجره قرار دادن داده در ماتريس جديد و ا
  بعدي

آيا كد به آخرين پنجره در 
محدوده حاوي زمين غلت 

 است؟رسيده

k = k + 1 

 بلي

i = i + 1 

دريافت كميتهاي ورودي و پنجره بندي منطقه 
 انتخاب شده حاوي زمين غلت توسط كاربر

 داده فيلتر شده

  خير



80

مقــــالـــــات

الــف( داده مصنوعي براي مدل زمیــن در جدول-1 با فاصله 25 
متــر بیــن ردلرزه ها و زمــان نمونه گیري 4 میلي  ثانیــه، ب( داده 
مصنوعــي بعد از اعمال فیلتــر. عمده انرژي نوفــه زمین غلت در 
ناحیه مــورد نظر تضعیف گردیده اســت. ج( اختالف داده اولیه و 

فیلتر شده است.

    7  
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ج -10-شكللتر و يب داده پس از اعمال ف-10-ه، شكليالف داده اول-10-شكل. از داده را فرا گرفته است ياديز
  . دهد يلتر شده را نشان ميه و فين داده اوليز اختالف بين

  
  
  

  
  )الف(

  
  )ب(

  12صفحه  _مرتضوي _ اي لرزه هاي داده در غلت زمين نوفه تضعيف _مقاله _11
 

12 
 

  
  )ج(

داده  )ب ،هيثان  يليم 4 يريگ ها و زمان نمونه ردلرزه نيمتر ب 25با فاصله  1-داده مصنوعي براي مدل زمين در جدول )الف-7- شكل
لتر يه و فياختالف داده اول )ج .در ناحيه مورد نظر تضعيف گرديده استغلت  زمينعمده انرژي نوفه . مصنوعي بعد از اعمال فيلتر

  .است شده
  

  
  )الف(

 true الف( داده لرزه اي چشــمه مشــترک نفت شــهر بعد از اعمال
amplitude recovery، فاصلــه بیــن ردلرزه هــا 30 متــر و زمان 
نمونه گیري 4 میلي ثانیه اســت، ب( داده لرزه اي چشــمه مشترک 

بعد از اعمال فیلتر ج( اختالف داده اولیه و فیلتر شده است.

    8  
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  )ج(

داده  )ب ،هيثان  يليم 4 يريگ ها و زمان نمونه ردلرزه نيمتر ب 25با فاصله  1-داده مصنوعي براي مدل زمين در جدول )الف-7- شكل
لتر يه و فياختالف داده اول )ج .در ناحيه مورد نظر تضعيف گرديده استغلت  زمينعمده انرژي نوفه . مصنوعي بعد از اعمال فيلتر

  .است شده
  

  
  )الف(
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  )ب(

  
  )ج(

متر و زمان  30ها  ن ردلرزهيفاصله ب ،true amplitude recoveryبعد از اعمال  شهر نفتاي چشمه مشترك  داده لرزهالف -8- شكل
  .است لتر شدهيه و فياختالف داده اول )جاي چشمه مشترك بعد از اعمال فيلتر  داده لرزه )ب، است هيثان يليم 4 يريگ نمونه

  

س��رعت بهینه دوران يافته و به وس��یله SVD به تصاوير مشخصه تشکیل 
دهنده اش تجزيه مي ش��ود. با صفر قرار دادن تعدادي از تصاوير مشخصه 
ابتدايي كه بیانگر زمین غلت هس��تند، نوفه زمین غلت تضعیف مي ش��ود. 
با افزايش تعداد تصاوير مش��خصه اي كه برابر صفر قرار داده مي ش��وند 
زمین غلت بیش��تر تضعیف ش��ده اما آسیب بیش��تري نیز به سیگنال وارد 
مي ش��ود.  به همین ترتیب با كاهش تعداد تصاوير مشخصه حذف شده 
سیگنال آس��یب كمتري مي بیند اما زمین غلت بیش��تري نیز در داده باقي 
مي مان��د. بنابراي��ن بايد مقدار بهینه براي اين منظور در نظر گرفته ش��ود. 
اي��ن كار پنجره به پنجره ادام��ه مي يابد. پس از اي��ن مرحله بايد عکس 
دوران مربوط به شکل-5 انجام شود تا داده به محل اصلي خود بازگردد. 
طرح واره مربوط به مراحل بیان شده در شکل-6 نشان داده شده است.

3- بررسي نتایج اعمال فیلتر روي داده هاي مصنوعي و واقعي
امواج ريلي در داده مصنوعي مورد استفاده در اين مقاله با استفاده از 

نرم افزار هرمن )Herrmann( ]15[ و بازتاب ها نیز با اس��تفاده از نرم افزار 
MATLAB تولید ش��ده است. مشخصات مدل زمین مورد استفاده براي 
تهی��ه داده مصنوعي در جدول-1 ارائه ش��ده كه ش��امل دو اليه هوازده 
اس��ت. در اين داده فاصله گیرنده ها از يکديگر 25 متر، تعداد گیرنده ها 
193 عدد و فاصله نمونه برداري زماني داده ها 4 میلي ثانیه و چشمه نیز در 

عمق 14 متري قرار داده شده است.
داده مصنوع��ي اولیه در ش��کل-7-الف، داده پس از اعمال فیلتر در 
ش��کل-7-ب و اختالف داده اولیه و فیلتر ش��ده در ش��کل-7-ج آمده 
اس��ت. داده واقعي چش��مه مشترک نفت شهر در ش��کل-8-الف، نتیجه 
حاصل از اعمال فیلتر بر داده در شکل-8-ب و اختالف داده اولیه و داده 
فیلتر شده در شکل-8-ج آمده اس��ت. براي بررسي چگونگي عملکرد 
فیلت��ر، طیف دامنه داده لرزه اي اولی��ه، بعد از اعمال فیلتر و اختالف داده 
ورودي و خروجي در ش��کل هاي- 9-الف تا 9-ج آورده ش��ده است. 
براي بررسي بیش��تر عملکرد فیلتر، آن را روي داده چشمه مشترک كوه 
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طیف دامنه داده لرزه اي چشمه مشترک نفت شهر. الف( داده اولیه 
ب( داده بعد از اعمال فیلتر. ج( اختالف داده اولیه و فیلتر شده.

    9  
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  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

دارا اعمال كرده اند. در اين داده نس��بت س��یگنال به نوف��ه پايین بوده و 
زمین غلت حجم زيادي از داده را فرا گرفته اس��ت. شکل-10-الف داده 
اولیه، شکل-10-ب داده پس از اعمال فیلتر و شکل-10-ج نیز اختالف 

بین داده اولیه و فیلتر شده را نشان مي دهد. 
بر اساس نتايج شکل ها، نوفه زمین غلت در داده ها به خوبي تضعیف 
ش��ده است. نوفه هاي زمین غلت در بخش هايي از داده مصنوعي و واقعي 
كه بازتاب ها نیز همدوس��ي بااليي را نشان مي دهند، در تصاوير مشخصه 
ابتدايي قرار گرفته و تضعیف ش��ده اند. بر اس��اس نتاي��ج حتي با وجود 
نس��بت كم سیگنال ثبت ش��ده به نوفه در كوه دارا، فیلتر به خوبي توانسته 
زمین غل��ت را تضعی��ف نماي��د. از آنجايي ك��ه SVD پديده هاي خطي 
افقي را مي تواند شناس��ايي كند، در زمان هايي كه به دلیل اثر تصحیحات 
اس��تاتیک باقي مانده در زمین غل��ت اعوجاج وجود دارد، اين مس��ئله تا 
حدي روي نتیجه فیلتر اثر منفي گذاش��ته اس��ت. در تم��ام داده هاي زير 
منطقه اعمال فیلتر به وسیله خط در داده اولیه مشخص شده است]16[. 

نتیجه گیري
 از بررسي تضعیف نوفه هاي زمین غلت در داده  مصنوعي، داده واقعي 
نفت شهر، طیف دامنه آن و داده واقعي كوه دارا نتايج زير حاصل شد: 

1- تجزي��ه مقدار منفرد يک روش مناس��ب در تضعیف زمین غلت 
بوده و حتي در مواردي كه مانند داده كوه دارا، نس��بت س��یگنال به نوفه 
بسیار پايین است نیز تا میزان قابل توجهي مي تواند زمین غلت را تضعیف 

كند.
2- فیلت��ر تنها به منطقه ح��اوي زمین غلت اعمال مي ش��ود در نتیجه 
س��یگنال هاي خارج از اين محدوده به خوبي حفظ مي شوند و محاسبات 
تسريع  شده و زمان كمتري نیاز است كه اين نکته مي تواند از مزاياي اين 

روش باشد. 
3- از آنجايي كه اين روش تطبیقي است، به طور خودكار زمین غلت 
را در پنجره ه��اي زمان��ي و مکاني با هم پوش��اني به پدي��ده افقي تبديل 
مي كند. زمین غلت افقي ش��ده به دلیل انرژي و همدوسي باال در تصاوير 

 true الف( داده لرزه اي چشــمه مشــترک کــوه دارا بعــد از اعمال
amplitude recovery، فاصلــه بیــن ردلرزه هــا 25 متــر و زمــان 
نمونه گیري 4 میلي ثانیه است. ب( داده لرزه اي چشمه مشترک بعد 

از اعمال فیلتر. ج( اختالف داده اولیه و فیلتر شده است.

    10  
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ه و ياختالف داده اول )ج .بعد از اعمال فيلترداده  )ب داده اوليه )الف .شهر اي چشمه مشترك نفت داده لرزه دامنه طيف. 9- شكل
  .لتر شدهيف

  
  )الف(

  
  )ب(
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  )ج(

متر و  25ها  ن ردلرزهيفاصله ب ،true amplitude recoveryبعد از اعمال كوه دارا اي چشمه مشترك  داده لرزه الف-10- شكل
  .است لتر شدهيه و فياختالف داده اول )ج .عد از اعمال فيلتراي چشمه مشترك ب داده لرزه )ب .است هيثان يليم 4 يريگ زمان نمونه

  
 ييها در بخشغلت  زمين هاي نوفه. به خوبي تضعيف شده استها  در دادهغلت  ، نوفه زمينها ج شكليبر اساس نتا

 ييار مشخصه ابتـد يدهند، در تصاو يرا از خود نشان م ييباال يز همدوسيها ن كه بازتاب يو واقع ياز داده مصنوع
لتر يدارا، ف ن در ركورد كوهييگنال به نوفه پايبا وجود نسبت س يج حتيبر اساس نتا.  اند ف شدهيقرار گرفته و تضع

توانـد   يرا مـ  يافقـ  يخطـ  يهـا  دهيـ پد SVDكـه   يياز آنجـا . ديـ ف نمايغلت را تضع نيتوانسته است زم يبه خوب
اعوجاج وجـود دارد، تـا   غلت  زمينمانده در  يك باقيتحات استايل اثر تصحيدله كه ب ييها كند، در زمان ييشناسا

له خـط در داده  يلتـر بوسـ  ير منطقه اعمال فيز يها در تمام داده. گذاشته است يلتر اثر منفيجه فينت يرو يحد
  ].16[است شدهه مشخص ياول

  
  يريگ جهينت
  يف دامنـه آن و داده واقعـ  يـ شـهر و ط  نفت يواقع، داده يمصنوع  غلت در داده نيزم يها ف نوفهيتضع ياز بررس 

  : ر حاصل شديج زينتا دارا كوه
كـه ماننـد داده    يدر مـوارد  يبـوده و حتـ  غلـت   زمينف يك روش مناسب در تضعيه مقدار منفرد يتجز - 1

ف يرا تضعغلت  زمينتواند  يم يتوجه زان قابليز تا مين استن ييار پايگنال به نوفه بسينسبت س ،دارا كوه
 .دينما
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مش��خصه ابتدايي قرار گرفته و با حذف اين تصاوير مشخصه زمین غلت 
تضعیف مي شود.

4- ب��ا افزايش تعداد تصاوير مش��خصه ابتدايي ك��ه برابر صفر قرار 
مي گیرند، زمین غلت بهتر تضعیف شده اما به سیگنال نیز آسیب بیشتري 
وارد مي ش��ود. به همین ترتیب با كاهش تعداد تصاوير مش��خصه اي كه 
حدف مي شوند، سیگنال بهتر حفظ شده ولي زمین غلت بیشتري در داده 

باقي مي ماند. لذا بايد مقدار بهینه اي براي آن منظور گردد.
SVD -5 به طور ذاتي تنها مي تواند پديده هاي افقي را شناسايي كند، 
بنابراين در داده اي كه به دلیل تصحیحات نامناسب استاتیک، زمین غلت 
به ص��ورت خط كامل نبوده و داراي اعوجاج اس��ت، تا حدي اثر منفي 
روي نتايج دارد. لذا هرچه پیش از اعمال فیلتر تصحیحات استاتیک بهتر 

اعمال شده باشد، كاركرد فیلتر نیز بهتر خواهد بود.
6- به طور كلي هر نوع فیلتر يا تبديلي به دلیل اثر خود فیلتر يا تبديل 
كمي تغییر در داده ايجاد مي كند. اين مس��ئله در داده هايي كه بر اس��اس 
فركانس كار مي كنند، بیش��تر ديده مي ش��ود ول��ي در اين روش به دلیل 

اينکه با فركانس سر وكار ندارد، اين مسئله كمتر وجود دارد.
7- در بخش هاي از داده كه بازتاب ها نیز همدوسي بااليي را از خود 

نشان مي دهند، در تصاوير مشخصه ابتدايي قرار گرفته و آسیب مي بینند.
8- مقادير بهینه  براي كمیت هاي تأثیرگذار در نتايج اعمال فیلتر براي 
داده هاي مورد استفاده در اين مقاله به شرح جدول 2 تعیین گرديده است. 

  2    مقادیر بهینه براي کمیت هاي مورد استفاده در داده مصنوعي و واقعي

کمیت هاي تاثیرگذار
داده

کوه دارانفت شهرمصنوعي

تعداد پنجره در نظر گرفته شده در 
15210راستاي زمان

تعداد پنجره در نظر گرفته شده در 
41612راستاي مکان

حداقل سرعت )m/s( جهت اعمال کد 
5005001000دوران مطابق شکل -5

حداکثر سرعت )m/s( جهت اعمال کد 
150015002000دوران مطابق شکل-5 

تعداد )درصد( تصاویر مشخصه  
12158ابتدایي که برابر صفر قرار مي گیرند)%(
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