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مقاالت علمي - پژوهشی

واترکیب اثر چشمه های همزمان از طریق منظم سازی ماتریس عملگر

رزیتا حمیدی2 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانهومن کریمی*، علی غالمی1    دانشگاه تهران

در داده برداری متعارف  ، چشمه ها با فاصله ی زمانی به اندازه کافی )بزرگ( نسبت به هم عمل می کنند تا از تداخل پاسخ آنها جلوگیری شود که این امر 
مستلزم زمان و هزینه ي فراوان عملیات خواهد بود. بنابراین مفهوم داده برداری همزمان یا ترکیبی به منظور صرف جویی در زمان و هزینه تعریف می شود. 
در این روش دو یا چند چش��مه به طور همزمان )با تأخیر زمانی کوتاه( عمل می کنند و اجازه ی همپوش��انی زمانی بین عملکردهای متوالی چش��مه ها داده 
می ش��ود. اما با توجه به اینکه در داده های ترکیبِی ثبت شده، اثر سیگنال های ناخواسته ی مربوط به چشمه های دیگر دیده می شود بهتر است برای دستیابی 
به تصویر لرزه ای ایده آل، داده های ترکیبی به صورت رکوردهای مجزا باش��ند که به این عمل واترکیب3 گفته می ش��ود. واترکیب اثر چشمه    های همزمان 
معموالً به صورت یک مسئله ی وارون سازی درنظر گرفته می شود که به دلیل فرومعین4 بودن مسئله ی وارو  ن سازی   در واترکیب، می توان حل های بی شماری 
برای آن   درنظر گرفت. بنابراین اس��تفاده از قیدهای اضافی )پراکندگی و همدوس��ی( ضروری به نظر می رس��د. یکی از روش های معمول در حل مسائل 
بدوضع5 استفاده از حل کمترین مربعات )جداسازی کاذب6( است. مشکلی که در این روش وجود دارد آن است که داده های بازیابی شده همچنان تحت 
تأثیر س��یگنال های ناخواس��ته قرار می گیرند. در این مقاله، با توجه به باند مکانی محدود7 داده های لرزه ای برای چشمه های مجاور و متراکم ، واترکیب اثر 
چش��مه های همزمان به کمک وارون س��ازی مستقیم ماتریس عملگر واترکیب و بدون درنظر گرفتن قیدهای اضافی، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. 
در نهایت، نتایج حاصل از واترکیب داده ی مصنوعی و واقعی نشان می دهند که روش واترکیب از طریق منظم سازی ماتریس عملگر به دلیل دقت آن در 

تضعیف نوفه، حفظ سیگنال و همچنین سرعت زیاد الگوریتم آن )با قید محدودیت باند مکانی( قابل اعتماد است.
داده برداری همزمان یا ترکیبی، واترکیب، داده ی غیرترکیبی

)hoomankarimi65@ut.ac.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
اکتش��اف ذخایر هیدروکربنی موضوعی مه��م در صنعت نفت و گاز 
هر کش��وری اس��ت. روش های لرزه نگاری بازتابی به دلی��ل عمق نفوذ و 
تفکیک پذیری مناس��ب، از روش های ژئوفیزیکی متداول در اکتش��اف 
منابع هیدروکربنی هس��تند که با طراحی عملیات لرزه ای آغاز می شوند. 
در طراحی عملیات دو عامل کیفیت و هزینه در کنار هم مورد توجه قرار 
می گیرند. در روش متعارف  ، به منظور پرهیز از تداخل پاس��خ چشمه های 
مختل��ف، آنها را با فواصل زمانی بزرگ نس��بت به هم ش��وت8 می کنند   
که این امر موجب افزایش زمان و هزینه ی عملیات می ش��ود. از آنجا که 
تصمیم گیری در س��طح تجاری در راس��تای حداقل کردن هزینه ها انجام 
می ش��ود، مرسوم است که نمونه برداری منطقه ی مورد نظر  با نقاطي کمتر 
از ح��د مورد نیاز انجام گردد که این امر س��بب ایج��اد دگرنامی مکانی9 
در داده ها می ش��ود. برای رفع این مش��کل، روش داده ب��رداری همزمان 
ی��ا ترکیبی معرف��ی گردید ]1[. در این روش، یا کاه��ش زمان انتظار بین 
عملکردهای متوالی چش��مه منجر ب��ه کاهش هزینه می ش��ود یا افزایش 
تعداد چش��مه ها با حف��ظ زمان کل داده برداری منجر ب��ه افزایش کیفیت 

سیگنال مي گردد. بنابراین در داده برداری لرزه ای دو انتخاب وجود دارد؛ 
نخس��ت داده برداری متعارف عاری از س��یگنال های ناخواسته ی ناشی از 
چش��مه های دیگر اما وجود دگرنام��ی در داده. دوم داده برداری ترکیبی 
عاری از دگرنامی اما حضور سیگنال های ناخواسته. با توجه به اینکه یکی 
از اه��داف داده برداری لرزه ای کاهش زمان عملی��ات )کاهش هزینه( و 
کاهش دگرنامی )افزایش کیفیت سیگنال( است بررسی بیشتر توانایی های 
داده برداری ترکیبی ضروری به نظر می رسد. برای بررسی هر چه بهتر این 
روش داده برداری، حضور سیگنال های ناخواسته )تداخل پاسخ چشمه ها( 
باید به عنوان چالش��ی اساسی درنظر گرفته ش��ود. حذف اثر تداخلی این 
چش��مه ها واترکیب نامیده می شود که خود یک مرحله ی پردازشی برای 
از ه��م بازکردن داده های ترکیبی حاصل از عملکردهای متوالی چش��مه 
اس��ت و پس از اعمال آن، داده های مذکور به صورت داده های حاصل از 

یک تک چشمه بازیابی می شوند.
روش ه��ای داده برداری همزمان از مدت ه��ا قبل در لرزه نگاری مطرح 
بوده است. مثاًل سیلورمن )1979( استفاده از چشمه های ارتعاشی10 همزمان 
که سیگنال های مش��ابه )یا متفاوت( تولید می کنند را پیشنهاد داد. پس از 
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آن مفهوم داده برداری ترکیبی توسط چشمه های انفجاری و ارتعاشی نیز 
م��ورد توجه محققان ق��رار گرفت ]3-1[. اما در س��ال های اخیر به دالیل 
متع��ّدد از جمله نیاز روزافزون بش��ر به انرژی و پیش��رفت های چش��مگیر 
در زمینه های محاس��باتی پردازش س��یگنال و تصویر، این تحقیقات مورد 
توجه بیش��تری قرار گرف��ت و روش های متفاوتی ب��رای انجام واترکیب 
ابداع شد. این روش ها ش��امل کدگذاری فازی چشمه ها ]6-4[، استفاده 
از فاصله ي زمانی تصادفی بین چش��مه ها ]8و7[، استفاده از فیلترهای میانه 
]11-9[، پیش بینی و کاهش س��یگنال های ناخواسته ]13و12[ و استفاده از 

منظم سازی با قیدهای مناسب است ]14-16[.
در این مقاله جهت منظم س��ازی ماتریس عملگر و در نهایت واترکیب 
اثر چش��مه های همزمان، از قید باند مکانی محدود داده های لرزه ای برای 
چش��مه های مجاور و متراکم اس��تفاده می شود. در نهایت این روش روی 
داده ی مصنوع��ی و واقعی اعمال ش��ده و توانایی آن م��ورد ارزیابی قرار 

می گیرد.

1- تئوری نمونه برداری ترکیبی
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در داده برداری همزمان )ترکیبی(   یک گروه چشمه )δ)m تعریف می شود 
که شامل زیرمجموعه ای از چشمه هاست. چشمه های به کار رفته در یک 
گروه با تأخیر زمانی نس��بتاً کوتاه ti عمل می کنند. به طور کلی مس��أله ي 
ترکیب چش��مه ها در حوزه ی فوریه طبق رابطه ی-1 فرمول بندی می شود 
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k
dP كه را در نظر بگيريد )(i

sz ي همكان چشمiام، )(k
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k وام t يك گروه چشمه (تركيبي)برداري همزمان دهد. در دادهزمان را نشان مي )(m شود كه تعريف مي
عمل  it نسبتاً كوتاه خير زمانيأتدر يك گروه با  رفته كارههاي ب. چشمهستهااي از چشمهشامل زيرمجموعه

  :]17[ شودبندي ميفرمول 1- يرابطهطبق  فوريه يها در حوزهتركيب چشمه يطور كلي مسألههكنند. بمي
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NKي از مرتبه P ماتريسكه   )K و هاتعداد گيرنده N و  )هاتعداد چشمهB استتركيبي  يماتريس. 
nNNي از مرتبه Bماتريس   كه باشدمي n هر ستون  هاي حاضر در يك گروه چشمه است.تعداد چشمه
ي كدگذاري چشمه كنندهي آن بياني تركيب شده متناظر است و هر درايهي چشمهبا آرايه B ماتريس

زماني كه مثالً يا بزرگي باشد.  واند برحسب فازتشود و ميفردي داده ميهاي منحصربهباشد كه به چشمهمي
n( ي مجاور باشدهر گروه چشمه شامل دو چشمه    شود:تعريف مي 2-يطبق رابطه B سماتري)، 2
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  :است 3-يحل معادله عبارت ديگرهاي مختلف يا بهبراي فركانس
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P س كمتر ازماتريP بيتركي عملگرو از طرفي  است B در  ،پذير استناوارون بنابراينو  غيرمربعي يماتريس

  جواب يكتا نخواهد داشت. 3-يمعادله، سازيكمك وارونبه واتركيب
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منحصربه فردی داده می ش��ود و می تواند برحس��ب فاز یا بزرگی باش��د. 
 مث��اًل زمان��ی که ه��ر گروه چش��مه ش��امل دو چش��مه ی مجاور باش��د  

(، ماتریس B  طبق رابطه ی-2 تعریف می شود: n = 2 (

)2(

  

 ٣

),,( ي غيرتركيبيداده ماتريس )()( tzz i
s

k
dP كه را در نظر بگيريد )(i

sz ي همكان چشمiام، )(k
dz ي همحل گيرند

k وام t يك گروه چشمه (تركيبي)برداري همزمان دهد. در دادهزمان را نشان مي )(m شود كه تعريف مي
عمل  it نسبتاً كوتاه خير زمانيأتدر يك گروه با  رفته كارههاي ب. چشمهستهااي از چشمهشامل زيرمجموعه

  :]17[ شودبندي ميفرمول 1- يرابطهطبق  فوريه يها در حوزهتركيب چشمه يطور كلي مسألههكنند. بمي
  
)1(  
  

NKي از مرتبه P ماتريسكه   )K و هاتعداد گيرنده N و  )هاتعداد چشمهB استتركيبي  يماتريس. 
nNNي از مرتبه Bماتريس   كه باشدمي n هر ستون  هاي حاضر در يك گروه چشمه است.تعداد چشمه
ي كدگذاري چشمه كنندهي آن بياني تركيب شده متناظر است و هر درايهي چشمهبا آرايه B ماتريس

زماني كه مثالً يا بزرگي باشد.  واند برحسب فازتشود و ميفردي داده ميهاي منحصربهباشد كه به چشمهمي
n( ي مجاور باشدهر گروه چشمه شامل دو چشمه    شود:تعريف مي 2-يطبق رابطه B سماتري)، 2

  
  
  
)2(  

  
)exp طوري كهبه )i ib j t ي تركيبيدهد كه ماتريس دادهنشان مي 1- يماتريسي رابطه . ضرب P  از

nNKي مرتبه  ي غيرتركيبيبازيابي ماتريس داده واتركيب ،هدف. است P ي تركيبياز ماتريس داده P 
  :است 3-يحل معادله عبارت ديگرهاي مختلف يا بهبراي فركانس

)3(  
  

هاي ماتريستعداد ستونكه ا توجه به اينب سازي ماتريسي استفاده شود. امابراي حل اين معادله بايد از وارون
P س كمتر ازماتريP بيتركي عملگرو از طرفي  است B در  ،پذير استناوارون بنابراينو  غيرمربعي يماتريس

  جواب يكتا نخواهد داشت. 3-يمعادله، سازيكمك وارونبه واتركيب
  
  روش كمترين مربعات (واتركيب كاذب) -1- 1

),(),,(),,(  ssdsd zzzzz BPP 

1

2

3

4

1

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

N

N

b
b

b
b

b
b



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

B









  





0),(),,(),,(   ssdsd zzzzz BPP

. ض��رب  ماتریس��ی رابطه ی-  1   نش��ان  exp( )i ib j tω= − به ط��وری که 

nNN   اس��ت .  × می ده��د ک��ه ماتری��س داده ی ترکیبی '  P از مرتبه ی 
هدف، واترکیب بازیابی ماتریس داده ی غیرترکیبی p  از ماتریس داده ی 
ترکیبی P ب��رای فرکانس های مختلف یا به عبارت دیگر حل معادله ی-3 
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برای حل این معادله باید از وارون س��ازی ماتریسی استفاده شود. اما با 
توجه به اینکه تعداد س��تون های ماتریس 'P کمتر ازماتریس P است و از 
طرفی عملگر ترکیبیB ماتریسی غیرمربعی و بنابراین وارون نا پذیر است، 
در واترکی��ب به کمک وارون س��ازی ، معادله ی-3 ج��واب یکتا نخواهد 

داشت.

1-1- روش کمترین مربعات )واترکیب کاذب(
همان طور که اش��اره ش��د ماتریس ترکیبی وارون پذیر نیست. بنابراین 
ممکن اس��ت در حل معادل��ه ی-3 روش کمترین مربع��ات کمک کند. 
در حل مس��ئله ی واترکی��ب )معادله ی-3( به روش کمتری��ن مربعات، از 

کمینه سازی معادله ی-4 استفاده می شود ]18[:

)4(

  تأليفي

٤ 

روش  3-يدر حل معادلهممكن است بنابراين  نيست.پذير طور كه اشاره شد ماتريس تركيبي وارونهمان
از  ،روش كمترين مربعات) به3-يواتركيب (معادله يدر حل مسئله .ما كمك كندبهكمترين مربعات 

  :]18[ شوداستفاده مي 4-يمعادلهسازي كمينه
)4(  
  

  :]18[ استصورت زير به 4-يحل معادله
  
)5( 

)6(  
 
ماتريس  وارون كمترين مربعات invB و حل كمترين مربعات B ،LsP ماتريس ي مزدوجترانهاده B† كه

از  توانيم فهكه در صورت عدم حضور نو شودكار برده ميبه سازيمنظور منظمبه I . عبارتاست يتركيب
B†، 2-يبا توجه به معادله .كرد يپوشآن چشم B دو  ،هاي چشمه. در حالتي كه گروهاستقطري  يماتريس
1( هستندزماني ثابت  مجاور با فاصله يچشمه 3 5 1 1exp( )Nb b b b j t       و

2 4 6 2exp( )Nb b b b j t     ( ،†B B آيد (ه در ميصورت ضريبي از ماتريس يكّبه† 2B B I بنابراين .(
  :خواهد بودآن  ي مزدوجترانهادهمتناظر با  B وارون

)7(  
  
 ضريب ثابت است Cو كاذب  واتركيبحل حاصل از  LsP .نامندمي كاذب واتركيبعملگر را عملگر  ينا
زمان به موقعيت درست خودشان - ي مكانها را در حوزهسيگنال وكرده ي تركيبي را باز اين روش داده .]19[

 يچشمهجز ها در تمام ركوردها بهفهبرد. اين دسته از نوهاي تركيبي را از بين نميفهدهد اما نوانتقال مي
- ي. در حقيقت، در واتركيب كاذب (معادلهشوندظاهر مي 11خيزكيا هاي ناهمدوس فهصورت نوبه مشترك

هاي تركيبي اما نوفه .شودو تأخير زماني آن برداشته ميشده لحاظ فازي اصالح  از) سيگنال مورد نظر 7
زماني  هايتأخير ،هاي مختلفچشمه چراكه ؛آورنددست ميهبهاي ناخواسته) مقداري فاز اضافي (سيگنال

هاي هاي ناهمدوس و اعمال روشفههاي همدوس و نوبا توجه به تمايز بين سيگنالبنابراين  متفاوتي دارند.
هاي به حذف بخشي از سيگنال امر منجراين  .]11و12[ تضعيف كردها را فهتوان اين نومي فهنو تضعيف

 در روش يفيلتردر ادامه براي حل اين مسئله،  دهد.نمي دستي بهبخشي رضايتو نتيجه شده نيز نظرمد
اي بهره لرزه پاسخِ مكانيِ كه از امتياز محدوديت باند شودنظر گرفته ميدرسازي كمترين مربعات وارون
  .]20[ بردمي
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حل معادله ی-4 به صورت زیر است ]18[:

)5(

)6(

  تأليفي

٤ 

روش  3-يدر حل معادلهممكن است بنابراين  نيست.پذير طور كه اشاره شد ماتريس تركيبي وارونهمان
از  ،روش كمترين مربعات) به3-يواتركيب (معادله يدر حل مسئله .ما كمك كندبهكمترين مربعات 

  :]18[ شوداستفاده مي 4-يمعادلهسازي كمينه
)4(  
  

  :]18[ استصورت زير به 4-يحل معادله
  
)5( 

)6(  
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B†، 2-يبا توجه به معادله .كرد يپوشآن چشم B دو  ،هاي چشمه. در حالتي كه گروهاستقطري  يماتريس
1( هستندزماني ثابت  مجاور با فاصله يچشمه 3 5 1 1exp( )Nb b b b j t       و

2 4 6 2exp( )Nb b b b j t     ( ،†B B آيد (ه در ميصورت ضريبي از ماتريس يكّبه† 2B B I بنابراين .(
  :خواهد بودآن  ي مزدوجترانهادهمتناظر با  B وارون

)7(  
  
 ضريب ثابت است Cو كاذب  واتركيبحل حاصل از  LsP .نامندمي كاذب واتركيبعملگر را عملگر  ينا
زمان به موقعيت درست خودشان - ي مكانها را در حوزهسيگنال وكرده ي تركيبي را باز اين روش داده .]19[

 يچشمهجز ها در تمام ركوردها بهفهبرد. اين دسته از نوهاي تركيبي را از بين نميفهدهد اما نوانتقال مي
- ي. در حقيقت، در واتركيب كاذب (معادلهشوندظاهر مي 11خيزكيا هاي ناهمدوس فهصورت نوبه مشترك

هاي تركيبي اما نوفه .شودو تأخير زماني آن برداشته ميشده لحاظ فازي اصالح  از) سيگنال مورد نظر 7
زماني  هايتأخير ،هاي مختلفچشمه چراكه ؛آورنددست ميهبهاي ناخواسته) مقداري فاز اضافي (سيگنال

هاي هاي ناهمدوس و اعمال روشفههاي همدوس و نوبا توجه به تمايز بين سيگنالبنابراين  متفاوتي دارند.
هاي به حذف بخشي از سيگنال امر منجراين  .]11و12[ تضعيف كردها را فهتوان اين نومي فهنو تضعيف

 در روش يفيلتردر ادامه براي حل اين مسئله،  دهد.نمي دستي بهبخشي رضايتو نتيجه شده نيز نظرمد
اي بهره لرزه پاسخِ مكانيِ كه از امتياز محدوديت باند شودنظر گرفته ميدرسازي كمترين مربعات وارون
  .]20[ بردمي
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B† ترانه��اده ی مزدوج ماتریس    PLs ،  B ح��ل کمترین مربعات و   که 
Binv وارون کمترین مربعات ماتریس ترکیبی اس��ت. عبارت αI به منظور 

منظم س��ازی به کار برده می شود که در صورت عدم حضور نوفه می توان 
B† ماتریس��ی قطری  B از آن چشم پوش��ی کرد. با توجه به معادله ی-2، 
اس��ت. در حالتی که گروه های چش��مه، دو چش��مه ی مج��اور با فاصله 
و   1 3 5 1 1exp( )Nb b b b j tω−= = = = = − ( ثاب��ت هس��تند  زمان��ی 
ضریب��ی  به ص��ورت   †B B ، ) 2 4 6 2exp( )Nb b b b j tω= = = = = −

(. بنابرای��ن وارون B متناظر با  † 2=B B I از ماتری��س یّکه در می آی��د )
ترانهاده ی مزدوج آن خواهد بود: 

  تأليفي

٤ 

روش  3-يدر حل معادلهممكن است بنابراين  نيست.پذير طور كه اشاره شد ماتريس تركيبي وارونهمان
از  ،روش كمترين مربعات) به3-يواتركيب (معادله يدر حل مسئله .ما كمك كندبهكمترين مربعات 

  :]18[ شوداستفاده مي 4-يمعادلهسازي كمينه
)4(  
  

  :]18[ استصورت زير به 4-يحل معادله
  
)5( 

)6(  
 
ماتريس  وارون كمترين مربعات invB و حل كمترين مربعات B ،LsP ماتريس ي مزدوجترانهاده B† كه

از  توانيم فهكه در صورت عدم حضور نو شودكار برده ميبه سازيمنظور منظمبه I . عبارتاست يتركيب
B†، 2-يبا توجه به معادله .كرد يپوشآن چشم B دو  ،هاي چشمه. در حالتي كه گروهاستقطري  يماتريس
1( هستندزماني ثابت  مجاور با فاصله يچشمه 3 5 1 1exp( )Nb b b b j t       و

2 4 6 2exp( )Nb b b b j t     ( ،†B B آيد (ه در ميصورت ضريبي از ماتريس يكّبه† 2B B I بنابراين .(
  :خواهد بودآن  ي مزدوجترانهادهمتناظر با  B وارون

)7(  
  
 ضريب ثابت است Cو كاذب  واتركيبحل حاصل از  LsP .نامندمي كاذب واتركيبعملگر را عملگر  ينا
زمان به موقعيت درست خودشان - ي مكانها را در حوزهسيگنال وكرده ي تركيبي را باز اين روش داده .]19[

 يچشمهجز ها در تمام ركوردها بهفهبرد. اين دسته از نوهاي تركيبي را از بين نميفهدهد اما نوانتقال مي
- ي. در حقيقت، در واتركيب كاذب (معادلهشوندظاهر مي 11خيزكيا هاي ناهمدوس فهصورت نوبه مشترك

هاي تركيبي اما نوفه .شودو تأخير زماني آن برداشته ميشده لحاظ فازي اصالح  از) سيگنال مورد نظر 7
زماني  هايتأخير ،هاي مختلفچشمه چراكه ؛آورنددست ميهبهاي ناخواسته) مقداري فاز اضافي (سيگنال

هاي هاي ناهمدوس و اعمال روشفههاي همدوس و نوبا توجه به تمايز بين سيگنالبنابراين  متفاوتي دارند.
هاي به حذف بخشي از سيگنال امر منجراين  .]11و12[ تضعيف كردها را فهتوان اين نومي فهنو تضعيف

 در روش يفيلتردر ادامه براي حل اين مسئله،  دهد.نمي دستي بهبخشي رضايتو نتيجه شده نيز نظرمد
اي بهره لرزه پاسخِ مكانيِ كه از امتياز محدوديت باند شودنظر گرفته ميدرسازي كمترين مربعات وارون
  .]20[ بردمي
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)7(
ای��ن عملگر را عملگ��ر واترکیب کاذب می نامن��د. PLs حل حاصل از 
واترکیب کاذب و C  ضریب ثابت اس��ت ]19[. این روش داده  ی ترکیبی 
را باز کرده و س��یگنال ها را در حوزه ی مکان-زمان به موقعیت درس��ت 
خودش��ان انتقال می دهد اما نوفه های ترکیبی را از بین نمی برد. این دسته 
از نوفه ها در تمام رکوردها به   جز  چش��مه ي  مش��ترک به صورت نوفه های 
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ناهم��دوس یا خیزک11 ظاهر می ش��وند. در حقیقت، در واترکیب کاذب 
)معادله ی-7( سیگنال مورد نظر از لحاظ فازی اصالح شده و تأخیر زمانی 
آن برداشته می شود. اما نوفه های ترکیبی )سیگنال های ناخواسته( مقداری 
فاز اضافی به دس��ت می آورند؛ چراکه چش��مه های مختل��ف، تأخیرهای 
زمانی متفاوتی دارند. بنابراین با توجه به تمایز بین س��یگنال های همدوس 
و نوفه های ناهمدوس و اعمال روش های تضعیف نوفه می توان این نوفه ها 
را تضعیف کرد ]12و11[. این امر منجر به حذف بخش��ی از سیگنال های 
مدنظر نیز ش��ده و نتیجه ی رضایت بخشی به دست نمی دهد. در ادامه برای 
حل این مس��ئله، در روش وارون س��ازی کمترین مربع��ات فیلتری درنظر 
گرفته می ش��ود که از امتی��از محدودیت بانِد مکانِی پاس��ِخ لرزه ای بهره 

می برد ]20[.

2- واترکیب از طریق وارون سازی مستقیم ماتریس عملگر
در حوزه ی عددموج-فرکانس )f-k( ، پهنای بانِد مکانِی پاسِخ چشمه ها  
  c که maxsinαcca = acω  قرار می گی��رد که  بی��ن مثبت و منف��ی 
maxα بزرگ ترین زاویه ی پراکندگی در باالترین الیه  س��رعت انتش��ار و 
اس��ت. فیلتر متناظر در ح��وزه ی مکان-فرکانس به کمک تابع س��ینک12 

)معادله ی-8( تعریف می شود ]21[.

)8(

  

 ٥

  
  سازي مستقيم ماتريس عملگرواتركيب از طريق وارون - 2

قرار  acي بين مثبت و منف هاچشمه پاسخِ مكانيِ ، پهناي باندk-f(( فركانس-عددموج يدر حوزه
maxsincca گيرد كهمي  ،c  و سرعت انتشارmax استراكندگي در باالترين اليه ي پترين زاويهبزرگ .

  .]21[ شودتعريف مي) 8-ي(معادله 12سينك كمك تابعفركانس به- مكان يفيلتر متناظر در حوزه
)8(  

  
),( كه 1  x شودناميده مي 13پايه اينقطه گسترش تابع . 1اي و فركانس زاويهx  استمكان چشمه. 

با  Pيس و ماتر دهشحل  3- يمعادله پاسخبودن  ينمعفروكه مشكل  كنديكمك م يباند يتمحدود
NKي مرتبه ، يساز ماتر P يبا مرتبه nNK  شوديم يهصورت توجدين راه حل ب ين. ايددست آهب :
جدا از  يهاچشمه يفاصله Δs اگر. يريدمجاور را در نظر بگ يچشمه n شامل يبيترك يگروه چشمه يك
برقرار باشد بدون  9-يكه رابطه يگروه چشمه تا زمان ين. اخواهد بود nΔs گروه ينا يطول مكانباشد،  هم

  :]21[ شوديم يبردارنمونه دگرنامي
)9(  
  

، برقرار باشد 9-يهكه معادل يتا زمان ين. بنابرادكنيمپذير امكانرا  يابيدرون ،بدون دگرنامي يبردارنمونه
nNK يبا مرتبه P يسكه ماتر يمعن ينبد است؛ يرپذچشمه امكان يهاگروه ينب يابيدرون  توانديم 

NKي از مرتبه ييسصورت ماتربه  و  يستن ينمعفرو ايمسئله 3- يمعادلهيجه درنت .شود يابيدرون
NK يا مرتبهب Pيس ماتر توانيم  يس ماتر يابياز درون اگرچه در ادامه. دست آوردهب 3-يرا از معادله

P  دست آوردنهب يتنهادر و P عملگر واتركيب مدل باند محدود از  يكاما  شودياستفاده نمinvB يجادا 
  .دشوياعمال م Pيبي داده ترك يسماتر يرو اًيممستق 5-يه و با توجه به معادلهشد
),( اينقطه گسترش نظر گرفتن تابعبا در      1  x واتركيب عملگرمدل باند محدود از ، 8- يدر معادله invB 

  :شودتعريف مي 10-يطبق رابطه
)10(  
  

  :استاي نقطهگسترش  هاي مجزا از تابعشامل نسخه Γكه 
  
)11(  
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ac n s  

   ω ),( تاب��ع گس��ترش نقط��ه ای پای��ه13 نامیده می ش��ود.  1 ωγ x ک��ه 
1x مکان چش��مه اس��ت. محدودی��ت باندی کمک  فرکانس زاویه ای و 
می کند تا مش��کل فرومعین بودن پاس��خ معادله ی-3 حل شده و ماتریس 
nNN به دس��ت آید. این  × ، از ماتریس  با مرتبه ی nNN × P با مرتبه ی
راه حل بدین صورت توجیه می ش��ود: یک گروه چشمه ی ترکیبی شامل 
n چشمه ی  مجاور مفروض است. اگر  s ∆ فاصله ی چشمه های جدا از هم 
باش��د، طول مکانی این گروه  n∆ s خواهد بود. این گروه چشمه تا زمانی 

که رابطه ی-9 برقرار باشد بدون دگرنامی نمونه برداری می شود ]21[:

)9(

  

 ٥

  
  سازي مستقيم ماتريس عملگرواتركيب از طريق وارون - 2

قرار  acي بين مثبت و منف هاچشمه پاسخِ مكانيِ ، پهناي باندk-f(( فركانس-عددموج يدر حوزه
maxsincca گيرد كهمي  ،c  و سرعت انتشارmax استراكندگي در باالترين اليه ي پترين زاويهبزرگ .

  .]21[ شودتعريف مي) 8-ي(معادله 12سينك كمك تابعفركانس به- مكان يفيلتر متناظر در حوزه
)8(  

  
),( كه 1  x شودناميده مي 13پايه اينقطه گسترش تابع . 1اي و فركانس زاويهx  استمكان چشمه. 

با  Pيس و ماتر دهشحل  3- يمعادله پاسخبودن  ينمعفروكه مشكل  كنديكمك م يباند يتمحدود
NKي مرتبه ، يساز ماتر P يبا مرتبه nNK  شوديم يهصورت توجدين راه حل ب ين. ايددست آهب :
جدا از  يهاچشمه يفاصله Δs اگر. يريدمجاور را در نظر بگ يچشمه n شامل يبيترك يگروه چشمه يك
برقرار باشد بدون  9-يكه رابطه يگروه چشمه تا زمان ين. اخواهد بود nΔs گروه ينا يطول مكانباشد،  هم

  :]21[ شوديم يبردارنمونه دگرنامي
)9(  
  

، برقرار باشد 9-يهكه معادل يتا زمان ين. بنابرادكنيمپذير امكانرا  يابيدرون ،بدون دگرنامي يبردارنمونه
nNK يبا مرتبه P يسكه ماتر يمعن ينبد است؛ يرپذچشمه امكان يهاگروه ينب يابيدرون  توانديم 

NKي از مرتبه ييسصورت ماتربه  و  يستن ينمعفرو ايمسئله 3- يمعادلهيجه درنت .شود يابيدرون
NK يا مرتبهب Pيس ماتر توانيم  يس ماتر يابياز درون اگرچه در ادامه. دست آوردهب 3-يرا از معادله

P  دست آوردنهب يتنهادر و P عملگر واتركيب مدل باند محدود از  يكاما  شودياستفاده نمinvB يجادا 
  .دشوياعمال م Pيبي داده ترك يسماتر يرو اًيممستق 5-يه و با توجه به معادلهشد
),( اينقطه گسترش نظر گرفتن تابعبا در      1  x واتركيب عملگرمدل باند محدود از ، 8- يدر معادله invB 

  :شودتعريف مي 10-يطبق رابطه
)10(  
  

  :استاي نقطهگسترش  هاي مجزا از تابعشامل نسخه Γكه 
  
)11(  
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نمونه ب��رداری ب��دون دگرنام��ی، درون یاب��ی را امکان پذی��ر می کند. 
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′P اعمال می شود. مستقیماً روی ماتریس داده ترکیبی 
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مدل بان��د محدود از عملگ��ر واترکیب   Binv طبق رابط��ه ی-10 تعریف 
می شود:

)10(

  

 ٥

  
  سازي مستقيم ماتريس عملگرواتركيب از طريق وارون - 2
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)8(  

  
),( كه 1  x شودناميده مي 13پايه اينقطه گسترش تابع . 1اي و فركانس زاويهx  استمكان چشمه. 
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  .دشوياعمال م Pيبي داده ترك يسماتر يرو اًيممستق 5-يه و با توجه به معادلهشد
),( اينقطه گسترش نظر گرفتن تابعبا در      1  x واتركيب عملگرمدل باند محدود از ، 8- يدر معادله invB 

  :شودتعريف مي 10-يطبق رابطه
)10(  
  

  :استاي نقطهگسترش  هاي مجزا از تابعشامل نسخه Γكه 
  
)11(  

  

 
1

1
1

sin),( x
cxx a


 

† 1 †( )inv
  B B B B


































21012

2101

210






ac n s  

کهГ شامل نسخه های مجزا از تابع گسترش نقطه ای است:

)11(

  

 ٥

  
  سازي مستقيم ماتريس عملگرواتركيب از طريق وارون - 2

قرار  acي بين مثبت و منف هاچشمه پاسخِ مكانيِ ، پهناي باندk-f(( فركانس-عددموج يدر حوزه
maxsincca گيرد كهمي  ،c  و سرعت انتشارmax استراكندگي در باالترين اليه ي پترين زاويهبزرگ .

  .]21[ شودتعريف مي) 8-ي(معادله 12سينك كمك تابعفركانس به- مكان يفيلتر متناظر در حوزه
)8(  

  
),( كه 1  x شودناميده مي 13پايه اينقطه گسترش تابع . 1اي و فركانس زاويهx  استمكان چشمه. 

با  Pيس و ماتر دهشحل  3- يمعادله پاسخبودن  ينمعفروكه مشكل  كنديكمك م يباند يتمحدود
NKي مرتبه ، يساز ماتر P يبا مرتبه nNK  شوديم يهصورت توجدين راه حل ب ين. ايددست آهب :
جدا از  يهاچشمه يفاصله Δs اگر. يريدمجاور را در نظر بگ يچشمه n شامل يبيترك يگروه چشمه يك
برقرار باشد بدون  9-يكه رابطه يگروه چشمه تا زمان ين. اخواهد بود nΔs گروه ينا يطول مكانباشد،  هم

  :]21[ شوديم يبردارنمونه دگرنامي
)9(  
  

، برقرار باشد 9-يهكه معادل يتا زمان ين. بنابرادكنيمپذير امكانرا  يابيدرون ،بدون دگرنامي يبردارنمونه
nNK يبا مرتبه P يسكه ماتر يمعن ينبد است؛ يرپذچشمه امكان يهاگروه ينب يابيدرون  توانديم 

NKي از مرتبه ييسصورت ماتربه  و  يستن ينمعفرو ايمسئله 3- يمعادلهيجه درنت .شود يابيدرون
NK يا مرتبهب Pيس ماتر توانيم  يس ماتر يابياز درون اگرچه در ادامه. دست آوردهب 3-يرا از معادله

P  دست آوردنهب يتنهادر و P عملگر واتركيب مدل باند محدود از  يكاما  شودياستفاده نمinvB يجادا 
  .دشوياعمال م Pيبي داده ترك يسماتر يرو اًيممستق 5-يه و با توجه به معادلهشد
),( اينقطه گسترش نظر گرفتن تابعبا در      1  x واتركيب عملگرمدل باند محدود از ، 8- يدر معادله invB 

  :شودتعريف مي 10-يطبق رابطه
)10(  
  

  :استاي نقطهگسترش  هاي مجزا از تابعشامل نسخه Γكه 
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nNN ماتریس  × ),(   ماتریسГ ب��ا مرتبه ی  ωγγ spp ∆= به ط��وری که 
گس��ترش نقطه ای پایه نامیده می شود. ش��کل خاص عملگر واترکیب در 
معادل��ه ی-11 از ش��باهت بین تداخل ل��رزه ای14 و داده ب��رداری ترکیبی 
حاصل می ش��ود ]22[. برای داده برداری های ترکیبی، ماتریس گس��ترش 

N طبق رابطه ی-12 تعریف می شود: / n N / n× ′Γ با مرتبه ی  نقطه ای 

  تأليفي

٦ 

  
),( كهطوري به  spp  . ماتريسΓ يبا مرتبه NN  شود.ناميده مي پايه اينقطهگسترش  ماتريس 

برداري تركيبي حاصل و داده 41ايلرزهاز شباهت بين تداخل  11- يشكل خاص عملگر واتركيب در معادله
Nي با مرتبه  اينقطه گسترش يسترما ،يبيتركهاي يبردارداده يبرا. ]22[شود مي / n N / n  طبق

  :شوديم يفتعر 12- يرابطه
)12(  
  

بررسي  د ماتريسي زماني ثابت باشور با فاصلهي مجاهاي چشمه شامل دو چشمهدر حالتي كه گروه مثالً
ه تفاوت كشود با اين تعريف مي 2- يمعادله طبق B ريس. در اين حالت ماتدشومي

1 3 5 1 1exp( )Nb b b b j t       2و 4 6 2exp( )Nb b b b j t     . 11و2- يگذاري معادلهبا جا 
  داشت: را خواهيم 13- يمعادله، 12- يدر معادله

  
  
  
  
  
)13(  
  
2با  1t t t   .برداري شده از ماتريسي دوباره نمونهانسخه ،ين عبارت در سمت راستنخست يدر معادله -

2 يبرداري نمونه(فاصله است 11 s؛ندابرداري شدهي دوباره نمونههاسومين عبارت نيز نسخه ). دومين و 
t ياندازهبا اين تفاوت كه به  ي ناشي از تداخلهاي ناخواستهاند و براي سيگنالشيفت زماني پيدا كرده 

)exp هايضريب اند. به عالوهنظر گرفته شدهبرداري همزمان دردر داده )j t يبراي شيفت زمان t  
 n هاي بانظر گرفته شد. براي گروهي مجاور درهايي با دو چشمهنظر گرفته شده است. در اين مثال گروهدر

عبارت شيفت يافته  n2-1 با اين تفاوت كه در سمت راست ؛آيدميدست هي مجاور نيز عبارت مشابه بچشمه
nاهبرداري آني نمونهصلهو فا دشوحاصل مي s خواهد بود.  

خصوصيات اين ضرب ماتريسي را كامالً تغيير  12- يدر معادله B†و  Bبين  كه قرار گرفتن  شودتوجه 
B† دهد. بر خالف ضربمي B كنديند واتركيب ايفا نميآدر فر كه هيچ نقشي 6- يدر معادله ،†  B B 

از  ي ناشيهاي ناخواستهكه براي سيگنال است پايه يانقطه گسترش بعي شيفت يافته از تاانسخهشامل 
†نظر گرفته شده است. بنابراين وارون ماتريس برداري همزمان درتداخل داده B B اثر اين  10-يدر معادله

†  B B
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)12(
چش��مه ی  دو  ش��امل  چش��مه  گروه ه��ای  ک��ه  حالت��ی  در   مث��اًل 
′Γ بررس��ی می ش��ود.  مج��اور ب��ا فاصل��ه ی زمانی ثابت باش��د ماتریس 
می ش��ود  تعری��ف  معادل��ه ی-  2   طب��ق   Bماتری��س حال��ت  ای��ن  در 
و   1 3 5 1 1exp( )Nb b b b j tω−= = = = = − ک��ه تف��اوت  ای��ن  ب��ا 
2  ب��ا جاگذاری معادالت-2و11   در  4 6 2exp( )Nb b b b j tω= = = = = −

معادله ی-12  ،  معادله ی-13 به دست می آید:

)13(

  تأليفي

٦ 

  
),( كهطوري به  spp  . ماتريسΓ يبا مرتبه NN  شود.ناميده مي پايه اينقطهگسترش  ماتريس 

برداري تركيبي حاصل و داده 41ايلرزهاز شباهت بين تداخل  11- يشكل خاص عملگر واتركيب در معادله
Nي با مرتبه  اينقطه گسترش يسترما ،يبيتركهاي يبردارداده يبرا. ]22[شود مي / n N / n  طبق

  :شوديم يفتعر 12- يرابطه
)12(  
  

بررسي  د ماتريسي زماني ثابت باشور با فاصلهي مجاهاي چشمه شامل دو چشمهدر حالتي كه گروه مثالً
ه تفاوت كشود با اين تعريف مي 2- يمعادله طبق B ريس. در اين حالت ماتدشومي

1 3 5 1 1exp( )Nb b b b j t       2و 4 6 2exp( )Nb b b b j t     . 11و2- يگذاري معادلهبا جا 
  داشت: را خواهيم 13- يمعادله، 12- يدر معادله

  
  
  
  
  
)13(  
  
2با  1t t t   .برداري شده از ماتريسي دوباره نمونهانسخه ،ين عبارت در سمت راستنخست يدر معادله -

2 يبرداري نمونه(فاصله است 11 s؛ندابرداري شدهي دوباره نمونههاسومين عبارت نيز نسخه ). دومين و 
t ياندازهبا اين تفاوت كه به  ي ناشي از تداخلهاي ناخواستهاند و براي سيگنالشيفت زماني پيدا كرده 

)exp هايضريب اند. به عالوهنظر گرفته شدهبرداري همزمان دردر داده )j t يبراي شيفت زمان t  
 n هاي بانظر گرفته شد. براي گروهي مجاور درهايي با دو چشمهنظر گرفته شده است. در اين مثال گروهدر

عبارت شيفت يافته  n2-1 با اين تفاوت كه در سمت راست ؛آيدميدست هي مجاور نيز عبارت مشابه بچشمه
nاهبرداري آني نمونهصلهو فا دشوحاصل مي s خواهد بود.  

خصوصيات اين ضرب ماتريسي را كامالً تغيير  12- يدر معادله B†و  Bبين  كه قرار گرفتن  شودتوجه 
B† دهد. بر خالف ضربمي B كنديند واتركيب ايفا نميآدر فر كه هيچ نقشي 6- يدر معادله ،†  B B 

از  ي ناشيهاي ناخواستهكه براي سيگنال است پايه يانقطه گسترش بعي شيفت يافته از تاانسخهشامل 
†نظر گرفته شده است. بنابراين وارون ماتريس برداري همزمان درتداخل داده B B اثر اين  10-يدر معادله
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کهt=t2-t1∆. نخس��تین  عبارت در س��مت راس��ت، نس��خه ای دوباره 
نمونه ب��رداری ش��ده از ماتری��سГ در معادل��ه ی-11 اس��ت )فاصل��ه ی 
نمونه ب��رداری  s ∆   2(. دومی��ن و س��ومین عب��ارت نیز نس��خه های دوباره 
∆±t شیفت زمانی پیدا  نمونه برداری شده اند؛ با این تفاوت که به اندازه ی 
کرده اند و برای س��یگنال های ناخواسته ی ناشی از تداخل    در داده برداری 
)exp برای  )j tω∆ همزمان درنظر گرفته ش��ده اند. همچنین ضریب های 
∆±t درنظر گرفته ش��ده اند. در این مث��ال گروه هایی با دو  ش��یفت زمانی
چشمه ی مجاور درنظر گرفته شد. برای گروه های با n چشمه ی مجاور نیز 
 2n-1 عبارت مش��ابه به دس��ت می آید؛ با این تفاوت که در سمت راست
عبارِت ش��یفت یافته حاصل می شود و فاصله ی نمونه برداری آنها  خواهد 

بود.
B†   در معادل��ه ی-12  توج��ه ش��ود ک��ه ق��رار گرفت��نГ بی��ن B  و
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خصوصیات این ضرب ماتریسی را کاماًل تغییر می دهد. بر خالف ضرب
B †B  در معادل��ه ی-6 که هیچ نقش��ی در فرآیند واترکیب ایفا نمی کند ،     
B† ش��امل نسخه ای شیفت یافته از تابع گسترش نقطه ای پایه است  ГΓ′= B

که برای س��یگنال های ناخواسته ی ناش��ی از تداخل داده برداری همزمان 
B† در معادله ی-10  ГB درنظر گرفته شده است. بنابراین وارون ماتریس

اثر این سیگنال های ناخواسته را از بین می برد ]22[.

3- مثال ها
در ای��ن بخش، روش واترکیب مطرح ش��ده در بخش-2 روی داده ی 
مصنوعی و داده ی واقعی اعمال می ش��ود. واترکیب روی داده ی خشکی 
حاصل از داده برداری مرس��وم اعمال می گ��ردد که این داده ها به صورت 
عددی ترکیب ش��ده اند. به اس��تثنای اثر ناخوش��ایند ترکیب عددی روی 
نوفه ه��ای محیطی15  ، داده ی  مرس��وم که به صورت عددی ترکیب ش��ده 
به خوب��ی نمایانگر داده ب��رداری عملی با طراحی ترکیبی اس��ت. همچنین  
دسترس��ی ب��ه داده ی غیرترکیب��ی و ترکیب عددی آن ، مقایس��ه ی کّمی 
داده ی غیرترکیب��ی حاص��ل از واترکیب ب��ا داده ی غیرترکیبی اصلی را 
امکان پذیر می کند. در داده ی واقعی به دلیل چالش های عملی موجود در 
برداشت، شرایط کاماًل متفاوتی نسبت به داده ی مصنوعی تجربه می شود. 
مث��اًل به دلیل تراک��م نمونه برداری، دگرنامی مکان��ی در داده ی مصنوعی 
نس��بت به داده ی واقعی کمتر مشاهده می شود؛ این در حالی است که قید 
محدودیت باند مکانی داده ی لرزه ای در واترکیب از طریق وارون سازی 
مس��تقیم الزامی اس��ت. وجود امواج زمین غل��ت16،   نوفه ه��ای لرزه ای و 
تغییرات توپوگرافی در داده ی واقع��ی را نیز نباید نادیده گرفت. بنابراین 
واترکیب داده ی واقعی در مقایس��ه با واترکیب داده ی مصنوعی مشکل تر 

به نظر می رسد.

3-1- داده ی مصنوعی
در  اینجا  واترکیب روی داده ی عددی شبیه سازی شده اعمال می شود.  

 شکل-1-الف س��اختاری زیرزمینی را نشان می دهد. کمترین سرعت در 
 m 5=∆s m/sc است.  384 چشمه به فاصله ی   2000= باالترین الیه،
در س��طح قرار می گیرد. تابع چش��مه ، موجک ریکر با فرکانس مرکزی 
23 هرتز می باش��د و پاسخ های بازتابی در سطح زمین توسط 128 گیرنده 
ک��ه فاصله ی بین آنها 15 متر اس��ت ثبت می گ��ردد.  داده  برداری ترکیبی 
به کمک 48 گروه چشمه که هر گروه شامل هشت چشمه ی مجاور است 
صورت می گیرد        )n=8(. زمان عملکرد چشمه های حاضر در یک گروه ، 
به صورت تصادفی از صفر تا 2 ثانیه انتخاب می ش��ود. شکل-1-ب   پاسخ 
ترکیبی گروه چشمه ی واقع در میانه ی سطح داده برداری را نشان می دهد.

 در ادامه، تابع گس��ترش نقطه   ای′Γ ایجاد می ش��ود که از لحاظ مکانی 
باند محدود است. یک متغیر پایدارسازی فرکانسی مستقل به قطر ماتریس

 Γ′ اضافه می ش��ود. این متغیر4-10 براب��ِر بزرگ ترین درایه ی ماتریس  Γ′
در تمام فرکانس هاس��ت. ماتریس′Γ را پس از پایدارس��ازی وارون کرده 
و ب��ه کمک معادله ی-10، ب��رای تک تک مؤلفه های فرکانس��ی عملگر 
واترکیب Binv ایجاد می ش��ود. این ماتریس برای هر مولفه ی فرکانسی با 
توجه به معادله ی-5 روی ماتریس داده ی ترکیبی اعمال شده و داده ای 
غیرترکیبی P به دست می آید. ستون مرکزی ماتریس P را بیرون کشیده و 
با اعم��ال عکس تبدیل فوریه روی آن ، جبهه ی موج حاصل از واترکیب 
در حوزه ی مسافت-زمان به دس��ت می آید که در شکل-2-الف نمایش 
داده ش��ده است. این نتیجه شباهت بس��یاری به داده ی متعارف حاصل از 
چش��مه ی متناظر دارد که در شکل-2-ب نشان داده شده است. مقداری 
نوفه در شکل-2-الف باقی مانده که در مقایسه با نوفه های ترکیبی موجود 
در شکل-1-ب قابل چشم پوش��ی است. میانگین مربعات خطا بین داده ی 
حاصل از وارون س��ازی مس��تقیم و داده ي  حاصل از طری��ق داده برداری 

متعارف4-10×2/6868 است که می توان از آن صرف نظر کرد.

3-2- داده ی واقعی
در   اینج��ا  از یک داده ی خش��کی دوبعدی حاص��ل از جنوب غرب 

1  )الف( مدل ناهمگن از زیر زمین )ب( پاســخ تركیبی گروه چشــمه ی 
n=8 واقع در میانه ی سطح داده برداری برای

  تأليفي

٨ 

  
      

  (ب)                                                                   (الف)                      
ي سطح ي واقع در ميانهپاسخ تركيبي گروه چشمه ناهمگن از زير زمين (ب)مدل  (الف) -1شكل 

  n=8برداري براي داده
  

ر غيمت يك. استباند محدود  يكه از لحاظ مكان دشويم يجادا  اينقطهگسترش  تابع ،در ادامه
 ييهدرا ينتربزرگ برابرِ 410-ر غيمت ين. اشودياضافه م  يسمستقل به قطر ماتر يفركانس يدارسازيپا

 ،10-يوارون كرده و به كمك معادله يدارسازيرا پس از پا يس . ماترستهادر تمام فركانس يس ماتر
 يفركانس يهر مولفه يبرا يسماتر ين. اشوديم يجادا invBعملگر واتركيب  يفركانس يهاتك مولفهتك يبرا

. آيديدست مهب Pيرتركيبي غ ياو داده شدهاعمال  P يبيترك يداده يسماتر يرو 5- يبا توجه به معادله
ي موج حاصل از جبهه، آن يرو يهفور يلو با اعمال عكس تبد يدهكش يرونرا ب Pيس ماتر يستون مركز

 يجهنت ينداده شده است. ا يشنماالف -2- كه در شكل آيديدست مهزمان ب- مسافت يدر حوزه واتركيب
 نشان داده شده است.ب - 2- متناظر دارد كه در شكل ياز چشمه حاصل ي متعارفدادهبه  ياريشباهت بس

ب - 1-موجود در شكل يبيترك هايفهنو يسه بامانده كه در مقايباقالف -2-در شكل فهنو يمقدار
از  حاصل يسازي مستقيم و دادهي حاصل از وارونميانگين مربعات خطا بين داده. است يپوشچشمقابل

برداري متعارفطريق داده 42 / 6868   .نظر كردتوان از آن صرفكه مي است 10
  
  
  
  
 

Distance )meter(

ببالف

2  )الف( جبهه ی موج حاصل از وارون سازی مستقیم مربوط به چشمه ی 
میانی )ب( جبهه ی موج متناظر حاصل از داده برداری متعارف

الف

  

 ٩

  
  
  
  
  
  
  

  (ب)     (الف)                                                                                 
موج  يجبهه (ب) ي ميانيسازي مستقيم مربوط به چشمهموج حاصل از وارون يجبهه (الف) - 2شكل 

  برداري متعارفمتناظر حاصل از داده
  
  واقعيي داده -2- 3
صورت مرسوم كه به شودغرب ايران استفاده ميز جنوبا دست آمدهبهدوبعدي  خشكيي از يك داده جااين در

ترتيب برداري مكاني و زماني بهنمونه ي. فاصلهاست m/s2200 برداري شده است. سرعت در باالترين اليهداده
ي زماني نمونه 3501تريس و  480مشترك شامل  يثانيه است. هر ركورد چشمهچهار ميليو متر  25
توان هاي نزديك را ميهاي از دست رفته در دورافت، تريساين داده منظور تركيب عدديباشد. بهمي

ي مجاور با . هر دو چشمهبرداري استفاده شده استمنظور دادهي انفجاري بهچشمه بيستكرد.  17يابيدرون
برداري اند. دادهصورت عددي تركيب شدهثانيه به 2تا  صفرأخير تصادفي بين و زمان ت متر 100 يفاصله

برداري با يك زمان هاي اول و دوم ابتداي خط دادهشود كه ابتدا چشمهگونه تفسير مياين تركيبي در عمل
سوم هاي ي بعدي يعني چشمه، دو چشمهكنند. پس از دريافت پاسخ اين دو چشمهتأخير تصادفي عمل مي

 ،ين شرايطا كند. بابرداري ادامه پيدا ميكرده و اين روند تا انتهاي خط دادهو چهارم با تأخير زماني عمل 
ي خام دو ركورد چشمه 3-. شكلخواهد بودي مرسوم بردارداده زمانتقريباً نصف برداري زمان كل داده
منظور دهد. بهاز اعمال مراحل پردازشي نمايش ميها را قبل برداري متعارف و ركورد تركيبي آنحاصل از داده

استفاده شده است. نتايج حاصل از واتركيب  )AGC18( اري خودكركوردها از افزايش دامنهنمايش بهتر اين 
شود طور كه مشاهده مي. همانندانشان داده شده ج-4 و الف-4 هايسازي مستقيم در شكلك وارونكمبه

) ب الف و-3-شكلهاي غيرتركيبي اوليه (موج يهاي حاصل از واتركيب شباهت زيادي به جبههموج يجبهه
اي است كه گونهمانده بهنمايش داده شده است. اين انرژي باقيد  و ب-4- ها در شكلدارد كه اختالف آن

  پوشي كرد.توان از آن چشممي
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ایران اس��تفاده می ش��ود که به صورت مرس��وم داده برداری شده است. 
سرعت در باالترین الیه m/s 2200 است. فاصله ی نمونه برداری مکانی 
و زمانی به ترتیب   25 متر و    چهار میلی ثانیه اس��ت. هر رکورد چش��مه ی 
مش��ترک ش��امل 480 تریس و 3501 نمونه ی زمانی می باشد. به منظور 
ترکی��ب عددی  این داده ، تریس های از دس��ت رفت��ه در دورافت های 
نزدیک را می توان درون یابی17 کرد. بیست چشمه ی انفجاری به منظور 
داده برداری اس��تفاده شده است. هر دو چشمه ی مجاور با فاصله ی 100 
مت��ر و زمان تأخیر تصادفی بین صفر تا 2 ثانیه به صورت عددی ترکیب 
ش��ده اند. داده برداری ترکیبی در عمل  این گونه تفسیر می شود که ابتدا 
چش��مه های اول و دوم ابت��دای خ��ط داده برداری با ی��ک زمان تأخیر 
تصادفی عمل می کنند. پس از دریافت پاسخ این دو چشمه ، چشمه های 
س��وم و چهارم با تأخیر زمان��ی عمل  کرده و این رون��د تا انتهای خط 
داده برداری ادامه می یابد. با این ش��رایط، زمان کل داده برداری تقریباً 
نص��ف زمان داده برداری مرس��وم خواه��د بود. ش��کل-  3  دو رکورد 

چش��مه ی خام  حاصل از داده برداری متعارف و رک��ورد ترکیبی آنها 
را قب��ل از اعمال مراحل پردازش��ی نمایش می ده��د. به منظور نمایش 
بهتر این رکوردها از افزایش دامنه ی خودکار )18AGC( اس��تفاده شده 
اس��ت. نتای��ج حاصل از واترکیب به کمک وارون س��ازی مس��تقیم در 
ش��کل  های 4-الف و 4-ج  نشان داده ش��ده اند. همان  طور که مشاهده 
می شود جبهه ی موج های حاصل از واترکیب شباهت زیادی به جبهه ی 
موج ه��ای غیرترکیبی اولی��ه )ش��کل-3-الف و ب( دارد که اختالف 
آنها در ش��کل-4-ب  و د نمایش داده شده است. این انرژی باقی مانده 

به گونه ای است که می توان از آن چشم پوشی کرد.
 

نتیجه گیري
جداسازی با اس��تفاده از وارون سازی، کمترین مربعات داده ی ترکیبی 
را باز کرده و س��یگنال ها را در حوزه ی مکان-زمان به موقعیت درس��ت 
انتقال می دهد؛ اما نوفه های ترکیبی از جمله س��یگنال های ناخواسته را از 

بین نمی برد. بنابراین در مقاله ی حاضر:
 ی��ک فیلت��ر در روش وارون س��ازی کمترین مربع��ات درنظر گرفته 
می ش��ود که از امتیاز محدودیت باند مکانی پاس��خ لرزه ای بهره می برد . 
این فیلتر عملگر جداس��ازی کاذب را به عملگر جداسازی حقیقی تبدیل 

می کند که می تواند سیگنال های ناخواسته را از بین ببرد.
  برخالف روش های جداسازی تکرارشونده، این روش بدون درنظر 
گرفت��ن قیدهای تنک��ی و پراکندگی و بر پایه ی وارون س��ازی مس��تقیم 
ماتریس عملگر اس��ت و از محدودیت باند مکانی بهره می برد. مثال های 
عددی نش��ان دادند زمانی که داده ی ترکیبی ش��امل پاس��خ چش��مه های 
مجاور و متراکم باشد این روش سیگنال های ناخواسته را به خوبی تضعیف 
می کند. بنابراین ش��رط الزم برای اعمال ای��ن روش، قید محدودیت باند 

مکانی است.

4  نخســتین ركورد چشــمه ی مشــترک حاصل از واتركیب )ب( اختالف بین نخستین ركورد چشمه ی مشترک حاصل از واتركیب و نخستین ركورد چشمه ی 
مشــترک حاصل از داده برداری متعارف )اختالف شــکل های-3-الف و 4-الف( )ج( دومین ركورد چشــمه ی مشترک حاصل از واتركیب  )د( اختالف بین 

دومین ركورد چشمه ي مشترک حاصل از واتركیب و دومین ركورد چشمه ی مشترک حاصل از داده برداری متعارف )اختالف شکل هاي-3-ب و 4-ج(

ب دجالف

  تأليفي

١٠ 

  
  (ج)                     (ب)                                        (الف)        

صورت ركورد تركيبي دو چشمه كه به(الف) اولين ركورد چشمه (ب) دومين ركورد چشمه (ج)  -3شكل 
  اندعددي با هم تركيب شده

  

  
  (الف)                                                        (ب)                                 

  

  تأليفي

١٠ 

  
  (ج)                     (ب)                                        (الف)        

صورت ركورد تركيبي دو چشمه كه به(الف) اولين ركورد چشمه (ب) دومين ركورد چشمه (ج)  -3شكل 
  اندعددي با هم تركيب شده

  

  
  (الف)                                                        (ب)                                 

  

  

 ١١

  (د)                  (ج)                                                                          
  

 يركورد چشمه يننخستحاصل از واتركيب (ب) اختالف بين  مشترك يين ركورد چشمهنخست -4شكل 
متعارف (اختالف برداري حاصل از دادهمشترك  يركورد چشمهين نخستاز واتركيب و  حاصل مشترك

د) اختالف بين دومين ( حاصل از واتركيب مشترك يدومين ركورد چشمهالف) (ج) -4الف و - 3-هايشكل
برداري متعارف حاصل از داده مشترك يومين ركورد چشمهحاصل از واتركيب و د مشترك يركورد چشمه
  ج).- 4ب و -3-هاي(اختالف شكل

  
  گيرينتيجه
 يرا در حوزه هايگنالو سكرده را باز  يبيترك يداده اتمربع ينكمتر ،يسازبا استفاده از وارون يجداساز
را  تهناخواس هاييگنالاز جمله س يبيترك هايفهاما نو دهديدرست خودشان انتقال م يتزمان به موقع-مكان
  :ي حاضربنابراين در مقاله .بردينم يناز ب
پاسخ  يباند مكان يتمحدود يازكه از امت شوددرنظر گرفته ميمربعات  ينكمتر يسازدر روش وارون يلترف يك

 توانديكه م كندمي يلتبد يقيحق يكاذب را به عملگر جداساز يعملگر جداساز يلترف ين. ابرديبهره م يالرزه
ببرد. ينناخواسته را از ب هاييگنالس
ي پايه و پراكندگي و بر تنكي نظر گرفتن قيدهايبدون درروش هاي جداسازي تكرارشونده، اين برخالف روش

 ي نشان دادندعدد هايمثال برد.از محدوديت باند مكاني بهره مي و استازي مستقيم ماتريس عملگر سوارون
خوبي هاي ناخواسته را بههاي مجاور و متراكم باشد اين روش سيگنالتركيبي شامل پاسخ چشمه يزماني كه داده

.است يباند مكان يتمحدود يدق ،روش يناعمال ا يشرط الزم برا ينبنابرا كند.ميتضعيف 

  

 ١١

  (د)                  (ج)                                                                          
  

 يركورد چشمه يننخستحاصل از واتركيب (ب) اختالف بين  مشترك يين ركورد چشمهنخست -4شكل 
متعارف (اختالف برداري حاصل از دادهمشترك  يركورد چشمهين نخستاز واتركيب و  حاصل مشترك

د) اختالف بين دومين ( حاصل از واتركيب مشترك يدومين ركورد چشمهالف) (ج) -4الف و - 3-هايشكل
برداري متعارف حاصل از داده مشترك يومين ركورد چشمهحاصل از واتركيب و د مشترك يركورد چشمه
  ج).- 4ب و -3-هاي(اختالف شكل

  
  گيرينتيجه
 يرا در حوزه هايگنالو سكرده را باز  يبيترك يداده اتمربع ينكمتر ،يسازبا استفاده از وارون يجداساز
را  تهناخواس هاييگنالاز جمله س يبيترك هايفهاما نو دهديدرست خودشان انتقال م يتزمان به موقع-مكان
  :ي حاضربنابراين در مقاله .بردينم يناز ب
پاسخ  يباند مكان يتمحدود يازكه از امت شوددرنظر گرفته ميمربعات  ينكمتر يسازدر روش وارون يلترف يك

 توانديكه م كندمي يلتبد يقيحق يكاذب را به عملگر جداساز يعملگر جداساز يلترف ين. ابرديبهره م يالرزه
ببرد. ينناخواسته را از ب هاييگنالس
ي پايه و پراكندگي و بر تنكي نظر گرفتن قيدهايبدون درروش هاي جداسازي تكرارشونده، اين برخالف روش

 ي نشان دادندعدد هايمثال برد.از محدوديت باند مكاني بهره مي و استازي مستقيم ماتريس عملگر سوارون
خوبي هاي ناخواسته را بههاي مجاور و متراكم باشد اين روش سيگنالتركيبي شامل پاسخ چشمه يزماني كه داده

.است يباند مكان يتمحدود يدق ،روش يناعمال ا يشرط الزم برا ينبنابرا كند.ميتضعيف 

3  )الــف( اولین ركورد چشــمه )ب( دومین ركورد چشــمه )ج( ركورد 
تركیبی دو چشمه كه به صورت عددی با هم تركیب شده اند

جب الف

  تأليفي

١٠ 

  
  (ج)                     (ب)                                        (الف)        

صورت ركورد تركيبي دو چشمه كه به(الف) اولين ركورد چشمه (ب) دومين ركورد چشمه (ج)  -3شكل 
  اندعددي با هم تركيب شده

  

  
  (الف)                                                        (ب)                                 
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 با توجه به اینکه  اعمال این روش نیازمند پاس��خ چش��مه های متراکم 
اس��ت ، اِعمال آن در داده برداری ترکیب��ی برای حالتی که به کیفیت بهتر  
داده نیاز است )نسبت به حالتی که به کاهش زمان داده برداری نیاز است( 
ترجی��ح داده می ش��ود و این کار با اضافه کردن چش��مه های بیش��تر بین 

چشمه های اولیه صورت می پذیرد.
 از مزای��ای این روش، دق��ت آن در تضعیف نوفه، حفظ س��یگنال و 

همچنین سرعت زیاد الگوریتم آن اس��ت. در مقابل، محیط های ناهموار 
و موانع طبیعی، ایجاد بی نظمی در فواصل جانبی بین چش��مه ها را به همراه 
خواهند داش��ت که نتیجه ی آن به هم ریختگی س��اختار ن��واری ماتریس 
گسترش نقطه ای ′Γ  اس��ت. بنابراین در ش��رایط مذکور روش واترکیب 
مس��تقیم به خوبی جوابگو نیس��ت و قیدهای ترکیبی و منظم سازی وارون 

ماتریس گسترش نقطه ای به بررسی های بیشتری نیاز دارد.
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