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گزینش زمان نخستین رسید با دقت زیاد و الگوریتم تصحیح

 علیرضا جواهري نیستانک2، مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران   محمد بجوانی*، علي غالمي1، دانشگاه تهران 

ــن  ــا ی زیری ــاره ی الیه ه ــی درب ــات مهم ــرزه ای، اطالع ــیگنال های ل ــید های س ــان رس ــتین زم نخس
ــر  ــه گزیــده اي از روش هــاي گزینــش خــودکار زمــان نخســتین رســید ب ــد. در ایــن مقال زمیــن دارن

ــده اند.  ــریح ش ــه ای تش ــانگرهای لحظ ــه ی نش پای
همچنیــن یــک روش تصحیــح بــرای بهبــود و بهینه ســازی گزینــش معرفــی شــده کــه گزینش هــای 
ــر ی را  ــدل بهت ــد و م ــق می ده ــای مجــاور تطبی ــش ردلرزه ه ــا گزین ــرزه را ب ــر ردل انجــام شــده ی ه
نتیجــه می دهــد. در نهایــت نتایــج آزمایــش روش هــای یــاد شــده روی داده هــای واقعــی نشــان داده 

شــده اند.

تاریخ ارسال نویسنده: 95/04/20

تاریخ ارسال به داور: 95/04/20

تاریخ پذیرش داور: 95/07/26

واژگان کلیدی:
ــید،  ــان رس ــتین زم ــودکار نخس ــش خ گزین

ــح ــم تصحی ــه ای، الگوریت ــانگر لحظ نش

)bejvanimohammad@ut.ac.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

لرزه اي  سیگنال  رسیدهاي  زمان  نخستین  اکتشافی،  لرزه شناسی  در 
این زمان ها و پردازش  از  با استفاده  به همراه دارند که  اطالعات مهمی 
این  کلی  به طور  کرد.  ارائه  زیرسطحی  ساختار  از  مدلی  می توان  آنها 
رسید ها مربوط به انرژي امواج شکست  مرزي در الیه ي هوازده یا امواج 
مستقیمی هستند که مستقیماً از چشمه به گیرنده ها می رسند. اندازه گیري 
و  استاتیک  تصحیحات  محاسبه ي  در  رسیدها  زمان  نخستین  صحیح 

بخش هاي ابتدایی پردازش داده هاي لرزه اي مورد نیاز است.

1- روش های گزینش خودکار زمان نخستین رسید
به طور کلی کیفیت نخستین جهش به شرایط ساختار نزدیک به سطح، 
نوع چشمه و نسبت سیگنال به نوفه بستگی دارد. به عنوان یک نتیجه، اگر 
داده در یک ساختار نزدیک به سطح پیچیده برداشت شده باشد یا نسبت 
سیگنال به نوفه کم باشد برآورد خودکار زمان رسید دشوار خواهد بود 
]1[. همچنین اگر مثل زمانی که از چشمه هاي ویبراتور استفاده می شود، 
افتادگی هاي  اغلب  سوییپ3  همبستگی  باشد،  فاز صفر  چشمه  موجک 
کناري تولید می کند که قبل از نخستین رسید می رسند؛ بنابراین عملیات 
سیگنال  رسید  تعیین  مرسوم  به طور   .]2[ می شود  هم  سخت تر  برآورد 
همراه  دستی(  )انتخاب  موج  شکل  و  دامنه  تغییرات  چشمی  بررسی  با 
است. عالوه بر زمان بر بودن روش دستی، این راهکار می تواند منجر به 
ناپایداري انتخاب ها شود؛ چراکه به دقت فردي انتخاب کاربر بستگی 
دارد. در دهه هاي اخیر، روش هاي متعدد خودکار و نیمه خودکاری براي 
تعیین نخستین رسید توسعه داده شدند. نخستین روش بر اساس همبستگی 
پایه ریزي  رسید ها  نخستین  تأخیر  زمان  یافتن  براي  مجاور  ردلرزه هاي 
وقتی  یا  کند  تغییر  دیگري  به  ردلرزه  یک  از  ضربه  شکل  وقتی  شد . 
ردلرزه ي بد یا مرده4 پیدا شود این روش ها با شکست روبرو می شوند. 
نخستین  برآورد  براي  را  سنگین  آماري  آزمایش های  بعضی  هادرلی 
رسید پیشنهاد می کند  ]3[. گلچینیسکی روشی بر پایه ي ترکیب خواص 

روش ها  دیگر   .]4[ می دهد   ارائه  آماري  مالک  و  سیگنال  همبستگی 
بر  که  یافت  مختلف  تجاري  نرم افزار هاي  بسته هاي  در  می توان  نیز  را 
شناسایی افزایش آنی در انرژي سیگنال تمرکز دارند  ]5[. همان گونه که 
کوپنز گفته وقتی نسبت سیگنال به نوفه زیاد است این روش بسیار مؤثر 
است. به عنوان یک تقریب اولیه از محل نخستین رسید ها، اسپاگنولینی 
روش برآورد تطبیقی خود را بر شناسایی تغییرات آنی انرژي پایه ریزي 
مرسوم  روش هاي  را  شده  اشاره  روش هاي  سادگی،  براي   .]6[ کرد 
می نامیم. روش هاي غیرمرسوم شامل الگوریتم هاي نسبتاً جدید هستند؛ 
مثل روش هاي بر پایه ي شبکه هاي عصبی ]7[. این روش ها براي تعیین 
نخستین رسید بسیار مفیدند، اما پرورش مناسب شبکه اغلب نیازمند زمان 
زیاد و توانایی و توجه کاربر است. بدون پرورش مناسب شبکه، ممکن 
به خصوص  باشند؛  فراوان  تنظیمات دستی زمان گیر  نیازمند  نتایج  است 
نامرسوم  روش هاي  دیگر  از  باشد.  ضعیف  داده ها  کیفیت  که  زمانی 
می توان به استفاده ي روش هاي آماري مرتبه باال ]8[ )با محدودیت هایی 
شبیه شیوه هاي مبتنی بر همبستگی(، تحلیل بعد فرکتالی  ]11-9[ و تبدیل 
موجک  ]12[ اشاره کرد. متأسفانه وقتی نوفه ی زمینه باال و کیفیت داده 
ضعیف باشد، این روش ها با شکست مواجه می شوند و به طور خودکار 
مسأله ي به دست آوردن برآوردهاي پایا و معتبر حل نشده باقی می ماند.

گزینش  زمینه ی  در  کاربردي  روش  دو  معرفی  از  پس  مقاله  این  در 
خودکار زمان نخستین رسید که از نشانگر هاي لحظه اي استفاده می کنند، 

روش بهبود دقت گزینش مطالعه خواهد شد.

1-1- روش کوپنز بهبودیافته
یکی از روش هاي گزینش خودکار نخستین رسید روش کوپنز 5  است 
را  رسید  نخستین  زمان  نمونه ها،  انرژي  مقادیر  نسبت  از  استفاده  با  که 
نوفه ي  از  را  سیگنال  که  آنست  کوپنز  روش  مزیت  می کند.  گزینش 
تشخیص  آنها  انرژي  اختالف  مقادیر  با  ناهمدوس  یا  زمینه ي همدوس 
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می دهد ]6[. براي این منظور انرژي ردلرزه ي )s)t که داخل دو پنجره ي 
تودرتو است محاسبه می شود:

      )1(

   )2( 
  

قباًل تعیین  nl طول نخستین پنجره )پیشتاز(، متغیري ثابت است که  که 
افزایش  زمان  با  )بلندتر(  دومی  پنجره ي  طول  برعکس؛  است.  شده 

می یابد. پس نسبت انرژي بدین ترتیب محاسبه می شود:

 )3(
    

که β ثابت پایایی است که کمک می کند نوسان سریع ER کاهش یابد 
)به خصوص  شود  رسید  نخستین  غلط  برآورد  به  منجر  است  ممکن  و 
پنجره ها  نمونه ي  آخرین  به  نشانگر  این  باشد(.  کم  زمینه  نوفه ی  وقتی 
 ER<1 پنجره هاي تودرتو تضمین می کند که منتسب می شود. شیوه ي 

شود؛ آنچه باعث سهولت در کنترل دامنه ي این نشانگر می شود.
ایـده ي اساسـی ایـن راهـکار بسـیار سـاده اسـت و روش کوپنـز را دنبـال 
می کنـد. نشـانگر نسـبت انـرژي یـک گـذار بیـن نوفـه و سـیگنال حاوي 
نوفـه را نشـان می دهـد. امـا به دلیـل تغییرپذیـري نشـانگر و اینکـه اغلـب 
محـل گـذار بسـیار ناگهانـی نیسـت تعییـن زمـان رسـیدن سـیگنال کار 
مشـکلی اسـت. بـراي کاسـته شـدن از ایـن مسـأله )ER)t بـا اعمـال یـک 
  )EPS( فیلتـر می شـود  ]13[. هموارکننـده ي حافـظ لـب  6EPS عملگـر 
هموارکننـده ي  روش  در  کوچـک  تغییـر  یـک  به عنـوان  می توانـد 
میانگین گیـر تقریـب زده شـده و سـبب کاهـش نوفه  گـردد؛ در حالی که 
 EPS بسـیاری از تغییـرات قاب مالحظـه ي داده را حفـظ می کنـد )روش
در پیوسـت آ توضیح داده شـده اسـت(. در نهایت زمان نخسـتین رسـید 
بـه نمونـه اي که مشـتق نشـانگر در آن بیشـینه باشـد نسـبت داده می شـود. 
ایـن راهـکار اجـازه می دهد کـه زمـان تأخیري کـه معموالً بین بیشـینه ی 
نشـانگر و نخسـتین رسـید واقعی وجود دارد کمینه گردد و صحت نتایج 
بهبـود یابـد. ایـن روش، روش کوپنـز بهبودیافتـه 7MCM نـام دارد  ]2[.

از نظـر عملـی، MCM  بـراي تنظیـم سـه متغیـر به کاربـر نیـاز دارد: طول 
.β و ثابـت پایایی ،EPS ne طـول عملگـر ،nl پنجـره ي پیشـتاز

 به دلیـل ایـن فـرض کـه پنجـره ي پیشـتاز انـرژي نخسـتین رسـید را دربر 
دارد، طـول آن برابـر بـا یـک دوره ي زمانی شـکل موج نخسـتین رسـید 
درنظـر گرفتـه می شـود. بـراي ایـن کار می تـوان دوره ي زمانـی را بـا 
اندازه گیـري فاصلـه ي زمانـی بیـن دو قلـه ي مـوج )کـه دقیقـاً پـس از 
نخسـتین رسـید اسـت( تعییـن کـرد. از سـوی دیگـر بـا قـرار دادن طـول 
پنجـره EPS ne معـادل 1/5 برابـر دوره ي زمانـی، در همـه ي حالت هـا 
می تـوان بهتریـن نتیجـه را گرفـت. انتخـاب β روشـی را بـراي کنتـرل 
حساسـیت نشـانگر نسـبت بـه تغییـرات انـرژي، در ممانعـت انتخاب هاي 
  β غلـط فراهـم می کنـد. بـر اسـاس بعضـی تنظیمـات تجربـی، انتخـاب
بـراي ایـن روش حسـاس نیسـت و تقریبـاً 0/2 درنظـر گرفتـه می شـود.

1-2- روش آنتروپی8
روش آنتروپی یک روش برآورد جدید بر اساس آنتروپی منحنی هاست 
که مفهوم آن توسط دنیس و کرموس در زمینه ی قطعه بندي سري هاي 
یک  به عنوان  آنتروپی  منحنی  آنها  کار  در   .]14[ شد  استفاده  زمانی 
اندازه گیري تغییرات و ساختار همبستگی سري هاي زمانی درنظر گرفته 
می شود. این روش اجازه می دهد مشخصات آماري سیگنال و تقسیم آن به 
بخش هاي پایاي محلی نمایان تر شود. از این تئوري با مفهوم یکسان براي 
برآورد نخستین زمان رسید استفاده می شود ]2[؛ چراکه در مشخصات 

آماري ردلرزه، تغییر سریع در نخستین رسید مورد انتظار است.
دنیس و کرموس آنتروپی سري هاي زمانی را به عنوان تابعی از زمان )یا 

فضا( و بدین صورت محاسبه می کنند:
    )4(

که)L)t ، طول سري هاي زمانی است و توسط جمع مقادیر مطلق مشتق 
اول تقریب زده می شود. براي محاسبه ي آنتروپی به عنوان یک نشانگر 
لرزه اي ردلرزه ي )H)t( ،s)t داخل یک پنجره ي متحرک با طول ثابت 
تعلق  پنجره  نمونه ی  آخرین  به  آن  مقدار  که  می شود  زده  تخمین   nh

می گیرد. بنابراین:

     )5(

به طور کلی وقتی که پنجره، نوفه یا سیگنال حاوي نوفه را احاطه کرده 
باشد آنتروپی مشخصاً تغییر می کند و بنابراین با شناسایی تغییرات سریع 

در این نشانگر می توان نخستین زمان رسید را شناسایی کرد.
شایان توجه است که اگر پنجره ي متحرک بسیار کوتاه باشد تغییرپذیري 
آنتروپی بسیار بزرگ خواهد بود و اگر بسیار بلند باشد تفکیک پذیري 
زمانی کاهش می یابد. عالوه بر آن براي دست یابی به همه ي مشخصات 
آماري رسید اول، منطقی است که یک nh به عنوان مضربی از دوره ي 
با  ردلرزه ها  آزمایش های  همه ي  در  شود.  انتخاب  اول  رسید  تناوب 
درنظر گرفتن nh به اندازه ی دو برابر دوره ي تناوب اصلی سیگنال، نتایج 

قابل قبولی حاصل شد ]2[.

2- تصحیح گزینش هاي غلط و الگوریتم نهایی
الگوریتم هایی که در بخش هاي قبل توضیح داده  شدند در پی نخستین 
گزیننده ي  شخص  یک  اما  هستند.  منفرد  ردلرزه ي  یک  در  رسید 
نخستین رسید همه ي مقطع را براي گزینش درنظر می گیرد. در عمل، او 
با اطمینان، به عوامل معمول مثل تأخیرهاي زمانی ثابت بین ردلرزه هاي 
با فاصله ي دورافت، هم ترازي نخستین رسید در  افزایش زمان  مجاور، 
به  توجه  بدون  هرگزینشی  می کند.  توجه   ... و  مستقیم  خطوط  طول 
اعمال  با  معمول  عوامل  این  است.  مجدد  ارزیابی  نیازمند  معیارها  این 
جاي  خودکار  گزینش  الگوریتم  یک  در  می توانند  محدودیت هایی 
یافتن نخستین رسیدها در  براي محدود کردن  منظور  این  براي  گیرند. 
نزدیکی این خطوط روش تصحیح گزینش هاي غلط9 درنظر گرفته شده 
مربعات  از گزینش هر ردلرزه و توسط حداقل  استفاده  با  است؛ آنچه 
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بنا نهاده شده است. در نتیجه می توان گزینش هاي غلط را با استفاده از 
معیارهاي ساده تصحیح کرد یا آنها را درنظر نگرفت )مثاًل گزینش هاي 

مربوط به ردلرزه هاي بد یا مرده(.
اجـرا می شـود.  پنج مرحلـه اي  فرآینـدی  غلـط طـی  تصحیـح گزینـش 
مرحلـه ي اول شـامل گزینـش هـر ردلـرزه بـه یکـی از روش هـاي گفتـه 
شـده در بخش هاي قبل یا هر روش دیگر اسـت. بسـته به کیفیت داده ها 
ممکـن اسـت بعضی از گزینش هاي خـودکار مرحله ي اول غلط باشـند. 
از سـوی دیگـر ممکـن اسـت بعضـی ردلرزه هـا خوش رفتـار نباشـند که 
اشـتباه شـده و از آنهـا صرف نظـر می شـود. بـراي  گزینـش آنهـا ذاتـاً 

جلوگیـري از ایـن مشـکالت به طـور خـودکار، با اسـتفاده از رگرسـیون 
بـر لـرزه  حداقـل مربعـات همـه ي مدل هـاي ممکـن دو خـط مسـتقیم 
نگاشـت، بـه گزینش هـاي انجام شـده بـرازش می شـوند. این مـدل براي 
تطبیـق رسـیدهاي شکسـت مـرزي و مسـتقیم مـورد انتظار درنظـر گرفته 
شـده اسـت. پـس بـراي هر مـدل، 2X بهینـه ي بـرازش ارزیابی می شـود. 
یـک مدل بـا کمترین 2X به عنـوان محتمل ترین گزینه انتخاب می شـود. 
سـپس اگـر یک خطـاي تجربی از هـر نقطه ی )گزینش( بـرازش حداقل 
مربعـات بزرگ تـر از 3σ باشـد )σ انحـراف معیـار بـرازش اسـت(، از 
گزینش صرفنظر شـده و خطوط مسـتقیم دوباره محاسـبه می شـوند. این 
فرآینـد تـا زمانـی که هیـچ نقطه اي )گزینشـی( بـا خطاهـاي بزرگ تر از 
3σ وجـود نداشـته باشـد تکـرار می گـردد )در حالـت کلـی یـک تـا دو 
تکـرار کافـی اسـت و فقـط از تعـدادي از گزینش هـاي مرحلـه ی اول 
به طـور موقـت صرف نظر می شـود(. نتیجـه  ي نهایی مرحلـه ي دوم، یک 
مـدل شکسـت مـرزي شـامل دو خط مسـتقیم کنار لرزه نگاشـت اسـت. 
مثاًل شـکل-a-1 نتایج گزینش با MCM )مرحله ي-1( و مدل شکسـت 

مـرزي اولیـه )مرحلـه ي-2( را بـراي داده ي شـکل-2 نشـان می دهد.
در مرحلـه ي سـوم، فرآینـد گزینـش تکـرار می شـود امـا تحلیـل به یک 
مـدل  مسـتقیم  در خطـوط  متمرکـز   ntol انـدازه ي  بـا  بـازه10  پنجـره ي 
شکسـت مـرزي اولیـه ی حاصـل از مرحلـه ي دوم محـدود اسـت. هدف 
ایـن بازگزینـش محلـی، ارزیابـی مجـدد ردلرزه هایـی اسـت کـه ممکن 
اسـت در طـول مرحلـه ي دوم به طـور موقـت کنار گذاشـته شـده باشـند 
)به دلیـل آزمایـش 3σ( یـا آن دسـته از نخسـتین رسـید هاي واقعـی کـه 
ربطـی بـه بیشـینه ي مشـتق نشـانگر فیلتـر شـده ندارنـد امـا بـه بیشـینه ي 
از  بسـیاري  بنابرایـن  می شـوند.  مربـوط    ntol پنجـره ي  داخـل  محلـی 
گزینش هایـی کـه ممکن اسـت در مرحلـه ي دوم به عنـوان گزینش غلط 
تفسـیر شـوند دوبـاره ارزیابـی شـده، در طـول مرحلـه ي سـوم تصحیـح 

می شـوند و مجموعـه ی جدیـد گزینش هـا حاصـل می گـردد.
مرحلـه ی چهـارم شـامل رویه هـاي یکسـان در مرحلـه ي دوم بـا اسـتفاده 
از مجموعـه ی جدیـد حاصـل از مرحلـه ی سـوم اسـت. در نتیجـه یـک 
نتایـج   b-1-شـکل می آیـد.  به دسـت  مـرزي  شکسـت  نهایـی  مـدل 
بـه  مربـوط  گزینش هـاي  می دهـد.  نمایـش  و3  مراحـل-4  از  بعـد  را 
ردلرزه هـاي- 37و14و4 تصحیـح و مشـمول مدل نهایی شـدند. گزینش 
ردلـرزه ي-27 تصحیـح نشـده امـا از آزمایـش 3σ بـراي ایـن مـدل گذر 

اسـت. کرده 
در نهایـت در مرحلـه ي پنجـم )مرحله ی آخـر( گزینش هاي هـر ردلرزه 
دوبـاره  و تصمیـم گرفتـه می شـود کـه کـدام گزینـش  بررسـی شـده 
یـا از آن صرف نظـر شـود. گزینش هـاي  یابـد  در مـدل نهایـی تطبیـق 
صرف نظـر شـده مربـوط بـه ردلرزه هـاي بـد یـا مـرده یـا آنهایـی اسـت 
کـه روش مـورد نظـر قـادر بـه شناسـایی رسـید واقعـی آنها نبوده اسـت. 
در ایـن حالـت بـا فـرض اینکه نخسـتین رسـیدها تقریبـاً خطوط مسـتقیم 
حاصـل از مرحلـه ی چهـارم را دنبـال می کننـد، یـک پنجـره ي بـازه ی 
جدیـد بـا طول نصف پنجـره ي بازه ی قبلـی متمرکز در خطوط مسـتقیم 
مـدل نهایی تعریف می شـود. سـپس بیشـینه ی محلِی داخل ایـن پنجره ي 
بـازه ی باریک تـر گزینـش می شـود. توجه شـود کـه حتی اگر نخسـتین 

1

 MCM اعمال  به  مربوط  نتایج   :a.گزینش تصحیح  فرآیند 
و  )مرحله ي-1(  ردلرزه  هر  گزینش  شکل-2  داده هاي  بر 
اولیه  مرزي  شکست  مدل  به  مربوط  مستقیم  خطوط  برازش 
و  )مرحله ي-3(  تصحیح یافته  گزینش هاي   :b )مرحله ي-2(، 
خطوط مستقیم برازش یافته براي مدل شکست مرزي نهایی 
به  مربوط   12 ردلرزه هاي-13و  گزینش هاي  )مرحله ي-4( 

ردلرزه هاي بد یا مرده که از آنها صرف نظر شد )مرحله ي-5(

لرزه نگاشت شماره ي-23 از مجموعه داده های ایلماز مربوط به 2
چشمه ي ویبراتور و زمان رسیدهاي گزینش شده )نوار قرمز(
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رسـید واضـح نباشـد، گزینش انجـام می شـود. بنابراین با پیـروي از مدل 
شکسـت مـرزي احتمالـی، خطوطـی مسـتقیم شبیه سـازي می شـوند.

از سوی دیگر اگر نشانگر فیلتر شده براي بعضی ردلرزه ها ثابت باشد یا 
تغییرات نشانگر داخل پنجره ي تلورانس آنچنان آنی نباشد که بیشینه ی 
می شود.  صرف نظر  ردلرزه ها  آن  از  گردد،  مشخص  آن  در  محلی 
به عبارت دیگر نخستین رسیدهاي نهایی در بازه ي زیر گزینش می  شوند:

 )6(

کـه tr زمـان مربـوط بـه خطـوط مسـتقیم مـدل شکسـت مـرزي نهایـی 
حاصـل از مرحلـه ی چهـارم اسـت. بنابرایـن ntol بایـد طـوري انتخـاب 
شـود کـه تضمیـن کنـد ntol بزرگ تـر از بیشـترین تصحیـح اسـتاتیک 

مـورد انتظـار از داده اسـت.

3- آزمایش روي لرزه نگاشت هاي واقعی
روش های پیشـنهادي روي یک لرزه نگاشـت  آزمایش شـد که نتیجه ی  
آن در ایـن بخش نمایش داده شـده اسـت. شـکل-3 یک لرزه  نگاشـت 
چشـمه ی مشـترک بـا چشـمه ي ویبراتـور و بـا dt=4ms و dx=100m را 
نمایـش می دهـد کـه از مجموعـه داده هـاي ایلمـاز ]1[ انتخـاب شـده، 

روش پیشـنهادي بـراي گزینـش زمـان نخسـتین رسـید روي آن اعمـال 
گردیـده و از الگوریتـم تصحیـح ]2[ نیـز بـرای تصحیـح گزینش هـای 

پرت اسـتفاده شـده اسـت.
 با توجه به نتایج گزینش در شکل-3 که از روش های کوپنز و آنتروپی 
برای گزینش نخستین رسید استفاده شده مشهود است که روش های یاد 
شده تا حد مناسبی نخستین زمان رسید را برآورد کرده اند و حتی روش 

کوپنز بهتر از روش آنتروپی عمل کرده است.
الگوریتـم  به همـراه  بهبودیافتـه  کوپنـز  روش  دیگـر،  مثالـی  به عنـوان 
تصحیـح روی یـک لـرزه نگاشـت واقعـی مربوط بـه چشـمه ی دینامیت 
آزمایـش شـد کـه نتیجـه ی آن در شـکل-4 نمایـش داده شـده اسـت. 
نتایـج مربـوط بـه گزینـش نخسـتین زمـان رسـید تا حـد زیـادی مطلوب 
اسـت و می تـوان همبسـتگی بیـن گزینش هـا را در ردلرزه هـای مختلـف 
مشـاهده کـرد. ایـن در صورتـی اسـت کـه تعـداد کمـی از ردلرزه هـا 
این طـور نیسـت و مقـدار کمـی افتادگـی وجـود دارد کـه ایـن به دلیـل 
ناکامـل بـودن روش هـای باالسـت و اینکه ایـن روش ها بی عیب نیسـتند.

نتیجه گیری
گزینش زمان نخستین رسید از مراحل مهم و ابتدایی پردازش داده های 
لرزه ای است که دقت در انتخاب زمان در آن از اهمیت زیادی برخوردار 
است. در دهه های اخیر روش های متعددی ارائه شده که به صورت دستی 
به طور  اما  می پردازند،  رسید  نخستین  زمان  گزینش  به  نیمه خودکار  و 
به نظارت مستقیم کاربر وابسته هستند. در این مقاله توضیح داده  کلی 
شد که چگونه با استفاده از دو روش کوپنز بهبودیافته و آنتروپی، زمان 
نخستین رسید به صورت خودکار گزینش می شود و روند این روش ها 
کمترین نیاز را به دخالت کاربر دارند. همچنین دیده شد که با استفاده 
از الگوریتم تصحیح می توان گزینش های غلط یا پرت را برطرف کرده 
و یک مدل بهینه تر ارائه نمود. در پایان این مقاله )پیوست آ( نیز یک 
به  روش هموار کننده معرفی می شود که عالوه بر هموار  کردن، قادر 
حفظ لبه ها نیز هست و در زمینه های پردازش و تفسیر داده های لرزه ای 
مربوط  واقعی  لرزه ای  داده های  یاد شده روی  دارد. روش های  کاربرد 
به چشمه ی ویبراتور و دینامیت اعمال شدند و مشاهده گردید که این 
روش ها حتی در لرزه نگاشت های مربوط به چشمه ی ویبراتور )که در 
نزدیکی زمان رسید اعوجاج هایی وجود دارد( نیز به خوبی عمل می کنند.

پیوست آ
هموارکننـده ي حافـظ لبـهEPS( 11( روشـی آمـاري برپایـه ي پـردازش 
فیلترینـگ اسـت کـه جهـت کاهـش نوفـه بـا حفـظ اکثـر تغییـرات و 
 EPS .]13[ افتادگی هـاي قابل مالحظـه )لبه هـا( در داده اسـتفاده می شـود
را می تـوان بـه عنـوان یـک روش هموار کننـده ي میانگین گیـر متحرک 
بـا اندکـی تغییـر درنظـر گرفـت. ایـن میانگین گیـر متحـرک تنهـا متغیـر 
الگوریتـم EPS، همـان طـول پنجـره اسـت. در اینجـا بـا ارائـه ی مثالـی 
 EPS نشـان داده می شـود کـه آن چطـور کار می کنـد. مثاًل یـک عملگر
پنج نمونـه اي درنظـر گرفته می شـود. si یـک نمونه ي دلخواه داده اسـت 

و پنـج پنجـره ي جابجـا شـده ي شـامل آن به صـورت زیـر هسـتند:

3
لرزه نگاشت شماره ي-4 مربوط به چشمه ي ویبراتور و زمان 
و  قرمز(  )نوار  کوپنز  روش  توسط  شده  گزینش  رسیدهاي 

روش آنتروپی )نوار آبی(

4
زمان  آن  در  که  دینامیت  چشمه ی  به  مربوط  نگاشت  لرزه 
تصحیح  الگوریتم  همراه  بهبودیافته  کوپنز  روش  با  رسید ها 

گزینش شده اند )خطوط قرمز(
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در خروجی، در نمونه ي si، مقدار میانگین پنجره اي که کمترین انحراف 
معیار را دارد جاگذاري می شود. این فرآیند براي همه ي نمونه هاي داده 
تکرار می شود. به عنوان یک نتیجه، این فیلتر میانگین پنجره با بیشترین 
بنابراین  i  می گمارد.  نقطه ي  به محل  i  را  همگنی در اطراف نمونه ي 
اگر یک پنجره شامل تغییر ناگهانی باشد، انحراف معیار بزرگ خواهد 
نتیجه  در  نیست.   EPS براي خروجی  مناسبی  انتخاب  پنجره  این  و  بود 
نوفه با میانگین گیري فیلتر می شود و لبه ها باقی می مانند. روش EPS در 
شکل-7 در قالب یک مثال نشان داده شده است. یک تابع پله ي آغشته 
b-7 -شکل است.  شده  داده  نشان   a-7-شکل در  تصادفی  نوفه ی  به 
پوشیده  نوفه  با  پله  محل  به وضوح  می دهد.  نشان  آنرا  مشتق  قدرمطلق 
شده و به سادگی قابل تشخیص نیست. پس از اعمال عملگر 25 نمونه اي 

EPS، محل پله به طور مشخص مشهود می شود )شکل-c-7( و می توان 
.)d-7-به راحتی محل دقیق آنرا با اعمال مشتق شناسایی کرد )شکل

5
شکل a-7: تابع پله ی آغشته به نوفه b: قدرمطلق مشتق اول 
 :d 25 نمونه اي EPSفیلترشده با عملگر a داده ي :c  a داده ي
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