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بهبود تفسیر داده های لرزه ای به کمک روش اتوماتیک بازترکیب طیفی

کاظمی2،  کاظم    تبريز  سهند  دانشگاه صنعتی  شادمنامن1،  نوید  ممسنی*،  غریبی  مجتبی 
 مرضیه میرزاخانیان3، مديريت اکتشاف شرکت ملی نفت ايران   شرکت پارس پترو زاگرس 

دامنــه ی  طیــف  از  فرکانســی خاصــی  تقویــت محدوده هــای  به منظــور  فرکانســی  پاالیه هــای 
ــورت  ــا ص ــن محدوده ه ــا ای ــر ب ــاختارهای متناظ ــش س ــود نمای ــه، بهب ــرزه ای و در نتیج ــای ل داده  ه
می گیــرد. فرآینــد پاالیــه کــردن داده هــای لــرزه ای می توانــد در مراحــل مختلــف تفســیرهای 
ــرزه ای پاالیــه ی مدنظــر خــود را از روی طیــف  ســاختمانی و چینــه ای مفیــد باشــد. عمومــاً مفســر ل
ــه ی مفســر اســت. در  ــر تجرب ــی ب ــن کار بیشــتر مبتن ــد کــه ای ــرزه ای طراحــی می کن ــه داده ی ل دامن
ــی  ــه ی فرکانس ــک پاالی ــب و اتوماتی ــاب مناس ــرای انتخ ــی ب ــب طیف ــش روش بازترکی ــن پژوه ای
ــه ی  ــف دامن ــازی طی ــکان بازس ــی آن ام ــرض اصل ــه ف ــردد ک ــی می گ ــه معرف ــف دامن از روی طی
ــب  ــای غال ــا فرکانس ه ــر ب ــک ریک ــن موج ــه ی چندی ــف دامن ــوع طی ــرزه ای از مجم ــای ل داده ه
مختلــف اســت. انتخــاب پاالیه هــای ریکــر در روش بازترکیــب طیفــی بــر اســاس مســأله ی کمتریــن 
مربعــات غیرخطــی جداپذیــر و حــل آن از طریــق روش تصویــر متغیــر طرح ریــزی می شــود. نتایــج 
در مرحلــه ی اعتبارســنجی نشــان داد کــه روش بازترکیــب طیفــی به خوبــی قــادر اســت اساســی ترین 
ــن کار اشــتباهات ناشــی از  ــا ای ــن ب ــد. بنابرای ــن بزن ــه تخمی مؤلفه هــای ریکــر را از روی طیــف دامن
ــر  انتخــاب دســتی و دخالــت مفســر در انتخــاب مؤلفه هــای ریکــر اصلــی از بیــن مــی رود. عــالوه ب
آن، عملکــرد پاالیه هــای ریکــر حاصــل از روش بازترکیــب طیفــی در مقایســه بــا پاالیــه ی فرکانســی 

ــت. ــازک اس ــای ن ــخیص الیه ه ــری در تش ــج بهت ــان دهنده ی نتای ــبای نش ارمس

روش بازترکیـــب طیفـــی بـــرای تولیـــد مدل هـــای لـــرزه ای مســـتقیم4 
ـــت  ـــده اس ـــتفاده ش ـــرزه ای اس ـــای ل ـــه ی داده ه ـــف دامن ـــاس طی ـــر اس ب
ــب  ــای غالـ ــا فرکانس هـ ــر بـ ــای ریکـ ــن روش، موجک هـ ]1[. در ایـ
ــاب  ــرزه ای انتخـ ــای لـ ــه ی داده هـ ــف دامنـ ــاس طیـ ــر اسـ ــف بـ مختلـ
می شـــوند و ســـپس بـــا هم آمیخـــت ایـــن موجک هـــا در مکعـــب 
ســـری بازتـــاب زمیـــن یک ســـری مدل هـــای لـــرزه ای مســـتقیم 
به دســـت می آیـــد. مدل هـــای مســـتقیم بـــا توجـــه بـــه فرکانـــس 
غالـــب موجـــک بـــه کار رفتـــه در آنهـــا قادرنـــد برخـــی از ســـاختارها 
ـــند.  ـــر بکش ـــه تصوی ـــر ب ـــرزه ای را بهت ـــود در داده ی ل ـــای موج و الیه ه
ــر  ــر مفسـ ــذف اثـ ــور حـ ــی به منظـ ــب طیفـ ــک بازترکیـ روش اتوماتیـ
ـــی  ـــی معرف ـــای احتمال ـــش خطاه ـــب و کاه ـــس غال ـــاب فرکان در انتخ
ـــات،  ـــن مربع ـــب کمتری ـــأله  در قال ـــه ی مس ـــا ارائ ـــه درآن ب ـــده ]2[ ک ش
انتخـــاب مؤلفه هـــای اصلـــی ریکـــر از حالـــت دســـتی بـــه اتوماتیـــک 

تبدیـــل می شـــود.

1- روش عددی5 مورد استفاده
همان طــور کــه در مقدمــه ذکــر شــد در روش معمــول، بازترکیــب 
ــه  ــاس تجرب ــر اس ــتی و ب ــورت دس ــب به ص ــای غال ــی فرکانس ه طیف
انتخــاب می شــود )شــکل-1( کــه ممکــن اســت ایــن فرآینــد بــا 

ــای  ــری از روش ه ــا بهره گی ــوان ب ــا می ت ــد. ام ــراه باش ــتباهاتی هم اش
عــددی ایــن کار را به صــورت اتوماتیــک انجــام داد و اثــر مفســر را در 

ــب حــذف کــرد ]2[. ــای غال انتخــاب فرکانس ه
در ایــن پژوهــش، بــا بهره گیــری از روش  کمتریــن مربعــات غیرخطــی 
ــر  ــک ریک ــه ی موج ــف دامن ــن طی ــی از چندی ــدل ترکیب ــر، م جداپذی
بــرازش می دهیــم و ســپس  لــرزه ای  بــر طیــف دامنــه ی داده ی  را 
به کمــک روش تصویــر متغیــر کــه در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد 

ــم. ــتخراج می کنی ــر را اس ــک ریک ــب موج ــای غال فرکانس ه

1-1- روش اتوماتیک بازترکیب طیفی6
در فرآینــد اتوماتیــک کــردن بازترکیــب طیفــی فــرض می کنیــم 
ــدادی  ــع تع ــورت جم ــرزه ای را به ص ــه ی داده ی ل ــف دامن ــوان طی می ت
ــرض در  ــن ف ــادل ای ــرد. مع ــان ک ــف بی ــر مختل ــک ریک ــف موج طی
حــوزه ی زمــان بــرای تجزیــه ی ردلرزه هــا بــه موجک هــای ریکــر 
رفتــه  بــه کار  ردلرزه هــا  زمان-فرکانــس  مقطــع  آوردن  به دســت  و 
ــه وابســتگی های ایــن دو حــوزه از داده  ــا توجــه ب اســت ]3[. بنابرایــن ب

ــرد. ــه کار ب ــز ب ــس نی ــوزه ی فرکان ــرض را در ح ــن ف ــوان ای می ت
بنابراین:

                                                          )1(
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کـه در آن   طیـف دامنـه ی داده ی لـرزه ای اسـت و   
طیـف دامنـه ی iامیـن موجـک ریکـر اسـت وai و fdi به ترتیـب دامنـه و 

فرکانـس غالـب موجـک ریکر هسـتند.

موجـک ریکـر در حـوزه ی زمـان و فرکانـس تنهـا یـک متغیـر مجهول 
دارد و آن هـم فرکانـس غالـب موجـک اسـت. طیـف دامنـه ی موجک 

ریکـر بـا رابطـه ی-2 بیان می شـود:

                                                                                                   )2(                                                     

بـرای  fdi هسـتند.  ai و  متغیرهـای مجهـول در معادلـه ی خطـای مـدل 
به دسـت آوردن ایـن متغیرهـا از کمینـه کـردن مربـع خطـای بیـن مقادیر 
از روش هـای حـل مسـائل کمتریـن  اسـتفاده  بـا  مـدل  دامنـه و  طیـف 

می کنیـم. اسـتفاده  مربعـات 

                                         )3(                                                     

مـدل به صـورت ترکیـب خطـی از توابـع پایـه )کـه همـان طیـف دامنـه 
موجک های ریکر اسـت( بیان شـده اسـت. این دسـته از مسـائل کمترین 
مربعـات در گـروه مسـائل کمتریـن مربعـات غیرخطـی جداپذیـر قـرار 

می گیرنـد.
بـرای حـل ایـن قبیـل مسـائل کمتریـن مربعـات، روش تصویـر متغیـر 
پیشـنهاد شـده اسـت ]4[. در ایـن روش متغیرهـای مجهـول در دو دسـته 
متغیرهـای خطـی و غیرخطـی تقسـیم بندی می شـوند کـه هـر کـدام از 
آنهـا در مراحـل جداگانـه ای محاسـبه می شـوند. ایـن روش نیـز ماننـد 
سـایر روش هـای کمتریـن مربعـات غیرخطی به صـورت تکـراری انجام 

می شـود.
بـا انتخـاب یک مقـدار اولیه بـرای متغیرهای غیرخطـی، متغیرهای خطی 

بـر اسـاس روش تصویر متغیـر از رابطه ی-4 به دسـت می آیند:
 

                                                                     )4(                                                     

یافتـه ی  عمومیـت  وارون  نشـان دهنده ی   R)fو fd) معادلـه  ایـن  در 
خطـا  معادلـه ی  در  خطـی  متغیـر  جاگـذاری  بـا  اسـت.  مور- پنـروس7  
)رابطـه ی-3( خطـای جدیـدی به دسـت می آیـد کـه فقـط بـر حسـب 

اسـت: غیرخطـی  متغیـر 
 

                              )5(                                                     

با ساده کردن معادله ی اخیر داریم:
 

                                  )6(                                                     

ــع خطــای  ــر معــروف اســت. تاب ــر متغی ــع تصوی ــه تاب ــه ب کــه ایــن معادل
ــت آمــده ی جدیــد را می تــوان به کمــک یکــی از روش هــای  به دس
معمــول کمتریــن مربعــات کمینــه کــرد و از ایــن طریــق متغیــر غیرخطی 

بــه روش 1 اصلــی  مؤلفه هــای  اســتخراج  مراحــل  الــف( 
بازتركیــب طیفــی، گرفتــن طیــف دامنــه از قســمت داده ی 
ســاختن  و  غالــب  فركانس هــای  انتخــاب  ب(  لــرزه ای 
ــف  ــه طی ــا ج( مقیاس دهــی ب ــا آنه موجک هــای ریکــر متناظــر ب
دامنــه ی موجک هــای ریکــر بــرای دســت یابی بــه بــرازش 

لــرزه ای داده ی  دامنــه ی  طیــف  از  مناســبی 

تجزیــه ی طیفــی بــر اســاس ایــن فــرض كــه ردلــرزه )در 2
حــوزه ی زمــان( از مجموعــه ای از موجک هــای ریکــر ســاخته 

شــده اســت )برگرفتــه از ]2[(
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را به دســت آورد. بــرای ایــن کار از روش پــر کاربردتــر لونبــرگ- 
ــم. ــره گرفته ای ــارکارد به م

بــر ایــن اســاس متغیرهــای خطــی و غیرخطــی در یــک چرخــه ی 
ــر  ــک متغی ــق ی ــا از طری ــداد تکراره ــد. تع ــت می آین ــراری به دس تک
ــرات  ــارت اســت از نســبت تغیی ــن می شــود کــه عب ــده تعیی ــرل کنن کنت
ــه ی  ــا در مرحل ــدار خط ــه مق ــبت ب ــی نس ــه ی متوال ــا در دو مرحل خط
قبلــی. در ایــن پژوهــش حــد آســتانه ی انتخــاب شــده بــرای ایــن متغیــر 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــر 7-10 درنظ براب

1-2- اعتبارسنجی کد نوشته شده در نرم افزار متلب
ابتــدا کدهــای نوشــته شــده  بایــد  امــکان  و در صــورت  معمــوالً 
ــردن کــد نوشــته  ــه کار ب ــر ایــن اســاس قبــل از ب اعتبارســنجی شــوند. ب
ــی  ــک داده ی مصنوع ــردن ی ــم ک ــا فراه ــی، ب ــده روی داده ی واقع ش
ایــن  در  به کاررفتــه  اعتبارســنجی  روش  می کننــد.  آزمایــش  آنــرا 
ــا  ــا ترکیــب ســه موجــک ریکــر ب تحقیــق بدیــن صــورت اســت کــه ب
فرکانس هــای مرکــزی 15، 25 و 45 هرتــز در حــوزه ی زمــان، موجــک 
جدیــدی به دســت آمــد. ســپس بــا اعمــال تبدیــل فوریــه، طیــف دامنــه ی 
ایــن موجــک محاســبه شــد. هــدف نهائــی مدل ســازی طیــف دامنــه ی 
محاســبه شــده بــا روش کمتریــن مربعــات غیرخطــی جداپذیــر و 
به دســت آوردن فرکانس هــای غالــب موجک هــای ریکــر تشــکیل 
دهنــده ی موجــک مدنظــر اســت. موجک هــای ریکــر حاصــل از روش 
ــب 15/01،  ــای غال ــر، فرکانس ه ــی جداپذی ــات غیرخط ــن مربع کمتری
25/01 و 45/015 دارنــد کــه بــه ریکرهــای اصلــی بســیار نزدیــک 
ــاًل مشــخص اســت  ــن آزمایــش کام ــن از ای هســتند )شــکل-3(. بنابرای
ــی از طیــف  ــه شــده در به دســت آوردن ریکرهــای اصل کــه روش ارائ

ــد اســت. ــه بســیار کارآم دامن

2- کاربرد باز ترکیب طیفی در پاالیه کردن داده های لرزه ای
روش بازترکیــب طیفــی، اصلی تریــن مؤلفه هــای ریکــر ســازنده ی 

ــا پاالیــه کــردن  ــار قــرار می دهــد. بنابرایــن ب ــرزه ای را در اختی داده ی ل
ــای  ــی رود ریکره ــار م ــتخراجی انتظ ــای اس ــرزه ای را ریکره داده ی ل
ــد و  ــان دهن ــر نش ــم را بهت ــاختارهای ضخی ــم س ــب ک ــس غال ــا فرکان ب
ــش  ــازک را نمای ــاختارهای ن ــاد س ــب زی ــس غال ــا فرکان ــای ب ریکره

ــد. دهن
بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون الیه هــای نــازک به دلیــل ذخایــر 
هیدروکربنــی آنهــا، بــرای بــه تصویــر کشــیدن الیه هــای نــازک، 
ابتــدا اثــر بازترکیــب طیفــی روی داده ی مصنوعــی امتحــان می شــود و 
ســپس روی داده ی واقعــی بــه کار مــی رود. از ایــن رو یــک مــدل دارای 
گــوه و الیــه ی نــازک ســاخته شــد )شــکل-4( و بــا محاســبه و بــرازش 

3
ــه  ــب از س ــک مرك ــات، موج ــن مربع ــنجی روش كمتری اعتبارس
ــه ی آن )شــکل  ــف دامن موجــک ریکــر )شــکل ســمت چــپ( طی
ســمت راســت، آبــی( و بــرازش طیــف دامنــه ی آن به كمــک 
ــت،  ــمت راس ــکل س ــر )ش ــی جداپذی ــات غیرخط ــن مربع كمتری

ــز( قرم

4
اثــر  در  موجــک  تداخــل  )بــه  نــازک  الیــه ی  و  گــوه  مــدل 
شــود( توجــه  نــازک  الیــه ی  وجــود  و  گــوه  نازک شــدگی 

طیــف دامنــه ی مــدل شــکل-4 )رنــگ آبــی( و نتیجــه ی برازش 5
آن بــا روش بازتركیــب طیفــی )رنگ ســبز(
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طیــف دامنــه ی آن مؤلفه هــای ریکــر اســتخراج شــد. ســپس بــرای 
ــه ی  ــک پاالی ــه از ی ــرای مقایس ــنهادی ب ــت روش پیش ــان دادن اهمی نش
ارمســبای اســتفاده گردیــد؛ ایــن پاالیــه به گونــه ای از روی طیــف دامنــه 
ــرای  ــه ی باالگــذر )مناســب ب اســتخراج شــد کــه در حکــم یــک پاالی

ــد. ــل کن ــازک( عم ــای ن ــایی الیه ه شناس
بـرای نشـان دادن هرچـه بهتـر اثـر پاالیه هـای اشـاره شـده در تشـخیص 
الیه هـای نـازک، در شـکل های-9و8 پنـج ردلـرزه ی آخـر مدل سـاخته 
شـده ی بـدون اعمـال پاالیـه و مـدل بعـد از اعمـال پاالیه هـای ریکـر و 

ارمسـبای ارائـه شـده اند.
حلقـوی  اثـر  آمـدن  به وجـود  باعـث  ارمسـبای  پاالیـه ی  بـردن  بـه کار 
شـدن8 در داده شـده اسـت. این پدیده ناشـی از وجود لوب هـای کناری 
قـوی اسـت می توانـد آشـفتگی هایی در تصویـر لـرزه ای به وجـود آورد 
بـه  نسـبت  تفسـیری در داده ی واقعـی گـردد کـه  باعـث مشـکالت  و 
مدل هـای مصنوعـی پیچیدگی هـای بسـیار بیشـتری دارد. اثـر پاالیـه ی 
اسـتخراج شـده از روش بازترکیـب طیفـی در بهبـود الیـه ی نـازک و 

6
مؤلفه هــای اصلــی ریکــر در حــوزه ی زمــان و فركانــس )16/7 
در شــکل های ســمت راســت و 42/6 هرتــز در شــکل های 
ســمت چــپ( اســتخراج شــده از طیــف دامنــه ی مدل شــکل -4

7
پاالیــه ی ارمســبای اســتخراج شــده بــر مبنــای طیــف دامنــه ی 

مــدل شــکل-4 بــرای مقایســه بــا روش بازتركیــب طیفــی

8
ــه ی  ــوه و الی ــکل-4 دارای گ ــی ش ــدل مصنوع ــر م ــس آخ تری
ــا رنــگ ســبز و تداخــل  نــازک )اثــر تداخــل مربــوط بــه گــوه ب
ــاهده اند( ــز قابل مش ــگ قرم ــا رن ــازک ب ــه ی ن ــه الی ــوط ب مرب

9
نتیجــه ی اعمــال پاالیــه ی ارمســبای كــه اثــر لوب هــای كنــاری 
و  )راســت(  اســت  قابل مشــاهده  به خوبــی  پاالیــه  ایــن 
نتیجــه ی اعمــال پاالیــه ی ریکــر اســتخراج شــده از روش 

بازتركیــب طیفــی )چــپ(

قسمتی از یک خط لرزه ای بدون اعمال پاالیه10
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تداخـل در شـکل-9 کامـاًل واضح اسـت. در ایـن روش به دلیل مناسـب 
بـودن حـوزه ی زمـان پاالیه ی بـه کار رفتـه هیچ گونه پدیـده ی اضافی در 
داده به وجـود نمی آیـد )شـکل-9(. شـکل-10 مربوط به قسـمتی از یک 
خـط لـرزه ای به طـول زمانـی حـدود 4/5 ثانیـه اسـت. در ایـن داده انواع 
سـاختارهای ضخیـم و نـازک وجـود دارد. بـا محاسـبه ی طیـف دامنه ی 

ایـن داده ی لـرزه ای و اعمـال روش بازترکیـب طیفـی، ریکرهـای 15 و 
34/5 هرتـز به عنـوان ریکرهـای اصلـی از ایـن طیـف اسـتخراج شـده اند 

)شکل-11(.
ابتــدا بــرای شناســایی ســاختارهای نــازک از پاالیــه ی معمــول ارمســبای 
ــا  ــه ب ــن پاالی ــال ای ــا اعم ــتفاده شــد. ب ــا مشــخصات 30/35/55/60 اس ب
وجــود بهبــود تشــخیص، ســاختارهای نــازک باعــث لکــه دار شــدن داده 
در اثــر نامناســب بــودن حــوزه ی زمــان پاالیــه شــده اســت )شــکل- 12، 
ــب  ــس غال ــا فرکان ــر ب ــری ریک ــا به کارگی ــر ب ــوی دیگ ــت(.از س راس
34/5 هرتــز حاصــل از روش بازترکیــب طیفــی، الیه هــای نــازک 

ــپ(. ــکل-12، چ ــوند )ش ــان می ش ــری نمای ــورت بارزت به ص
از  بعـد  از داده  ایـن دو پاالیـه قسـمت کوچکـی  اثـر  بـرای مقایسـه ی 
اعمـال دو پاالیـه ی یاد شـده )که در شـکل-12 با کادر مشـکی محصور 
در  کـه  همان طـور  )شـکل-13(.  اسـت  شـده  بزرگ نمایـی  گردیـده( 

ــای 11 ــاال( و ریکره ــکل ب ــکل-12 )ش ــه ی داده ی ش ــف دامن طی
اســتخراج شــده از آن )شــکل های پاییــن(

قســمتی  از یــک خــط لــرزه ای بعــد از اعمــال پاالیــه ی ارمســبای 12
)بــاال( و ریکــر 34/5 هرتــز )پاییــن(

ــده 13 ــور ش ــتطیل محص ــا مس ــه ب ــکل-13 ك ــمت هایی از ش قس
اســت

14
ــرای مقایســه ی نتایــج  ــرزه ای ب قســمت كوچکــی از یــک خــط ل
و  طیفــی  بازتركیــب  بــه روش  شــده  اســتخراج  پاالیه هــای 

روش دســتی انتخــاب پاالیه هــای ریکــر
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شـکل- 13 قابل مشـاهده اسـت پاالیـه ی اسـتخراجی بـه روش بازترکیب 
طیفـی اثـر مطلوب تـری در شناسـایی الیه هـای نـازک دارد. همچنیـن 
کـه  ارمسـبای  پاالیـه ی  کنـاری  لوب هـای  از  ناشـی  مخـرب  اثـرات 
باعـث کاهـش پیوسـتگی الیه هـا و لکـه دار شـدن داده شـده به وضـوح 

اسـت. قابل تشـخیص 
ــی و  ــا روش هــای معمول جهــت مقایســه ی عملکــرد روش پیشــنهادی ب
ــازک قســمت  پاالیه هــای دســتی جهــت به تصویــر کشــیدن الیه هــای ن

شــکل-15  )شــکل-14(.  می شــود  انتخــاب  داده  از  کوچک تــری 
ــل از  ــز حاص ــب 34/5 هرت ــس غال ــا فرکان ــه ی ب ــرد پاالی ــر عملک بیانگ

ــت. ــی اس ــب طیف روش بازترکی
ــن فــرض  ــا اســتفاده از ای ــد کــه ب روش بازترکیــب طیفــی ادعــا می کن
کــه ردلــرزه )و در مقیــاس بزرگ تــر داده ی لــرزه ای( از مجموعــه ای از 
ریکرهــا بــا ویژگی هــای مختلــف ســاخته شــده، می تــوان بــا مدل ســازی 
ــای  ــازنده ی داده ه ــی س ــای اصل ــه ریکره ــرزه ای، ب ــه ی ل ــف دامن طی
ــرزه ای دســت یافــت. به منظــور شناســایی الیه هــای کم ضخامــت، دو  ل
ــا فرکانــس غالــب باالتــر انتخــاب  موجــک ریکــر از بیــن ریکرهــای ب
ــج  ــد. نتای ــز دارن ــب 25 و 40 هرت ــس غال ــه فرکان ــن دو پاالی ــدند. ای ش
مربــوط بــه اعمــال ایــن دو پاالیــه در شــکل- 16 قابل مشــاهده اســت. از 
ایــن شــکل می تــوان نتیجــه گرفــت کــه پاالیــه ی 25 هرتــز توانایــی بــه 
تصویــر کشــاندن یک ســری ســاختارهای نــازک کــه در داده ی اصلــی 
ــایی  ــرای شناس ــه ب ــن پاالی ــدرت ای ــا ق ــت را دارد. ام ــاهده نیس قابل مش
ــیار  ــب بس ــه روش بازترکی ــتخراجی ب ــه ی اس ــور از پاالی ــای مذک الیه ه
کمتــر اســت. همچنیــن بــا به کارگیــری پاالیــه ی 40 هرتــز متوجــه 
شــدیم کــه بــا وجــود آنکــه ایــن پاالیــه نســبت بــه پاالیــه ی 34/5 هرتــز 

15
ــل از روش  ــز حاص ــر 34/5 هرت ــه ی ریک ــال پاالی ــه اعم نتیج

ــازک ــای ن ــش الیه ه ــرای نمای ــی ب ــب طیف بازتركی

نتیجــه ی اعمــال پاالیــه ی 40 هرتــز )بــاال( و 25 هرتــز )پاییــن( 16
انتخــاب شــده به صــورت دســتی

داده ی واقعــی دارای گســل در زمان هــای كمتــر از 4 ثانیــه 17
بــدون اعمــال پاالیــه

18
مشخصات  با  ارمسبای  پاالیه ی  با  شدن  پاالیه  از  بعد  داده 
هم پوشانی های  به دلیل  گسل  خط  )اثر   55/48/27/20
مخرب ناشی از لوب های كناری تا حد زیادی از بین رفته است(
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ــب بیشــتری  ــس غال ــب طیفــی فرکان ــا روش بازترکی اســتخراج شــده ب
ــاًل شــبیه به هــم  ــا کام ــن پاالیه ه ــج حاصــل از هــر دوی ای ــا نتای دارد ام
ــب  ــه روش بازترکی ــبت ب ــت نس ــادر نیس ــز ق ــه ی40 هرت ــوده و پاالی ب
طیفــی، ســاختارهای بیشــتری را بــه تصویــر بکشــد. از ایــن رو می تــوان 
ــا اســتفاده از روش اتوماتیــک بازترکیــب طیفــی،  نتیجــه گرفــت کــه ب

پاالیه هــای ریکــر به طــرز بهینــه ای به دســت آمده انــد.
اسـت  به وضـوح دیـده شـد ممکـن  قبـل  مثال هـای  همان طـور کـه در 
هم پوشـانی های  و  ارمسـبای  پاالیـه ی  زمـان  حـوزه ی  بـودن  نامناسـب 
مخـرب آن باعـث حـذف برخـی پدیده های مهـم موجـود در داده )مثل 
گسـل( شـود. بـرای اثبـات ایـن موضـوع آنـرا روی داده ای کـه یـک 
گسـل دارد نشـان می دهیـم. شـکل-17 مربـوط بـه یـک مقطـع لـرزه ای 
به طـول زمانـی 4/5 ثانیـه اسـت کـه در آن سـاختار گسـل کـه بـا بیضـی 
مشـخص شـده کامـاًل به چشـم می خـورد. در اینجـا بـا اعمـال پاالیـه ی 

ارمسـبای و پاالیه هـای اسـتخراجی از روش بازترکیـب طیفـی می تـوان 
اثـر ایـن پاالیه هـا را در زمـان، روی سـاختارهای موجـود در داده هـای 
واقعـی نشـان داد. ابتـدا بـا توجـه به طیـف دامنه، یـک پاالیه ی ارمسـبای 
طراحـی شـده کـه بـا اعمـال آن مشـاهده می شـود کـه بـا وجـود بهبـود 
در شناسـایی الیـه ی نـازک، هم پوشـانی های مخـرب ایجاد شـده در اثر 
وجـود لوب هـای کنـاری خـط گسـل کم رنـگ شـده اند )شـکل-18(. 
بعـد از اعمـال پاالیـه ی معمولـی نوبـت بـه اعمـال پاالیه هـای حاصـل از 
طیـف دامنـه به کمـک روش بازترکیـب طیفـی می رسـد. بـا محاسـبه ی 
طیـف دامنـه ی ایـن داده، پاالیه هـای ریکـر 14/2 و 28/4 هرتـز از آن 
کـه  اول  پاالیـه ی  به کارگیـری  بـا  )شـکل-19(.  شـده اند  اسـتخراج 

طیــف دامنــه ی بــرازش شــده ی داده )شــکل بــاال( و ریکرهــای 19
اســتخراج شــده از آن )شــکل های پاییــن(

داده ی بعــد از پاالیــه شــدن بــا ریکــر 14/2 اســتخراج شــده 20
از طیــف دامنــه

داده بعد از پاالیه شدن با ریکر 28/4 هرتز21

22
قســمت بزرگ نمایــی شــده از محــدوده ی محصــور در كادر 
شــکل-21 قبــل از اعمــال پاالیــه )بــاال( و بعــد از اعمــال 
پاالیــه ی ریکــر اســتخراجی از روش بازتركیــب طیفــی )پاییــن(
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کـه  می شـود  مشـاهده  هرتـز(   14/2( دارد  کمتـری  غالـب  فرکانـس 
سـاختارهای ضخیـم به ویژه در اعماق بیشـتر، نمایان تر شـده اند )شـکل-

20(. بـا به کارگیـری پاالیـه ی ریکـر دوم )با فرکانس غالـب 28/4 هرتز( 
بـا حفـظ گسـل، سـاختارهای نـازک بهتـر بـه تصویر کشـیده شـده اند و 
تداخل هـای موجـود در اثـر وجـود الیه هـای نـازک تـا حـد زیـادی بـر 
طـرف گردیده انـد )شـکل-21(.  قسـمتی از شـکل-21 )محصـور در 
کادر مسـتطیلی شـکل( قبـل از پاالیـه کـردن و بعـد از اعمـال پاالیـه ی 
28/4 هرتـز بـرای افزایـش تفکیک پذیـری، بزرگ نمایـی شـده اسـت 
)شـکل- 22(. در شـکل- 22 بعد از اعمال پاالیه ی ریکر اسـتخراج شـده 
از روش بازترکیـب طیفـی، بهبـود انجـام شـده نسـبت بـه حالـت قبـل از 

اعمـال پاالیـه کامـاًل قابل مشـاهده اسـت.

نتیجه گیری
نتایـج حاصـل از اعمـال روش اتوماتیـک بازترکیـب طیفی و مقایسـه ی 

آن بـا عملکـرد سـایر پاالیه هـای متـداول روی داده های لـرزه ای حاکی 
از آنسـت که:

 روش اتوماتیـک بازترکیـب طیفی بـا بهره گیـری از الگوریتم کمترین 
مربعـات غیرخطـی جداپذیـر توانسـته مؤلفه های اصلی ریکـر را از طیف 

دامنـه ی داده ی لرزه ای اسـتخراج کند.
روی  پاالیـه  به  عنـوان  شـده  اسـتخراج  ریکرهـای  بـردن  بـه کار  بـا   
تصویرسـازی  در  چشـم گیری  بهبـود  واقعـی،  و  مصنوعـی  داده هـای 

می شـود. مشـاهده  ضخیـم  و  نـازک  الیه هـای 
 پاالیـه ی ریکـر اسـتخراجی بـا فرکانس غالـب زیاد برخـالف پاالیه ی 
معمـول ارمسـبای قادر اسـت با حفظ سـاختارهایی مثل گسـل، تا اعماق 

زیـاد نیـز الیه هـای نـازک را به تصویر بکشـد.
 ویژگــی پاالیه هــای مــورد اســتفاده در روش بازترکیــب طیفی اینســت 
ــازی  ــود تصویرس ــه بهب ــی داده ب ــاختار اصل ــکل و س ــظ ش ــا حف ــه ب ک
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