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شناســایی رخســاره های کانالــی به دلیــل اهمیتــی کــه در اکتشــاف و توســعه ی میادیــن نفتــی دارنــد در 
تفســیر داده هــای لــرزه ای از جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد. در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش 
حجــم داده هــای لــرزه ای و تعــداد نشــانگرهای لــرزه ای معرفــی شــده، اســتفاده از ابــزار الگوشناســی 
بــرای شناســایي ایــن رخســاره ها کــه غالبــاً بــا گســترش جانبــی کمــی در داده هــای لــرزه ای مشــاهده 
ــد  ــرد دارن ــه کارب ــن زمین ــه در ای ــي ک ــن الگوریتم های ــت. از جدیدتری ــه اس ــعه یافت ــوند توس می ش
ــن  ــد. در ای ــرار گرفته ان ــرین ق ــه مفس ــورد توج ــه م ــتند ک ــازمان ده هس ــه های خودس ــم نقش الگوریت
مطالعــه، از الگوریتــم اشــاره شــده جهــت شناســایي رخســاره های کانالــی ســازند ســروک در یکــی 
ــال  ــران اســتفاده شــده اســت. در منطقــه ی مــورد مطالعــه ســه شــاخه کان از میادیــن جنوب غــرب ای
وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا نســبت بــه دیگــر شــاخه ها گســترش جانبــی به مراتــب کمتــری دارد 
ــا اســتفاده  و به همیــن دلیــل شناســایي آن از بیــن نشــانگرهای اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه، تنهــا ب
از نشــانگر شــباهت و به ســختی امکان پذیــر اســت. در ایــن مطالعــه اســتفاده از الگوریتــم نقشــه های 
خودســازمان ده توانســته تمامــی رخســاره های کانالــی مــورد اشــاره را به همــراه شکســتگی های 

کوچکــی کــه در غــرب منطقــه ی مــورد مطالعــه وجــود دارد به خوبــی شناســایي کنــد.

در  آنهـــا  توانایـــی  به دلیـــل  کانالـــی  رخســـاره های  شناســـایی 
از  یکـــی  به عنـــوان  هیدروکربنـــی،  ســـیاالت  ذخیره ســـازی 
مؤلفه هـــای اصلـــی در تفســـیر داده هـــای لـــرزه ای بـــرای اهـــداف 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــود. بـ ــناخته می شـ ــن شـ ــعه ی میادیـ ــافی و توسـ اکتشـ
ذخایـــر هیدروکربنـــی فـــراوان ســـازند ســـروک در جنوب غـــرب 
ـــی  ـــاره های کانال ـــه، رخس ـــن منطق ـــدد در ای ـــی متع ـــن نفت ـــران و میادی ای
ـــر  ـــال های اخی ـــد. در س ـــدان دارن ـــت دوچن ـــه اهمی ـــازند کربنات ـــن س ای
ـــداد نشـــانگرهای  ـــرزه ای و تع ـــای ل ـــش حجـــم داده ه ـــه افزای ـــا توجـــه ب ب
ــد  ــزاری کارآمـ ــوان ابـ ــی2 به عنـ ــده، الگوشناسـ ــی شـ ــرزه ای معرفـ لـ
توانســـته جهـــت شناســـایی ســـریع تر رخســـاره های گوناگـــون )از 
ـــای  ـــران داده ه ـــه مفس ـــایانی ب ـــک ش ـــی( کم ـــاره های کانال ـــه رخس جمل
ـــل  ـــت تحلی ـــداول جه ـــای مت ـــی از الگوریتم ه ـــد. یک ـــام ده ـــرزه ای انج ل
اَددي  نقشـــه های خودســـازمان ده اســـت.  لـــرزه ای،  رخســـاره های 
ـــورت  ـــازمان ده به ص ـــه های خودس ـــم نقش ـــار از الگوریت ـــن ب ـــراي اولی ب
ــترکر و  ــرد ]1[ و اسـ ــتفاده کـ ــرزه ای اسـ ــات لـ ــدی در مطالعـ یک بعـ
ـــز  ـــد ]2[. بارن ـــه کار بردن ـــدی ب ـــورت دوبع ـــم را به ص ـــن الگوریت اودن ای
ــه ی کارآیـــی روش هـــای غیرنظارتـــی در  و الوغلیـــن جهـــت مقایسـ
ــرای  ــازمان ده بـ ــه های خودسـ ــم نقشـ ــرزه ای، از الگوریتـ ــات لـ مطالعـ
نقشـــه های  از  گائـــو   .]3[ کردنـــد  اســـتفاده  رخســـاره ها  تحلیـــل 
خودســـازمان ده بـــرای تهیـــه ی نقشـــه ی رخســـاره های داده هـــای 

ـــه های  ـــورت از نقش ـــود ]4[. روی و مارف ـــتفاده نم ـــوال اس ـــي آنگ دریای
خودســـازمان ده جهـــت تحلیـــل رخســـاره های کانالـــی حوضـــه ی 
آنادارکـــو اســـتفاده کردنـــد ]5[. رودن و همـــکاران از نقشـــه های 
ـــی در تگـــزاس  ـــی میدان ـــن محـــدوده ی مخزن ـــرای تعیی خودســـازمان ده ب
ـــازمان ده  ـــه های خودس ـــکاران از نقش ـــو و هم ـــد ]6[. ژائ ـــتفاده نمودن اس
ـــوري  ـــه ی کانترب ـــی حوض ـــتم توربیدایت ـــات سیس ـــن خصوصی ـــرای تعیی ب

در نیوزیلنـــد بهـــره بردنـــد ]7[.

1-الگوشناسی
الگوشناســی شــاخه ای از یادگیــری ســامانه اســت کــه تــالش دارد 
الگوهــا و نظم هــای نهفتــه در داده هــای مــورد تحلیــل را شناســایی 
کنــد. برخــی الگوریتم هــای الگوشناســی از داده هــای بــا برچســب 
ــا،  ــن الگوریتم ه ــری ای ــه یادگی ــد ک ــتفاده می کنن ــدف( اس ــدار ه )مق
یادگیــری نظارتــی )بــا نظــارت( نامیــده می شــود و اگــر داده هــای 
ورودی بــدون برچســب باشــند، یادگیــری غیرنظارتــی )بــدون نظــارت( 
ــازمان ده  ــه های خودس ــم نقش ــه از الگوریت ــن مطالع ــود. در ای ــد ب خواه
جهــت شناســایی رخســاره های کانالــی ســازند ســروک اســتفاده شــده 
کــه یــک الگوریتــم غیرنظارتــی اســت. بــرای اســتفاده از ایــن الگوریتــم 
الزم اســت ابتــدا هنجارســازي نشــانگرهای اســتفاده شــده انجــام شــود 
و ســپس بهتــر اســت داده هــا توســط الگوریتــم تحلیــل مؤلفــه ی اصلــي 
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بــه دو بعــد منتقــل شــوند تــا داده هــای ورودی بــه الگوریتــم نقشــه های 
ــاده شــوند. خودســازمان ده آم

1-1-هنجارسازیدادهها
بـه دلیـل اسـتفاده از نشـانگرهای مختلفـی که یـکای آنها متفاوت اسـت 
بایـد بـرای جلوگیـری از تعصب سـامانه ی مـورد آموزش نسـبت به یک 
نشـانگر خـاص، هنجارسـازی داده هـای مـورد اسـتفاده انجـام گیـرد. در 
ایـن مطالعـه از روش تعیین امتیاز اسـتاندارد3 برای هنجارسـازی اسـتفاده 
شـده اسـت. در این روش، ماتریس نشـانگرها )xi( با ماتریس حاصل از 

رابطـه ی-1 جایگزین مي شـود:
                  )1(

          
که μ بردار میانگین نشانگرها و σ انحراف معیار آنهاست.

1-2-تحلیلمؤلفهیاصلی
ـــای  ـــه الگوریتم ه ـــای ورودی ب ـــاب داده ه ـــم در انتخ ـــث مه ـــک مبح ی
الگوشناســـی، اســـتخراج مشـــخصه4 اســـت. هـــدف از اســـتخراج 
ــای در  ــه داده هـ ــه از مجموعـ ــن مجموعـ ــتخراج بهتریـ ــخصه، اسـ مشـ
دســـترس )نشـــانگرها(،    n مشـــخصه از f مشـــخصه در دســـترس 
)n<f( اســـت؛ به طوري کـــهn  مشـــخصه ی جدیـــد بـــا اســـتفاده از 
ترکیـــب خطـــی یـــا غیرخطـــی f مشـــخصه ی موجـــود در مجموعـــه ی 
داده هـــا معرفـــی می گردنـــد. مشـــخصه های اســـتخراج شـــده ممکـــن 
اســـت معنـــی فیزیکـــی خاصـــی نداشـــته باشـــند؛ زیـــرا مشـــخصه های 

ـــای  ـــه ی داده ه ـــود در مجموع ـــخصه های موج ـــا مش ـــده ب ـــتخراج ش اس
اولیـــه متفـــاوت اســـت.

تحلیــل مؤلفــه ی اصلــی، یــک روش خطــی بــدون نظــارت بــرای 
اســتخراج مشــخصه اســت کــه در ایــن مطالعه اســتفاده شــده و وابســتگی 
ــی از  ــب خط ــر ترکی ــه ه ــد. ب ــتجو مي کن ــا را جس ــن متغیره ــی بی خط
ــا  ــود ]8[ و ب ــه می ش ــه گفت ــک مؤلف ــا ی ــود در داده ه ــاي موج متغیره
ــدي  ــاي چندبع ــی را در فض ــوان جهت های ــن روش می ت ــتفاده از ای اس
ــري  ــترین تغییرپذی ــا بیش ــا داده ه ــتاي آنه ــت کــه در راس ــا یاف داده ه
ــا  ــن جهت ه ــا روي ای ــردن داده ه ــا تصویرک ــن ب ــد ]9[. بنابرای را دارن
می تــوان ابعــاد داده هــا را بــدون اینکــه اطالعــات قابل توجهــی حــذف 
شــوند کاهــش داد. شــکل-1 مثالــی از کاهــش ابعــاد داده هــا از دو بعــد 
ــه یــک بعــد )دایره هــای ســبز( را نشــان می دهــد.  ــز( ب )دایره هــای قرم
خطــای حاصــل از تصویرکــردن داده هــا، فاصلــه ی عمــودی بیــن 
ــدا  ــد ابت ــخصه ها بای ــتخراج مش ــرای اس ــت. ب ــردار u1 اس ــا ب ــا ب نمونه ه
بــا اســتفاده از ماتریــس هم پراکنــش )رابطــه ی-2(، تطابــق آمــاری بیــن 

ــود ]6[ ــبه ش ــخصه ها محاس مش
                                                                          )2(

تجزیـه ی  از  اسـتفاده  بـا  سـپس  اسـت.  ترانهـاده  نشـان دهنده ی   T کـه 
آن  ماتریـس  ویژه بردارهـای  و  ویژه مقدارهـا  هم پراکنـش،  ماتریـس 
به دسـت می آیـد. تجزیـه ی ماتریـس هم پراکنـش از راه تجزیـه ی مقدار 
A  را می تـوان به صـورت  انجـام می شـود. هـر ماتریسـی ماننـد  تکیـن 

نوشـت: زیـر  حاصل ضـرب 
            )3(

            
قطــری  ماتریســی   S و  هســتند  متعامــد  ماتریس هــای   V و   U کــه 
ــی  ــل مربع ــتند. به دلی ــی هس ــداد نامنف ــری آن اع ــر قط ــه عناص ــت ک اس
ــرای  ــر ب ــن مقادی ــان محاســبه ی ای ــش، در زم ــس هم پراکن ــودن ماتری ب
ماتریــس مذکــور، هــر ســه ماتریــس U، S و V مربعــی خواهنــد بــود و 
هــر ســتون از ماتریــس U جهــت بــرداری اســت کــه کمتریــن خطــای 
تصویرکــردن را دارد و داده هــا در ایــن جهــات بیشــترین پراکندگــی را 

ــد. دارن

1-3-نقشههایخودسازمانده
ـــک  ـــی ی ـــت و ط ـــمی اس ـــی  تجس ـــازمان ده ]11[ روش ـــه های خودس نقش
فرآینـــد محاســـباتی غیرخطـــی، ابتـــدا چنـــد نمونـــه ی چندنشـــانگری 
ــد.  ــه می کنـ ــوند ارائـ ــده می شـ ــورون نامیـ ــه نـ ــی را کـ ــد و تهـ جدیـ
ــبکه های  ــورت شـ ــر به صـ ــه ی حاضـ ــه در مطالعـ ــا کـ ــن نورون هـ ایـ
دوبعـــدی هســـتند در تالشـــند تـــا نمونه هـــای داده هـــای ورودی را از 

1

اصلی  مؤلفه ی  تحلیل  روش  توسط  داده ها  ابعاد  کاهش  نحوه ی 
محل  نقاط سبز  و  اولیه  نمونه های  قرمز  نقاط  یک بعد.  به  دوبعد  از 
 u1 بردار  روی  تصویرشدن  از  پس  را  اولیه  نمونه های  قرارگیری 

)حاصل از تحلیل مؤلفه ی اصلی( نشان می دهند ]10[
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ــازمان ده،  ــه های خودسـ ــم نقشـ ــرای الگوریتـ ــد. در اجـ ــود کننـ آن خـ
ابتـــدا مقادیـــر اولیـــه بـــه نورون هـــا داده می شـــود و در ادامـــه تـــالش 
می شـــود بـــا اســـتفاده از فاصلـــه ی اقلیدســـی، نزدیک تریـــن نـــورون 
ــوان  ــده، به عنـ ــخص شـ ــا مشـ ــه ی داده هـ ــه از مجموعـ ــر نمونـ ــه هـ بـ
ــردد و  ــر گـ ــه نزدیک تـ ــورد مطالعـ ــه ی  مـ ــه نمونـ ــده بـ ــورون برنـ نـ
ــه تعریـــف  ــایگی کـ ــعاع همسـ ــود در شـ ــاور )موجـ ــای مجـ نورون هـ
ـــد  ـــن فرآین ـــه ای ـــی ک ـــد. زمان ـــت کنن ـــر حرک ـــز کمت ـــد( نی ـــد ش خواه
ــک دوره از  ــد یـ ــام شـ ــا انجـ ــی نمونه هـ ــرای تمامـ ــل بـ ــور کامـ به طـ
ـــک  ـــر ی ـــت. اگ ـــده اس ـــام ش ـــازمان ده انج ـــه های خودس ـــری نقش یادگی
ــر  ــوزش تغییـ ــای آمـ ــد، متغیرهـ ــاز باشـ ــوزش نیـ ــی آمـ دوره ی اضافـ
ـــه  ـــد. در صورتي ک ـــد ش ـــام خواه ـــوزش انج ـــدی آم ـــرده و دوره ی بع ک

آمـــوزش بی تأثیـــر باشـــد فرآینـــد کامـــل شـــده اســـت.
یادگیــری الگوریتــم نقشــه های خودســازمان ده در طــول یک ســری 
ــری  ــک دوره از یادگی ــول ی ــود. در ط ــام می ش ــی انج ــل زمان از مراح
ــه ی  ــود در مجموع ــای موج ــمت نمونه ه ــه س ــا ب ــم، نورون ه الگوریت
ــا اســتفاده از  داده هــا حرکــت می کننــد. یــک نــورون ایــن الگوریتــم ب

ــد: ــر می ده ــود را تغیی ــکان خ ــه ی-4 م رابط

               )4(
           
کـــه  (wj)n مـــکان نـــورون j در تکـــرار nم اســـت. مقـــدار جابجایـــي 
توســـط متغیرهـــای η و h کنتـــرل می شـــود کـــه تابـــع همســـایگی هســـتند 
نورون هـــا  نـــرخ جابجایـــی  کنترل کننـــده ی  متغیـــر  به ترتیـــب،  و 

ــه را  ــن فاصلـ ــه کمتریـ ــورون کـ ــر نـ ــند. هـ ــرار می باشـ ــک تکـ در یـ
بـــا هـــر یـــک از نمونه هـــا داشـــته باشـــد به عنـــوان نـــورون برنـــده ی 
ــده  ــورون برنـ ــک نـ ــه یـ ــر نمونـ ــردد. هـ ــاب می گـ ــه انتخـ آن نمونـ
دارد و زمانی کـــه نورون هـــا بـــا تمامـــی نمونه هـــا مقایســـه شـــدن، 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــر η ب ـــت. متغی ـــده اس ـــام ش ـــری انج ـــک دوره از یادگی ی
ـــا  ـــت ب ـــخص اس ـــور کـــه مش ـــه ی-5 محاســـبه می شـــود و همان ط رابط

ــد: ــش می یابـ ــان )n( کاهـ زمـ
         )5(

               
ــا  ــت. ب ــری5 اس ــزل یادگی ــل تن ــه و τ2 عام ــری اولی ــرخ یادگی ــه η0 ن ک
گذشــت زمــان و کاهــش مقــدار ایــن متغیــر، نورون هایــي کــه در 
مراحــل اولیــه ی یادگیــری مقــدار زیــادی جابجــا می شــوند، در مراحــل 
زمانــی بعــدی بــه فاصلــه ی کمتــری جابجــا می گردنــد. دیگر متغیــر مهم 
در آمــوزش ایــن الگوریتــم، تابــع همســایگی اســت کــه مکان شناســی 
ــع همســایگی باعــث می شــود  ــد. وجــود تاب ــرل می کن نورون هــا را کنت
ــاور آن  ــای مج ــده، نورون ه ــورون برن ــر ن ــالوه ب ــرار، ع ــر تک ــا در ه ت
نیــز بــا توجــه بــه فاصلــه ای کــه بــا یکدیگــر دارنــد جابجــا شــوند. تابــع 

ــردد: ــی می گ ــه ی-6 معرف ــق رابط ــایگی طب همس
                                         )6(

            
که:

                         )7(

به عنــوان فاصلــه نــورون برنــده در مــکان rj و نــورون موجــود در مــکان 
rk اســت. متغیــرσ در رابطــه ی-6 نیــز طبــق رابطــه ی-8 بیــان می گــردد:

                                              )8(

کــه σ0 فاصلــه ی همســایگی اولیــه و τ1 عامــل تنــزل همســایگی6 اســت. 
ــته  ــدار h کاس ــن از مق ــد و بنابرای ــان، σ کاهــش می یاب ــا گذشــت زم ب
می شــود. در شــکل-2 روندنمــای اجــرای الگوریتــم قابل مشــاهده 

اســت.

2-نشانگرهایلرزهای
بــرش زمانــی مــورد مطالعــه در ایــن مقالــه مربــوط بــه زمــان 1/8 ثانیــه 
از داده هــای لــرزه ای برداشــت شــده در یکــی از میادیــن جنوب غربــی 
ــی در  ــرش زمان ــن ب ــه ای ــوط ب ــرزه ای مرب ــه ی ل ــه دامن ــت ک ــران اس ای
ــع  ــت مقط ــل برداش ــط ’AA مح ــت. خ ــاهده اس ــکل-3-الف قابل مش ش

ــد. ــخص می کن ــکل-3-ب را مش ــده در ش ــان داده ش ــی نش عرض
ورودی الگوریتم هــای الگوشناســی، نشــانگرهای مختلــف هســتند؛ 
ــرزه ای  ــانگر ل ــد نش ــس ورودی چن ــه از ماتری ــر نمون ــه ه ــوري ک به ط

نقشه های 2 الگوریتم  توسط  لرزه ای  داده های  خوشه بندی  روندنمای 
خودسازمان ده ]12[
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3
 1/8 زمانی  برش  )الف(  مطالعه  مورد  منطقه ی  در  لرزه ای  دامنه ی 
ثانیه. خط 'AA محل مقطع نمایش داده شده در قسمت )ب( است. 
پیکان قرمز کانال اصلی موجود در محدوده ی مورد مطالعه را نشان 

می دهد.

ساختار 4 که  صوتی  مقاومت  حجم  در  ثانیه   1/8 زمانی  برش 
رخساره های کانالی با نشانگر شباهت مشخص شده است. پیکان های 

قرمز نشان دهنده ی رخساره های کانالی اصلی منطقه هستند.

برش زمانی 1/8 ثانیه در حجم نشانگر تجزیه ی طیفی با تک بسامد 5
15 هرتز که ساختار رخساره های کانالی با نشانگر شباهت مشخص 
اصلی  کانالی  رخساره های  نشان دهنده ی  قرمز  پیکان های  شده اند. 

منطقه هستند.

هم رخداد 6 سطح  انرژی  نشانگر  حجم  در  ثانیه   1/8 زمانی  برش 
شباهت  نشانگر  با  کانالی  رخساره های  ساختار  که  مرتبه خاکستری 
مشخص شده اند. پیکان های قرمز نشان دهنده ی رخساره های کانالی 

اصلی منطقه هستند.

7

مربعات  میانگین  ریشه ی  نشانگر  حجم  در  ثانیه   1/8 زمانی  برش 
مشخص  شباهت  نشانگر  با  کانالی  رخساره های  ساختار  که  دامنه 
اصلی  کانالی  رخساره های  نشان دهنده ی  قرمز  پیکان های  شده اند. 

منطقه هستند.
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دارد کــه ایــن نشــانگرها بایــد از یکدیگــر مســتقل بــوده و تعــداد 
ابتــدا  آنهــا کمتریــن مقــدار ممکــن باشــد ]13[. در ایــن مطالعــه 
ــا بررســی  ــد نشــانگر انتخــاب شــدند و ســپس ب ــی چن به صــورت تجرب
ــن  ــرای ای ــد ب ــتانه 50 درص ــدار آس ــن مق ــا و تعیی ــن آنه ــتگی7 بی همبس
همبســتگی، چهــار نشــانگر انتخــاب شــدند کــه عبارتنــد از نشــانگرهای 
مقاومــت صوتــی )شــکل-4( و تجزیــه ی طیفــی بــا تک بســامد 15 
ــیال در  ــرات س ــی و تغیی ــی سنگ شناس ــرای بررس ــکل-5( ب ــز )ش هرت
ــس  ــرژی ماتری ــانگرهای ان ــن نش ــه و همچنی ــورد مطالع ــدوده ی م مح
هم رخــداد ســطح خاکســتری8 بــرای بررســی توزیــع داده هــا و ریشــه ی 
ــای  ــی در داده ه ــرات جانب ــن تغیی ــرای تعیی ــه9 ب ــات دامن ــن مربع میانگی
ــرش  ــوند. ب ــاهده می ش ــکل های-7و6 مش ــب در ش ــه به ترتی ــرزه ای ک ل
عرضــی مربــوط بــه خــط ’AA در حجــم چهــار نشــانگر اســتفاده شــده 
ــز نشــان دهنده ی  ــز در شــکل-8 قابل مشــاهده اســت. پیکان هــای قرم نی
ــای  ــتند و پیکان ه ــه هس ــود در منطق ــی موج ــی اصل ــاره ی کانال رخس
ســبز رخســاره ی کانالــی بــا گســترش جانبــی کمــی را نشــان می دهنــد 

ــا توســط نشــانگر شــباهت شناســایی شــده اســت. کــه تنه

3-بررسینتایجاجرایالگوریتمنقشه هایخودسازمان ده
بـــرای انجـــام ایـــن مطالعـــه، الگوریتم هـــای مـــورد اشـــاره در یـــک 
ـــا  ـــدند. ب ـــال ش ـــباتی( اعم ـــره ی محاس ـــرزه ای )پنج ـــای ل ـــم از داده ه حج
ـــه ی  ـــامل 9 نمون ـــباتی ش ـــره ی محاس ـــک پنج ـــده، ی ـــام ش ـــات انج مطالع
ـــا انتخـــاب پنجـــره ی  ـــد کـــه ب ـــه انتخـــاب گردی ـــن مطالع ـــرای ای ـــی ب زمان

8
برش عرضی در محل خط 'AA از نشانگر )الف( مقاومت صوتی )ب( 
ماتریس هم رخداد  انرژی  )ج(  با تک بسامد 15 هرتز  تجزیه طیفی 
تمامی  که  دامنه  مربعات  میانگین  ریشه ی  )د(  سطح خاکستری 
با  همراه  کانالی  رخساره ی  ساختار  بهتر  شناسایي  جهت  نشانگرها 
رخساره ی  محل  قرمز  پیکان های  شده اند.  ارائه  شباهت  نشانگر 
نشانگرها  تمامی  در  که  می دهند  نشان  را  منطقه  اصلی  کانالی 
قابل شناسایی است و پیکان های سبز رخساره ی کانالی با گسترش 
شباهت  شانگر  توسط  سختی  به  که  می دهد  نشان  را  کمی  جانبی 

قابل شناسایی است.

نورونی 9 شبکه ی  با  که  خودسازمان ده  نقشه های  الگوریتم  خروجی 
8×8 آموزش دیده است. پیکان های قرمز رخساره ی کانالی اصلی 
پیکان های  می دهند.  نشان  را  مطالعه  مورد  محدوده ی  در  موجود 
به راحتی  که  می دهند  نشان  را  کم  جانبی  گسترش  با  کانالی  سبز 
توسط نشانگرها قابل شناسایي نبود و پیکان های زرد نشان دهنده ی 
با  شکستگی های کوچکی هستند که در غرب منطقه وجود دارند و 

نشانگر ریشه ی میانگین مربعات دامنه نیز قابل شناسایي هستند.
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1.  Self-organizing maps
2. Pattern recognition
3. Z-score

4. Feature extraction
5. Learning decay factor
6. Neighborhood decay factor

7. Correlation
8. Grey-level co-occurrence matrix
9. Root-mean-square amplitude
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ـــا  ـــس داده ه ـــانگر، ماتری ـــار نش ـــتفاده از چه ـــه ای و اس ـــباتی 9 نمون محاس
ــط و 436  ــه ای )538 به خـ ــس 234568 نمونـ ــک ماتریـ ــورت یـ به صـ
برخـــط( در 36 بعـــد اســـت. ابتـــدا ایـــن داده هـــا توســـط الگوریتـــم 
ـــه ی  ـــا در ادام ـــوند ت ـــل می ش ـــد منتق ـــه دوبع ـــی ب ـــه ی اصل ـــل مؤلف تحلی
ــه های  ـــم نقشـ ـــوان ورودی الگوریت ــا به عن ــن داده هـ ـــات از ایـ مطالع
خودســـازمان ده اســـتفاده گـــردد. بـــرای اجـــرای ایـــن الگوریتـــم نیـــز 
ــایگی  ــع همسـ ــا تابـ ــورون 8×8 بـ ــبکه ی نـ ــک شـ ــط یـ ــامانه توسـ سـ
ـــه خروجـــی از  ـــی 1/8 ثانی ـــرش زمان ـــه ی10 آمـــوزش داده شـــد کـــه ب اولی
ایـــن الگوریتـــم در شـــکل-9 قابل مشـــاهده اســـت. پیکان هـــای قرمـــز 
ـــه را  ـــورد مطالع ـــدوده ی م ـــود در مح ـــی موج ـــی اصل ـــاره ی کانال رخس
ـــم  ـــی ک ـــترش جانب ـــا گس ـــی ب ـــبز کانال ـــای س ـــد. پیکان ه ـــان می دهن نش
را نشـــان می دهنـــد کـــه به راحتـــی توســـط نشـــانگرها قابل شناســـایي 
ــی  ــتگی های کوچکـ ــان دهنده ی شکسـ ــای زرد نشـ ــت و پیکان هـ نیسـ
هســـتند کـــه در غـــرب منطقـــه وجـــود دارنـــد و بـــا نشـــانگر ریشـــه ی 

میانگیـــن مربعـــات دامنـــه نیـــز قابل شناســـایی هســـتند.

نتیجه گیری
منطقـه ی  در  خودسـازمان ده،  نقشـه های  الگوریتـم  از  اسـتفاده  بـا   ■
مـورد مطالعـه دو کانـال نسـبتاً عریـض به همراه یـک رخسـاره ی کانالی 
بـا گسـترش جانبـی کـم وجـود دارنـد. شناسـایي رخسـاره ی کانالـی 
کم عـرض بـا اسـتفاده از الگوریتـم نقشـه های خودسـازمان ده به مراتـب 
مرسـوم  لـرزه ای  نشـانگرهای  از  صرفـاً  کـه  اسـت  حالتـی  از  سـاده تر 

اسـتفاده گـردد.
شکســتگی های  یک ســری  مطالعــه  مــورد  منطقــه ی  غــرب  در   ■
ــه و  ــات دامن ــن مربع ــه ی میانگی ــانگر ریش ــتفاده از نش ــا اس ــی ب کوچک
ــت. ــایي اس ــازمان ده قابل شناس ــه های خودس ــل از نقش ــی حاص خروج

■ اصلی تریــن متغیــر در اســتفاده از الگوریتــم نقشــه های خودســازمان ده، 
ــد همبســتگی کمــی داشــته باشــند.  نشــانگرهای ورودی اســت کــه بای
ــال محاســبه شــده و ســپس  ــه کان بنابرایــن ابتــدا نشــانگرهای حســاس ب
بــا بررســی همبســتگی بیــن آنهــا، نشــانگرهای مناســب جهــت ورود بــه 

ــوند. ــم شناســایي مي ش الگوریت


