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مقایسه برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک و فیلتر فرکانس-عددموج 
در تضعیف نوفه زمین غلت
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بازتابـی  لـرزه ای  داده هـای  در  را  بازتاب هـا  همـدوس  نوفـه  از  نوعـی  به عنـوان  زمین غلـت  امـواج 
می پوشـانند. بنابرایـن بایـد ایـن امـواج را در مراحـل پـردازش تضعیـف کـرد. در ایـن مقالـه، روش 
برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک دورافت مشـترک برای تضعیـف نوفه هـای زمین غلت بهینه سـازی 
 شـد. عملگـر برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک دورافـت مشـترک، بـه شـکل یـک هذلولـی و بر هر 
پدیـده بـا زمان سـیر هذلولـی ماننـد بازتاب هـا در داده هـای پیـش از برانبـارش منطبـق اسـت. زمانـی 
کـه ایـن عملگـر روی داده هـای لـرزه ای پیـش از برانبـارش اعمـال شـود، می تـوان بـه  وسـیله تحلیـل 
زمانی کـه  داد.  تشـخیص  زمین غلـت  امـواج  ماننـد  دیگـر  پدیده هـای  از  را  بازتاب هـا  همدوسـی 
پدیده هـا از یکدیگـر تفکیـک شـد، می تـوان هـر پدیـده ای بـا زمان سـیر غیرهذلولـی ماننـد امـواج 
زمین غلـت را تضعیـف کـرد. در ایـن مطالعـه روش پیشـنهادی روی داده واقعـی اعمـال و بـا روش 
فیلتر فرکانس-عدد موج مقایسـه شـد. نتایج نشـان داد که برانبارش سـطح بازتاب مشـترک دورافت 
مشـترک، عالوه بـر تضعیـف نوفه زمین غلـت، سـیگنال بازتاب ها را نیـز تقویت می کنـد. همچنین این 
روش امـواج زمین غلتـی کـه دچار دگرنامی مکانی شـده اند و توسـط  فیلتر فرکانس-عـدد موج قابل 

تضعیـف نیسـتند، را نیـز به خوبـی تضعیـف می کنـد.

ــرای  برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترک، توســط ژانــگ و همــکاران ب
دورافت هــای مشــترک تعمیــم داده شــد ]1[. برانبــارش ســطح بازتــاب 
ــش  ــای پی ــل داده ه ــرای تبدی ــی ب ــترک1، روش ــت مش ــترک دوراف مش
از برانبــارش چنــد پوششــی بــه مــدل دوبعــدی در مقطــع دورافــت 
ــطح  ــارش س ــیر برانب ــه زمان س ــع رابط ــت. در واق ــی اس ــترک خاص مش
بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک حالــت کلــی رابطــه ی برانبــارش 
ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت صفــر2 اســت. بــرای اســتفاده از رابطــه 
زمان ســیر برانبــارش، ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک بایــد 
پنــج ضریــب شــامل دو زاویــه و ســه انحنــای جبهــه مــوج تحــت 
عنــوان ضرایــب برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک 
بازتــاب مشــترک،  برانبــارش ســطح  از  مشــخص شــوند. تاکنــون 
دورافــت مشــترک بــرای تعییــن ضرایب گســترش هندســی، جداســازی 
تفرق هــا از بازتاب هــا ]1[، تصویرســازی از ســاختارهای پیچیــده ماننــد 
ــدل  ــح م ــی و تصحی ــرل کیف ــی ]2[، کنت ــد نمک ــر گنب ــاختارهای زی س
ســرعتی در مناطقــی بــا داده هــای پراکنــده و پوشــش عمقــی3 کــم ]3[ و 

بســیاری مــوارد دیگــر اســتفاده شــده اســت.
ــاب مشــترک دورافــت مشــترک  ــارش ســطح بازت ــه، برانب در ایــن مقال
ــواج  ــت. ام ــده اس ــازی ش ــت4 بهینه س ــواج زمین غل ــف ام ــرای تضعی ب
ــه  ــرژی و دامن ــا ان ــه ب ــتند ک ــطحی هس ــواج س ــی از ام ــت نوع زمین غل
ــرزه ای  ــای ل ــا را در داده ه ــم، بازتاب ه ــس ک ــرعت و فرکان ــاد و س زی

بازتابــی می پوشــانند ]4[. امــواج زمین غلــت در برداشــت های برداشــت 
منتشــر  اطــراف چشــمه  بادبزنــی٥ در  به صــورت  چشــمه مشــترک 
ــورت  ــا به ص ــت داده ه ــدان برداش ــواج در می ــن ام ــون ای ــوند. چ می ش
افقــی حرکــت می کننــد، می تــوان بــا آرایــش صحیــح گیرنده هــا 
ضبــط و برداشــت آنهــا را بــه حداقــل رســاند ]٥[. امــا باقیمانــده امــواج 
ــای  ــوند. روش ه ــف ش ــد تضعی ــوند، بای ــط می ش ــه ضب ــت ک زمین غل
ــذر6  ــای باالگ ــواع فیلتره ــامل ان ــت ش ــواج زمین غل ــف ام ــج تضعی رای
و فرکانس-عــدد مــوج7 اســت. هرکــدام از ایــن روش هــا، معایــب خــود 
ــه را  ــن ســیگنال و نوف ــای پایی ــای باالگــذر فرکانس ه ــد. فیلتره را دارن
ــریع و ارزان  ــوج س ــر فرکانس-عددم ــد. فیلت ــش می دهن ــم کاه ــا ه ب
ــای  ــدن پدیده ه ــود آم ــه  وج ــک و ب ــراف موج ــث انح ــا باع ــت، ام اس
کرمــی شــکل می شــود ]6[. بنابرایــن تضعیــف امــواج زمین غلــت 
ــان مســئله ای مهــم پیــش روی محققیــن اســت. در ادامــه تئــوری  همچن
برانبــارش CO CRS و روش پیشــنهادی تشــریح و کارایــی آن روی 
داده هــای واقعــی نشــان داده می شــود. همچنیــن روش مفــروض بــا 

فیلتــر فرکانس-عددمــوج مقایســه می شــود.

1-  برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک
مشـترک  بازتـاب  سـطح  برانبـارش  بـرای  هذلولـی  زمان سـیر  رابطـه 

:]1[ اسـت  زیـر  صـورت  بـه  مشـترک  دورافـت 
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که در این معادله:
T : زمان سیر موج از چشمه تا گیرنده

∆xm=xm�x0

xm : نقطه میانی یک جفت چشمه و گیرنده دلخواه

x0 : نقطه میانی نزدیک ترین جفت چشمه و گیرنده
∆h=h�h0

h : نصف فاصله بین چشمه و گیرنده دلخواه
h0 : نصف فاصله بین نزدیک ترین چشمه و گیرنده

t0 : زمان سیر موج در حالت دورافت صفر

βs : زاویه پرتو موج با محور قائم در محل چشمه

βG : زاویه پرتو موج با محور قائم در محل گیرنده

vG و vS : سرعت نزدیک به سطح در محل گیرنده و محل چشمه

ــت  ــه برداش ــوط ب ــده G مرب ــه گیرن ــوج در نقط ــه م ــای8 جبه K1 : انحن

ــترک ــمه مش چش
 G و در نقطه گیرنده S انحناهـای جبهـه مـوج در نقطـه چشـمه : K3 و K2

مربـوط به مقطـع نقطه میانی مشـترک

 ،K3 و K1، K2 ــوج ــه م ــای جبه ــای βs و βG و انحناه ــانگر زوای ــج نش پن
ضرایــب برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک اســت. 
ــرار  ــه ق ــترک ک ــت مش ــع دوراف ــه )x0 ,h0,t0( در مقط ــک نقط ــرای ی ب
اســت شبیه ســازی شــود، بایــد ایــن ضرایــب برانبــارش مشــخص شــوند. 
ســپس داده هــای پیــش از برانبــارش می تواننــد در امتــداد ســطوح 
ــع  ــده اند، جم ــف ش ــب تعری ــج ضری ــن پن ــط ای ــه توس ــی ک برانبارش
شــده و بــه نقطــه مــورد نظــر نســبت داده شــوند )شــکل-1 -الــف(. امــا 
ــر  جســتجوی همزمــان پنــج ضریــب از لحــاظ محاســباتی بســیار زمان ب
ــه  ــد قســمت جداگان ــه چن ــوان جســتجوها را ب ــه اســت و می ت و پرهزین
ــورت  ــد. در این ص ــدا کن ــش پی ــه کاه ــان و هزین ــا زم ــرد ت ــیم ک تقس
ــمتی از  ــه قس ــی ک ــداد منحنی های ــط در امت ــارش فق ــب برانب ــج ضری پن
ســطح برانبــارش ســه بعدی هســتند، مشــخص می شــود. ایــن منحنی هــا 
توســط تقاطــع ســطح برانبــارش بــا ورداشــت نقطــه میانــی مشــترک در 
x0، بــا مقطــع دورافــت مشــترک در h0 و بــا برداشــت چشــمه مشــترک 

ــارش  ــای برانب ــا عملگره ــه درآنه ــکل-1 -ب( ک ــد )ش ــت می آین بدس
ساده ســازی می شــوند. در واقــع یــک جســتجوی پنــج ضریبــی بــه 
ــل  ــی تبدی ــک ضریب ــتجوی ی ــک جس ــی و ی ــتجوی دو ضریب دو جس

می شــود.
شـکل-1-الف یـک مـدل زمین بـا خطوط زمان سـیر دورافت مشـترک 

صفحـه  و  )سـبز(  مشـترک  بازتـاب  سـطح  برانبـارش  صفحـه  )آبـی(، 
)قرمـز(  مشـترک  دورافـت  بـرای  مشـترک  بازتـاب  سـطح  برانبـارش 
را نشـان می دهـد. برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک، بـرای دورافـت 
مشـترک داده هـا را در امتـداد صفحـه قرمـز رنگ جمع می کنـد و نتیجه 
را بـه نقطـه P نسـبت می دهد ]7[. در شـکل-1-ب ورداشـت نقطه میانی 
مشـترک، مقطع دورافت مشـترک و برداشـت چشـمه مشترک در حجم 
داده هـای چندپوششـی بـرای محاسـبه پنـج ضریـب برانبارشـی در نقطـه 

سـبز رنـگ اسـتفاده می شـوند ]1[.
ــا  ــده ب ــر هــر پدی ــی اســت و ب ــه یــک هذلول بنابرایــن رابطــه )1(، معادل
ــارش9  ــش از برانب ــای پی ــا در داده ه ــد بازتاب ه ــی مانن ــیر هذلول زمان س
ــرزه ای پیــش  منطبــق اســت. زمانــی کــه ایــن عملگــر روی داده هــای ل
از برانبــارش اعمــال شــود، می تــوان به وســیله تحلیــل همدوســی1٠ 
بازتاب هــا را از پدیده هــای دیگــر تشــخیص داد. رابطــه همدوســی 

ــت. ]8[ ــده اس ــان داده ش ــه-2 نش ــتفاده در معادل ــورد اس م

)2(

که در این معادله:
S: مقدار همدوسی

مدل زمین و ورداشت نقاط میانی مشترک1
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)fi,j)i: دامنه نمونه jام در iامین ردلرزه
M : تعداد ردلرزه 

ــوازی  ــارن و م ــورت متق ــای )k)i و بص ــداد منحنی ه ــی در امت همدوس
ــود.  ــبه می ش ــی  محاس ــره زمان ــن پنج ــرزه iام و بی ــراف ردل در اط
مقادیــر  و  اســت  بازتاب هــا  بــه  مربــوط  بــاال  همدوســی  مقادیــر 
همدوســی پاییــن نشــانگر عــدم وجــود پدیــده ای بــا زمان ســیر هذلولــی 
ــوان  ــوند، می ت ــناخته ش ــرزه ای ش ــای ل ــی پدیده ه ــن وقت ــت. بنابرای اس
امــواج  کــرد.  تضعیــف  را  غیرهذلولــی  زمان ســیر  بــا  پدیده هایــی 
ــت های  ــترک و برداش ــی مش ــه میان ــت های نقط ــت در ورداش زمین غل
ــارش  ــا عملگــر برانب ــن ب ــد. بنابرای چشــمه مشــترک شــکل خطــی دارن
ــا  ــد از بازتاب ه ــترک می توانن ــت مش ــترک دوراف ــاب مش ــطح بازت س
تفکیــک و تضعیــف شــوند. بــرای اعمــال روش فــرض شــده، برنامــه ای 
ــردازش از  ــرعت پ ــش س ــور افزای ــته و به منظ ــب11 نوش ــط متل در محی
ــرح واره12  ــکل- 2 ط ــد. ش ــتفاده ش ــوازی آن اس ــردازش م ــم پ الگوریت
ــطح  ــارش س ــازی برانب ــک بهینه س ــه کم ــت ب ــواج زمین غل ــف ام تضعی
ــواج  ــت مشــترک را نشــان می دهــد. چــون ام ــاب مشــترک دوراف بازت
ــت های  ــترک و برداش ــی مش ــه میان ــت های نقط ــت در ورداش زمین غل
ــد، در روش مفــروض جســتجوی  چشــمه مشــترک شــکل خطــی دارن
ــام  ــترک انج ــت مش ــع دوراف ــل از مقط ــا قب ــارش در آنه ــب برانب ضرای

می شــود.
ــا اســتفاده از  ــت ب ــواج زمین غل ــف ام شــکل-3 نمــای مصنوعــی تضعی

برانبــارش ســطح بازتــاب مشــترک دورافــت مشــترک را نشــان می دهد. 
در ابتــدا ورداشــت های نقطــه میانــی مشــترک یــا برداشــت های چشــمه 
مشــترک وارد الگوریتــم می شــوند. روی آنهــا، کاربــر محــدوده امــواج 
زمین غلــت را بــا کلیــک کــردن پنــج نقطــه مشــخص می کنــد. بــا 
ــواج  ــدوده ام ــه مح ــوند ک ــاخته می ش ــط س ــار خ ــه، چه ــج نقط ــن پن ای
ــود:  ــام می ش ــل انج ــه دو دلی ــن کار ب ــد. ای ــان می دهن ــت را نش زمین غل
اول، بــا اعمــال ضریــب کاهنــده  دامنــه، داده هــای داخــل ایــن محــدوده 
ــای  ــده در پنجره ه ــبه ش ــی محاس ــر همدوس ــر مقادی ــری ب ــر کمت تأثی
ــر  ــت تأثی ــی تح ــر همدوس ــه مقادی ــت. در نتیج ــد داش ــف خواهن مختل
ــد. دوم، در مراحــل  ــرار نمی گیرن ــواج زمین غلــت ق ــاد ام دامنه هــای زی
میانــی  نقطــه  ورداشــت های  روی  برانبــارش  ضرایــب  جســتجوی 
ــن  ــل ای ــاط داخ ــط نق ــترک، فق ــمه مش ــت های چش ــترک و برداش مش
ــل آســیب  ــن کار، حداق ــا ای ــع ب ــارش می شــوند. در واق محــدوده برانب
ــر  ــه دامنــه  بازتاب هــا در مرحلــه جســتجوی ضرایــب می رســد و کارب ب
زمین غلــت  امــواج  محــدوده  برداشــت ها،  تمــام  روی  نیســت  الزم 
را مشــخص کنــد. ایــن کار روی تعــدادی برداشــت انجــام و روی 
ــی  ــا درون یاب ــت ب ــواج زمین غل ــدوده ام ــده، مح ــت های باقیمان برداش
ــه  ــت های نقط ــه در ورداش ــر نمون ــرای ه ــپس ب ــود. س ــخص می ش مش
ــا  ــن پنجــره ب ــا برداشــت های چشــمه مشــترک چندی ــی مشــترک ی میان
ــا محاســبه  ــدار همدوســی آنه ــف و مق ــف تعری ــای مختل شــیب و انحن
می شــود. پنجره هــا بســته بــه مقــدار همدوســی و محــل قرارگیــری 

طرح واره تضعیف امواج زمین غلت با بهینه سازی روش برانبارش سطح 2
بازتاب مشترک دورافت مشترک

طرح مصنوعی13 تضعیف امواج زمین غلت با استفاده از برانبارش سطح 3
بازتاب مشترک دورافت مشترک
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برانبــارش، تضعیــف یــا دســت نخــورده باقــی می ماننــد. در نتیجــه 
ــا  ــا ب ــف و بازتاب ه ــی، تضعی ــیر خط ــان س ــا زم ــت ب ــواج زمین غل ام

ــوند. ــت می ش ــی، تقوی ــیر هذلول ــان س زم
در شـکل-3 طـرح مصنوعـی تضعیـف امـواج زمین غلـت بـا اسـتفاده از 
برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک دورافـت مشـترک نشـان داده شـده 
اسـت که در بخش )الف( وارد شـدن ورداشـت نقطه میانی مشـترک یا 
برداشـت چشـمه مشـترک بـه الگوریتم، در بخـش )ب( تعییـن محدوده  
امـواج زمین غلـت توسـط کاربـر بـا کلیـک کـردن روی پنـج نقطـه، در 
بخـش )ج( بـرای هـر نمونـه تعریـف چندیـن پنجـره بـا شـیب و انحنای 
مختلـف و محاسـبه مقـدار همدوسـی آنها، در بخش )د( بسـته بـه مقدار 
همدوسـی و محـل قرارگیـری، پنجره هـا برانبـارش یا تضعیف می شـوند 
و یـا دسـت نخـورده باقی می ماننـد و در بخـش )ه( داده خروجی پس از 

تضعیـف امـواج زمین غلـت تولیـدی می شـود.

2-  اعمال روش پیشنهادی در داده واقعی
داده  واقعـی متعلـق بـه برداشـت لرزه نـگاری دوبعـدی از یـک میـدان 
نفتـی واقـع در غـرب ایران اسـت. نـرخ نمونه بـرداری زمانـی 4 میلی ثانیه 
و فاصلـه بیـن ردلرزه هـا 6٠ متـر اسـت. شـکل-4-الف یـک برداشـت 
بازتابـی،  پدیده هـای  دارای  کـه  می دهـد  نشـان  را  مشـترک  چشـمه 
چشـمه  برداشـت  همـان  شـکل-4-ب  اسـت.  زمین غلـت  و  شکسـتی 
مشـترک را پـس از تضعیـف امـواج زمین غلـت توسـط برانبـارش بهینـه 
 CO CRS بهینـه  برانبـارش  ایـن شـکل،  نشـان می دهـد. در   CO CRS
بلکـه  اسـت،  کـرده  تضعیـف  به خوبـی  را  زمین غلـت  امـواج  تنهـا  نـه 
نیـز تقویـت کـرده اسـت. شـکل- 4-ج همـان  پدیده هـای بازتابـی را 

اعمال برانبارش بهینه CO CRS روی داده های واقعی. یك برداشت 4
چشمه مشترک )الف( قبل و )ب( بعد از تضعیف امواج زمین غلت به 
روش برانبارش بهینه CO CRS، )ج( بعد از تضعیف امواج زمین غلت 

.f�k با فیلتر

شده 5 دگرنامی  زمین غلت  امواج  )ج(  در  بیضی ها  شکل-4   f�k طیف 
 CO باقیمانده. مقایسه  )ب( با )ج( نشان می دهد كه برانبارش بهینه
CRS بهتر از فیلتر f-k می تواند امواج زمین دگرنامی شده باقیمانده 

را تضعیف كند.
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بـا  زمین غلـت  امـواج  تضعیـف  از  بعـد  را  مشـترک  چشـمه  برداشـت 
فیلتـر f�k نشـان می دهـد. شـکل- ٥ طیـف f-k شـکل-4 را نشـان داده 
و بیضی هـا در شـکل-٥-ج امـواج زمین غلـت دگرنامـی شـده باقیمانـده 
را نشـان می دهنـد. مقایسـه  شـکل-٥-ب بـا شـکل-٥-ج نشـان می دهـد 
کـه برانبـارش بهینـه CO CRS بهتـر از فیلتـر f�k می توانـد امـواج زمیـن 

دگرنامـی شـده باقیمانـده را تضعیـف کنـد. 
تمـام روش هـای تضعیـف امـواج زمین غلـت از معیـاری بـرای فیلتـر و 
فرکانـس، سـرعت،  ماننـد  بازتاب هـا  از  زمین غلـت  امـواج  جداسـازی 
همدوسـی، دامنـه و شـکل ظاهـری پدیده هـا اسـتفاده می کننـد. فیلتـر 
فرکانس-عددمـوج از فرکانـس به عنـوان وجـه تمایـز امـواج زمین غلت 
امـواج  اگـر  حـال  می کنـد.  اسـتفاده  بازتاب هـا  از  پاییـن  فرکانـس 
زمین غلـت دچـار دگرنامـی شـوند، معمـوال دارای فرکانس هـای بیشـتر 
آنهـا  تضعیـف  حالـت  درایـن  می پوشـانند.  را  بازتاب هـا  و  می شـوند 
توسـط فیلتـر فرکانس-عدد مـوج به خوبـی امکان پذیر نیسـت. برانبارش 
سـطح بازتـاب مشـترک دورافـت مشـترک از شـکل ظاهـری به عنـوان 
یـک معیـار بـرای جداسـازی امـواج زمین غلـت از بازتاب هـا اسـتفاده 

می کنـد ]9[. امـواج زمین غلـت دگرنامـی نشده/شـده از لحـاظ شـکل 
هـردو خطـی هسـتند و در نتیجـه هـردو توسـط برانبـارش سـطح بازتاب 

مشـترک دورافـت مشـترک تضعیـف می شـوند.

نتیجه گیری
امـواج زمین غلـت بـا انـرژی و دامنـه زیـاد و سـرعت و فرکانـس کـم، 
بازتاب هـا را در داده هـای لـرزه ای بازتابـی می پوشـانند و بایـد تضعیـف 
شـوند. در ایـن مقالـه روش برانبـارش سـطح بازتـاب مشـترک دورافـت 
روش  شـد.  بهینه سـازی  زمین غلـت  امـواج  تضعیـف  بـرای  مشـترک 
فیلتـر  بـا  روش  کارایـی  و  امتحـان  واقعـی  داده هـای  روی  مفـروض 
فرکانس-عـدد مـوج مقایسـه شـد. نتایـج نشـان داد کـه برانبارش سـطح 
بازتاب مشـترک دورافت مشـترک بهینه سـازی شـده، امـواج زمین غلت 
دگرنامـی شـده/ نشـده را بـه خوبـی تضعیـف و بازتاب هـا را نیـز تقویت 
امـواج زمین غلـت دگرنامـی  فیلتـر فرکانس-عـدد مـوج  امـا  می کنـد، 
شـده را نمی توانـد به صـورت کامـل تضعیـف کنـد و مقـداری از آنهـا 

باقـی می ماننـد. 

1. Common offset common reflection surface 
)CO CRS( 
2. Zero offset
3. Fold
4. Ground roll

5. Fan Shape
6. High�Pass Filter
7. Frequency�Wavenumber )f�k(
8. Curvature
9. Pre�stack

 10. Coherency
11. Matlab
12. Flowchart
13. Schematic
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