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استفاده از تبديل Curvelet درتضعيف نوفه هاى زمين غلت در 
داده هاى لرزه اى

مقدمه
تبديل موجك به دليل مقياس گذارى همســانگرد براى پديده هاى يك 
بعدى مانند ناپيوستگى نقطه اى در يك سيگنال، عملكرد مناسبى دارد. تبديل 
موجك يك بعدى با اعمال بر ســطرها و ستون هاى يك ماتريس دو بعدى 
به دو بعد تعميم داده مى شــود [1]. تبديل موجــك دو بعدى، جزئيات داده 
لرزه اى را در فركانس هاى مختلف تنها در ســه جهــت افقى، قائم و قطرى 
نشان مى دهد. در پاسخ به حساسيت جهتى ضعيف تبديل موجك دو بعدى، 
 [2] ridgelet تبديل هاى چند مقياســى و چند جهتى تعريف شــدند. تبديل
براى پديده هاى خطى دو بعدى مناسب است. براى پديده هاى منحنى شكل 
مى توان منحنى مورد نظر را به اجزاء خطى كوچك تري تقسيم كرد و سپس 
هر جزء را تحليل ridgelet نمود. اين اساس تبديل curvelet نوع اول مى باشد 
[3]. اما به دليل الگوريتم پيچيده، تبديل curvelet نوع دوم توسط كندس و 
داناهو معرفى شــد [4]. اين روش در واقع تبديل فوريه ى دو بعدى يك داده 
دو بعدى را به مقياس ها و جهت هاى مختلف تقسيم بندى مى كند. كندس و 

همكاران دو الگوريتم تبديل فوريه سريع با فواصل نامساوى و پيچش را براى 
 curvelet نوع دوم ارائــه نمودند [5]. در اين مقاله از تبديل curvelet تبديل
نوع دوم بر اســاس الگوريتم پيچش استفاده شده است. محققين در تضعيف 
 Bayesian از روش هــاى curvelet امواج زمين غلت با اســتفاده از تبديــل
اســتفاده نموده اند [7,8,9]. همچنين براى تضعيف امواج زمين غلت مى توان 
به نتايج مطالعات ِژنگ و همكاران [10,11] و نقى زاده و ســاچى [12] اشاره 
نمــود. داده ى مصنوعــى مورد آزمايــش در اين مقاله يك ركورد چشــمه 
مشــترك است كه امواج زمين غلت در آن با استفاده از نرم افزار هرمن توليد 
شــده اند [13]. داده ى واقعى يك ركورد چشمه مشترك مربوط به منطقه ى 

كوه دارا است كه در آن ها امواج زمين غلت بسيار پراكنده هستند. 

curvelet 1- تبديل
curvelet در فضاى دو بعدى، شــكلى از موج است كه در يك جهت 
مانند يك ridge هموار اســت و در جهت عمود بر آن نوســان مى كند. ابعاد 

Bayesian الگوريتم بهينه سازى ،curvelet نوفه زمين غلت، تبديل چند مقياسى، تبديل چندجهتى، تبديل

يكــى از مراحــل پردازش داده هاى لرزه اى، تضعيف انواع نوفه ها از ركوردهاى لرزه نگارى اســت. براى اين منظور مى توان داده هاى حوزه ى زمان را به 
حوزه ى ديگرى منتقل نمود كه در آن جدايش ميان سيگنال و نوفه حاصل شود. بدين ترتيب مى توان نوفه را تضعيف نمود به  طورى كه آسيب كمترى به 
سيگنال وارد شود. در اين راستا تبديل هاى زمان- فركانسى مانند تبديل گابور و تبديل موجك تعريف شده اند. يكى از تبديل هاى چند مقياسى مناسب براى 
اين منظور تبديل curvelet است. تبديل curvelet عالوه بر مقياس و موقعيت، انديس جهت نيز دارد. بنابراين با توجه به ويژگى هاى فركانسى و جهتى متفاوت 
curve- جدايش نسبتاً خوبى ميان آنها حاصل مى شود. با صفر نمودن ضرايب curvelet ركوردهاى لرزه گارى مانند بازتابنده ها و امواج زمين غلت، در حوزه ى

let در مقياس ها و جهت هايى كه زمين غلت در آنها حضور دارد، مى توان تا حد مطلوبى اين نوفه ها را تضعيف نمود. در حوزه ى curvelet در مقياس هاى پايين 

دقت تفكيك جهتى باالست، بنابراين امواج زمين غلت فقط در چند جهت نزديك به 90 درجه به طور متقارن حضور دارند. در مقياس هاى باال ممكن است 
در برخى جهات هم زمين غلت و هم بازتابنده ها حضور داشته باشند و حذف آنها تا حدى سبب تضعيف بازتابنده ها مى شود. بنابراين با به كارگيرى طرح واره 
بهينه  سازى Bayesian مى توان تا حدودى نتايج را بهبود بخشيد. در اين مقاله كد نوشته شده در MATLAB بر داده هاى مصنوعى و واقعى اعمال و نتايج حاصل 
از تضعيف زمين غلت به نمايش گذاشته شده است. داده ى مصنوعى در اين مقاله يك ركورد چشمه مشترك است كه امواج زمين غلت در آن با استفاده از 
نرم افزار هرمن و بازتاب ها با كد MATLAB توليد شده اند. داده ى واقعى ركورد شماره 1758 كوه دارا است كه در آن امواج زمين غلت كامًال بازتاب ها را 
پوشانده اند. در داده هاى مصنوعى و واقعى با اعمال كد نوشته شده در MATLAB بخش زيادى از امواج زمين غلت تضعيف شده اند. بهتر است قبل از اعمال 
فيلتر curvelet بر ركورد AGC اعمال و پس از آن برداشته شود. در غير اين صورت پس از اعمال فيلتر در مقطع، نوفه هاى ضربدرى شكل مشاهده مى شود.
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آن در زمان و فركانس از قانون مقياس گذارى سهمى (ناهمسانگرد) تبعيت 
 curvelet .مى كند، به طورى كه عرض آن برابر با توان دوم طول آن اســت
در زمان و فركانس بســيار متمركز است يعنى جز در بازه ى بسيار كوچك، 
در بقيه نقــاط مقدار صفر دارد. بنابراين ويژگى ها بــه راحتى قابل انطباق بر 
پديده هــاى موجود در مقاطع لرزه نگارى مانند بازتاب ها و غيره مى باشــند. 
curvelet از قانون تحليل هاى هارمونيك تبعيت مى كند، يعنى مى توان تابع 
دلخواه   را به صورت مجموعه اى از curveletها بسط داد كه بسيار 

شبيه بسط يك تابع در پايه اى اورتونرمال است.
شــكل مــوج   كــه در آن   مى باشــد بــه عنوان 
curvelet مادر در نظر گرفته مى شــود و ساير curveletها در مقياس  از 
اتساع، دوران و انتقال اين curvelet مادر حاصل مى شوند. دوران با زاويه ى  
 مي باشد به طورى كه   
 curvelet و انتقال با پارامتر   انجام مى شود. رابطه ى زير يك
،جهت  و موقعيت   را در مقياس 

نشان مى دهد [5]. 

كه در آن Rθ دوران به اندازه ى θ راديان است و   ترانهاده ى آن است.

 curvelet از ضرب يك  در يك تابع  ضريب
حاصل مى شود [5].

شكل curvelet frame 1 پيوسته را نمايش مى دهد. 
در تبديــل گسســته باز هم فضاى فوريــه ى دو بعدى بــه گوه هايى در 

مقياس ها و جهت هاى مختلف تقسيم مى شود. تفاوت آن با تبديل پيوسته، در 
تقسيم  بندى صفحه ى فوريه با استفاده از مربع هاى هم مركز به جاى دايره هاى 
هم مركز و ماتريس برش به جاى ماتريس دوران مى باشد. مانند تبديل پيوسته 
، جهت  و موقعيت  به  curvelets در مقياس 

صورت زير تعريف مى شود.

و ضريــب curvelet گسســته از ضــرب داخلى ايــن curvelet در تابع 
موردنظر حاصل مى شود:

سمت راست انتگرال فوق بدون اپراتور  تبديل فوريه تابع f مى باشد، 
 curvelet frame بنابراين اپراتور  در واقع پنجره هاى تعريف شده اي براى

است كه فوريه ى تابع f را فيلتر مى كند [5].

- تبديل curvelet در تضعيف امواج زمين غلت
براى تضعيف نوفه زمين غلت با استفاده از تبديل curvelet مى توان ابتدا 
بر داده ى موردنظر AGC اعمال و ســپس تبديل curvelet مستقيم را اعمال 
نمود كه در اين مقاله نيز چنين عمل شده است. امواج زمين غلت بنابر سرعت 
كم در جهت هاى حول 90 درجه از حوزه ى curvelet در هر مقياس حضور 
دارند و ضرايب اين زيرباندها صفر قرار داده مى شود. در مرحله ى بعد تبديل 
curvelet معكوس بر داده اعمال و نتيجه از داده ى اوليه كم مى شود. بنابراين 
پيشگويى از داده ى تضعيف نوفه شده و امواج زمين غلت حاصل مى شود. با 
استفاده از نتايج مرحله ى قبل و به كارگيرى الگوريتم Bayesian در حوزه ى 
curvelet داده ى تضعيف نوفه شــده و امواج زمين غلت تضعيف شده بهينه 
مى شــوند. در نهايت از داده ى تضعيف نوفه شده و زمين غلت تضعيف شده، 

اثر AGC برداشته مى شود.

3- بحث 
تبديل curvelet يك تبديل چند مقياسى و چند جهتى است. در حوزه ى 
curvelet مى تــوان باندهاى فركانســى متفــاوت داده لــرزه اى را جدا نمود، 
همچنين در هر زير باند فركانســى پديده هاى داراى جهت هاى مختلف نيز از 
هم مجزا مى شوند. امواج زمين غلت در مقياس هاى پايين در دو جهت نزديك 
به 90 درجه به طور كامًال مجزا از بازتاب ها حضور دارند، اما در مقياس هاى باال 
curve- به وضوح امواج زمين غلت ديده نمى شوند [12]. دراين مقاله از تبديل

let گسســته نوع دوم سريع با استفاده از روش پيچش2 براى تضعيف نوفه هاى 
زمين غلت اســتفاده شده اســت. كد نوشته شــده در MATLAB بر داده هاى 
مصنوعى و واقعى اعمال و نتايج آن نشــان داده شــده است. در شكل 2-الف 
ركورد چشمه مشترك مصنوعى با گسترش چشمه در يك طرف، شامل چند 
بازتابنده و امواج شكست مرزى توليد شده با استفاده از كد MATLAB نشان 
داده شده اســت. امواج زمين غلت با استفاده از نرم افزار هرمن شبيه سازى و به 

شــكل ســمت چپ curvelet frame در حوزه ى فوريه را نمايش مى دهد. 
بخش گوه اى شــكل كه پر رنگ شده است نمايانگر محدوده ى فركانسى 
يك curvelet با مقياس و جهت خاص مى باشــد. در شــكل سمت راست 
شــبكه ى كارتزين حاصل از انتقال همين curvelet در فضاى غير فوريه 

مشاهده مى شود [5]

    1  
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ركورد اضافه شــده اســت. در اين داده فاصله گيرنده ها از يكديگر 12/5 متر 
و فاصله اولين گيرنده تا چشــمه 200 متر در نظر گرفته شــده اســت و تعداد 
گيرنده ها نيز 385 عدد مي باشــد. فاصله نمونه بردارى زماني داده ها 4 ميلي ثانيه 
است و چشمه در عمق 14 مترى قرار دارد. مدل زمين مورد استفاده در نرم افزار 
هرمن [13] براى توليد امواج زمين غلت در جدول  1 ارائه شده است. همان طور 

كه در شــكل 2-ج مالحظه مى شــود تبديل curvelet بخش زيادى از امواج 
زمين غلت را تضعيف نموده است بدون اينكه آسيبى به بازتابنده ها وارد شود.

در شــكل 3-الف ركورد لرزه نــگارى 1758 مربوط بــه كوه دارا پس 
از اعمــال True Amplitude Recovery و Static correction نشــان داده 
شــده اســت. در اين ركورد فاصلــه گيرنده ها از يكديگــر 25 متر و فاصله 

(الف) ركورد لرزه نگارى چشمه مشترك مصنوعى كه در آن امواج زمين غلت 
با اســتفاده از نرم افزار هرمــن [13] و بازتاب ها با كــد MATLAB توليد 
شــده اند. در اين ركورد فاصله گيرنده ها از يكديگــر 12/5 متر و فاصله 
اولين گيرنده تا چشمه 200 متر در نظر گرفته شده است و تعداد گيرنده ها 
نيز 385 عدد مي باشد. فاصله نمونه بردارى زماني داده ها 4 ميلي ثانيه است 
و چشــمه در عمق 14 متــرى قرار دارد. (ب) ركــورد پس از حذف ضرايب 
curvelet در جهت هاى حضور زمين غلت در هر مقياس و به كارگيرى الگوريتم 

بهينه سازى Bayesian و (ج) زمين غلت تضعيف شده از ركورد

    2  
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(الــف) ركورد لرزه نگارى چشــمه مشــترك 1758 كوه دارا پــس از اعمال 
True amplitude recovery، AGC و Static correction. در ايــن ركــورد 
فاصله گيرنده هــا از يكديگر 25 متر و فاصله نمونه بردارى زماني داده ها 4 
ميلي ثانيه اســت. (ب) ركورد پس از حذف ضرايــب curvelet در جهت هاى 
 Bayesian حضور زمين غلت در هر مقياس و به كارگيرى الگوريتم بهينه سازى
و (ج) زمين غلت تضعيف شده از ركورد، همان طور كه مالحظه مى شود به دليل 
ويژگى هاى جهتى تبديل curvelet به بازتاب ها تقريبأ آسيبى وارد نشده است.

    3  
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نمونه بــردارى زماني داده ها 4 ميلي ثانيه اســت. پس از اعمال AGC ضرايب 
curvelet در جهت هايى از حــوزه ى curvelet كه امواج زمين غلت حضور 
دارند صفر قرار داده شــده اند. به اين ترتيب پيشگويى براى داده ى تضعيف 
نوفه شــده و از تفاضل آن از داده ى اوليه پيشگويى براى زمين غلت تضعيف 
شــده در الگوريتم بهينه ســازى Bayesian قرار مى گيرند و نتايج تا حدوى 

بهبود مى يابد كه اين نتايج در شكل هاى 3-ب و 3-ج نشان داده شده است. 

نتيجه گيرى
 از بررســى تضعيــف نوفه هاى زمين غلــت در داده ى واقعى نتايج زير 

حاصل شد: 
1-در حــوزه ى curvelet در مقياس هاى پاييــن دقت تفكيك جهتى 
باالست، بنابراين امواج زمين غلت فقط در چند جهت نزديك به 90 درجه 
بــه طور متقارن حضور دارند و با حذف آنها آســيبى بــه بازتابنده ها وارد 
نمى شــود. در مقياس هاى باال ممكن است در برخى جهات هم زمين غلت 
و هم بازتابنده ها حضور داشــته باشند و حذف آنها تا حدى سبب تضعيف 

بازتابنده ها مى شود، بنابراين بايد يك حالت بهينه انتخاب شود.
 2-از آنجائــى كه پايه ى تبديــل curvelet نوع دوم فوريه ى دو بعدى 
است، بدون اعمال AGC و اعمال فيلتر نوفه هايى ضربدرى شكل در مقطع 

به وجود مى آيد. 
 3-براى پيشگويى داده ى تضعيف نوفه شده و امواج زمين غلت مى توان 
از هر روش ديگرى كه براى تضعيف زمين غلت وجود دارد استفاده نمود، 
اما هرچه پيشگويى اوليه دقيق تر باشد نتيجه ى بهترى خواهيم داشت. بنابراين 

در اين مرحله نيز از تبديل curvelet استفاده شده است.
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مدل زمين مورد استفاده در نرم افزار هرمن براى ساخت داده ى مصنوعى 
شامل امواج زمين غلت

    1  

مدل با دو اليه هوازده نازك به ضخامت 3 و 10 متر

(gr/cc) چگاليS سرعت موج
  (km/s)

P سرعت موج
  (km/s)(km) ضخامت

1/40/250/70/003
1/81/11/90/01

21/22/20/9
2/21/42/40/6
2/41/52/70/5
2/51/62/90/7
2/723/40/9
2/92/23/80/6
3/22/44/1Half space
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