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ی دادههای لرزهای با استفاده از
حذف بازتابهای چندگانه و درونیاب 
تبدیل رادون با وضوح باال
شهریار خاصاحمدی* ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عباس زارعی حبیبآبادی ،مدیریت اکتشاف

علی غالمی ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

در پـردازش دادههـای لـرزهای ،بهدالیـل گوناگـون ازجملـه جدایـش نوفـه از سـیگنال ،دادههـا بـا
اسـتفاده از تبدیلهـای مختلـف بـه حوزههـای دیگـری بـرده میشـوند .تبدیـل رادون یکـی از ایـن
تبدیلهاسـت کـه دادههـا را بـه حـوزه زمان-کنـدی یـا زمان-انحنـا تصویـر میکنـد و میتـوان
بـا اسـتفاده از اختلاف برونرانـد در حـوزه رادون ،رخدادهـا را از یکدیگـر جـدا کـرد .امـا
محدودیتهـای زیـادی ازجملـه دهانـه محـدود باعـث وجـود اثـرات مصنوعـی در حـوزه رادون و
پاییـن آمـدن قـدرت تفکیـک میشـوند .گذاشـتن قیـد تنکـی بـر مـدل رادون راهحل مناسـبی جهت
حـل ایـن مشـکل اسـت .در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از اپراتورهـای تقریـب بـه حـل تابـع هزینـه دارای
منظمسـاز نـرم 1بهمنظـور بـه دسـت آوردن حـوزه رادونـی بـا وضـوح بـاال میپردازیـم .ازآنجاییکه
جـدا کـردن ضرایـب بازتابهـای چندگانـه از اولیـه و همچنیـن درونیابـی دادههـای لـرزهای نیاز به
یـک حـوزه رادون تنـک دارد ،میتوان از روش معرفیشـده بدینمنظور اسـتفاده کـرد .نتایج حاصل
از دادههـای مصنوعـی و واقعـی کارایـی روش پیشـنهادی را نشـان میدهـد.
تبدیــل رادون ]1[ 1از ابزارهــای پــردازش دادههــای لــرزهای اســت کــه
در ســالهای اخیــر کاربردهــای زیــادی پیــدا کــرده و مــورد اســتفاده
صنعــت قــرار گرفتــه اســت .ایــن تبدیــل یــک تبدیــل انتگرالــی اســت
ی عمــل انتگرالگیــری را انجــام داده
کــه بــر روی مســیرهای مشــخص 
و بــا توجــه بــه نــوع مســیر بــه انــواع مختلــف تبدیــل رادونهــای خطـی،
ســهموی و هذلولــی تقســیمبندی میشــود .در ایــن بیــن ،تبدیــل
رادونهــای خطــی و ســهموی در دســته تبدیلهــای مســتقل از زمــان
و تبدیــل رادون هذلولــی درگــروه تبدیلهــای وابســته بــه زمــان قــرار
میگیرنــد[ .]2ازایــنرو ،بــا توجــه بــه عــدم وابســتگی کرنــل مســئله
تبدیلهــای رادون خطــی و ســهموی بــه زمــان ،میتــوان اینگونــه
تبدیلهــا را در حــوزه فرکانــس و بــرای هــر تکفرکانــس بهصــورت
مجــزا حــل کــرد کــه باعــث حــل ســریع ایــن مســئله میشــود،
درحالیکــه تبدیــل رادون هذلولــی بهدلیــل وابســتگی بــه زمــان
میبایــد در حــوزه مکان-زمــان محاســبه و اجــرا گــردد کــه منجــر
بــه زمانگیــر بــودن آن میشــود .بــا توجــه بــه ایــن مشــخصه ،تاکنــون
تبدیــل رادون ســهموی مــورد ترجیــح صنعــت بــوده و بهعنــوان ابــزاری
مــورد قبــول مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
کاربردهــای گوناگونــی را میتــوان بــرای انــواع مختلــف تبدیلهــای
ی در ایــن تبدیــل وجــود
رادون برشــمرد [ ]5[،]4[،]3امــا محدودیتهایـ 
دارد کــه میبایــد قبــل از اســتفاده برطــرف گردنــد .عملگــر ایــن تبدیــل
برخــاف ســایر تبدیلهــای مــورد اســتفاده از قبیــل تبدیــل فوریــه و یــا
تبدیــل موجــک متعامــد نبــوده و در نتیجــه ،تصویــر بــه حــوزه مــدل و
*
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واژگان کلیدی:

تبدیــل رادون ،وضــوح بــاال ،بازتابهــای
ی لــرزهای
چندگانــه ،درونیابــ 

برگردانــدن آن بــه حــوزه داده بــدون از دســت دادن دامنــه امکانپذیــر
نیســت .از طرفـی ،محــدود بــودن طــول خــط برداشــت ،گسســته بــودن
دادهبــرداری ،عــدم وجــود داده در برخـی از گیرندههــا ،گسســته بــودن
ســرعت و زمــان ازجملــه عواملــی هســتند کــه باعــث وجــود اثــرات
مصنوعــی ناشـی از دورافتهــای دور و نزدیــک و همچنیــن دگرنامـی
شــده ،قــدرت تفکیــک حــوزه رادون را کاهــش میدهــد[ .]6گذاشــتن
قیــد تنکــی 2بــر فضــای رادون روشــی مناســب جهــت برطــرف
کــردن مشــکل وضــوح کــم ناشــی از دگرنامــی ،دهانــه محــدود،
نبــود ردلــرزه در بعضــی مکانهــا و یــا نوفــه اســت[ .]7روشهــای
ی بهمنظــور بــاال بــردن وضــوح و بهدســت آوردن حــوزه
مختلفــ 
ی شــدهاند .نخســتین بــار تورســن و کلربــوت[ ]8بــا
رادون تنــک معرف ـ 
اســتفاده از منظمســازی در حــوزه مکان-زمــان یــک تبدیــل رادون
بــا وضــوح بــاال را معرفیکردنــد .ســاچی و الریــچ[ ]9بــا اســتفاده از
تجزیــه چلســکی موفــق بــه بهدســت آوردن تبدیــل رادون تنــک در
حــوزه فرکانــس شــدند .کــری[ ]10از روشـی مشــابه و بــا مقیــد کــردن
تنکــی در راســتاهای انحنــا و زمــان حــوزه رادون تفکیــک بــاال را ارائــه
کــرد .ســاچی و پرســانی[ ]11از گرادیــان مــزدوج در حــوزه فرکانــس
بهمنظــور حــل ســریع و تنــک تبدیــل رادون ســهموی بهــره جســتند.
هرمــن و همــکاران[ ]12نیــز بــا بهدســت آوردن وزنهــای وابســته بــه
فرکانــس بــرای مــدل ،یــک تبدیــل رادون بــدون دگرنامــی را پیشــنهاد
کردنــد .محققــان دیگــری نیــز روشهای ـی را بهمنظــور بهبــود کیفیــت
حــوزه رادون بــهکار بردهانــد[.]14[،]13
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اِعمـــال قیـــد تنکـــی بـــر فضـــای رادون منجـــر بـــه افزایـــش قـــدرت
تفکیـــک آن و حفـــظ دامنـــه و در نتیجـــه کاربردهـــای گوناگـــون
آن میشـــود .از مهمتریـــن کاربردهـــای تبدیـــل رادون حـــذف
بازتابه ــای چندگان ــه اس ــت[ .]16[ ،]15همپس ــن[ ]17نش ــان داد ک ــه
3
رخدادهـــای هذلولـــی شـــکل پـــس از اعمـــال تصحیـــح برونرانـــد
تقریبـــی از یـــک ســـهمی خواهنـــد بـــود و میتـــوان از تبدیـــل
رادون س ــهموی اس ــتفاده ک ــرد .ب ــا داش ــتن ی ــک م ــدل رادون تن ــک
میتـــوان ضرایـــب بازتابهـــای چندگانـــه را بـــدون آســـیب زدن
بـــه بازتابهـــای اولیـــه از مقاطـــع نقطـــه میانـــی مشـــترک حـــذف
کـــرد .همچنیـــن ،برگردانـــدن یـــک مـــدل رادون تنـــک بـــه فضـــای
مکان-زم ــان ب ــه معن ــی گس ــترش دهان ــه ی ــک رخ ــداد و ی ــا بازس ــازی
ردلرزههـــای صفـــر در فضـــای داده اســـت[.]18
در ایــن مقالــه ابتــدا بــه تعریــف مســئله تبدیــل رادون ســهموی پرداختــه
و بــا اســتفاده از عملگرهــای تقریــب 4بــه حــل تنــک آن میپردازیــم.
ســپس ،بــا اعمــال روش معرفیشــده بــر روی دادههــای مصنوعــی
و واقعــی ،کارایــی آن را بــر روی حــذف بازتابهــای چندگانــه و
همچنیــن بازســازی ردلرزههــا بررســی میکنیــم.
 -1تبدیل رادون سهموی

یـک رخـداد هذلولیشـکل با زمـان رفـت و برگشـت در دورافت صفر
 t0و دورافـت  hاگـر تحـت تصحیـح برونرانـد قرارگیـرد ،معـادل یک
سـهمی بـا رابطـه زیر خواهـد بود:
()1
انحنا و  vrسـرعت اسـت .بنابرایـن ،مقاطع نقطه
در ایـن رابطـه
ی از
میانـی مشـترک را پـس از تصحیح برونرانـد میتوان یـک برهمنه 
رخدادهای سـهموی شـکل دانست:
()2
بیانکننـده ورداشـت نقطـه میانـی مشـترک بـا  Nردلـرزه
کـه
و
نیـز مـدل رادون اسـت .پارامتـر انحنـا رادون نیـز بـه صـورت
قابـل تعریـف اسـت .اگـر از رابطـه
( )2تبدیـل فوریـه گرفتـه شـود ،بهصـورت زیـر درخواهـد آمـد:
()3
همانطــور کــه مشــخص اســت ،میتــوان محاســبه رابطــه ( )3را بــرای
هــر تــک فرکانــس بهصــورت مجــزا انجــام داد کــه منجــر بــه حــل
ســریعتر آن خواهــد شــد .مســئله تبدیــل رادون را میتــوان بهصــورت
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ماتریســی بــه شــکل
بازنویســی کرد کــه  Lعملگر
پیشــرو تبدیــل رادون و  LTعملگــر الحاقــی آن خواهــد بــود .محاســبه
ضرایــب رادون  mاز روی داده  dمســتلزم حــل یــک مســئله معکــوس
بــد وضــع اســت .بهمنظــور پیــدا کــردن مــدل رادون میبایســت یــک
تابــع هزینــه 5تعریــف شــود کــه میتــوان آن را بهصــورت زیــر در نظــر
گرفــت:
()4
جملــه اول ایــن تابــع ،کنترلکننــده میــزان اختــاف داده بازسازیشــده
از روی مــدل بهدســت آمــده و داده مشــاهده شــده در صــورت وجــود
نوفــه گوســی اســت .جملــه دوم ،بیانکننــده قیــدی اســت کــه بــر روی
ضرایــب مــدل اعمــال میشــود .بهمنظــور بهدســت آوردن یــک
حــوزه رادون بــا کمتریــن ضرایــب غیرصفــر و بــا وضــوح بــاال ،مــدل
تنــک رادون ،قیــد اعمــال شــده بــر روی بــردار مــدل ،منظمســاز نــرم ۱
خواهــد بــود.
 -2حل تنک تبدیل رادون

همانطــور کــه اشــاره شــد ،بهمنظــور بهدســت آوردن یــک مــدل
رادون بــا وضــوح بــاال میبایــد تابــع هزینــه بیــان شــده در رابطــه ()4
کمینــه شــود ،امــا از آنجاییکــه جملــه دوم ایــن رابطــه مشــتقپذیر
نیســت ،ایــن کار ســاده نخواهــد بــود و میبایــد از عملگــر تقریــب ایــن
تابــع بهمنظــور بهدســت آوردن جــواب مــورد نظــر اســتفاده کــرد[،]19
[ .]20اگــر عملگــر تقریــب یــک تابــع ماننــد  f2را بــا
نشــان
دهیــم ،بــا توجــه بــه خاصیــت نقطــه ثابــت 6میتــوان رابطـ ه تکــرار زیــر
ی بــه جــواب داشــت[:]19
را بهمنظــور دســتیاب 
()6
طــول گام در مرحلــه nام اســت .بــا توجــه بــه رابطــه () 4
کــه
توابــع  f1و  f2بــه ترتیــب و
خواهنــد بــود .عملگــر تقریــب
1

الگوریتم مورد استفاده برای حل رابطه ()4
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منظمســاز نــرم  ،1آســتانهگذاری نــرم خواهــد بــود[ .]20بــا توجــه بــه
روابــط مطــرح شــده ،میتــوان الگوریتــم زیــر را جهــت حــل مســئله و
بهدســت آوردن مــدل تنــک تبدیــل رادون ســهموی اســتفاده کــرد:
در ایـن مقالـه از یـک عملگـر تقریـب کلـی که بـهازای مقادیـر مختلف
پارامترهـای آن ،عملگرهـای تقریـب مرسـوم را معادلسـازی خواهـد
کرد ،اسـتفاده شـده اسـت[:]21
()7

در ایـن رابطـه حـد آسـتانهگذاری اسـت و بـه ازای مقادیـر مختلـف
 rو pمعـادل توابـع تقریـب منظمسـازهای مرسـوم خواهـد بـود .بهعنوان
مثـال بـه ازای  r=-1و  p=1معـادل آسـتانهگذاری نـرم کـه تابـع تقریـب
نـرم  1اسـت ،خواهد شـد.
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،حــوزه رادون بهدســت آمــده از
روش مرســوم بهدالیــل مختلــف دچــار اثــرات مصنوعــی و دگرنامــی
اســت و گذاشــتن قیــد تنکــی بــر مــدل میتوانــد ایــن مشــکالت را
برطــرف و قــدرت تفکیــک را بــاال ببــرد .بهمنظــور بررســی کارایــی
الگوریتــم مطــرح شــده در بــاال بــردن وضــوح حــوزه رادون ،چنــد
ســهمی بــا برونرانــد یکســان در زمانهــای مختلــف تولی ـ د شــده و در
شــکل 1-نشــان داده شــده اســت.
در مــدل رادون بهدســت آمــده از حــل مســتقیم رابطــه ( ،)3شــکل1-
وســط ،اثــرات مصنوعــی ناشــی از دورافتهــای دور و نزدیــک کــه
بهصــورت پخــش انــرژی در راســتاهای افقــی و مــورب خــود را نشــان
دادهانــد و همچنیــن دگرنامــی قابــل مشــاهده اســت .حــوزه رادون تنــک
بــا اســتفاده از روش مطــرح شــده ،محاســبه و در شــکل 1-راســت نشــان
داده شــده اســت .همانطــور کــه مشــخص اســت ،ضرایــب مربــوط بــه
هــر کــدام از رخدادهــا در حــوزه رادون تنــک بهدســت آمــده ،قابــل
تفکیــک اســت .اثــرات مصنوعــی ناشـی از دورافتهــای دور و نزدیک
و یــا دگرنامــی در حــوزه رادون مشــاهده نمیشــود و تنهــا ضرایــب
انــرژی مربــوط بــه هــر یــک از رخدادهــا وجــود دارد .ایــن موضــوع
بهخصــوص در جــدا کــردن و تضعیــف بازتابهــای چندگانــه از
اولی ـه بــا اســتفاده از ایــن تبدیــل حائــز اهمیــت اســت.

1

2

عملکرد الگوریتم مطرح شده در بهدست آوردن مدل تنک حوزه
ی محور زمان
رادون سهموی .سمت چپ) چند سهمی که در راستا 
ی آنها افزایش مییابد .وسط) حوزه رادون بهدست آمده
فاصله زمان 
از روش معمول .راست) حوزه رادون بهدست آمده از روش مطرح
شده.

تضعیف بازتابهای چندگانه از روی داده مصنوعی .الف) ورداشت
نقطه میانی مشترک مصنوعی پس از تصحیح برونراند .ب) حوزه
رادون بهدست آمده با استفاده از روش مرسوم .ج) حوزه رادون
تنک بهدست آمده با استفاده از روش مطرح شده .د) داده اولیه
پس از تضعیف بازتابهای چندگانه بازسازی شده از جدایش
ضرایب آنها در حوزه رادون تنک.

 -3تضعیف بازتابهای چندگانه

همانطـــور کـــه نشـــان داده شـــد ،پـــس از تصحیـــح برونرانـــد
میتـــوان ورداشـــتهای نقطـــه میانـــی مشـــترک را بـــا اســـتفاده
از تبدیـــل رادون ســـهموی تقریـــب زد .از آنجايیکـــه برونرانـــد
بازتابهـــای اولیـــه و چندگانههـــا پـــس از تصحیـــح برونرانـــد
متف ــاوت اس ــت ،میت ــوان آنه ــا را در ح ــوزه رادون از یکدیگ ــر ج ــدا

3

تضعیف بازتابهای چندگانه از روی داده واقعی .الف) ورداشت
نقطه میانی مشترک واقعی پس از تصحیح برونراند.ب) حوزه
رادون تنک به دست آمده با استفاده از روش مطرح شده.ج)
بازتابهای چندگانه بازسازی شده حاصل از جدایش ضرایب آنها
در حوزه رادون تنک.د) داده حاصل از اختالف مقاطع (الف) و (ج).
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4

حوزهی فرکانس-عدد موج بهدست آماده برای الف) داده همراه
با بازتابهای چندگانه ،ب) چندگانهها و ج) داده حاصل از تضعیف
چندگانهها.

5

الف) محتوای فرکانسی ورداشت شکل3-الف ،ب) محتوای
فرکانسی ورداشت شکل3-د

6
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ی ردلرزهها با استفاده از تبدیل رادون سهموی .الف) یک
درونیاب 
ورداشت نقطه میانی مشترک واقعی که  ۵۰درصد ردلرزههای آن
بهصورت تصادفی صفر شدهاند .ب) حوزه رادون بهدست آمده از
روش مرسوم پس از اعمال تصحیح برونراند جزئی بر روی داده
قسمت الف .ج) حوزه رادون تنک بهدست آمده از روش مطرح
شده بر روی داده مورد تصحیح برونراند جزئی قرار گرفته شده.
د) داده بازسازی شده از روی مدل تنک رادون ،ردلرزههای صفر
بهطور کامل بازسازی شدهاند.

کـــرد امـــا ایـــن امـــر نیازمنـــد حـــوزه رادونـــی بـــا تفکیـــک باالســـت
تـــا جدایـــش ضرایـــب چندگانههـــا بـــه ضرایـــب بازتابهـــای اولیـــه
آس ــیب نزن ــد .ی ــک ورداش ــت نقط ــه میان ــی مش ــترک مصنوع ــی پ ــس
از تصحیـــح برونرانـــد در شـــکل-2-الف نشـــان داده شـــده اســـت.
حــوزه رادون آن بــه روش معمــول ،بــا اســتفاده از رابط ـه( ،)3محاســبه
و در شـــکل-2-ب آورده شـــده اســـت .از آنجايیکـــه تصحیـــح
برونرانـــد بـــا اســـتفاده از ســـرعت بازتابهـــای اولیـــه صـــورت
گرفتـــه اســـت ،پـــس از تصحیـــح ،ایـــن رخدادهـــا دارای انحنـــای
صفـــر خواهنـــد بـــود و بنابرایـــن ،همانطـــور کـــه انتظـــار مـــیرود
و در شـــکل-2-ب مشـــخص اســـت ،ضرایـــب بازتابهـــای اولیـــه
بـــر روی  q=0قرارگرفتهانـــد .امـــا ،جدایـــش ضرایـــب چندگانههـــا
در ایـــن حالـــت بـــدون آســـیب زدن بـــه ضرایـــب رادون اولیههـــا
امکانپذی ــر نیس ــت .ح ــوزه رادون تفکی ــک ب ــاال ب ــا اس ــتفاده از روش
ی شـــده محاســـبه و در شـــکل-2-ج نشـــان داده شـــده اســـت.
معرفـــ 
از آنجايیکـــه قـــدرت تفکیـــک در ایـــن حـــوزه افزایـــش یافتـــه
ی میتـــوان ضرایـــب بازتابهـــای چندگانـــه را
اســـت ،بهراحتـــ 
بـــدون آســـیب زدن بـــه ضرایـــب مربـــوط بـــه رخدادهـــای اولیـــه از
هـــم متمایـــز کـــرد .ســـپس ،میتـــوان تنهـــا بـــا اســـتفاده از ضرایـــب
رادون مرب ــوط ب ــه بازتابه ــای چندگان ــه ،آنه ــا را در ح ــوزه م ــکان-
زم ــان بازس ــازی ک ــرد و پ ــس از ک ــم ک ــردن از مقط ــع اولی ـ ه ب ــه ی ــک
ورداشـــت نقطـــه میانـــی مشـــترک متشـــکل از بازتابهـــای اولیـــه
دســـت یافت(شـــکل-2-د).
ی شـــده بـــر روی یـــک داده واقعـــی نیـــز
کارکـــرد الگوریتـــم معرفـــ 
مـــورد بررســـی قرارگرفتـــه اســـت .یـــک ورداشـــت نقطـــه میانـــی
ی در شـــکل -3الـــف پـــس از تصحیـــح برونرانـــد
مشـــترک دریایـــ 
نشـــان داده شـــده اســـت .رخدادهـــای اولیـــه دارای انحنـــای صفـــر
بـــوده امـــا بازتابهـــای چندگانـــه پـــس از تصحیـــح همچنـــان دارای
برونرانـــد هســـتند .حـــوزه تنـــک رادون آن بـــا اســـتفاده از روش
ی ش ــده بهدس ــت آم ــده و در قس ــمت (ب) آورده ش ــده اس ــت.
معرفــ 
همانطـــور کـــه مشـــخص اســـت ،ضرایـــب بازتابهـــای چندگانـــه در
ایـــن حـــوزه بهراحتـــی از بازتابهـــای اولیـــ ه قابـــل جدایـــش اســـت.
بازتابهـــای چندگانـــه بـــا اســـتفاده از ضرایـــب آنهـــا در حـــوزه
رادون ،در حـــوزه مکان-زمـــان بازســـازی شـــده و در شـــکل-3-ج
آورده شـــده اســـت .نتیجـــه حاصـــل ،پـــس ازکمکـــردن بازتابهـــای
چندگانـــه بازســـازی شـــده ،شـــکل-3-ج ،از داده اولیـــه ،شـــکل-3-
ال ــف  ،در ش ــکل-3 -د نش ــان داده ش ــده اس ــت.
بهمنظ ــور نش ــان دادن عملک ــرد الگوریت ــم مط ــرح ش ــده در تضعی ــف
بازتابهـــای چندگانـــه در داده مطـــرح شـــده در شـــکل ،3-نمایـــش
حـــوزه فرکانس-عـــدد مـــوج ( )f-kآن در شـــکل 4-مـــورد بررســـی
قـــرار گرفتـــه اســـت .پـــس از انجـــام تصحیـــح برونرانـــد بـــر روی
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مقطـــع نقطـــه میانـــی مشـــترک اولیـــه ،از آنجاییکـــه بازتابهـــای
اولیـــه دارای برونرانـــد و انحنـــای صفـــر هســـتند ،ضرایـــب آنهـــا در
حــوزه فرکانس-عــدد مــوج بــر روی عــدد مــوج صفــر قــرار خواهنــد
گرف ــت و س ــایر ضرای ــب مرب ــوط ب ــه بازتابه ــای چندگان ــه پخ ــش
خواهنـــد بـــود .شـــکل-4-ب حـــوزه  f-kمربـــوط بـــه بازتابهـــای
چندگانـــه بازســـازی شـــده (شـــکل-3-ج) را نمایـــش میدهـــد.
همانطـــور کـــه واضـــح اســـت ،هیچکـــدام از ضرایـــب انـــرژی بـــر
روی عـــدد مـــوج صفـــر قـــرار ندارنـــد کـــه نشـــاندهنده مرتبـــط
ب ــودن آنه ــا تنه ــا ب ــه بازتابه ــای چندگان ــه اس ــت .ش ــکل-4 -ج نی ــز
ح ــوزه فرکانس-ع ــدد م ــوج مقطــ ع حاص ــل از تضعی ــف چندگانهه ــا،
شـــکل-3-د ،را نشـــان میدهـــد .چنانكـــه ديـــده ميشـــود ،ضرایـــب
تنهـــا بـــر روی عـــدد مـــوج صفـــر قـــرار گرفتهانـــد کـــه نشـــاندهنده
عملک ــرد قابلقب ــول روش مط ــرح ش ــده در تضعی ــف چندگانههاس ــت.
همچنی ــن ،ش ــکل 5-نش ــاندهنده محت ــوای فرکانس ــی داده اولی ــه قب ــل
و بعـــد از تضعیـــف چندگانههاســـت .اگـــر بـــا دقـــت بـــه شـــکل۵-
نـــگاه شـــود ،مشـــاهده میشـــود کـــه محتـــوای فرکانســـی داده اولیـــه
پـــس از تضعیـــف چندگانههـــا در اثـــر حـــذف ضرایـــب فرکانســـی
ایـــن بازتابهـــا تغییـــر نمـــوده اســـت.
 -4درونیابی دادههای لرزهای

دادههـــاي برداشـــت شـــده درعملیـــات لرزهنـــگاري بـــا نمونهبـــرداري
در دو بع ــد م ــکان و زم ــان انج ــام میش ــوند و یک ــی از ویژگیه ــاي
روش لرزهنـــگاري بازتابـــی در مقایســـه بـــا ســـایر روشهـــا نیـــز
حجـــم بـــاالي همیـــن دادههاســـت .هـــدف اصلـــی و ایـــدهآل،
برداشـــت پیوســـته جبهـــه مـــوج در ســـطح زمیـــن بههنـــگام رســـیدن
مـــوج اســـت .امـــا ایـــن کار در عمـــل امکانپذیـــر نیســـت و نیـــاز
بـــه نمونهبـــرداري اســـت .نمونهبـــرداري در زمـــان نســـبت بـــه
مـــکان بیشـــتر قابـــل کنتـــرل اســـت بهطـــوري کـــه در حـــال حاضـــر
محدودیتـــی در نمونهبـــرداري در محـــور زمـــان وجـــود نـــدارد و بـــا
توجـــه بـــه محتـــواي فرکانســـی امـــواج رســـیده بـــه گیرندههـــا ،بـــازه
نمونهبـــرداري انتخـــاب میشـــود و برداشـــت زمانـــی بـــا چگالـــی
کاف ــی قاب ــل انج ــام اس ــت .برخ ــاف نمونهب ــرداري زمان ــی میت ــوان
گف ــت ک ــه نمونهب ــرداري مکان ــی همیش ــه ب ــه نوع ــی ناکام ــل اس ــت.
پوشـــش ســـطح زمیـــن بـــه وســـیله گیرندههـــا بهدالیـــل اقتصـــادي و
همچنیـــن توپوگرافـــی همیشـــه بهطـــور کامـــل قابـــل انجـــام نیســـت
کـــه باعـــث محدودیـــت در پوشـــش و چگالـــی برداشـــت میشـــود.
ای ــن محدودیته ــا را میت ــوان در س ــه دس ــته کل ــی ق ــرار داد :ط ــول
مح ــدود کاب ــل ،برداش ــت س ــطحی تن ــک و جاه ــاي خال ــی نامنظ ــم
در مقاطـــع (ردلرزههـــاي ثبـــت نشـــده بـــه دالیلـــی از جملـــه خرابـــی
گیرنـــده ،وجـــود رودخانـــه و.)...

یــک رخــداد کامــل بــا دهانــه بینهایــت معــادل یــک نقطــه در حــوزه
رادون خواهــد بــود[ .]18بنابرایــن ،اعمــال قیــد تنکــی بــر حــوزه رادون
باعــث بازســازی ردلرزههــای صفــر در حــوزه مکان-زمــان خواهــد
ی بهوســیله تبدیــل رادون ســهموی،
شــد .مبنــای اصلــی درونیابــ 
اســتفاده از ردلرزههــای غیرصفــر در ســاخت مــدل رادون و بازســازی
داده بــا اســتفاده از مــدل بهدســت آمــده در کلیــه گیرندههــا در یــک
الگوریتــم تکــرار ،جــدول ( ،)1تــا رســیدن بــه وضــوح بــاال در حــوزه
رادون ،کــه بــه معنــی عــدم وجــود ردلــرزه صفــر در حــوزه مکان -زمان
اســت ،ميباشــد .بهمنظــور دخیــل کــردن تنهــا ردلرزههــای غیرصفــر
در ســاخت مــدل رادون ،یــک پــوش بــر روی جملــه اول تابــع هزینــه،
رابطــه ( )4و یــا مرحلــه اول در الگوریتــم معرفــی شــده ،اعمــال
میشــود .بــه صــورت ماتریســی داده درونیابــی شــده بــه شــکل زیــر
خواهــد بــود:
()8
کـه  dintداده درونیابـی شـده ،مـدل رادون تخمیـن زده شـده از
ردلرزههـای غیـر صفـرM ،پـوش موردنظـر و ماتریـس همانـی اسـت.
یـک ورداشـت نقطـه میانـی مشـترک واقعـی بـا فاصلـه نمونهبـرداری
مکانـی  12/5متـر و زمانـی  0/004ثانیـه کـه  ۵۰درصـد ردلرزههـای آن
بهصـورت تصادفی حذف شـدهاند ،در شـکل-6-الف نشـان داده شـده
اسـت .این داده پس از تصحیح برونراند جزئی 7با اسـتفاده از رابطه ()3
به حوزه رادون برده شـده و در شـکل-6-ب آورده شـده اسـت .حوزه
رادون داده ناکامـل دچـار پخششـدگی انـرژی ناشـی از رخدادهـای
ناکامـل اسـت .شـکل-6-ج حوزه تنک ایـن داده را با اسـتفاده از روش
معرفی شـده نشـان میدهد .داده بازسـازی شـده با اسـتفاده از مدل تنک
و پـس از برداشـتن اثـر تصحیـح برونرانـد در شـکل-6-د آورده شـده
اسـت .همانطـور کـه مشـخص اسـت ردلرزههـای صفـر بهطـور کامـل
بازسازی شـدهاند.
نتیجهگیری

 -1اگرچــه از لحــاظ تئــوری هــر رخــداد در حــوزه مکان-زمــان
معــادل یــک نقطــه در حــوزه رادون اســت ،امــا تبدیــل رادون بهدالیــل
مختلــف دچــار اثــرات مصنوعــی دورافتهــای دور و نزدیــک و یــا
دگرنامــی اســت کــه منجــر بــه پاییــن آوردن وضــوح و قــدرت تفکیک
تبدیــل رادون میشــود.
 -2میتـــوان ضرایـــب بازتابهـــای چندگانـــه را بـــا توجـــه بـــه
اختـــاف برونرانـــد آنهـــا بـــا بازتابهـــای اولیـــه پـــس از تصحیـــح
برونرانـــد در حـــوزه رادون جـــدا کـــرد امـــا ایـــن کار مســـتلزم بـــاال
بـــودن تفکیـــک حـــوزه رادون اســـت .همانطـــور کـــه در مثالهـــای
عـــددی نشـــان داده شـــد ،اعمـــال نـــرم  1بهعنـــوان منظمســـاز در
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.ب ــدون آس ــیب زدن ب ــه دامن ــه آنه ــا ج ــدا ک ــرد
 میتـوان از تبدیـل رادون بهعنـوان ابـزاری مناسـب جهـت بازسـازی-3
 اسـتفاده از قیـد تنکـی در حـل تبدیـل.ردلرزههـای صفـر اسـتفاده کـرد
رادون منجـر بـه بازسـازی رخدادهـای لـرزهای بهصـورت کامـل و
.پرکـردن جاهـای خالـی میشـود

1. Radon Transform

4. Proximity Operators

2. Sparsity

5. Cost function

3. Normal Move-Out (NMO) Correction

6. Fixed point

تاب ــع هزین ــه میتوان ــد ح ــوزه رادون ــی ب ــا تفکی ــک ب ــاال و تن ــک را
 ایـــن امـــر بـــه جدایـــش بهتـــر و دقیقتـــر ضرایـــب.بهدســـت دهـــد
ان ــرژی مرب ــوط ب ــه بازتابه ــای چندگان ــه از اولی ــه در ح ــوزه رادون
زم ــان-و در نتیج ــه بازس ــازی بازتابه ــای چندگان ــه در ح ــوزه مکان
 میتـــوان آنهـــا را از بازتابهـــای اولیـــه، ســـپس.کمـــک میکنـــد

7. Partial NMO correction
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