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  NMOاي در مراحل قبل و بعد از تصحيح  تضعيف نوفه لرزه
   تعميم يافتهS و تبديل S با استفاده از تبديل 

  
 **، حميد رضا سياهكوهي*روح اله عسكري

  دانشگاه تهران**مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان،*
  

توان با استفاده از  مي.  و مقياس پذير است فركانس و بر مبناي پنجره گاوسي متحرك‐ يك تبديل زمانS تبديل : چكيده
براي  Sنشان داده خواهد شد كه فيلتر طراحي شده برمبناي تبديل .  فركانس طراحي كرد‐فيلتري در حوزه زمان Sتبديل 

در حالتي كه  NMO در مرحله بعد از تصحيح ‐كه در اين مقاله با عنوان فيلتر وزني معرفي مي شود‐اي  تضعيف نوفه لرزه
صدم ثانيه شيفت به علت عدم انجام تصحيح ايستاي باقيمانده باشند به خوبي عمل ) ٠‐٣/٠( داراي CMPريس هاي ركورد ت

براي حل اين . كند  چندان مطلوب عمل نميNMOاي در مرحله قبل از تصحيح  اما اين فيلتر براي تضعيف نوفه لرزه. كند مي
 تعميم يافته براي Sانطور كه نشان داده خواهد شد فيلتر وزني بر مبناي تبديل هم.  تعميم يافته استفاده شدSمشكل از تبديل 
 .كند  بخوبي عمل ميNMOاي در مرحله قبل از تصحيح  تضعيف نوفه لرزه

  

Noise attenuation pre and post NMO Correction data using 
the S and generalized S transform 

 
The S transform is a type of time-frequency transform. It is based on a moving and scalable localizing Gaussian 
window.  It is possible to design a time and frequency depended filter using the S transform. In this study we 
designed a weighted filter based on the S transform. According to our results, the designed filter is suitable for 
noise attenuation from NMO corrected gathers with static shifts up to ٠٫٠٣ s. In order to make the filter applicable 
to the pre NMO corrected data, a generalized S transform was used. The noise removal results from weighted filter 
based on the generalized S transform surpassed our expectations. 
 

  . تعميم يافتهS فركانس، فيلتر وزني، تبديل ‐، فيلتر زمانSتبديل : كلمات كليدي
 
 معرفي ‐١

وجـود ايـن نوفـه هـا در مراحـل      . ه ها اسـت يكي از موارد مشكل ساز در پردازش داده اي لرزه اي وجود نوفه اتفاقي در اين داد           
اين نوفه لذا ). ١٩٨٧ ,Yilmaz(سبب بروز مشكالت متعددي مي شود ... مختلف پردازش نظير ديكانولوشن و تحليل سرعت و 

 كـه بـا     اسـت، تبديل فوريه   مبناي   ي متداول براي تضغيف اين نوفه ها بر        فيلترها . ها بايد به نحو مطلوبي تضعيف شوند      
فيلتر متغير با زمان وينر     .  ناپايا بودن سيگنال و نوفه لرزه اي، اين فيلترها در عمل محدوديتهاي زيادي دارند              توجه به 

 بـه چنـد پنجـره       سيگنالدر اين فيلتر    . ارايه شد براي مشكل ناپايايي سيگنال و نوفه       حلي بود که    راه  ) ١٩٤٩ ،وينر(
تعريـف مـي    جداگانـه    و فيلتر براي هر پنجره زماني        هدشفرض   پايا    سگنال و نوفه    پنجره محدوده در   وزماني تقسيم   

با توجه به اين نکته که بسياري از پارامترهاي ژئوفيزيکي نظير واريانس و تابع کراس کروليشن معموال با زمـان                    . شود
يو  مطالعـات مـارگر  از طرف ديگـر  .)١٩٨٦ديميري،  (دبودر عمل چندان مطلوب نهم د، لذا روش وينر نتغيير مي کن 

 بوسـيله   سـيگنال تقـسيم   کمک  ه   ب  سيگنال  يک  تخمين ناپايايي مولفه هاي    نشان داد که  ) ٢٠٠٣(و پينگار   ) ١٩٩٩(
 مشكالت مربوط به حدف نوفه در مـورادي همچـون            نمي باشد  مناسبي از طريق ردلرزه به ردلرزه روش         و تابع پنجره 

 روشهاي تصحيح ايستاي باقيمانده بر مبناي كروله  بدليل عدم تصحيح ايستاي باقيمانده بيشتر مي شود به اين علت
كردن مي باشند كـه در صـورتي مقـدار سـيگنال بـه نوفـه پـايين باشـند ايـن روشـها چنـدان جـواب نمـي دهنـد                                

)Vasudevan and Cook, ١٩٩٤.(  
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با توجه به نتايج ). ٢٠٠٣ پينگار و ايتون،(است S بر مبناي تبديل فيلتر انطباقيايده  بسطي از فيلتر معرفي شده در اين مقاله
ظر گرفته شود، اعدادي  در صورتي كه عددي به عنوان آستانه در نSدر طراحي فيلتر بر مبناي تبديل ) ٢٠٠٣ (پينگار و ايتون
 بگيرد جواب فيلتر مطلوب ٠تانه بزرگتر باشد فيلتر مقداري بربا يك و به ازاي كوچكتر از آن عدد مقداري برابر با كه از آن آس

ولي با توجه به نتاج ما در صورتي كه به نمونه هاي بزرگتر از آستانه وزن داده شود، جواب فيلتر مطلوب خواهد . واهد بودنخ
در اين  .اپراتور قرار مي گيرد تا بتواند كيفيت فيلترينگ را تنظيم كنددر اين حالت پارامتري به عنوان آستانه در اختيار . بود

صنوعي كه در آن از نوفه هاي مصنوعي مختلف استفاده شده و نيز داده واقعي كارايي فيلتر نشان داده مقاله ابتدا با مثالهايي م
  .شده است

 و در حالتي كه تريسهاي لرزه اي به NMOبا توجه به نتايج فيلتر طراحي شده براي تضعيف نوفه لرزه اي پس از تصحيح 
  .نيه نسبت به يكديگر داراي شيفت زماني باشند مناسب است صدم ثا٣دليل عدم انجام تصحيح ايستاي باقيمانده تا 

 بسط NMOهمچنين در اين مطالعه سعي بر آن شد تا ايده استفاده از فيلتر وزني براي داده ها ي لرزه اي قبل از تصحيح 
براي . طلوب نبود چندان مNMO براي داده هاي لرزه اي قبل از تصحيح S كه نتايج فيلتر وزني براي مبناي تبديل .داده شود

  . تعميم يافته استفاده شد، كه نتايج حاصل مطلوب بودSحل اين مشكل از تبديل 
 

 Sتبديل  ‐٢
در بسياري از كارهاي پردازشي بـا توجـه بـه           . معموال براي اطالع از محتواي فركانسي سيگنال از تبديل فوريه استفاده مي شود            

م است عالوه بر اطالع از محتواي فركانسي يك سيگنال، از توزيع زماني مولفه              سيگنال و نوفه الز   ) non-stationary(ناپايايي  
مـاالت،  (اما تبديل فوريه توصيفي از توزيع مولفه هاي فركانسي در زمـان ارائـه نمـي كنـد                   . هاي فركانسي آن نيز اطالع داشت     

١٩٩٨ .(  
). ١٩٤٦گابور،  (مان، تبديل فوريه زمان كوتاه است       يكي از راه هاي كسب اطالع از توزيع مولفه هاي فركانسي يك سيگنال در ز              

 تا اطالعـات  مي شود، سيگنال در تابعي به نام پنجره ضرب   0tدر اين روش براي تعيين مولفه هاي فركانسي يك سيگنال حول          

ن تبديل ثابت بودن مقياس پنجره است، كه سبب مي ولي مشكل اساسي اي.  استخراج شود0tدر همسايگي  فركانسي سيگنال
 .شود قدرت تفكيك فركانسي سيگنال در فركانسهاي پايين و قدرت تفكيك زماني در فركانسهاي باال تضعيف شود

تبديل موجك سيگنال را به مجموعـه اي        . يكي از تبديل هايي که مشکل تبديل فوريه زمان کوتاه را ندارد، تبديل موجك است              
در تبديل موجك، بـا توجـه بـه مقيـاس پـذير بـودن       ). ١٩٩٨ماالت، (گنالهاي انقباض يافته و اتساع يافته تجزيه مي كند  از سي 

 مقيـاس ارايـه    -توزيع زمـان اطالعات بدست آمده از اين تبديل بصورت .  فركانس تامين مي شود‐موجك، قدرت تفكيك زمان
  .مي شود
اس پذير كردن پنجره در تبديل فوريه زمان كوتاه، روش تبديل فوريه زمان كوتـاه را                ، استاكول و همكاران با مقي     ١٩٩٦در سال   

 بصورت زيـر بيـان مـي شـود          th)(تابعي مانند     Sتبديل  .  را معرفي كردند   Sاصالح كرد و حاصل كار خود را بعنوان تبديل          
  ):١٩٩٦استاکول و همكاران، (

)١  (                                                                 dtee
f

thfthS ftj
tf

π
τ

π
τ 22

)( 22

2
)(),)}(({ −∞+

∞−

−
−

∫= 

  :مي توان به آساني ثابت كرد.  بيانگر فرکانس مي باشدf بيانگر زمان و τ آنکه در 

)٢                                           (                                              )(),)}(({ fHdfthS =∫
∞+

∞−
ττ   

)( آنكه در     fH     تبديل فوريه تابع )(th  لذا از رابطه    .  مي باشد)مي توان دريافت که تبديل      ) ٢S   تبديلي کامال 
  .استبرگشت پذير 

تـابع   سـيگنال در     Sبـا ضـرب تبـديل     فرکـانس   _ اعمـال فيلتـر را در حـوزه زمـان           مي توان   حوزه فوريه،    همچون  
),( fTFF τ انجام دادفرکانس است، _ زمانهمان فيلتر در حوزه که:  
)٣                        (                                          ),(),)}(({),)}(({ fTFFfthSfthSF τττ ×=  

})){(,( آنکه در    fthSF τ تبديل S     تابع فيلتر شده )(th   با توجه به رابطـه     .  فرکانس مي باشد   ‐ در حوزه زمان
  :خواهيم داشت) ٢(
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)٤                                                                     ( τττ dfTFFfthSfH F ),(),)}(({)( ×= ∫
+∞

∞−
  

)(آنکه در  fHF تبديل فوريه تابع فيلتر شده)(thمي باشد .  
 

 Sسيگنال و نوفه در حوزه  ‐٣
 چهار موجک   )a ‐١( شکل   .آشنا شويم  S حوزه سيگنال و نوفه در    نمايش    مباني فيلتر وزني الزم است تا با       قبل ارائه 

سيگنال . داده شده است  نشان  ) b ‐١(شکل  در   آن Sتبديل   هرتز را نشان مي دهد که        ٤٠نس مرکزي   ريکر با فرکا  
) d ‐١( شکل  مربوطه درSنشان داده شده است و تبديل ) c ‐١( شکل  درنوفه سفيد گاوسيبه همراه ) a ‐١(شکل 

رت لکه هايي  متمرکز  بصوS حوزهاست، سيگنال در  پيد) d ‐١(و شکل ) b ‐١(  شکل همانطور که از   . آمده است 
 . فرکانس پخش مي شود‐ در حاليکه انرژي نوفه در کل صفحه زمانديده مي شود،

 
 تبديل cتفاقي،  با مقداري نوفه اa سيگنال b هرتز، ٤٠ موج ريكر با فركانس مركزي ٤ سيگنالي حاوي a): ١(شكل 

S سيگنال a ،d تبديل S سيگنال b 
 

 NMOفيلتر وزني براي داده لرزه اي بعد از تصحيح  ‐٤
 و در حالتي كـه تـريس لـرزه اي بـدليل     NMP قبل از تصحيح CMPمباني فيلتر وزني براي ركورد     در اين قسمت    

  .ند بيان مي شود ثانيه نسبت به هم شيفت دار٠٣/٠عدم انجام تصحيح ايستاي باقيمانده تا 
موجك بكـار رفتـه در ايـن ركـورد          . مي دهد نشان  را   ٥/٠ با نسبت سيگنال به نوفه       CMPيك ركورد   ) a ‐٢(شكل  

حاصل برانبارش اين ركـورد بـصورت تـريس سـتاره دار در             .  است ٢٥ هرتز و تعداد فولد      ٤٠ريكر، با فركانس مركزي     
همانطور کـه از شـکل      .  تريس ستاره دار را نشان مي دهد       Sتبديل  ) b ‐٢(نشان داده شده است شکل      ) a ‐٢(شكل  

)٢‐ b (                  پيداست اطالعات مربوط به سيگنال به علت تداخل ويرانگر موجک ها به هنگام برانبارش از بين رفته اسـت .
اگر اين شکل بـا شـکل   . را نشان مي دهد) a ‐٢(هاي ركورد شکل   تريسS ميانگين قدرمطلق تبديل ) c ‐٢(شکل 

)١‐ c(    که تبديل S                  موجک ريکر را نشان مي دهد مقايسه کنيم، متوجه مي شويم کـه  شـکل )٢‐ c (    بـه سـيگنال
 مي تواند مبنايي براي طراحـي فيلتـر     CMP لذا تابع قدرمطلق تريسهاي موجود در ركورد         .بدون نوفه شبيه تر است    

  :كه توسط رابطه زير بيان مي شود)٢٠٠٣پنگار و ايتون،  (باشد

)٥       (                                                                                 ∑
=

=
R

r
r fhS

R
fU

1
),}({1),( ττ 

}){,( تعداد فولد و Rكه در رابطه فوق   fhS r τ تبديل S تريس r‐ اين مقاله تابع ميانگين قدر مطلق  در .ام است
  . ناميده مي شودUبا عنوان تابع  CMP تريس هاي موجود در ركورد Sتبديل 

مورد بررسـي، نوفـه در       نوفه با توجه به نسبتهاي سيگنال به         و U در تابع    نوفهبا توجه به افزايش نسبت سيگنال به        
 از بيـشينه دامنـه نوفـه        گر نمونه اي يافت شود كـه بيـشينه دامنـه آن           اداراي يك مقدار بيشينه است حال        Uتابع  
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را از  ) a ‐٢( مربـوط بـه ركـورد شـكل          Uتـايع   ) ٣(شكل  . بيشتر باشد مي توان آن نمونه را سيگنال در نظر گرفت          
 بيشيه دامنـه نوفـه      شكل آشكار است   همانطور كه از     . را نشان مي دهد    )مشخص شده نمايي كه با پيكان     (نماي كنار   

.  بيشتر باشد را مي توان سيگنال تلقي كـرد         ١٤/٠ است لذا نمونه هايي كه دامنه آنها از          ١٤/٠حدود  در اين شكل در     
 عددي به عنوان آستانه تعريف مي شود، نمونه هايي Uدر واقع در فيلتر وزني با توجه به بيشينه دامنه نوفه در تابع            

 Uمحل وجود سيگنال تلقي شده لذا با تعريف عددي بـزرگ كـه از تـابع                 ) Uدر تابع   (كه از آستانه بزرگتر باشند      
 ‐ عمل فيلتر كردن در حوزه زمانCMP تك تك تريسهاي موجود در ركورد       Sبدست مي آيد و ضرب آن در تبديل         

دامنـه آن نقـاط در      ز برانبارش براي نمونه هايي كه        قبل ا  CMPلذا فيلتر وزني براي ركورد      . فركانس انجام مي شود   
  : از آستانه بيشتر باشد بصورت زير تعريف مي شودUتابع

)٦                                                                            (2

0

00
00 )

)),((
),(

(),(
fUmean
fUf

fTFWF dom

τ
τ

τ
×

=                                   

)),(( مي باشد و 0τ در لحظه U فرکانس غالب تابع domfكه در رابطه فوق  0 fUmean τ ميانگين تابع 
),( fU τ 0 در لحظهτ٢(شكل . س مي باشد در طول محور فرکان‐ d ( فيلتر وزني طراحي شده براي اين مقطع

 .رانشان مي دهد
  

 
 فيلتر U ،d تابع c تريس ستاره دار، S تبديل b، ٠,٥ نوفه مصنوعي با نسبت سيگنال به CMPركورد ): ٢(شكل 

 Uوزني طراحي شده بر مبناي تابع 
  
  انتخاب آستانه ‐٥

مهم در فيلتر وزني انتخاب آستانه مي باشد که در انتخاب آن بايد دقت الزم صورت گيرد تا جواب هاي             يکي از موارد  
چرا که اگر آستانه بزرگ انتخاب شود، هر چند تمام نمونه هاي مربوط به نوفه تضعيف مي . بدست آمده مطلوب باشد

نيز از بين مي رود لذا با توجه به از بين رفتن شود، ولي از طرف ديگر بسياري از اطالعات سودمند مربوط به سيگنال 
از طرف ديگر اگر حد آسـتانه کوچـک         . اطالعات مربوط به سيگنال، نسبت سيگنال به نوفه افزايش مطلوب نمي يابد           
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اختيار شود، در اينصورت بسياري از نمونه هاي نوفه سيگنال در نظر گرفته مي شود که در اينصورت باز هـم نـسبت                       
  . شودبراي رفع اين مشکل الگوريتم زير پيشنهاد مي. وفه افزايش مطلوب نمي يابدسيگنال به ن

 نوفه  تعيين مي شود به اين صورت ابتدا آسـتانه بـا در               Sانتخاب آستانه با توجه به بيشينه دامنه قدر مطلق تبديل           
0در ابتدا حد آستانه را    .  نوفه تخمين زده مي شود     Sصدي از بيشينه دامنه قدر مطلق تبديل        

 بيـشينه دامنـه     050
در مرحلـه بعـد بـا اضـافه کـردن           .  نوفه در نظر مي گيريم و عمل فيلتر کردن انجام مي دهـيم             Sقدر مطلق تبديل    

 را  را در ايـن حالـت  نوفهنسبت سيگنال به .  انجام مي دهيممقداري به حد آستانه ابتدايي دوباره عمل فيلتر کردن را   
قبل مقايسه مي کنيم اگر جواب در حالت دوم بهتر از حالت اول بود در اينصورت باز                  حالت   نوفهنسبت سيگنال به    با  

  .هم به مقدار آستانه اندکي اضافه مي کنيم تا جواب مطلوب بدست آيد
0(ي يعني با اضافه کردن مقداري به حد آستانه ابتدايي  ولي در صورتي که پس از مرحله ابتداي

 بيشينه دامنه 050
 بهتر نشد، در اينصورت از حد آستانه کم مي کنيم و روند را تا نوفهنسبت سيگنال به )  نوفهSقدر مطلق تبديل 

 در حالت دوم نيز جوابها مطلوب نشوند که در اينصورت همان ممکن است. پيدا کردن آستانه بهينه ادامه مي دهيم
0(مقدار اوليه آستانه 

شايد در اينجا . به عنوان حد آستانه تعيين مي گردد)  نوفهS بيشينه قدر مطلق تبديل 050
ه استفاده کننده انتخاب آستانه بهينه بعد از چند بار انتخاب آستانه مشکل به نظر برسد ولي در عمل با توجه به تجرب

 بيشتر نوفه درصد بيشينه ٥٠ با توجه به نتايج در بيشتر موارد عدد آستانه از .آزمون و خطا براحتي بدست مي آيد
  .است

زني نشان فيلتر شده آنرا با استفاده از فيلتر و) ٤(فيلتر شد كه شكل ) a ‐٢(با استفاده از اين ايده ركورد شكل 
   .همانطور كه از شكل آشكار است فيلتر وزني در اين حالت جواب قابل قبولي داده است. دهد مي

  
  نوفه محدوده B محدوده سيگنال و a (A ‐٢( ركورد شكل Uتابع ): ٣(شكل 

  

  
  با استفاده از فيلتر وزني) a ‐٢(فيلتر شده مقطع ): ٤(شكل 
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ه بكار رفته در اين مقطع همپوشاني فركانسي قابل توجي با سـيگنال دارد    مقطعي را نشان مي دهد نوف     ) a ‐٥(شكل  
فيلتر شده مقطع با استفاده از فيلتـر وزنـي   ) b ‐٥(شكل .  است٥٥/٠ در حدود نوفهدر اين ركورد نسبت سيگنال به      

  . را نشان مي دهدنوفهطيف فوريه ) d ‐٥(طيف فوريه سيگنال و شكل ) c ‐٥(شكل . نشان مي دهد
 در ايـن ركـورد      از نوع نوفه فركانس پايين است،     مقطعي را نشان مي دهد نوفه بكار رفته در اين مقطع            ) a ‐٦ (شكل

 شكل  . فيلتر شده مقطع با استفاده از فيلتر وزني نشان مي دهد)b ‐٦(شكل .  است٤/٠ در حدود نوفهنسبت سيگنال به 
)٦‐ c (شكلها آشكار است فيلتر وزني نتايج قابل قبولي داده استهمانطور كه از . طيف فوريه نوفه رانشان مي دهد.  
 

 
   طيف فوريه نوفهd طيف فوريه سيگنال، c فيلتر شده آن با استفاده از فيلتر وزني، b مقطع لرزه اي مصنوعي، a): ٥(شكل 

 
)٦ :(a ،مقطع لرزه اي مصنوعي b ،فيلتر شده آن با استفاده از فيلتر وزني cطيف فوريه نوفه   

  
فيلتـر وزنـي    ) d ‐٧( مربوط به ركـورد و شـكل         Uتابع  ) c ‐٧(شكل  . يك ركورد لرزه اي واقعي را نشان مي دهد        ) a ‐٧(شكل  

همـانطور  . فيلتر شده ركورد با استفاده از فيلتر وزني را نشان مي دهد           ) d ‐٧(شكل  . طراحي شده براي ركورد را نشان مي دهد       
و شـكل  ) a  ‐٧(تبديل فوريه اولين ردلـرزه شـكل   ) e ‐٧(شكل . مطلوبي داده استكه از شكل آشكار است فيلتر وزني جواب 
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)٧‐ f (   همانطور كه از اين شكل آشكار است، در صورتي كه سيگنال و            .  بعد از فيلتر نشان مي دهد       را تبديل فوريه همان ردلرزه
 .نوفه هم پوشاني داشته باشند باز هم جواب فيلتر قابل قبول است

 
 فيلتر وزني طراحي شده براي اين مقطـع،  U ،d تابع c فيلتر شده آن بر بناي فيلتر وزني، b واقعي،   CMP ركورد   a ):٧(شكل  

e طيف فوريه اولين تريس ركورد a ،f طيف فوريه اولين تريس ركورد b  
 
 NMO قبل از تصحيح CMPتعميم فيلتر وزني براي ركورد  ‐٦

ها داراي    حتي در صورتي که تريس     CMPهاي يك ركورد       تريس Sدرمطلق تبديل    در محاسبه ميانگين ق    )٤( با توجه به بخش   
بـه ايـن   . صدم ثانيه نسبت به هم باشند، نتيجه حاصل شکلي است که به سيگنال بدون نوفه شبيه اسـت       ) ٠ ‐ ٣(شيفت زماني   

 Sنگين قـدرمطلق تبـديل    لذا وقتـي ميـا    . ها به شيفت زماني اندک حساس نيست         تريس Sمعني که ميانگين قدرمطلق تبديل      
توان  با توجه به اين نكته مي.  محاسبه شود، در عمل افزايش نسبت سيگنال به نوفه را شاهد هستيم            CMPهاي    مجموعه تريس 

 از  ام ‐iبراي رسـيدن بـه ايـن منظـور بـراي تـريس              .  در مرحله قبل از بر انبارش بسط داد        CMPايده فيلتر وزني براي ركورد      
),( تابع CMPمجموعه  fU τبصورت زير تعريف مي شود:  

)٧                                              (                                          ∑
+

−=

=
2

2
),)}(({

5
1),(

i

ik
k fthSfU ττ    

),(يعني تابع  fU τ        رمطلق آن تريس با دو تريس قبل و دو تريس بعـد  بدسـت                براي هر تريس با محاسبه مقدار ميانگين قد
),(آيد كه با توجه به تابع       مي fU τ         شـود    فيلتر وزني براي هر تريس جداگانه محاسبه مي        ٣ بدست آمده و با توجه به فرمول .

  . ور نسبت به هم اندک استها در چند تريس مجا چرا که مي توان اين تصور را داشت که شيفت زماني موجک ها در تريس
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فيلتر شده ركورد را با استفاده ) b ‐٨(شكل . دهد  را نشان ميNMO قبل از تصحيح  CMPيك ركورد مصنوعي    ) a ‐٨(شكل  
همانطور که از شکل آشکار است اطالعات مربوط به موجکها در فواصل انتهايي در اليه هاي اول                 . دهد  از فيلتر وزني را نشان مي     

 بـراي  .باشـد  تضعيف شده است که اين به علت شيفت زماني زياد موجک ها در آن ناحيه  مـي       ) شيب زياد رويداد   (و دوم ركورد  
شـكل آشـكار    همـانطور كـه از    .نشان داده شده اسـت ) c ‐٨(در شكل  ١٩  تا١٥ براي ردلرزه هاي Uتوضيح اين مطلب تابع 

هـا بـراي       براي حل مـشکل در ابتـدا تعـداد تـريس           . يف شده است   مربوط به اولين رويداد به شدت تضع        دامنه Uدر تابع   . است
براي حل مشکل از يکي از شـکل هـاي          .  مشکل برطرف نشد    در بسياري از حاالت     کاهش داده شدکه   ٣ به   ٥ از   Uمحاسبه تابع   

  .  تعميم يافته کمک گرفته شدSتبديل 
  :معرفي شد، که شکل آن بصورت زير است) ١٩٩٧(ينها و همكاران  توسط مانسSاولين شکل تعميم يافته تبديل 

)٨                                                            (dtee
k

f
thfthS ftjk

tf

g
π

τ

π
τ 22

)(
2

22

2
)(),)}(({ −

−
−∞+

∞−∫=  

ره گاوسـي مقيـاس پـذير منقـبض شـده در       کوچکتر از يک اختيار شود، پنجk اگر. عددي دلخواهي است kكه در رابطه فوق   
 بزرگتر از يک اختيار شود، پنجـره      kنتيجه قدرت تفکيک فرکانسي کاهش يافته ولي قدرت تفکيک زماني بهبود مي يابد و اگر              

در ايـن بررسـي     . يابد و قدرت تفکيک زماني کاهش مي يابد         گاوسي منبسط شده در نتيجه قدرت تفکيک فرکانسي افزايش مي         
 بزرگتـر از يـک پنجـره گاوسـي          kلـذا بـا انتخـاب       .  نسبت به شيفت زماني کاهش يابد      Uتابع  هدف بر اين است که حساسيت       

نـسبت بـه شـيفت زمـاني         Uتابع  مقياس پذير را منبسط کرده تا به اين وسيله قدرت تفکيک زماني کاهش يافته تا حساسيت                 
 تـابع  براي نشان دادن چگونگي کاهش حساسيت. . لتر وزني براي اين ركورد محاسبه شد في(٢ = k)با استفاده از . کاهش يابد

U اين تابع بر مبناي تبديل ،S تعميم يافته به ازاي  k=٨(در شكل ٢ =d (همانطور که از شـکل آشـکار   . نشان داده شده است
 موجک ها به شيفت زماني کـم شـده          S است بدليل کم شدن قدرت تفکيک زماني در اين حالت حساسيت تعميم يافته تبديل             

  .لذا موجک اول کمتر تخريب شده است
. دهـد    نـشان مـي    k=2 بـه ازاي    تعمـيم يافتـه    S فيلتر شده ركورد را با استفاده از فيلتر وزني بر مبناي تبديل              )e ‐٨(شكل  

 فيلتـر    ايـن  يکي از مشکالت استفاده از    . ولي داده است  همانطور كه از شكل آشكار است فيلتر وزني در اين حالت جواب قابل قب             
 تعمـيم يافتـه   S  فيلتر شده ركورد با استفاده از فيلتر وزني محاسبه شده توسط تبديل براي بيان اين مطلب . محاسبه مي باشد  

  تضعيف نوفه کمتـر مـي  kبا افزايش همانطور که از شکل آشکار است . داده شده استنشان ) f ‐٨( در شكل   k=7به ازاي
فركانسي نوفه ها با هم زياد شده لذا افزايش نسبت سيگنال به  ‐زماني همپوشاني   kشود كه علت اين پديه اينست با زياد شدن          

  : بايد دقت الزم صورت گيرد تاkلذا در انتخاب .  به نحو مطلوب صورت نمي گيردU نوفه در تابع 
  دنوفه تا حد ممکن تضعيف شو )١
 سيگنال آسيب کمتري ببيند )٢

   به پارامترهاي همچونkدر مجموع انتخاب 
  فاصله ژئوفون ها از يكديگر ‐١
 فاصله چشمه و گيرنده ‐٢
 فركانس مركزي موجك ‐٣
 عمق اليه  ‐٤
 سرعت موج در اليه ها ‐٥

  . كوچكتري نياز استkبه عنوان مثال هرچه فاصله ژئوفونها از يكديگر كمتر باشد به . بستگي دارد
  

 :رينتيجه گي
 كارايي مطلوبي در تـضعيف نوفـه لـرزه اي در مرحلـه قبـل از برانبـارش            Sفيلتر وزني طراحي شده بر مبناي تبديل         )١

 .داشت
زيرا پارامتري را در اختيار شخص استفاده كننده قرار مي دهد تـا بتوانـد               . يكي از ويژگي هاي اين فيلتر آستانه است        )٢

 .كيفيت فيلتر را تنظيم كند
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 در مـواردي كـه رويـداد هـا     NMO براي تضعيف نوفه هاي لرزه اي قبـل از تـصحيح     Sبناي تبديل   فيلتر وزني بر م    )٣
داراي شيب زياد باشد چندان مطلوب عمل نمي كند به اين دليل كه دامنه موجك مربوط به رويدادها با شيب زيـاد                      

 .را تضعيف مي كند
ولـي  .  مطلوب بودNMOي لرزه اي قبل از تصحيح      تعميم براي تضعيف نوفه ها     Sنتايج فيلتر وزني بر مبناي تبديل        )٤

 . تعميم يافته استS در تبديل kنكته مهم انتخاب پارامتر 
 
 

 
 با استفاده از فيلتر وزني بر اسـاس تبـديل           a فيلتر شده ركورد     NMO  ،b ركورد لرزه اي مصنوعي قبل از تصحيح         a): ٨(شكل  

S  ،c   تابع U        محاسبه شده با استفاده از تبديل S ١٩ تا   ١٥اي ردلرزه هاي     بر  ،d   تابع U          محاسبه شده با اسـتفاده از تبـديل S 
 فيلتر شده f، ٢ = k تعميم يافته به ازاي S با استفاده از تبديل a فيلتر شده ركورد e، ١٩ تا ١٥تعميم يافته براي ردلرزه هاي 

  .٧ = k تعميم يافته به ازاي S با استفاده از تبديل aركورد 
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