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   چکیده

 حضور نوفه در. باشد شناسی می رزههاي اکتشاف منابع هیدروکربنی مطالعات ژئوفیزیکی بخصوص ل یکی از روش
 هاي نوفه. چار مشکالتی شودشود که تفسیر آنها براي اکتشاف ذخایر هیدروکربنی د اي بازتابی باعث می هاي لرزه داده

 ها، نوفه از دسته این تضعیف .اند تصادفی هاي نوفه ها، آن از مهمی دسته که شود می دیده اي لرزه هاي داده در متعددي
 هاي تصادفی از ي براي تضعیف نوفهدهاي متعد تاکنون روش. اشدب اي میلرزه هاي داده پردازش در مهم مسائل از یکی
 اي، از یک روش جدید که داده لرزههاي تصادفی از  در این مقاله براي تضعیف نوفه. اند ي معرفی شدها   هاي لرزه داده

  در این مقاله با استفاده از.است، استفاده شده است) NLM(فیلتر میانگین غیرمحلی یافته و  تعمیم Sترکیبی از تبدیل 
 ده شده و سپس با فرکانس منتقل دا- در حوزه زماناي به یک تصویر دوبعدي یافته سیگنال لرزه تعمیم Sتبدیل 

 دادهنتایج بدست آمده از اعمال الگوریتم فوق بر روي . شود زدایی می این تصویر دوبعدي نوفه )NLM(استفاده از 
  .دهد مینشان  این نوع نوفه آن را در تضعیف مناسباي کارایی  لرزه

  

 فرکانس ، فیلتر میانگین غیر محلی، سیگنال -یافته، حوزه زمانتعمیم  Sنوفه تصادفی، تبدیل :  کلیديهاي واژه
 .زدایی اي، نوفه لرزه
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Abstract 

One of the methods of geophysical exploration is seismology for hydrocarbon resources 
particularly. The presence of noise in seismic reflection data that makes their interpretation for 
hydrocarbon exploration is experiencing problems. The attenuation of noise, one important 
problem is to the seismic data processing. So far several methods introduced for random noise 
attenuation. In this paper we have utilized a new method that combination generalized S 
transform and non-local mean(NLM) filtering for the attenuation of random noises. In this paper 
using generalized S transform, seismic signal transmitted as two-dimensional image in the time-
frequency domain of the transmitted and then by using (NLM) image denoised. Results indicate 
better performance of techniques on seismic data presented in attenuation of noise. 
 
Key words: random noise, generalized S transform, time- frequency domain, Non-local mean 
filtering, seismic signal, denoising. 
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  مقدمه    1
شناسی  هاي لرزه داده. باشد شناسی می  مطالعات ژئوفیزیکی بخصوص لرزه،هاي اکتشاف منابع هیدروکربنی یکی از روش

هاي  سطح زمین بوده و توسط گیرنده به  شده بازتابهاي باشند که حاصل از انرژي به صورت یک سري زمانی می
هاي تصادفی  آنها نوفه شود که دسته مهمی از  اي دیده می هاي متعددي در سیگنال لرزه نوفه. شوند سطحی  ثبت می

  . شود ها دیده می ها و فرکانس هاي تصادفی در همه زمان هستند که به صورت نوسان
 تبدیل یک از در این روش آنها. آغاز شد )1978( ط همون و مکشناسی توس استفاده از تحلیل ویژه تصاویر در لرزه

هاي تصاویر دو بعدي   با استفاده از ویژگی)1386 ( جمالی و همکاران. الو استفاده کردند-تبدیل کارهونن نام به خاص
دیر آن به ها بر حسب وبژه بردارها و ویژه مقا و بسط ماتریس داده SVD به عنوان ماتریس و با استفاده از تبدیل

  .تضعیف نوفه همدوس و غیر همدوس پرداختند
آنها . معرفی شد) 2012(اي توسط بونار و ساشی  هاي لرزه استفاده از فیلتر میانگین غیر محلی در تضعیف نوفه در داده

لگوریتم در نظر گرفته و با اعمال ا) اي مقطع لرزه(اي را در قالب یک تصویر دوبعدي  هاي لرزه اي از سیگنال مجموعه
، هر )2012 (در این مقاله، بر خالف روش بونار و ساشی .اي تضعیف نمودند هاي لرزه  هاي تصادفی را در داده فوق، نوفه

زدایی   تعمیم یافته و فیلتر میانگین غیر محلی نوفهSاي بصورت جداگانه با استفاده از ترکیب تبدیل  سیگنال لرزه
  . شود می

  یافته  تعمیمSتبدیل   2
 معیار استفاده در تعریف انحراف شود، پارامتر اضافی اي که در این مقاله از آن استفاده می یافته  تعمیمSتبدیل  در
  .)2009ساهو و همکاران، (شود  می

)1         (                                                                                                              ( ) / ff    
  .خواهد بود) 2( تعمیم یافته به صورت رابطه Sبنابراین تبدیل 
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اگر . یابد کاهش می هاي باال وضوح فرکانسی در فرکانس وتر   باشد، پنجره گوسی پهنکوچکمقدار) 2(اگر در رابطه 
. باشد هاي پایین می فرکانس  که نتیجه آن کاهش وضوح زمانی درشود می تر  پنجره گوسی باریک،بزرگ باشدمقدار

  .  فرکانس ایجاد شود-زمان ابد تا قدرت تفکیک بهتري در صفحهانه تغییر یباید هوشمند بنابراین مقادیر پارامتر
  .)2009ساهو و همکاران، (  شده استدر نظر گرفته) 3( با فرکانس به صورت رابطه در این مقاله تغییرات پارامتر

)3                                                             (                                                             ( )f f  
  .شود  شیب خط است و مثبت در نظر گرفته میکه 

 فیلتر میانگین غیرمحلی  3
 به uاگر تصویر .  شده استهاي تصاویر ارائه براي تضعیف نوفه )2010 (این الگوریتم اولین بار توسط بودس و همکاران

  ).2012بونار و ساشی، (نشان داد ) 4(توان بصورت رابطه  ، را  میv آلوده شود، تصویر حاوي نوفه،nنوفه 
)4(                                                                                                                                     v u n    

زدا شده با استفاده از روش  ام در تصویر نوفهi نشان داده شود، آنگاه مقدار پیکسل v̂زدا شده با  اگر تصویر نوفه
̂)غیرمحلی، میانگین )v iباشد می) 5(ها داخل تصویر حاوي نوفه بصورت رابطه  ، برابر با میانگین وزنی تمام پیکسل 

   .)2010 ،بودس و همکاران
)5(                                                                                                                             (̂ ) ( , ) ( )

j

v i w i j v j  

)که , )w i jباشند و به شباهت بین پیکسل  گیري می هاي میانگین  وزنiو jها بایستی در شرط  این وزن. بستگی دارد
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( )iv N و ( )jv Nو شدت تراز خاکستري  بردارهايaG  هسته گوسی وa 0و انحراف معیار آنx0 وy مرکز هسته 
سارکر و همکاران، (در واقع عملکرد این فیلتر به سه عامل زیر وابسته است  ).2012بونار و ساشی،  (باشند گوسی می

2012.(  
  .شعاع جستجوي پنجره -1
  .شعاع تشابه پنجره -2
  ).h(درجه فیلترینگ  -3

  روش کار    4
همانطور که گفته شد . اي استفاده شده است هاي لرزه در این مقاله از روش جدیدي براي تضعیف نوفه تصادفی در داده

اي را با استفاده از تبدیل  دي استفاده کرد یک سیگنال لرزه بر روي تصاویر دوبع)NLM(براي اینکه بتوان  از الگوریتم 
S تعمیم یافته که قدرت تفکیک باالتري را نسبت به Sشود که   فرکانس انتقال داده می- متداول دارد، به حوزه زمان

زار  فرکانس اب-در حوزه زمان .شود  استفاده می)NLM(این حوزه به به عنوان یک تصویر دوبعدي  براي  فیلتر 
)NLM (اي صورت  سپس این الگوریتم بر روي کل داده لرزه. نماید اي را تضعیف می نوفه تصادفی در سیگنال لرزه

براي داده . ده استاي مصنوعی و واقعی این الگوریتم اعمال گردی براي کارایی این روش، بر روي داده لرزه. گیرد می
نتیجه اعمال فیلتر مورد ) ب1شکل  (. استی آلوده گردیدهبل نوفه تصادف  دسی92/7  که با)الف1شکل (مصنوعی 

 91/14دهد که بعد از اعمال فیلتر نسبت سیگنال به نوفه به   بر روي داده مصنوعی نشان می را در این مقالهاستفاده
واقعی روي داده ) الف2شکل  (اي واقعی براي بررسی کارایی فیلتر بر روي داده لرز .بل افزایش پیدا کرده است دسی

  .دهد را نشان مینتیجه حاصل از اعمال ) ب2شکل(اعمال گردیده  و 
  گیري نتیجه    5

 فرکانس منتقل -اي به صفحه دوبعدي زمان یافته، یک سیگنال لرزه  تعمیمSدر این الگوریتم ابتدا با کمک تبدیل 
ن الگوریتم فیلتر میانگین غیرمحلی را توا آنگاه با در نظر گرفتن این سیگنال دوبعدي به عنوان یک تصویر می. شود می

اي مصنوعی و واقعی مورد   لرزهدادهکارایی این روش بر روي . بر روي آن اعمال نمود تا نوفه تصادفی آن تضعیف شود
هاي  نتایج بدست آمده نشان داد که روش مذکور به خوبی توانسته است نوفه تصادفی را از داده. بررسی قرار گرفت

 . بی تضعیف نمایداي بازتا لرزه
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 S لی تبدبیترکالگوریتم  فیلتر با استفاده از  نتیجه اعمال )ب (بل نوفه تصادفی  دسی92/7اي مصنوعی حاوي  داده لرزه) الف( .1 شکل

  بل نوفه  دسی91/14بر روي داده مصنوعی حاوي  فیلتر میانگین محلی و یافته تعمیم

  
فیلتر  و یافته  تعمیمS لی تبدبی ترکتمیاستفاده از الگورنتیجه اعمال فیلتر با )  ب تصادفیفهاي واقعی حاوي نو داده لرزه) الف. 2 شکل
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