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چکیده
.يك دلیل عمده برای بد وضعی مسئله توموگرافی زمان سیر مفروض داشتن فرض فرکانس باال در رديابی پرتو میباشد
 سطوح مختلف تبديل موجك قادر به.در حالیکه با استفاده از پرتوهای چاق مسئله بصورت پايدارتری حل خواهد شد
 بطوريکه با وارونسازی سطح به سطح در حوزه موجك ابتدا طول موجهای بلند،ارائه چنین نمايشی از پرتوها میباشد
 چنانچه جزئیات مرتبه باال در اين.مدل (ضرايب تقريب) تخمین زده میشوند و رفته رفته جزئیات به آن اضافه میشود
 چون مدل.فرايند وارونسازی چند مقیاسی در نظر گرفته نشوند اين رو ش هم ارز منظم سازی هموار ساز خواهد بود
 ضرايب تخمین زده شده نیز بايد اين ويژگی را حفظ کنند لذا در اينجا از،سرعتی نمايش تنکی در حوزه موجك دارد
 اين روش بر داده مصنوعی. برای حل مسئله استفاده شده استFISTA منظم سازی نرم اول ضرايب موجك و از روش
.و داده واقعی اعمال شد و نتايج آن با نتايج ديگر روشها مقايسه شده است
 آستانه گذاری نرم، وارونسازی چند مقیاسی، حوزه موجك، توموگرافی زمانسیر:واژههای کلیدی
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Abstract
Inversion of traveltime data using ray tracing is a bad posed problem. High frequency
approximation is a reason of the bad conditioning, meanwhile employing fat rays in the inversion
process mitigates the severity of the problem. Decomposed levels in wavelet domain could
provide a desired representation of rays so that in a scale-wise inversion in wavelet domain,
initially long wavelengths of model are estimated and gradually details are added to the model. If
estimation of high order coefficients be ignored, the method is equivalent to a smoothing
regularization method. Velocity model has a sparse representation in wavelet domain so the
estimated coefficients should preserve this specification too. FISTA is used for solving the
problem and the method have applied on synthetic and real data and results are compared with
other methods.
Keywords: Traveltime tomography, Wavelet domain, Multiscale inversion, Soft thresholding
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 1مقدمه
توموگرافی زمان سیر لرزهای بعنوان يك روش متداول بمنظور تعیین ساختار سرعتی زمین شناخته میشود (ژنگ و
توکزوس  .)۱۹۹۸در اين روش اندازه جزئیاتی از مدل که قابل بازيابی هستند ،بوسیله عوامل متعددی از جمله تئوری،
هندسه برداشت و خود ساختار زمین شناسی محدود میشود(دولست و اپرتو  .)۲۰۰۵گاها بخاطر ساختمان زمین شناسی
برخی مناطق مانند آنومالی های کم سرعت ،مقدار پوشش پرتوی کمتری را تجربه میکنند يا حتی مناطق سايه را
تشکیل میدهند در حالیکه پارامترهای مدلی که در مجاورت چشمه ها و گیرنده قرار دارند ،از پوشش پرتوی بااليی
برخوردار بوده و حساسیت تابعی خطا نسبت به چنین پارامترهايی بسیار باالتر خواهد بود .بر اساس مباحث نظری،
کوچکترين جزئیاتی که در فرايند وارونسازی زمان سیر میتوان بازيابی نمود مطابق با اندازه زون اول فرنل میباشد .بدين
ترتیب در لرزه نگاری شکست مرزی که چشمهها و گیرندهها روی سطح قرار دارند ،پارامترهای مدل کم عمق که پرتوهايی
با طول کم و طولهای متوسط و زياد و با گستره زاويهای وسیعی آنها را قطع کردهاند ،دارای رزولوشن باالتری خواهند
بود و میزان اين قدرت تفکیك با افزايش عمق کاسته میشود .از طرفی در روشهای معمول توموگرافی ،بعلت استفاده از
فرض فرکانس باال در رديابی پرتو و يکسان انگاشتن شبکه بندی مدل ،رزولوشن يکسانی در سرتاسر مدل به مسئله
تحمیل می شود که باعث ايجاد اثرات مصنوعی مانند رد پرتوها (فوت پرينت پرتو) در مدل بازسازی شده میشود .در
چنین شرايطی حتی ويژگیهای دارای طول موج بلند نواحی دارای پوشش پرتوی پايین به کندی به سمت مقدار صحیح
حرکت میکنند در صورتیکه بعد از چند تکرار ،مدل حول پارامترهای کم عمق شروع به نوسان میکند .يك راهکار برای
غلبه بر اين مشکل استفاده از منظم سازی هموار کننده میباشد .در اين نوع از منظم سازی تابعی خطا بوسیله نرخ
تغییرات مدل جريمه میشود تا از ايجاد تغییرات ناگهانی در مدل بازسازی شده جلوگیری بعمل آورد (آستر و همکاران
 .)۲۰۱۸اين روش اگرچه پايداری را بوسیله يك پاسخ هموار به مسئله القا میکند اما همچنان رزولوشن را در سراسر
مدل يکسان درنظر میگیرد بطوريکه در نواحی که جزئیات مدل نیز قابل حل است آنها را هموار میسازد و همچنان به
پارامترها وابستگی ترجیحی نشان میدهد .در اين شرايط راهکار مناسب بايستی دو ويژگی مهم داشته باشد :با توجه به
تغییرات رزولوشن در مدل ،طی يك فرآيند چند مقیاسی ابتدا طول موجهای بلند مدل تخمین زده شود و سپس در
نواحی دارای رزولوشن باالتر جزئیات نیز به آن اضافه شود .پارامتر دهی مدل بصورتی باشد که پوشش پرتو در سراسر
مدل تقريبا يکسان باشد .با توجه به اين دو اصل روشهای متعددی بمنظور بهبود عملکرد روش توموگرافی زمان سیر
ارائه شده است .ژئو ( )۲۰۰۳راهکاری چند مقیاسی ارائه داد که در هر مرحله از يك شبکه بندی با اندازه متفاوت برای
مسئله توموگرافی استفاده میشد .همچنین محققانی روشهای شبکه بندی انطباقی ،چند شبکه ای و چند مقیاسی را
برای حل اين مشکل ارائه کردند (وسناور  ،۱۹۹۶بوم و همکاران  ،۲۰۰۰ژنگ و توربر  .)۲۰۰۵در ادامه اين روند تبديل
موجك دو بعدی نیز بخاطر ويژگی ذاتی چند مقیاسی بودن (دابچیز  )۱۹۹۲مورد اقبال قرار گرفت .بطوريکه میتوان ابتدا
ويژگی های هموار مدل را با تخمین ضرايب تقريب اين تبديل ،محاسبه نمود و در مراحل بعد ويژگیهای کوچکتر را با
تخمین ضرايب جزئیات به آن اضافه نمود( .دلوست و همکاران  .)۲۰۰۸بدلیل نمايش تنك مدل در حوزه موجك،
توموگرافی در اين حوزه معموال با منظم سازی نرم مرتبه اول ضرايب موجك همراه است (فنگ و ژنگ  ،۲۰۱۴لوريس و
همکاران  .)۲۰۰۷در اين مقاله نیز ما برای غلبه بر مشکل توزيع نا همگون پوشش پرتو و بدست آوردن حداکثر اطالعات
ممکن از داده از راهکار چند مقیاسی در حوزه موجك استفاده میکنیم.
 2روش تحقیق
استفاده از رديابی پرتو با فرض فرکانس باال ( )high frequency approximationبعنوان اپراتور مدلسازی پیشرو در
مسئله توموگرافی باعث بد وضع ( )ill-posedشدن آن میشود .چرا که در واقعیت اين پرتو های چاق ( )fat rayهستند
که از چشمه به گیرنده میرسند بطوريکه با در نظر گرفتن يك شبکه بندی محلی پرتوهای چاق تعداد بیشتری از سلولها
را متناسب با پهنای خود قطع میکند .با اعمال تبديل موجك بر سطرهای ماتريس هسته ( )kernelو بازسازی سطوح
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مختلف آن چنین نمايشی (با پهنای مختلف) از پرتو ها بدست میآيد (شکل  )۱که بد وضعی مسئله مرتفع مینمايد و
 footprintناشی از فرض فرکانس باالی پرتوها را از مدل بازسازی شده پاک میکند.
بصورت کلی نمايش يك تصوير دو بعدی در حوزه موجك بصورت زير میباشد:
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ضرايب موجك (  )و تابع مقیاس (  )هستند و  Jو  Iبترتیب نشان دهنده مقیاس در

جهتهای عمودی و افقی هستند و  mو  nنشان دهنده جابجايی اپراتورها میباشد .اين رابطه يك مرحله از تبديل
موجك را نشان میدهد و در هر مرحله تصوير به سه قسمت جزئیات و يك قسمت تقريب تقسیم میشود (جمله آخر).
در مراحل بعد قسمت تقريب نیز خود تحت چنین تبديلی قرار میگیرد .تبديل موجك يك تبديل خطی و دارای پايههای
متعامد میباشد:
()۲
C = Wm, m = W T C
سیگنالها و تصاوير در حوزه موجك نمايش تنکی دارند .به اين معنی که قسمتهای هموار يك تصوير بوسیله تعدادی
از ضرايب تقريب قابل بازسازی بوده و تغییرات ناگهانی تصوير مانند مرزها برضرايب محلی جزئیات ،تصوير میشوند .لذا
اغلب ضرايب در اين حوزه صفر میباشند( .استارک  ،۲۰۰۵ماالت .)۲۰۰۹
تابع خطا برای مسئله توموگرافی زمان سیر غیر خطی در حالت کلی به شکل زير میباشد:

E = d − g (m) 2 +  Lm
2

()۳
p

جمله اول اين رابطه مجذور نرم اقلیدسی باقیمانده داده میباشد که در آن از اپراتور غیر خطی  gبرای محاسبه داده از
روی مدل استفاده شده است  .ضريب الگرانژ رابطه بوده و جمله دوم ،تابع جريمه نامیده میشود که از اطالعات
پیشین برای مقید سازی مدل استفاده میکند .اگر در اين رابطه  p = 2و  Lاپراتور مشتق مرتبه اول يا دوم تعريف
شوند ،مسئله هم ارز منظم سازی تیخونوف بوده و مدل تخمینی هموار خواهد بود .البته هموار سازی را به روشها ديگری
نیز میتوان به مدل اعمال نمود .مثال تايالندير و همکاران ( )۲۰۰۹که گراديان تابعی خطا (جمله اول رابطه  )۳با استفاده
از حل تفاضل متناهی رابطه الحاقی معادله ايکونال محاسبه نمودهاند ،بعد از هر بار اعمال گراديان بر مدل بوسیله يك
تابع گوسی روی مدل میانگین گیری انجام شد تا مدل هموار بماند .همچنین لئونگ و جیان ( )۲۰۰۶با استفاده از روشی
مشابه ،پیش از اعمال گراديان بوسیله اپراتور ال پالسین ابتدا گراديان را بصورت هموار محاسبه و سپس بر مدل اعمال
کردند .در اينجا چون ما قصد داريم وارونسازی در حوزه موجك انجام شود و همچنین از آنجا که در اين حوزه ضرايب
تنك هستند تابع خطا با ويژگیهای  L = W , p = 1تعريف میشود .بدين ترتیب تابعی خطا بصورت زير در خواهد
آمد:
2

E = d − g (W T C ) +  C

()۴
1

2

روش کار به اين صورت است که يك مدل اولیه برای شروع فرايند وارونسازی تعريف میشود ،پس از تعیین ضرايب
موجك مدل ،در هر سطح از تبديل موجك ،مسئله کمینه سازی رابطه ( )۴با استفاده از روش ( FISTAبِك و تبول
 )۲۰۰۹حل میشود .به اين ترتیب که در هر سطح از تبديل موجك ابتدا گراديان ضرايب موجك مربوط به جمله باقیمانده
داده تعیین میشود و مدل با استفاده از جهت گراديان تعیین شده و يك طول گام عددی بروز میشود .سپس با توجه
به مقدار  آستانه گذاری نرم به طريق زير روی آن اعمال شده تا جمله دوم تابعی خطا نیز لحاظ شود:
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()۵

 ci −  ; ci  

ST (C ) =  0;−  ci  
c +  ; c  −
i
 i

در ادامه مطابق با روش  FISTAپارامترهای الگوريتم بروزرسانی میشود و تا زمانی که الگوريتم در سطح مورد نظر
همگرا شود ،فرايند تکرار خواهد شد .پس از آن مدل تخمین زده شده در سطح قبل بعنوان مدل اولیه برای سطح بعدی
درنظر گرفته شده و همان فرآيند تکرار میشود .تا جزئیات مدل نیز به آن اضافه شود.
الگوريتم فوق بر روی مدل مصنوعی پالمر ( )۱۹۸۱اعمال شد (شکل  .)۲در اين مدل گراديان سرعت ،تغییرات جانبی
سرعت ،و سطوح ناهموار وجود دارند .مدل اولیه در اين فرايند يك مدل گراديانی در نظر گرفته شد که بعد از  ۳۰تکرار
خطای  RMSباقیمانده داده از مرتبه  10-5رسید .دادههای مصنوعی اين مدل با استفاده از روش لئونگ و جیان ()۲۰۰۶
نیز وارون شد که نتايج آن در شکل ()۳نمايش داده شده است و بعد از  ۵۰تکرار خطای آن از مرتبه  10-4بدست آمد.
اين روش به يك مجموعه داده واقعی نیز از شهر تبريز اعمال شد که نتايج آن در شکل ( )۴نمايش داده شده است.
اطالعاتی همچون داده چاه برای صحت سنجی نتايج وجود ندارد اما مقايسه نمودار زمان مسافت داده واقعی و داده بدست
آمده از مدل تخمینی (شکل ، )۵و خطای  RMSمرتبه  10-4بر کارايی اين روش صحه میگذارند.

شکل  .۱پرتوی چاق بازسازی شده از سطح اول و دوم تبديل موجك
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شکل  .۲مدل پالمر(( )۱۹۸۰وسط) مدل بازسازی شده با روش لئونگ و جیان (( )۲۰۰۶باال) و مدل اولیه وارونسازی (پايین)

شکل  .۳مدل پالمر(( )۱۹۸۰وسط) مدل بازسازی شده با روش چندمقیاسی در حوزه موجك (( )۲۰۰۶باال) و مدل اولیه وارونسازی (پايین)

شکل  .۴مدل بازسازی شده مربوط به شهر تبريز با روش چند مقیاسی در حوزه موجك (باال) مدل اولیه (پايین)

673

10-4  از مرتبهRMS  مقايسه داده واقعی (رنگ آبی) و داده بازسازی شده (رنگ قرمز) با خطای.۵ شکل

 نتیجهگیری3
 عالوه بر،استفاده از روش وارونسازی چند مقیاسی در حوزه موجك در ترکیب با منظم سازی نرم اول ضرايب موجك
 باعث میشود رزولوشن هر قسمت از مدل متناسب،حذف اثرات ساختگی ناشی از رد پرتوهای مبتنی بر فرض فرکانس باال
 با، بطوريکه در قس متهای کم عمق که رزولوشن از نظر تئوری باالتر است.با پوشش پرتوی آن قسمت باز سازی شود
 در ايجاد مدل بازسازی شده شرکت، ضرايب موجك مرتبه باال در محل تغییرات سريع مدل،استفاده از آستانه گذاری نرم
 آستانه گذاری، حال آنکه در قسمتهای عمیقتر که پوشش محدود پرتوهای با طول مختلف از رزولوشن میکاهد.میکنند
 میتوان  لذا با تنظیم پارامتر.)۳ و۲ نرم اجازه دخالت ضرايب کوچك را در مدل بازسازی شده نمیدهد (مقايسه شکل
) نیز واضح است۴  اين موضوع در تصوير بازسازی شده از داده واقعی(شکل.به مدلی با رزولوشن صحیح دست پیدا کرد
.و عالوه بر برازش مناسب داده باز سازی شده با داده واقعی مدل از لحاظ زمین شناسی معنادار است
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