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 چکیده

لرزه اي بررسی  داده هايدر این تحقیق بعضی از روش هاي مرسوم براي تضعیف نوفه تصادفی براي افزایش کیفیت 

تبدیل موجک و تبدیل کرولت که با اعمال تبدیالت بر روي سیگنال می تواند مولفه هاي : این روش ها شامل. می گردد

 يحاو گنالیسروش تجزیه مد تجربی که . مختلف فرکانسی سیگنال و زمان وقوع آن ها را با دقت مناسبی تعیین کند

که معرف نوفه هستند حذف شده و  یشود و آن دسته توابع مد ذات یم هیتجز  یاتبه نام توابع مد ذ یینوفه به مولفه ها

 صورت به اي لرزه هاي روش تجزیه مقدار منفرد که داده .شود یم يبازساز یتوابع مد ذات  ریبا استفاده از سا گنالیس

 نامیده تصاویر  ویژه که ماتریس تعدادي مجموع صورت به ماتریس این سپس و شوند می گرفته نظر در ماتریس  یک

 به مربوط تصاویر ویژه حذف با  و است اي لرزه ي داده از بخشی نشاندهنده تصویر ویژه هر. شود می نوشته شوند می

 توجه با که FXفیلتر واهمامیخت   .کرد پردازش را  اي لرزه داده توان می تصاویر ویژه سایر کردن جمع و تصادفی نوفه

. است نوفه زدایی می کند پیشگویی قابل دورافت از تابعی صورت به سیگنال دورافت، - فرکانس حوزه در که نکته این به

  .نتایج هرکدام از روش هاي مورد نظر براي افزایش کیفیت تصاویر لرزه اي بررسی و مقایسه خواهد شد

  

  FXفیلتر ، مقدار منفرد وتجزیه مد ، کرولت و تبدیل موجک، تصادفیهاي نوفه  ،تصاویر لرزه اي :واژه هاي کلیدي
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Abstract 
In this paper, some conventional methods used to reduce random noise are reviewed. These 
methods are as follows: Wavelet transform and curvelet transform which by applying these 
transforms on the signal, we can determine the various components of the frequency of the 
signal and the time of their occurrence with proper accuracy. Empirical mode decomposition 
which in this method, the noisy signal is decomposed into components called intrinsic mode 
functions (IMFs), and those IMFs that represent the random noise are eliminated and the signal 
is reconstructed using IMFs. Singular value decomposition which in this method, seismic data 
are considered as a matrix, and then this matrix is written as a sum of a number of matrices, 
which are called eigenimages. Each eigenimage represents part of the seismic data, we can 
process seismic data by removing eigenimages related to random noise gathering other 
eigenimages. FX deconvolution filter, the data will be denoised according to the signal as a 
predictable function of offset. The ability of different methods for seismic images quality 
improvement will investigate and compare. 

Key words: Seismic images, Random noise, Wavelet and Curvelet transform, Empirical mode 
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  مقدمه   1

سیگنال هاي لرزه اي که از درون زمین . روش لرزه اي یکی از روش هاي رایج براي اکتشاف ذخایر هیدروکربنی است

بنابراین کیفیت باالي این سیگنال ها به . می شوند حاوي اطالعات مهمی از الیه هاي مختلف زمین هستند بازتاب

در روش لرزه اي نوفه ها عامل مهمی در تخریب سیگنال و تضعیف این . استخراج بهتر این اطالعات کمک می کند

نوفه هاي گوناگونی در داده هاي لرزه اي مشاهده می شود که یکی از دسته هاي مهم آن ها نوفه . اطالعات مهم هستند

تضعیف نوفه تصادفی . ه صورت نوسان هاي تصادفی در تمام زمان ها و فرکانس ها مشاهده می شودتصادفی است که ب

یکی از مراحل مهم پردازش دادها ي لرزه اي است و زمانی که نسبت سیگنال به نوفه پایین باشد این کار سخت تر می 

نوع از نوفه وجود دارد که هر کدام از روش ها و الگوریتم هاي متنوعی براي تضعیف این . )2008کویینکویس، ( شود

در ادامه چهار روش متداول و توانمند براي افزایش کیفیت داده هاي لرزه اي . این روش ها نقاط ضعف و قوتی دارند

می  FXکرولت، تجزیه مد تجربی، روش تجزیه مقدار منفرد، واهمامیخت و معرفی می شوند که شامل تبدیل موجک 

 .باشند

 

 قیقروش تح    2

  تبدیل موجک و کرولت

 ظاهر در  که است یاضاف اطالعات آوردن بدست گنال،یس کی يرو بر یاضیر لیتبد کی اعمال از هدف یکل طور به

  : تبدیل موجک از رابطه زیر بدست می آید. ستین دسترس در )زمان حوزه در گنالیس( هیاول خام گنالیس
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 خالف بر موجک لیتبد در. پارامتر مقیاس است sپارامتر انتقال و  τموجک اصلی یا موجک مادر،  ψ رابطه نیا در

موجک  لیتبد. شود یم استفاده اسیمق پارامتر از عوض در میندار کار و سر فرکانس  با میمستق طور به هیفور لیتبد

است و فقط قادر به  یثابت يریگ جهت يدارا چون موجک ، ستیساختارها ن یهندس يها یژگیو صیقادر به تشخ

 يریپذ کیبا تفک یهندس  لیروش تحل کینقص،  نیبه منظور رفع ا .باشد یثابت م  يریبا جهتگ ییساختارها ییشناسا

ا ی يریجهتگ یژگیو يدارا ،يبند اسیو مق ییعالوه بر جابجا روش  نیا. شد یکرولت معرف لیچندگانه به نام تبد

 بیکه به ترت   V(t) و    W(r) براي ساختن کرولت ابتدا کار را با یک جفت پنجره . )2010چونلین، ( باشد  یم زیچرخش ن

سینها و ( بایستی صدق کند) 2(شود که در شرایط رابطه  یشروع م ،شوند یم  دهینام يا هیو پنجره زاو یشعاع رهپنج

   .)2005همکاران، 
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 تجزیه مد تجربی

 کیاز  گنالیس ایهر داده  ه،یفرض نیدهد که براساس ا یم لیساده تشک هیفرض  کیرا ی مد تجرب هیاساس روش تجز

که نقاط اکسترمم و صفر آن برابر  نوسان ساده است  کی یشده که هر مد ذات لیتشک يساده ا ینوسان يمد ها يسر 

 یم فیتعر  رینام دارند و به صورت ز یکه توابع مد ذات دهند  ینشان م یساده را با توابع ینوسان يمد ها نیا .است

  :شوند

 نیانگیم نقطه،ر هر د  .اختالف دارند  یکیحداکثر در  ایهم برابر و  در کل داده، تعداد نقاط اکسترمم و نقاط صفر با

سوتکویچ، ( صفر باشد دیبا یمحل نهیبرازش داده شده به نقاط کم و پوش  یمحل نهیشیپوش برازش داده شده به نقاط ب

   :نشان داد 3توان به صورت رابطه  یم یبه توابع مد ذات هیرا پس از تجز   x(t)  گنالیس کی نیبنابرا .)2007
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) نییپا يفرکانس ها( ینوسانات کوچک  ییانتها یو توابع مد ذات) باال يفرکانس ها(نوسانات بزرگ  هیاول یمد ذات توابع

می  را یتابع مد ذات نیاول دارند، ییکه فرکانس باال یتصادف ينوفه ها حذف  يبرا مثال به عنوان. کنند یرا حمل م

 .هم جمع کرد را با یابع مد ذاتوت ریسا کنار گذاشت و توان 

 تجزیه مقدار منفرد

 جبر پایه بر روش این. است منفرد مقدار تجزیه سیگنال، پردازش براي مفید بسیار ریاضی ابزارهاي از دیگر یکی

 نیز زیر صورت به توان می را  m×n  مرتبه ازA    دلخواه ماتریس هر که شود می تعریف  صورت بدین و شده بنا ماتریسی

   :نوشت
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 ستون  امین S1>S2>…>Sr ، Ui  ، i  که طوري به است  S  ماتریس اصلی قطر روي عنصر میناSi ،   i  رابطه این در

 صورت به توان می را   A  ماتریس 4رابطه  طبق. است A  ماتریس رتبه نیز  r  و  V  ماتریس سطر امین U ، Vi  ،  i  ماتریس

. نوشت هستند، مرتبه هم  A ماتریس خود  با و گویند میA   ماتریس تصاویر ویژه ها آن به که ماتریس تعدادي مجموع

 هاي ماتریس تعداد هرچه مسلما. کرد بازسازي راA   ماتریس توان می تصاویر ویژه این از تعدادي هر با واقع در

    .است تر نزدیک اولیه ماتریس  به بازسازي از حاصل ماتریس شود، استفاده بیشتري

 FXفیلتر پیشگوي 

  .شوند یم فیتعر ریز مختلف باشد که به صورت  ياز ضربه ها با دامنه ها يقطار   U(t,x) رد لرزه  میکن یفرض م
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از  هیفور لیتبد با گرفتن  .دارد یبستگ دادهایرو بیاست که به ش ریتابع تاخ   gj (x) ام و j دامنه ضربه   Aj رابطه  نیا در

   :میرابطه قبل دار
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   .)2005کاندس و همکاران، ( است  پیشگویی قابل و تناوبی سینوسی،  x  برحسب   U( ω ,x)  تابع که دهد می نشان رابطه

 که حالیدر . هستند  ینیب شیافت  متناوب و قابل پ دور- در حوزه فرکانس یخط يدادهایکه گفته شد رو همانطور

 شیبخش قابل پ  جهیدر نت. هستند یابیرد قابل  ریهمبسته و غریغ گریرد لرزه به رد لرزه د کیاز  یتصادف ينوفه ها

حذف  یتصادف يو نوفه ها  دیآ یدلخواه است بدست م گنالیکه همان س يمربوط به هر فرکانس از داده ورود ینیب

  .شوندیم

 

 روش اعمال     3

تبدیل همانطور که شکل نشان می دهد . آورده شده است 1روش هاي تبدیل موجک و کرولت در شکل نتیجه اعمال 

خصوصا در  .نشان داده است يهستند عملکرد بهتر یوستگیناپ ایلبه  يکه دارا ییها گنالیس درمورد پردازش کرولت 

  .قسمت هاي پایینی مقطع لرزه اي تبدیل کرولت توانایی باالتري نسبت به موجک براي افزایش کیفیت داده دارد



  

 

  
  

  ).2( کرولت لهیداده پردازش شده به وس   )ج( و موجک  لهیداده پردازش شده به وس  )ب(    ی،داده اصل   )الف( .1شکل 

کیفیت داده بعد از اعمال روش افزایش یافته ) ب(استفاده شده است که در شکل از روش تجزیه مد تجربی ، 2در شکل 

، اختالف دو شکل )ج(در شکل . در مناطق نشان داده شده در این شکل این مطلب بخوبی قابل مالحظه است. است

  .آورده شده که نوفه هاي اتفاقی تضعیف شده و توانایی روش را نشان می دهد
  

  

اختالف  )ج. داده پردازش شده )ب. داده واقعی) الف. نمایش داده لرزه اي واقعی و پردازش آن با استفاده از روش تجزیه مد تجربی .2شکل 

  ).3(بین داده اولیه و داده پردازش شده 

  

داده نشان  3در شکل مقدار منفرد لرزه اي مصنوعی با استفاده از روش  روي یک مدلتضعیف نوفه تصادفی از نتیجه 

به طور قابل مالحظه اي کاهش یافته و دیده می شود، سطح نوفه هاي اتفاقی ) ج(که در شکل ر همانطو .شده است

  .نسبت سیگنال به نوفه افزایش یافته است
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 هیپردازش شده با استفاده از تجز داده )جنوفه و  يدارا  داده) ، ببدون نوفه داده )الف .یمصنوع داده لرزه اياز  ینوفه تصادف تضعیف .3شکل 

  ).4( مقدار منفرد

آورده شده است، در این شکل ابتدا نوفه هاي سفید به مدل  4در شکل  FXاعمال روش فیلتر پیشگوي  هنتیج

اعمال شده است که به شدت در کاهش سطح نوفه هاي اتفاقی توانمند  FXفیلتر ) ج(مصنوعی اضافه شده و در شکل 

 . بوده است
  

  

  FX  لتریکه با ف )ب(ي مقطع لرزه ا )جی، الف همراه با نوفه تصادف يمقطع لرزه ا )ب ،بدون نوفه یمصنوع يمقطع لرزه ا )الف .4شکل 

  .)5(است  پردازش شده

 



  

 

 نتیجه گیري  4

داده در این مقاله مروري انجام شد درمورد بعضی روش هاي مرسوم تضعیف نوفه تصادفی لرزه اي براي بهبود کیفیت 

به عنوان نمونه تبدیل موجک و تبدیل کرولت . هر کدام از این روش ها ویژگی ها و نقاط قوتی دارند. هاي لرزه اي

و می توانند هم مولفه هاي فرکانسی را به خوبی مشخص   داراي تفکیک پذیري زمانی و فرکانسی قابل قبولی هستند

روش تجزیه مد تجربی و تجزیه مقدار منفرد، . کنند و هم زمان وقوع هر فرکانس را با دقت قابل قبولی بیان کنند

 فیلتر. توانایی بسیار باالیی در تضعیف نوفه هاي تصادفی دارند و همچنین مولفه هاي سیگنال اصلی را حفظ می کنند

FX توانایی بسیار باالیی براي تضعیف نوفه تصادفی  به طور خاص براي تضعیف نوفه تصادفی لرزه اي طراحی شده و

  .دارد و سیگنال اصلی را نیز به خوبی حفظ می کند
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