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 چکیده 

ها را با زمان تاخیر باال نسبت  آنها، اغلب  رايج، برای پرهیز از ايجاد تداخل میان چشمه   لرزه نگاریهای  در عملیات

تاخیر در برداشت اين کار موجب    ( شناخته می شود.Listening Timeاين زمان به عنوان زمان شنود )  بهم ثبت می کنند. 

های اخیر روش جديدی بر پايه تداخل میان چشمه در سالزيادی را بدنبال دارد. صرف هزينه داده های لرزه ای شده و 

به آن اطالق می    يا روش چشمه های همزمان  ترکیبیهای  در اين روش که عملیات برداشت داده  .  است  ها ارائه شده

شود، چندين چشمه به صورت همزمان اجرا شده و برداشت داده ها بصورت مخلوط با بهره گیری از همپوشانی منطقه  

عات از چند زاويه متفاوت در محدوده  های متوالی صورت می گیرد. در اين تکنیك برداشت اطالمورد مطالعه در شوت

پذيرد.  می  انجام  مطالعه  چشمه   مورد  مقاطع  بصورت  ها  داده  ويژه  های  پردازش  از  استفاده  با  برداشت  اتمام  از  بعد 

 . شوند آمده و تفکیك میو يا نقطه میانی مشترک درمشترک،گیرنده مشترک، دور افت مشترک 
 

 ، چشمه همزمانداده های لرزه ای برداشت  ،های لرزه ای  تفکیك داده، ترکیبیای داده لرزه های کلیدی: واژه 
 

Application of deblending of blended seismic data to optimize seismic 

data acquisition 
 

3am Kazemeini, Hes2saghiAli Mi,  1Ahlam Khaledinejad 
 

 Kharazmi University rth Sciences ,aGeol. Dept ., Faculty of  E Applied,.Msc Student.1

  .,ahlamkhaledinezhad@gmail.com 

2Assistant prof ., Applied Geol. Dept ., Faculty of  Earth Sciences , Kharazmi University 
3Head of Geophysics Department, Tehran Energy Consultants 

 

Abstract 

In the conventional seismic data acquisition, shots are delayed from each other to avoid data 

interference.  The time interval between shots, known as listening time, includes recording length 

plus a time needed for tail of the wave to reach the surface. Such acquisition is rather time 

consuming and costly.  To reduce acquisition time and make it more cost efficient one way is to 

reduce the time between shots or have the simultaneous shots. The only issue with such data 

recording is that the data from each shot will be blended together. In this technique, in order to 

get the conventional shot gathers, the raw data will undergo a process called “deblending”. The 

shots in the simultaneous seismic acquisition technique are recorded from different offset and 

azimuth at the same time.   
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 مقدمه      1
 

  . پس از آن ای را مطرح کردهای لرزهايده استفاده از چند چشمه همزمان در برداشت  1974  سال  باربیر در  بار نخستین

آکل ايده استفاده    2007 سال  در ای را مطرح کرد.ها با زمان تاخیر تصادفی در عملیات لرزهايده شوتوگا  2002درسال

در   را استفاده کرد که امروزه روشهای بسیاری از ان مشتق شده است.  ترکیبیاز آنالیز اجزای مستقل برای تفکیك داده  

ايده     2010در    دولگرسهمه تحقیقات فوق روش جدا سازی داده های بهم امخته مبتنی بر مدلسازی پاسخ زمین بو.  

 عنوان کرد.  را به روش حذف نوفه تصادفی  ترکیبیتفکیك داده های 

متفاوت نسبت به يك  زوايای  تراکم باالی اطالعات حاصله از يك نقطه است به اين دلیل که از    ترکیبیويژگی بارز داده  

روش با  ترکیبی  ای  لرزه  داده  برداشت  عملیات  از  میگیرد. پس  اطالعات صورت  برداشت  متفاوت    نقطه مشخص  های 

. در اين مقاله ضمن معرفی  پردازشی تفکیك شده و به مقاطع مختلف چشمه مشترک،گیرنده مشترک و.. تبديل میشوند

 ها بررسی میشود.ارجاع داده و روش تفکیك آن  از آنبه چند مورد  ترکیبیروشهای برداشت داده 
 

 دريايی   ترکیبیهای برداشت داده  روش      2

را به صورت همزمان اما با زمان تاخیر    ايرگانشود هر دو کشتی  از دو کشتی دنبال هم استفاده می  در روش اول

درجه با يکديگر اختالف   180که  CMPکنند. اين نوع چیدمان دو مقطع ت میشو( میلی ثانیه 4-500تصادفی در بازه)

شود هردو آنها بصورت همزمان اما با  از دو کشتی به صورت موازی استفاده می  دوم  روشدر   جهت دارند بدست می دهد.

(  CMPکنند، در اين حالت دو بخش نقطه میانی مشترک)ت میشو( میلی ثانیه  4-500زمان تاخیر تصادفی در بازه)

شود ، هردو کشتی بصورت همزمان از دو کشتی استفاده میسوم،  در روش    شود.برداشت شده و حجم داده ها دو برابر می

ی از آنها دارای زمان تاخیر تصادفی است. بدين ترتیب يك مقطع با دورافت بسیار باال حاصل می  شوت کرده  و تنها يک

شود با اين  اول از دوکشتی به دنبال هم استفادمی  مانند روش  چهارم  روش  شود که برای مطالعات عمیق کاربرد دارد.

 تفاوت که شدت سیگنال وفرکانس اين دو متفاوت است. 
ثانیه  (میلی0-500در شرق دريای مديترانه با زمان تاخیر تصادفی بین )  ترکیبیای  داده لرزه  در اين مقاله از يك

بعدی در نظر گرفته    دوالين استفاده شده و داده    استفاده شده که مانند حالت اول برداشت شده است.در اينجا تنها از يك

  شات   254شود. در اين برداشت   برداشت می  آمیخته نشده  بصورت  ایداده لرزه  ابتدا  . برای تعیین قطعیت مدل شودمی

دارد،  کانال    636  است،   5/12ها  متر و فاصله گیرنده  50ها  فاصله چشمه   که متر و    100کمترين دورافت آن  وجود 

 نمايش داده شده است.نشده  داده آمیخته  1استفاده میشود. در شکل متر بوده است 7950بیشترين آن 

 

 نشده  الف(داده لرزهای آمیخته نشده،ب(مقطع استك شده داده آمیخته . 1شکل  
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نمايش داده   ترکیبیداده  2های بکار رفته است، در شکل تدر تعداد شا ترکیبیو داده  آمیخته نشدهتفاوت میان داده 

 آمیختهه ح  است که مقطع استك شدچهارم برداشت شده اشت. با يك مقايسه اجمالی کامال واض به روشمیشود که 

 دهد، اما نسبت سیگنال به نويز کمتری دارد.زئیات بیشتری را نمايش میج

 
 )الف(                                                         )ب(                                                         

 شده  داده آمیخته الف(داده لرزهای آمیخته شده،ب(مقطع استك شده . 2شکل  

 

ورافت مشترک به مقاطع مختلف نقطه میانی مشترک،گیرنده مشترک و د ترکیبیهای نهايی داده برای انجام پردازش 

تصادفی نشان   رخدادهای ناشی از چشمه عقب خودرا بصورت اسپايك شودمشاهده می3تبديل میشود. در شکل

 د. نمیده

 

 
 ترکیبی،ب(مقطع نقطه میانی مشترک داده ترکیبیالف(مقطع گیرده مشترک داده . 3شکل  

 

 ترکیبی تفکیك داده       3

عدد موج انتفال داده و فیلتری طراحی میکنیم که رخداد های  -ابتدا آنرا به حوزه فرکانس   ترکیبیبرای تفکیك داده  

گردانیم.  مکان برمی-لیه کسر کرده و نتیجه را به حوزه زمانه فیلتر را از داده اوبه چشمه انتهايی را شامل شود.نتیجمربوط  

 شود. اسازی میديگر جد حالت رخداد های مربوط به چشمه  در اين
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 داده f-kتبديل ب(عدد موج -فیلتر شده در حوزه فرکانس ترکیبیالف(داده . 4شکل  

 

 داده تفکیك شده استك شده . 5شکل  

 

 گیری نتیجه  4

از بین می    f-kفیلتر   از رخدادهای نزديك سطح را  را   آمیختهو داده    ترکیبی برد. اگر مقطع استك شده داده  برخی 

بوده و دامنه کاهش    آمیخته شدهطع تفکیك شده خیلی کمتر از مقطع  شويم انرژی مقم به خوبی متوجه میايسه کنیمق

 است.  ترکیبیای های لرزهبرای تفکیك دادهپیدا کرده است اما با تقريب خوبی روش فیلتر کردن انتخاب مناسبی 
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