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های  تحلیل ویژگیبازتابی، برجسته نمودن و تجزیه و    هیدروکربن از طریق روش لرزهمخازن  در اکتشاف و بهره برداری از  

ای، نوفه  به یک  در اکتشافات لرزهو    ای برخوردار استها از اهمیت ویژهها از روی دادهها و شکستگیشناسی گسلزمین

تصادفی و نوفه  در دو گروه نوفه  و    شودگفته می  نوفه ای دریافت شدههای لرزهجزء غیرقابل تفسیر یا ناخواسته از سیگنال

ای به دلیل های لرزهمعموال  بر روی داده  شودیمردپا تعبیر    نوعی از نوفه که از آن به نوفه  .  شوندیم همدوس دسته بندی  

اطالعات     نوفه به عنوان یک مصنوعی،شود. حضور این  نمونه گیری ناکافی در حین برداشت یا پردازش نامناسب ظاهر می

از  روشی برای حذف این نوفه  مطالعه،در این  .  کندیمای را پنهان  های لرزهزمین شناسی جمع آوری شده توسط داده

سازی و حفظ لبه  دو بعدی در حوزه  رهموا  عملگرهایبه کار گرفته شده است  که از     برانبارش یافتههای  داده  روی

های تصادفی  ای، تضعیف نوفههای لرزهاین روش با هدف حذف نوفه ردپا  از روی داده.  دینما یمدورافت استفاده  -فرکانس 

 . شودیم های ساختاری به کار گرفته و همدوس، پیوستگی جانبی و همچنین حفظ لبه در ناپیوستگی

 هموار سازی، حفظ لبه  مصنوع، ردپا، تصادفی، همدوس،نوفه، :  یدیلک  یهاواژه
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Abstract 

In the exploration and exploitation of hydrocarbons through the reflective seismic method, 

highlighting and analyzing the geological features of faults and fractures in the data is   

importance. Also in seismic exploration, noise is an unexplained or unwanted component of the 

received seismic signals . They present an underground surface case and they are classified into 

two groups: random noise or coherent noise. A type of noise called footprints usually appears on 

seismic data due to insufficient sampling during inappropriate acquisition or processing. The 

presence of this noise as artifact، obscures the geological information collected by the seismic 

data, and proper imaging of the earth's structure is performed after attenuation of such noise. In 

this research, a method has been used to eliminate this noise of stacked data of smoothing 

operators and preservation of two-dimensional edge  in the frequency offset domain.This 

algorithm will be used with the aim of removing footprint noise from seismic data, attenuating 

random and coherent noise     ، lateral cohesion and also preserving the edge in structural 

discontinuities . 

Keywords: Noise ،Footprints ، Random ، Coherent  ، Artifact، Smoothing ، Edge preserving. 

 مقدمه     1

زمین شناسی به جای    ای که  های لرزهناهنجاری دامنه یا فاز مشاهده شده در دادهنوفه ردپا عبارت است از هر گونه  

ای به این تغییرات دوره ای در کیفیت بیشتر نشانگرهای لرزهارد.  ها در سطح ارتباط دزیرسطحی، با هندسه برداشت داده

این   .کند یمگیرنده تبعیت -که از هندسه چشمه کنندیم را ایجاد  یو مصنوعات   دهندیمای واکنش نشان  لرزه ی هاداده
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زمانی به صورت   یهابرش و همدوس و همچنین در  منظم    ییالگوهانوع نوفه درحوزه مکان سازمان یافته و به صورت  

.  کند یمو ناهنجاری دامنه، فرکانس و فاز را ایجاد    گذاردیمشکل موج تأثیر    ردپای برداشت روی  .شودیم تصادفی دیده  

همچنین موجب تخریب کیفیت تخمین امپدانس شده و به این ترتیب حجم معکوس امپدانس صوتی    ها یناهنجاراین  

 . ابدییمشود و با افزایش عمق بهبود تر دیده میردپای قوی ،در مقاطع کم عمق معموال . کنندیمبعدی را آلوده 

ها  ها در حوزه زمان و بعضیکه  بعضی از این فیلتر  شودیم برای حذف یا تضعیف نوفه ردپا از روش  متعددی استفاده  

کاهش دامنه و آشفتگی فاز با استفاده از یک فیلتر  ،  های کاهش ردپا یکی از را حل  شوند یم در حوزه فرکانس اعمال  

دراموند و    ها برای حذف این نوفه که  ای پس از برانبارش بوده  از دیگر روش لرزه   یها دادهمبتنی بر هندسه بر روی  

-Kx  یلترهایف(  به کار گرفتند، استفاده از  2006گلونای و همکاران )  و     (2006)  فالکونر و مارفورت،  (2000)  همکاران

Ky  ای  است در این روش ابتدا الگوی موجود در دامنه عدد های لرزهبرای حذف ردپا از داده در کاهش اثر  نوفه رد پا

گیری تجزیه کرده و سپس فیلترهایی برای حذف این الگوهای ناخواسته طراحی شود. البته در به کار  kx-kyموج را به   

اثر واقعی شکستگی در   از بین رفتن  پا دارند  ییهادادهاین فیلتر خطر  با رد  وجود دارد و    ،که جهت گیری یکسانی 

( الگوریتم تجزیه مقدار منفرد کوتاه  2004همکاران. )البناقی و  بنابراین اعمال چنین فیلترهایی باید با دقت انجام شود.

( از فیلتر عدد  2008فالکونر و مارفورت ) .ای اصالح کردندرا برای تضعیف نوفه تصادفی و ردپای وابسته به برداشت لرزه 

تفاده ای اسهای لرزهزمانی داده  یهابرشموج برگشتی با کاهش تطبیقی برای تعیین و حذف صحیح الگوهای ردپا از  

زمانی، یک تغییر    یهابرشای در  های لرزهبرای حذف نوفه تصادفی و  ردپای داده(  2016)  کردند. العلی  و همکاران

 . مستقیم به جلو اصالح شده  را به کار گرفتند (CWT) شکل موج مداوم

 ق یروش تحق     2

اپراتورهای هموار ساز    EPSدر روش   شودیمبه کار گرفته   (EPSهموار سازی به همراه حفظ لبه  ) مقاله روشدر این  

اطراف هر      5  ×  5پوشانی  در ابعاد  هم  یهاپنجرهیک عملگر مکانی  و با استفاده    شود یمزمانی اعمال    یهابرشدر  

یک پنجره مربع، چهار پنجره پنج ضلعی و  چهار پنجره شش    ، سه پنجره فرعی و     ردیگیم پیکسل مورد پیمایش قرار  

. فیلتر مقدار  دهندیم موجود در اطراف نقطه را که باید فیلتر شوند، پوشش    یهاجهتضلعی با چرخش مربوطه، تمام  

یب ش  یهاهیالویژگی این روش این است که در    .دهدیممیانگین پنجره را با حداقل انحراف معیار به عنوان خروجی  

 پیمایشی در جهت شیب الیه اعمال شود.   یهاپنجرهدادر ابتدا باید شیب الیه  تخمین زده شده و  

در حوزه    EPS، روش هموار سازی ای با تالش برای حفظ لبهلرزه  یهادادهبه منظور حذف نوفه از روی  در این مقاله،  

f-x-y    این روش را با استفاده از روش  در    . شودیم گرفته  به کارEPS     (  2002)دو بعدی ارائه شده توسط لو و همکاران

های  ( دادهDFTبرای این هدف ابتدا با تبدیل فوریه گسسته ) .  میکنیم( پیاده سازی  2005و البین حسن و همکاران )

تبدیل   فرکانس  به حوزه  زمان  مکانی   شوند یمحوزه  عملگر  از یک  استفاده  با    فرکانس   برش  در هر  (EPS)  و سپس 

به حوزه زمان برگردانده    هادادهو دوباره    ردیپذیم( حذف نوفه انجام  به صورت جداگانه  حقیقی و موهومی  یها)قسمت

به حذف نوفه  نقطه متمرکز در روی نقطه از هر برش فرکانس    5  ×  5در یک پنجره اصلی     f-x-y-EPS. عملگر  شودیم

چهار پنجره شش ضلعی با چرخش    یک پنجره مربع، چهار پنجره پنج ضلعی و  ،پنجره فرعی  شکل از  . سهپردازدمی

موجود در برش فرکانس اطراف نقطه را که باید فیلتر شوند، پوشش    یهاجهت، تمام  نه پنجره فرعی(  )جمعا   مربوطه

برای     f-x-y- EPSروشدر  .  دهدیم. فیلتر مقدار میانگین پنجره را با حداقل انحراف معیار به عنوان خروجی  دهندیم

الوه براین،  ع.  مکان، نیازی به تخمین شیب ندارد  -زمان   EPSشیب دادن صفحه پنجره اصلی پردازش دوبعدی همانند  

کانال مدفون یا  ،  شامل یک لبه باشد، به عنوان مثال  Lکه اگر طول عملگر    کندیمتضمین    EPSاستفاده از فیلترهای  

این روش که اعمال فیلتر هموار  .  شوندیمیک گسل، هیچ هموارسازی در طول ناپیوستگی انجام نخواهد شد نیز تضعیف  

نشان    t-x-yبر این فرض استوار است که یک ناپیوستگی در حوزه    باشد یمفرکانس    ی هابرشسازی و حفظ لبه در  

و  نمونه و جابجایی یافته   s(t) ایاست. در واقع ، اگر یک رد لرزه  f-x-yدهنده یک تغییر ناگهانی یا جهش در حوزه  
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 به برابر است با )S (ωτ− ie ωو   )S(ω،فوریه یها لیتبدبگیریم ، تفاضل در جهت دورافت  را در نظر  t)τ) -sآن  
(1         )                                                                   (1 -  ωτi –e )ω)S(ω) = S(- ωτ− ie ω) S(  

این    ها فرکانسکه در همه    کندیمیک تغییری ایجاد    τاین نتیجه به این معنی است که یک تغییر زمان غیر صفر  
  Kبه  Rکه منطقه فیلتر یا پنجره اصلی     میکنیمفرض    ،(. برای این منظور2016گومز و ولیس  )  شودیم تغییردیده  

 kμ( با  میانگین  u   ،v.  برای هر مکان تصویر )شودیمبا مناطق همپوشانی تقسیم    1R  ، 2R ،   ...، ..kR بخش)ماسک(  
kو واریانس 

2σ   درهر پنجره فرعیkR   از مقادیر متناظر پیکسلI   میکنیمبه صورت زیر  عمل . 
 . میکنیم ماسک( را محاسبه ) هر پنجره فرعی یهاکسلیپ ابتدا میانگین   -1

(2) 𝜇𝑘ሺ𝐼, 𝑢, 𝑣ሻ =
1

ȁ𝑅𝑘ȁ
∑ 𝐼ሺ𝑢 + 𝑖 , 𝑣 + 𝑗ሻ

ሺ𝑖,𝑗ሻ𝜖𝑅𝑘

=
1

𝑛𝑘
 𝑆1,𝑘ሺ𝐼, 𝑢, 𝑣ሻ      

 . میکنیم( محاسبه v ،uواریانس هر ماسک را با توجه به پیکسل در نظر گرفته شده )انحراف استاندارد و یا   -2 

(3) 𝜎𝑘
2ሺ𝐼, 𝑢, 𝑣ሻ =

1

ȁ𝑅𝑘ȁ
∑ ሺ𝐼ሺ𝑢 + 𝑖 , 𝑣 + 𝑗ሻ−𝜇𝑘ሺ𝐼, 𝑢, 𝑣ሻሻ2

ሺ𝑖,𝑗ሻ𝜖𝑅𝑘

 

|  k|R  ماسک() بیانگر تعداد پیکسل درپنجره فرعی kR و است k=1,2,3,……,K   
 .میینمایمماسک با کمترین انحراف استاندارد یا واریانس را  انتخاب  -3
 . شودیم( به عنوان مقدار جایگزین انتخاب 2σواریانس ) نیترکوچک( از ماسک با μمیانگین ) -4
 .شودیمتصویر اعمال   یهاکسلیپ ( را به تمام 4( تا )1مراحل )  -5    

 .تصویر هموار شود یهاکسلیپ تا زمانی که تمام   شودیممراحل باال را تکرار   -6
برای هموار سازی،   باید  اگر منطقه   نیترهمگنبنابراین  اطراف نقطه محاسبه شود.  باشد،  ناحیه در  تیز  لبه  ای حاوی 

بنابراین  شودیم ها در آن منطقه بزرگ  واریانس داده عدم همگنی یک منطقه   میتوانیم.  به عنوان معیار  واریانس  از 
 استفاده کنیم. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

برش    -شکل الف-در حوزه فرکانس مکان و پس از اعمال فیلتر epsمیلی ثانیه پیش از اعمال فیلتر  196( مقایسه برش زمانی1) شکل

 .دهدیمتفاضل دو حالت الف و ب را نشان  - فرکانس و شکل ب پس از اعمال و شکل پ - زمانی پیش از اعمال الگوریتم فیلتر در حوزه مکان 

کانادا مورد    Penobscotلرزه نگاری دریایی     یهادادهزیر مجموعه ای از  واقعی سه بعدی که    یهاداده  روش فوق بر

(  الف و ب برش  1)  در شکلنمود    مشاهده زیر    یها شکلدر    توانیمو نتایج اعمال روش را  آزمایش قرار گرفته است  

فیلتر نشان داده شده است. و در شکل پ تفاضل دو شکل اعمال  ها قبل و پس از  میلی ثانیه از حجم داده  196زمانی  

الف و ب نمایش داده شده است. که تضعیف مقدار قابل قبولی از نوفه ردپا و همچنین نوفه تصادفی در آن قابل مشاهده  

از زویداد ها وضوح بیشتری   و همچنین بعضی   شودیم و وضوح رویدادها در آن مشاهده    ها لبهاست و عالوه براین بهبود  

در دو حالت قبل و پس از اعمال فیلتر مناطقی را   های نارنجی رنگدر بیضیبه عنوان مثال مناطقی که     کنندیمپیدا  

 که پس از اعمال فیلتر و حذف رد پاها وضوح بیشتری یافته اند.   دهدیمنشان 

 پ ب الف
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  – را نشان دمی دهد. در این برش فرکانس  Hz 10حقیقی و موهومی برشی در فرکانس در   یهاقسمت(   2در شکل )

 مشاهده است.    قرمز رنگ( قابل یها یضیبو ردپاها ) ها نوفهنیز مکان 

 

 

 

 

 

 

 

 
ها نیز خطوط ردپا را مشاهده  در این برش توانیم .دهدیمرا نمایش   Hz 10 فرکانس در یهابرشحقیقی و موهومی   بخش ( 2شکل )

 اند. در خطوط ردپا در جهت افقی سوگیری شده دهدیمرا نشان   Hz 10موهومی برش فرکانس  بخش  -حقیقی و ب بخش نمود الف 

 

 ی ریگجه ینت     3

ندارد ع  فرض ایستایی موجک منبنیازی به  از مزایای روش هموار سازی با حفظ لبه در حوزه مکان فرکانس این است که   

در مناطق با شیب  مالیم  را  و خصوصیات حاشیه ای     دهانرژی سیگنال را حفظ ش  که  دهد یماجازه    و اعمال این روش

   ی هادادهدر مجموعه    کم   نسبتا تا با محاسباتی    کندیم ساده ای دارد  تالش    ی هاتم یالگور. این تکنیک  که  دهد   میبهبود  

مورد استفاده حذف نماید  و منجر به    یهاگنالیسسه بعدی،  نوفه  تصادفی و همدوس و مصنوعاتی مانند ردپا  را از  

 .شود هالبهو  دادها ی روزمین شناسی  و حفظ تداوم  یهایژگیوترسیم بهتر 
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