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 ای با استفاده از تبدیل فوریه غیر یکنواخت های لرزهادهیابی ددرون
 

 1شناس الریحجت حق 

  hojjat.lari@iasbs.ac.ir، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، استادیار 1

 ده یکچ

برداشت دادههای عملیات لرزههای کاهش هزینهیکی از روش کار  اینای است. اما  های لرزهنگاری، کاهش تعداد نقاط 

های برداشت شده را کاهش دهد و در برخی موارد باع  ایجاد دگرنامی مکانی  تواند به صورت چشمگیری کیفیت دادهمی

نگاری نامنظم است که در  تواند بر این مشکل غلبه کند روش برداشت لرزههایی که میها شود. یکی از روشبر روی داده

های پردازشی بر روی یک شبکه منظم  تصادفی برداشت شده و با استفاده از روش ای به صورت تقریبا   های لرزهآن داده

ها  های نامنظم مرسوم، فرض بر برداشت تصادفی بر روی یک شبکه منظم از گیرندهشوند. یکی از عیوب برداشتتصویر می

ریه غیر یکنواخت معرفی شده است  ها با استفاده از تبدیل فوها است. در این مقاله روشی برای بازیابی این دادهو چشمه 

 ای و با فواصل توانند در هر نقطه ها نیست و نقاط برداشت میکه در آن نیازی به برداشت بر روی یک شبکه منظم داده

 برداری نایکسان به صورت نامنظم قرار گیرند. نمونه 
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Abstract 

Reducing the number of data recording points in a seismic data acquisition can reduce the cost of 

seismic operation. Nevertheless, this can reduce the quality of seismic data and may cause spatial 

aliasing. Jitter sampling data acquisition method can address this problem. In this method, the 

seismic data are recorded randomly and the missing data are reconstructed using some data 

reconstruction techniques. Conventional jitter sampling methods assume source and receiver 

locations are on a regular grid. In reality, this assumption is not valid due to the surface obstacles. 

In this paper, a novel method based on non-uniform Fourier transform is proposed to solve this 

problem. With this method, seismic data can be recorded anywhere with any sampling distance 

on a seismic data acquisition survey. 

Keywords: Compressed sensing, Non-uniform Discrete Fourier Transform, Jitter Sampling 

Seismic Data Acquisition. 

 مقدمه     1

های  نگاری است که در سالهای نوین برداشت لرزهیکی از روش  (Jitter Samplingنامنظم )   ینگارروش برداشت لرزه

ته است. در این روش با کمتر کردن تعداد نقاط برداشت مدت زمان و هزینه اخیر مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرف

یابد. برای جلوگیری از دگرنامی مکانی ایجاد شده به علت افزایش  نگاری تا حد زیادی کاهش میعملیات برداشت لرزه

،  شود )دونوهوده می( استفاCompressed Sensingبرداری فشرده )فاصله نقاط برداشت در این روش، از نظریه نمونه 

- برداری الزم در نظریه نایکوئستتوان یک سیگنال را با تعداد کمتری از نقاط نمونه دارد که می(. این نظریه بیان می2006

ها به صورت تصادفی و نامنظم برداشت شوند و ثانیا   ( بازسازی کرد به شرط آنکه اوال  دادهNyquist-Shannonانون )ش

 ( باشد. Sparseبرداری آن تُنُک )ای غیر از حوزه نمونه حوزهسیگنال در 

نگاری  برداری فشرده برای برداشت لرزه( جزء اولین افرادی بودند که از نظریه نمونه 2008bو    a2008هرمن و هننفنت )
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و با    (2008bنت،  )هرمن و هننف ه  کرد  یمعرف   ی مکان  یبردارنمونه   یهوشمند ساز  یرا برا  یروش  استفاده کردند. این افراد

های ثبت نشده  ای برای افزایش تُنکی سیگنال، داده( به عنوان حوزه Curvelet Transformاستفاده از تبدیل کِرولِت )

ها  کند که داده(. با این حال روش معرفی شده توسط این افراد فرض می2008aاند )هرمن و هننفنت،  را بازسازی کرده

شوند و درون آن شبکه تعدادی از نقاط را به  برداری مشخص برداشت میفاصله نمونه بر روی یک شبکه منظم با یک  

کنند. در صورتی که در واقعیت به علت وجود موانع، فرض برداشت بر روی شبکه منظم در بیشتر  صورت نامنظم حذف می

 ی هستند. برداری نایکسانشود و نقاط چشمه و گیرنده معموال  دارای فواصل نمونه موارد نقض می

( یکنواخت گسسته  غیر  فوریه  تبدیل  به دست  Non-uniform Discrete Fourier Transformروش  برای  روشی   )

اند )دوت و  برداری نایکسان ثبت شدههایی است که به صورت غیر منظم و با فواصل نمونه آوردن ضرایب فوریه سیگنال 

برداری نایکسان برداشت هایی است که با فواصل نمونهیگنالیابی س(. یکی از کاربردهای این روش درون1993رخلین،  

 (.  2005های پزشکی کاربرد دارد )ژو و همکاران، برداری راند و در علوم کامپیوتر و تصویشده

برداری فشرده استفاده شده تا بتوان با استفاده از  در این مقاله از قابلیت هر دو روش تبدیل فوریه غیر یکنواخت و نمونه 

تواند بدون هیچ محدودیتی در  های برداشت شده به صورت نامنظم را بازیابی نمود. روش حل ارائه شده میها دادهآن 

 های ثبت نشده را به خوبی بازسازی کند. ها، دادهها و چشمه محل قرارگیری و فاصلة گیرنده

 ق یروش تحق     2

برداشت شده به صورت   nxبرداری  که به صورت نامنظم در نقاط نمونه  sتبدیل فوریه غیر یکنواخت سیگنال گسسته  
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( بر روی سیگنالی که به 1باشد. اگر رابطه )می  kfهای  ضرایب فوریه در فرکانس  kcضرایب سیگنال و  nsکه در آن  

های سیگنال بلکه در  صورت نامنظم برداشت شده است اعمال شود، طیف فرکانسی به دست آمده نه تنها در فرکانس

گویند به علت  یر صفر خواهد بود. این پدیده که اصطالحا  به آن نَشت فرکانسی میتمام ضرایب دیگر نیز دارای مقادیر غ 

های سیگنال در  ب(. با حذف این نشت فرکانسی و نگاه داشتن فرکانس1آید )شکل  برداشت نامنظم داده به وجود می

یابی  های نامنظم را درون ن سیگنال توابرداری یکسان میها به حوزه زمان با فواصل نمونه حوزه فرکانس و بازگرداندن داده

تواند  سازی مقید زیر میمسئله بهینه  تواند با تُنُک کردن سیگنال در حوزه فرکانس انجام گیرد.و منظم کرد. این کار می

 برای رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار گیرد: 
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داده ورودی    dضریب الگرانژ،    ماتریس معکوس تبدیل فوریه غیر یکنواخت،    F−1بردار ضرایب فوریه،   cدر این رابطه  

.و
p

  دیبا  آن  به دست آوردن  یو برا  ستی( متعامد ن2در رابطه )  هیفور  معکوس تبدیل  عملگرباشد.  ام داده میpنرم    

دوت و   ،غیر یکنواخت  هیفور  لیتبد  به دست آوردن معکوس  یرا محاسبه نمود. برا  تبدیل فوریه  عملگر  سیمعکوس ماتر

( تمامی  2رابطه )  اند.کرده  ی( معرفConjugate Gradientمزدوج )  انیروش گراد  هی بر پا   عیسر  یروش  (1993)  نیرخل

توان از ضرایب به دست آمده از این رابطه در برداری فشرده را دارا است. از این رو میشروط مطرح شده در نظریه نمونه

از روی دادهبازسازی داده های حل مسائل  توان با بسیاری روشه را میهای نامنظم استفاده کرد. این رابطهای منظم 

(. به  2009است )بِک،    FISTAهای حل این معادله روش حل  ترین روش ساز حل نمود. یکی از سریعسازی تُنکبهینه 

باشد: ابتدا با استفاده از رابطه  های نامنظم به این صورت میهای منظم از روی دادهصورت خالصه الگوریتم بازیابی داده

گردد؛ پس از آن برای بازیابی  های مساوی در فرکانس محاسبه میضرایب تبدیل فوریه غیر یکنواخت برای فاصله  (2)

گردد.  های منظم زمانی یا مکانی محاسبه میهای به دست آمده در فاصلههای منظم، عکس تبدیل فوریه فرکانسداده
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 بُعدی تعمیم داد. های چندتوان برای اعمال بر روی سیگنال( را می2رابطه )

 ی ر یگجهینت     3

شود. مثال شکل  های مختلف نمایش داده میدر این بخش نتایج حاصل از اعمال روش بازیابی شرح داده شده برای داده

آ( یک سیگنال 1برداری نامنظم آورده شده است. شکل )سازی نمونه ( برای نمایش توانایی روش معرفی شده برای منظم1)

برداری  دهد. تعداد نقاط نامنظم به اندازه یک سوم نقاط نمونهیرا که به صورت نامنظم برداشت شده است را نمایش م

ب( طیف فرکانسی سیگنال نامنظم و  1اند. شکل )تصادفی برداشت شده  کامال منظم است و بر روی نقاطی به صورت  

ظم دگرنامی  برداری نامندهد. هرچند در این سیگنال حتی با استفاده از نمونهج( سیگنال منظم شده را نمایش می1شکل )

برداری نامنظم بازسازی  دهد که روش به خوبی توانسته سیگنال را از روی نمونه اتفاق نیافتاده است، اما این شکل نشان می

دهد. همانطور که از روی د( نیز میزان تفاوت سیگنال منظم بازیابی شده را با سیگنال اصلی نمایش می1کند. شکل )

 ها سیگنال با اختالف اندکی از سیگنال اصلی بازیابی شده است.تها، در باقی قسمتشکل پیدا است به جز ابتدا و ان

 
برداری و نقاط آبی  ، نقاط قرمز شبکه منظم نمونهبه صورت پیوسته  آ( یک سیگنال برداشت شده به صورت نامنظم. خط سبز سیگنال. 1شکل 

ج( مقایسه نقاط منظم بازیابی   .(1دهند. ب( طیف فرکانسی به دست آمده از سیگنال )آ( با استفاده از رابطه )میشبکه نامنظم برداشت را نشان 

 شده )نقاط قرمز( و سیگنال اصلی )خط سبز(. د( تفاضل نقاط منظم بازیابی شده و نقاط منظم اصلی بر روی سیگنال. 

آ( یک داده مصنوعی است  2شکل )  . دهدعی را نمایش می( نتیجه اعمال روش بر روی یک داده دوبعدی مصنو2شکل )

ب( همان داده است که به صورت نامنظم،  2که به صورت منظم ثبت و با مقداری نوفه تصادفی آلوده شده است. شکل )

ج( نتیجه اعمال روش 2آ( برداشت شده است. شکل )2های تصادفی و با یک سوم ردلرزه کمتر نسبت به شکل )با دوراُفت

د( مقدار تفاوت بین 2دهد. شکل )ها نمایش مییابی همزمان دادهسازی و درونب( به منظور منظم2بر روی شکل )را  

های بازیابی  دهد. همانطور که از روی این شکل پیدا است مقدار تفاضل دادهداده بازیابی شده و داده اصلی را نشان می

 دهنده توانایی روش در بازیابی و منظم سازی داده است. شانهای اصلی مقدار نسبتا  کمی است که نشده با داده
 

 
های کمتر از  ب( داده دوبعدی مصنوعی برداشت شده به صورت نامنظم و تصادفی با یک سوم ردلرزه .ای مصنوعی منظمداده لرزهآ( . 2شکل 

 های بازیابی شده )ج( و داده منظم )آ(.شکل )آ(. ج( داده منظم بازیابی شده. د( تفاضل داده

 ب( آ( 

 د( ج( 

 د( ج(  ب( آ( 
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صورت است که به    واقعی آ( داده  3. شکل )دهدیم   شی را نما  واقعی   یداده دوبعد  کی  یاعمال روش بر رو   جهی( نت3شکل )

. شکل ستآ( برداشت شده ا3سوم ردلرزه کمتر نسبت به شکل )  کیبا    مان داده است کهب( ه3. شکل )ثبت شدهمنظم  

 ن ید( مقدار تفاوت ب3. شکل )دهدیم  شیها نماداده  یابیدرون  ب( به منظور3شکل ) ی اعمال روش را بر رو  جهیج( نت3)

شده با    ی ابی باز  یهاداده  تفاوتاست    دایشکل پ   نیا  ی. همانطور که از رودهدیرا نشان م  یه اصلشده و داد   ی ابی داده باز

 داده است. یو منظم ساز یاب یروش در باز یی دهنده توانااست که نشان یمقدار نسبتا  کم ی اصل یهاداده
 

 
های کمتر از شکل  ب( داده دوبعدی برداشت شده به صورت نامنظم با یک سوم ردلرزه .منظمداده دوبعدی برداشت شده به صورت آ( . 3شکل 

 های بازیابی شده )ج( و داده منظم )آ(.)آ(. ج( داده منظم بازیابی شده. د( تفاضل داده

 گیری بحث و نتیجه     4

در  صورت نامنظم و تصادفی معرفی شد.  ای برداشت شده به های لرزهسازی دادهیابی و منظمروشی نوین به منظور درون 

های مرسومِ ها استفاده شده است. از این رو، بر خالف روشسازی دادهبرای منظم  کنواختی  ریغ   هی فور  لیروش از تبد  نیا

توانند بدون هیچ محدودیتی در هر  ها میها بر روی یک شبکه منظم نیست و دادهها، نیاز به برداشت آنبازیابی داده

نمونه فاصله  با  و  این روش میمکانی  از  برداشت شوند.  نایکسان  بابرداری  در  دادهتوان  لرزه زیابی  و  های  نامنظم  نگاری 

این روش می استفاده نمود. به عالوه  لرزهسازی دادهتواند در منظمتصادفی  آمادههای  به عنوان داده  سازی آنای و  ها 

ها شرط اصلی الگوریتم روش است مورد استفاده قرار ها منظم بودن دادهکه در آن  SRMEهایی مانند  ورودی در روش

 هایی با ابعاد باالتر از سه بعد نیز استفاده کرد. توان برای بازیابی دادهاین روش می گیرد. از
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