
 شناسی   لرزه  گروه  مقاالت  کتابچه                                            
 بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 

 
 
 

79 
 

 K_Meansی بندخوشهای با استفاده از روش تشخیص خودکار سیگنال لرزه

 2ی کوه  اهی سرضا  دحمی  ،1امیر جاماسب

 

 jamasb@ut.ac.irی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، شناسلرزهدانشجوی ارشد،   -1
 hamid@ut.ac.ir، دانشگاه تهران، دانشگاه تهران کی ز یاستاد؛ موسسه ژئوف -2

 ده یکچ

ی الزم است  الرزهی  هادادهی از کاربردها در پردازش و تفسیر  اپارهدر  همراه است.    همواره با نوفه  یالرزه  ی هابرداشت داده

گردد.    درداده محل سیگنال   شناسایی  نوفه  به  اآلوده   تشخیص جهت    میانگین-کی   یبندخوشه   تمیالگور  مقاله  نیدر 

روش   ن یهست. در ا  ی نظارت  ریغ   ن یماش  یریادگی  یها از روش  ی کالگوریتم ی  نیشده است. اخودکار داده از نوفه استفاده

  چهار  مقاله   نی. در اشوندیم   یبندمیتقس  گنالیس  ریو غ   گنال یدو گروه س  ه نشانگر ب  چهار ها با استفاده از  مجموعه داده

انرژپارامتر   پنجره    نیانگیم  ینسبت  پ کوتاهدر  بلندمدت  به  انرژشروی مدت  نسبت  بلندمدت  کوتاه  میانگین  ی،  به  مدت 

همپوشانپس متحرک  و    یرو،  جهبه  انس یوارپنجره  نشانگر  خوشه عنوان  از    گنالیس  بندیت  لویدو  برای    الگوریتم 

آماری دو شاخص    ،ایلرزه   گنالیس  صیتشخبرآورد کارایی الگوریتم    یبرا.  شده استاستفادهمیانگین  - بندی کیخوشه 

و    یاصل  یهاگنالیمتوسط س  یهای انرژ  نی( و نرخ بRTE)  شدهییو شناسا  یاصل  یهاگنال یکل س  یانرژ  نینرخ ب  یعنی

 .شودیم ارائهی مصنوعی ارزیابی و نتایج هادادهی روروش  عملکرد  .شودیمپیشنهاد   شده ییشناسا

 

ی کوتاه مدت به بلند  ی واریانس، نسبت انرژی پنجره پنجره  ، نشانگر،نیماش یریادگبندی، یخوشه :  یدیلک  یهاواژه

 مدت
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Abstract 

Seismic signal recognition can serve as a powerful auxiliary tool for analyzing and processing 

ever-larger volumes of seismic data. It can facilitate many subsequent procedures such as first-

break picking, statics correction, denoising, signal detection, events tracking, structural 

interpretation, inversion and imaging. In this study, we propose an automatic technique of seismic 

signal recognition taking advantages of unsupervised machine learning. In the proposed 

technique, seismic signal recognition is considered as a problem of clustering data points. All the 

seismic sampling points in time domain are clustered into two clusters, that is, signal or non-

signal. The K-Means clustering algorithm is used to group these sampling points. Four attributes, 

that is, two STA/LTA ratios, variance and envelope are investigated in the clustering process. The 

performances of the method are tested on synthetic data and results are presented. 

Keywords: K-Means Clustering, STA/LTA, Attribute domain, Moving Variance, Envelope, 

Machine learning 

 مقدمه   1

ی  ریگاندازهی  هانمونه  تمامیبه ازای    توانینم  ها ای با توجه به محدود بودن تعداد بازتابندهدر عملیات برداشت داده لرزه 

.  دهندیمفقط و فقط نوفه را نشان    هانمونه زیادی از    توجهقابلبلکه تعداد    ی داشتالرزهدر حوزه زمان رخدادهای    شده

از کل     گنال یس  صیتشخ.  دهد ی مقرار    موردتوجهرا    شدهبرداشتهی  هانمونه این موضوع اهمیت تشخیص سیگنال لرزه 

کاربرد    یالرزه  یهااز داده  یاندهیو پردازش حجم فزا  لیوتحلهیتجز  یقدرتمند برا  یابزار کمک  کیعنوان  از نوفه به   یالرزه
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اددار تع  یبعد  یهادنیاز فرا  یاریبس  تواندیم   ندیفرا  نی.  اول  نییمانند  از بکیاستات  حیتصح  د،یرس  نیزمان  بردن   نی، 

 ل یرا تسه یرسازیو تصو یساختارها، وارون ساز ری، تفسیالرزه یرخدادها یاب ی، ردگنالیس صیخهمدوس، تش  یهانوفه

 ر یگوقت  اریبس  یندیفرآ  حالنیاست باا  ریپذامکان  ی تا حدود  یدست  یهااز نوفه با روش  گنالیس  صیاگرچه تشخ  . ندک

  نیتریمیاز قد  یکی   .شده استابداع  خودکارمهیصورت خودکار و نبه  گنالیس  صیجهت تشخ  یمتعدد  یهااست. روش

انرژروش به مکوتاه  نیانگیم  یها روش نسبت    یروشـ  STA/LTAش  (. روSTA/LTA)  بلندمدت است  نیانگیمدت 

انـرژ  ـدادیخـودکار رو  صیجهـت تشـخ از    ـنیانگ یمـدت بـه مکوتاه  ـن یانگیم  یاسـت کـه در آن نسـبت  بلندمـدت 

  STA/LTA. روش  شـودیهـا محاسـبه محرکـت پنجره  ـاتیاز عمل  سـتفاده و ا  یعـیطب  یبـا چشمه   یالرزه  ی هـاداده

موفق تشخ  تیبا  شد  یشناسزلزله در    دادیرو  صیدر  گرفته  کار  معا  STA/LTAروش    حالنیباا  .به    ، دارد  ی بیهم 

دارد. در    ( SNRبه نوفه )  گنال یو نرخ س  گنال یس  STA/LTA  آستانه نرخ  هیاول  یباال به مقدارده  تیحساس  مثالعنوان به

تشخ  کی  ،مقاله  نیا داده  یالرزه  گنالیس  صیروش  خوشه   یمبتن  نگارلرزه  یهااز  هدف  است.    شنهادشدهیپ   بندیبر 

لرزه  مختصات  افتنی  یبرا  یالرزه  گنالیس  صیتشخ براای  سیگنال  است.  زمان  حوزه  الگور  ،ی هدف  نیچن  یدر    تمیاز 

  گنال یمربوط به س  گروه اول  : روه استتمام نقاط داده به دو گ  یبندخوشه   یبرا  K-Means))  میانگین-کی   یبندخوشه 

. چهار  (Non-Signal)  داده با عنوان غیر سیگنال  ماندهیباق   نقاط  گری ددوم    و گروه(  Signal)  سیگنال  عنوانبه ی  الرزه

 شده است. استفادهی بندخوشه ندیدر فرآ ،یو همپوشان انسیرو، وارپس STA/LTA ،شرویپ   STA/LTA یعنینشانگر،  

 قیروش تحق  2

لرزه سیگنال  مسئله    عنوانبه  تواند یم  تشخیص  شودبندخوشه یک  تعریف  سیگنال    منظوربه ی    ، یالرزهتشخیص 

به دو خوشه سیگنال و غیر سیگنال   شدهبرداشتی  هاداده. به صورتی که کل  شودیمانجام    نشانگرهای در فضای  بندخوشه 

ی غیر سیگنال است. هانمونهخوشه غیر سیگنال شامل تمام    و یالرزهشامل رخدادهای    تقسیم شوند. خوشه سیگنال

ی  نشانگرها  کهی طوربه خوشه است    kدر    هادادهی تقسیم  بندخوشه بعدی نشانگرها هدف از    dدر فضای    داده،  nی تعداد  برا

مهم در    مؤلفهی دیگر داشته باشد. دو  هاخوشه در    ها دادهی  نشانگرهادر هر خوشه شباهت بیشتری نسبت به    ها داده

الگوریتم   بردار نشانگرها است. نشانگرها  دبنخوشهعملکرد  انتخاب  اساسی دارد. یکی  تبدیل    توانندیم ی نقش  هرگونه 

ی  بندخوشه ی آن را  هاداده  میخواهیمی که  اه یاولی داده  مجموعه ی آماری، مقادیر مشخصات فیزیکی  هانسبتریاضی،  

با    در یک خوشه قرار گیرند بیشترین شباهت و  میخواهیم یی که  ها دادهبین    نشانگر  ری مقادباشند. به صورتی که    ٬کنیم

باشند.هاخوشهدر    میخواهیمیی که  هاداده تفاوت  به    ی دیگر قرار بگیرند دارای  با توجه  لرزه  برای تشخیص سیگنال 

،  باشند  ی انتخابی برای سیگنال و نوفه باید دارای وجه تمایزنشانگرهامقادیر    ٬هدف شناسایی سیگنال از نوفه است  کهنیا

مقاله    رون یازا این  پنجره  )STA/LTA  نشانگر   4در  انرژی  پیشرو،  بلندمدتبه    مدت کوتاهنرخ   )STA/LTA  رو پس  ،

  4 تا 1 رابطهبه ترتیب در   هاآناست. روابط  شنهادشدهیپ برای ایجاد بردار نشانگر   واریانس متحرک و همپوشانی سیگنال

 :است شده دادهنشان 

𝐹ሺ𝑡𝑖ሻ = 𝜆𝐹

σ  
𝑡=𝑡𝑖+𝑆
𝑡=𝑡𝑖

𝑥2ሺ𝑡ሻ/𝑆

σ  
𝑡=𝑡𝑖+𝐿

𝑡=𝑡𝑖
𝑥2ሺ𝑡ሻ/𝐿

 
(1 ) 

𝐵ሺ𝑡𝑖ሻ = 𝜆𝐵

σ  
𝑡=𝑡𝑖
𝑡=𝑡𝑖−𝑆 𝑥2ሺ𝑡ሻ/𝑆

σ  
𝑡=𝑡𝑖
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(2 ) 

𝑉ሺ𝑡𝑖ሻ = 𝜆𝑉√
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1
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𝐸ሺ𝑡𝑖ሻ = 𝜆𝐸

1

2𝑊
∑  

𝑖=𝑖𝑖+𝑤

𝑡=𝑡,−𝑊

√𝑥2ሺ𝑡ሻ + 𝑥𝐻
2 ሺ𝑡ሻ 

(4 ) 

ی پنجرهی  اندازهنصف  wو   بلندمدتو  مدت کوتاهطول پنجره  lو  sنمونه از سیگنال ورودی،  ن یم it، i این رابطه که در

ی هستند که  سازهمسانضرایب    𝜆𝐹,𝐵,𝐸,𝑉تبدیل هیلبرت سیگنال ورودی هستند و   thxمتحرک واریانس و همپوشانی و  

معیار شباهت( است.  )ی تعیین معیار فاصله  بندخوشه دوم در    مؤثری  مؤلفه.  کنندیمنشانگر را به یک نسبت تبدیل    4هر  

سروکار داریم    یهای چندبعدبا داده  بیترتن یابهشود  ها انجام میی نشانگرچندبعدبندی در فضای  با توجه به اینکه خوشه 

ها  ی مجموعهشود. با توجه به این موضوع، استفاده از توابع فاصله ویژگی یا خصوصیت گفته می  که معموال  به هر بعدازآن،

بندی  از برای تعیین فاصله از روش معمول تعیین فاصله مربع اقلیدسی  و برای خوشه  در این مقالهاست. مطرح  نجایر اد

این الگوریتم به این صورت   است.  شدهاستفاده  (Lloyd’s Algorithm)  الگوریتم لویدمیانگین با استفاده از -روش کی  از

کند. سپس فاصله مشاهدات رو از  انتخاب می  هاخوشه مراکز    عنوانبهنقطه رو   k تصادفی  صورتبهکند که ابتدا  عمل می

کند. سپس با توجه فاصله را برای اختصاص دادن نقطه در آن خوشه انتخاب می  نیترکی نزدسنجد و  مرکز هر خوشه می

جدید دوباره    ی هانیانگیمشود. پس از محاسبه  در خوشه، میانگین جدید در هر خوشه محاسبه می  قرارگرفتهبه نقاط  

شود و نقاط در  د محاسبه میفاصله هر نقطه تا میانگین جدی   نیترکینزدو دوباره  شدهیبررسفاصله نقاط تا هر میانگین  

  شدهدادهنشان    5در رابطه    که SSE(c) یابد که تابع هدفگیرند. این کار تا زمانی ادامه میجدید قرار می  یهاخوشه 

 .کمینه شود

(5 ) 
SSE ሺ𝐶ሻ = ∑  

𝑘

𝑖=1

∑  

𝑥𝑗∈𝐶𝑖

∥∥𝑥𝑗 − 𝜇𝑖∥∥
2

 

ی بندخوشهکه در قبل اشاره شد    طورنیهمام است.    iی  میانگین خوشه   iµام و    jی  موقعیت نمونه   jxکه در این رابطه  

از چهار    اند عبارت  آنکه مختصات    شودیم ی سیگنال به دو گروه سیگنال و غیر سیگنال در فضای نشانگرها انجام  هانمونه 

تا مرکز    نمونه  ی هرفاصله، واریانس و همپوشانی( سیگنال ورودی و  STA/LTAپیشرو،    STA/LTAذکرشده )  نشانگر

در این مقاله . همچنین  شودیمها محاسبه  ربعدی نشانگ  4ها در فضای  مجموعه   یی فاصلهدسیاقلطبق معیار مربع    خوشه

 عملکرد الگوریتم مورد برسی شود. هاآنکه به کمک   شدهفیتعر( 7( و )6ی )رابطه شاخص آماری طبق  2

 
RTE =  TPE/TIE (6 ) 

RAE = APE/AIE, (7 ) 

 یانرژ AIEشده و داده  صیتشخ گنالیس یمجموع انرژ TPEو  یورود گنالیکل س یمعادل انرژ TIEکه در آن 
  ینرخ انرژ  بیبه ترت RAEو  RTEشده هستند؛ و داده  صیتشخ گنالیس یانرژ APEو  یورود گنالیمتوسط س

  گنالیشده به سداده صیتشخ گنالیمتوسط س یو نرخ انرژ یورود گنالیبه س گنالیشده به سداده صیتشخ گنالیس
 5که از  یعدد   گنالیس کی یلرزه رو گنالیس یبندخوشه  تمیمقاله در ابتدا الگور نی. در اشودیم فیتعر یورود
با آن جمع   دیسف  ینوفه بلیدس 5به نوفه  گنالیو به نسب س شدهلیمختلف تشک یها تیبا دامنه و قطب کریموجک ر

  یو همپوشان انسیرو، وارپس STA/LTA شرو،یپ STA/LTAنشانگر   4است.  اشده)الف( اجر-1شده، مطابق شکل 
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 .  اندشدهمیشده است تقسنشان داده 1خوشه که در شکل  2ها به آن نمونه  یشده و بر مبنامحاسبه گنالیس

 
 مانده(باقی) گنالیسی غیر خوشه، )پ( شده یی شناساسیگنال   (ب)، ورودی گنالی( سالف) :3 شکل

 

؛  نشان داده است  را  شدهاضافه و سیگنال ورودی که به آن نوفه    قرمز  بارنگرا    سیگنال ورودی بدن نوفه(  الف)  -1شکل    در

  شدهی سازهیشبی  هاداده شکل مشخص است برای    مطابق  دهد.را نشان می  شدهییشناساب( سیگنال  )  -1در شکل    و

به ترتیب   RAEو    RTEبرای این حالت    ؛ کهکامل توانسته محل سیگنال در زمان را شناسایی کند  طوربه الگوریتم    با یتقر

 . آمدهدستبه  1.1و  0.83برابر 

 ی ریگجهینت  3

  نگرها ی نشاحوضه ( در  K-Means)  میانگین-ی کی بند خوشه ی به روش  الرزهدر این مقاله الگوریتم تشخیص سیگنال  

 نینرخ ب  یعنی  ،آماری دیگردو شاخص    ،ایلرزه  گنالی س  صیتشخبرآورد کارایی الگوریتم    یبرامورد برسی قرار گرفت و  

  شده ییو شناسا  یاصل   یهاگنالیمتوسط س  یهای انرژ  نی( و نرخ بRTE)  شدهییو شناسا  ی اصل  یهاگنالیکل س  یانرژ

باشد   نوفهاز    ینیینرخ پا  یدارا  گنالیس  کهیهنگام   دهند ینشان م  یعدد  یهاشیاز آزما  یادیتعداد ز  .شودیمپیشنهاد  

 گنالیس  یحالت نرخ انرژ  نیبرخوردار است که در ا  ییو از دقت باال  کندیخوب عمل م  یلیخ  گنالیس  صی تشخ  تمیالگور

به  داده  صیتشخ  گنالیسمیانگین    یرژان  و نرخ(  ٪80)  0.8ود  حد  (RTA)ی  اصل  گنالیشده به سداده  صیتشخ شده 

 ه باشد فاز نو ینرخ متوسط یلرزه دارا  گنالیکه س یزمان نیهمچن .ردیگیقرار م 1.3تا  1در بازه  (RAE)ی اصل گنالیس

 گنال یس  یو نرخ انرژ  (٪90)  0.9حدود    تمیدقت الگورهم    نباشد   مشاهده قابلی  راحتبهو در حالتی که سیگنال از نوفه  

  گنال یشده به سداده  صیتشخ  گنال یس  نیانگیم  یو نرخ انرژ  0.9حدود    (RTA)  یاصل  گنال یشده به سداده  صیتشخ

 .است 1.5حدود  (RAE) یاصل
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