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تضعیف نوفه لرزهای همدوس با استفاده از
ترکیب روشهای تبدیل  Sتعمیمیافته و تجزیه
ُمد تجربی
فرید کریمی ،1امین روشندل کاهو *1و حمیدرضا سیاهکوهی
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 -1دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه شاهرود ،ایران
 -2موسسه ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت92/10/13 :

تاريخ پذيرش93/9/10 :

چكيده
دادههــاي لــرزهاي برداشــت شــده عموم ـاً بــا نوفــه همــراه هســتند .يکــي از مهمتريــن نوفههــا در عملیــات خشــکي ،نوفــه زمينغلــت
اســت .نوفــه زمينغلــت از گــروه نوفههــاي همــدوس بــوده و داراي ســرعت کمتــر ،فرکانــس پایینتــر و دامنــه قويتــری نســبت
بــه سيگنالهاســت و بــه دلیــل پاششــی بودنــش ،در دورافتهــاي نزديــک در اعمــاق کــم و در دورافتهــاي دورتــر در اعمــاق زيــاد،
ســیگنالهای بازتابــی را در يــک منطقــه بادبزنــي شــکل میپوشــاند .روشهــاي متعــددي بــراي تضعيــف ایــن نوفــه وجــود دارد کــه
متداولتريــن آنهــا ،اســتفاده از فيلترهــاي فرکانســي يــک بعــدی ،دو بعــدي و فیلترهــای ســرعتی اســت .در ایــن مقالــه از روش فیلتــر
کــردن جدیــدی بــا اســتفاده از ترکیــب تبدیــل  Sتعمیمیافتــه و تجزیــه ُمــد تجربــی بــرای تضعیــف نوفــه همــدوس زمیــن غلــت
اســتفاده شــده اســت .بدیــن ترتیــب کــه داده لــرزهای از حــوزه  t-xبــا اســتفاده از تبدیــل  Sتعمیمیافتــه بــه حــوزه  t-f-xانتقــال داده

میشــود .ســپس در ایــن حــوزه تجزیــه ُمــد تجربــی در راســتای مــکان بــرای یــک زمــان و فرکانــس خــاص اعمــال میگــردد .بــرای
تضعیــف نوفــه همــدوس زمینغلــت ،اولیــن تابــع ُمــد ذاتــی کــه مربــوط بــه محــدوده عــدد مــوج بــاال یــا رویدادهــای لــرزهای همــدوس

بــا شــیب تنــد هســتند ،حــذف میگــردد و ســپس بــا اســتفاده از معکــوس تجزیــه ُمــد تجربــی و تبدیــل معکــوس  Sدادههــا بــه حــوزه
 t-xمنتقــل میشــوند کــه نوفــه زمینغلــت آن تضعیــف شــده اســت .کارآیــی ایــن روش بــر روی دادههــای لــرزهای واقعــی مــورد

بررســی قــرار گرفتــه اســت و بــا روش تجزیــه ُمــد تجربــی در حــوزه  f-xمقایســه گردیــده اســت .نتایــج ،برتــری روش معرفــی شــده در
ایــن مقالــه را نشــان میدهــد.

كلمات كليدي :نوفه همدوس ،نوفه زمینغلت ،تبدیل  Sتعمیمیافته ،تجزیه ُمد تجربی و داده لرزهای

حــدي تحــت تأثيــر قــرار ميدهــد كــه اســتفاده از آن

مقدمه

حضــور نوفــه در هنــگام برداشــت داده لــرزهاي
اجتنابناپذيــر بــوده و در برخــي مــوارد ســيگنال را تــا
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

roshandel@shahroodut.ac.ir

بــدون انجــام پــردازش غیرممکــن اســت .لــذا مرحلــه
تضعيــف نوفــه همــواره از اصلیتریــن مراحــل پــردازش

بــه شــمار میآیــد .نوفــه زمینغلــت 1دســته مهمــی از
نوفههــای همــدوس همــراه دادههــای لــرزهای خشــکی
1. Ground-roll Noise

تضعیف نوفه لرزهای همدوس...
میباشند که دارای فرکانس پایین ،دامنه باال و سرعت کمی

میباشند [ .]1این امواج پاششی بوده و رویدادهای بازتابی
را میپوشانند و باعث افت کیفیت دادههای لرزهای میشوند

[ .]2بهدلیل پاششی بودن امواج زمینغلت ،این امواج
بهصورت بادبزن در رکورد چشمه مشترک مشاهده میشوند
و رویدادهای بازتابی کم عمق را در دورافتهای نزدیک و
رویدادهای عمیق را در دورافتهای دور میپوشانند [.]3

اگر نوفههای زمینغلت تضعیف نشوند ،مانعی برای تهیه
تصویر مناسبی از الیههای زیر سطحی خواهند بود.
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روش ،ســیگنال بــه یــک ســری موجهــای نوســانی بــا

میانگیــن صفــر تجزیــه میگــردد.

در ایــن مقالــه بــر اســاس ایــده معرفــی شــده توســط

بــکارا و وندربــان در ســال  2009میــادی [ ]13و هــن-

پنــگ و همــکاران در ســال  2011میــادی [ ]15نوفــه
زمینغلــت از رکــورد چشــمه مشــترک لــرزهای تضعیــف
میشــوند .بــکارا و وندربــان ابتــدا دادههــا را بــا اســتفاده

از تبدیــل فوریــه بــه حــوزه  f-xمنتقــل نمودنــد و ســپس

بــا اعمــال تجزیــه مــد تجربــی و حــذف اولیــن تابــع مــد

تاکنــون روشهــای مختلفــی بــرای تضعیــف نوفــه

ذاتــی ،نوفههــای همــدوس و ناهمــدوس را از روی دادهی

متــداول بــا اســتفاده از ابــزاری کــه خاصیــت ناپایــا بــودن

امــواج لــرزهای دارای محتــوای فرکانســی متغیــر بــا زمــان

زمینغلــت ارائــه شــده اســت .بســیاری از روشهــای
دادههــای لــرزهای را در نظــر نمیگرفتنــد نظیــر فیلتــر

 ،f-kتجزیــه مقادیــر تکیــن ،فیلتــر وینــر و تبدیــل رادون،
نوفههــای زمینغلــت دادههــای لــرزهای را تضعیــف

مینمودنــد [ .]9-4بــه منظــور بهبــود نتایــج ،روشهایــی
مبتنــی بــر تبدیــل هــای زمــان فرکانــس معرفــی شــدند

کــه خاصیــت ناپایــا بــودن دادههــای لــرزهای را در نظــر
میگرفتنــد .بــه همیــن منظــور بــا اســتفاده از تبدیــل

موجــک [ ]10و تبدیــل کرولــت نوفــه زمینغلــت را از

دادههــای لــرزهای تضعیــف نمودنــد .یارهــام و همــکاران
از تبدیــل کرولــت [ ]11بــه منظــور تضعیــف امــواج

زمینغلــت اســتفاده نمودنــد .عســکری و ســیاهکوهی
بــا توجــه بــه تفــاوت بیــن امــواج ســطحی و امــواج

بازتابــی در حــوزه  ،f-kبــا اســتفاده از ترکیــب تبدیــل

لــرزهای بازتابــی حــذف کردنــد [ .]13از آنجاییکــه

میباشــند ،تبدیــل فوریــه و حــوزه  f-xبــرای تجزیــه و
تحلیــل ایــن ســیگنالها چنــدان مناســب نمیباشــد.
لــذا هــن -پنــگ و همــکاران ایــده اســتفاده از تبدیــل

زمــان – فرکانــس را بــه جــای تبدیــل فوریــه مطــرح

نمودنــد [ .]15بهعبــارت دیگــر فرآینــد تجزیــه مــد
تجربــی و حــذف اولیــن تابــع مــد ذاتــی در حــوزه

t-f-x

بــر روی داده اعمــال میگــردد .یکــی از

تبدیلهــای زمــان– فرکانــس متــداول کــه امــروزه

کاربــرد وســیعی در لرزهشناســی دارد ،تبدیــل  Sو

انــواع بهبــود یافتــه آن میباشــد .در ایــن مقالــه بــه
منظــور بررســی کارایــی روش معرفــی شــده ،نتایــج آن

بــا روش بــکارا و وندربــان [ ]13مقایســه شــده اســت.

 Sو تبدیــل  x-f-kتوانســتند امــواج ســطحی را تضعیــف

تبدیل  Sتعمیمیافته

میــادی بــا اســتفاده از تجزیــه ُمــد تجربــی در حــوزه

میشــود [.]16

نماینــد [ .]12بــکارا و وندربــان نیــز در ســال 2009

 ،f-xنوفههــای زمینغلــت را از دادههــای لــرزهای

تضعیــف نمودنــد [.]13

تجزیــه ُمــد تجربــی [ ]14بــه منظــور تجزیــه ســیگنال

بــا یــک هــدف فضایــی و بــرای تحلیــل کــردن دادههــای
غیرخطــی و ناپایــا ابــداع شــد .در ایــن روش بــر اســاس

فرآینــدی موســوم بــه غربــال کــردن ،توابــع ُمــد
ذاتــی ( )IMFsبهدســت میآینــد .در واقــع در ایــن

تبدیــل  Sیــک ســیگنال ( x(tبــا رابطــه ( )1نشــان داده

()1

=

یکی از مزیتهای تبدیل  Sنسبت به تبدیل فوریه زمان
کوتاه ،این است که انحراف معیار  σتابعی از فرکانس

است که بهصورت رابطه  2تعریف میشود.

()2

f
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بهمنظــور افزایــش قــدرت تفکیــک زمانــی و فرکانســی
بــرای فرکانسهــای بــاال و پاییــن ،تبدیلهــای

S

شــامل ُمدهــاي ذاتــی نوســانی ســاده متفاوتــی اســت .هــر

ُمــد ذاتــی یــک نوســان ســاده اســت کــه تعــداد نقــاط

تعمیمیافتـهای معرفــی شــدند کــه هــر کــدام بــا اســتفاده

بيشــينه و كمينــه و نقــاط صفــر آنهــا برابــر اســت [.]14

قــدرت تفکیــک را در راســتای زمــان و فرکانــس افزایــش

ذاتــی باشــد .ایــن ُمدهــاي نوســانی را بــا توابــع ُمــد ذاتــی

از یــک پارامتــر اضافــه نســبت بــه تبدیــل  Sمتــداول،
دادنــد .در ایــن تبدیــل  Sتعمیــم یافتــهای کــه در ایــن
مقالــه از آن اســتفاده میشــود ،پارامتــر اضافــی  δدر

تعریــف انحــراف معیــار اســتفاده میشــود و رابطــه 2

بهصــورت رابطــه  3تغییــر میکنــد [.]17
()3

بنابرایــن تبدیــل  Sتعمیمیافتــه بهصــورت رابطــه ()4

خواهــد بــود.

( )IMFنشــان میدهنــد کــه بــه صــورت زیــر تعریــف

مــی شــوند:

 -1در تمــام مجموعــه داده ،تعــداد اکســترممها و تعــداد

عبــور از صفــر بایــد بــا هــم برابــر و یــا حداکثــر یــک
واحــد اختــاف داشــته باشــند.

 -2در هــر نقطــه ،مقــدار میانگیــن پــوش تعریــف شــده
توســط بیشــینههای محلــی و پــوش تعریــف شــده

توســط کمینههــای محلــی بایــد صفــر باشــد .بــه عبــارت

دیگــر یــک  IMFبایــد تابعــی متقــارن حــول صفــر باشــد.

()4
اگر در رابطه ،3

δ

کوچک باشد ،پنجره گوسی پهنتر

میشود .بنابراین وضوح فرکانسی در فرکانسهای باال
کاهش مییابد .اگر

δ

بزرگ باشد ،پنجره گوسی باریکتر

میشود که نتیجه آن کاهش وضوح زمانی در فرکانسهای
پایین میباشد .بنابراین مقدار پارامتر

δ

باید به گونهای

انتخاب شود که قدرت تفکیک مناسبی در صفحه نمایش
زمان  -فرکانس بدست آید .تغییرات پهنای تابع پنجره با
مقادیر

یــک داده ممکــن اســت در یــک زمــان داراي چندیــن ُمــد

δ

به ازای فرکانس

Hz

 25در شکل  1نشان داده

شده است .در این مقاله تغییرات پارامتر

بهصورت رابطه  5استفاده شده است [.]17

δ

با فرکانس

()5

بــر پایــه دو شــرط فــوق ،فرآینــد غربــال کــردن بــرای
محاســبه  IMFهــای یــک ســیگنال بهصــورت زیــر

اســتفاده میشــود [:]14

 -1تعیین نقاط بیشینه و کمینه محلی سیگنال (.x (t

 -2بهدســت آوردن پــوش باالیــی و پایینــی ســیگنال
( x (tبــا اســتفاده از بــرازش نقــاط بیشــینه و کمینــه
محلــی بــه روش اســپالین مکعبــی

1

.

 -3محاســبه میانگیــن پــوش بــاال و پاییــن داده بــا نــام
(.m1 (t

 -4محاســبه اختــاف میــان داده و میانگیــن پــوش بــاال و

پاییــن مطابــق رابطــه (.)6

که  αشیب خط است و مثبت در نظر گرفته میشود .برای

()6

سیگنال مصنوعی ناپایا با موجکهای ریکر با فرکانسهای

نشــان میدهــد .چنانچــه ( h1(tدارای دو شــرط مربــوط

نشان دادن ویژگیهای این تبدیل S ،تعمیمیافته روی یک

 35 ،25و  45هرتز تولید شد و طیف دامنه تبدیل

S

متداول و تعمیمیافته آن با یکدیگر مقایسه گردید که در

شکل  2نشان داده شده است.
تجزیه مد تجربی

اســاس نظریــۀ تجزیــه ُمــد تجربــی را یــک فرضیــه ســاده
تشــکیل میدهــد .مطابــق ایــن فرضیــه هــر دادهاي،

مراحــل  1تــا  4یــک تکــرار از فرآینــد غربــال کــردن را

بــه توابــع ُمــد ذاتــی باشــد ،بهعنــوان یــک تابــع مــد
ذاتــی ســیگنال در نظــر گرفتــه میشــود و فرآینــد

غربــال کــردن متوقــف میشــود .امــا چنانچــه ( h1(tدارای
دو شــرط مذکــور نباشــد ،بایســتی مراحــل  1تــا  4بــر
روی ( h1(tتکــرار شــد تــا شــرطهای مذکــور در آن وجــود

داشــته باشــد.

Spline

1. Cubic
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دامنه نرمال شده
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شکل  -2سیگنال مصنوعی با صفحه زمان -فرکانس الف) سیگنال ناپایا مصنوعی موجک ریکر با فرکانسهای 25ا 35،و 45 Hz؛
ب) نمودار صفحه زمان -فرکانس تبدیل  Sاستاندارد مربوط به ج) نمودار صفحه زمان -فرکانس تبدیل  Sتعمیم یافته مربوط به شکل2
(الف).

 -5محاسبه باقیمانده مطابق رابطه (.)7

داد:

 -6چنانچــه باقیمانــده دارای حداقــل دو اکســترمم

در شــکل  3نمــودار گردشــی تجزیــه یــک ســیگنال بــه

()7

باشــد ،مراحــل  1تــا  5تکــرار میشــود و در غیــر ایــن

صــورت الگوریتــم متوقــف میشــود و آخریــن باقیمانــده
بهعنــوان باقیمانــده ســیگنال اولیــه در نظــر گرفتــه
میشــود.

بنابرایــن یــک ســیگنال ماننــد ()tا xرا میتــوان پــس از
تجزیــه بــه ُمدهــای تجربــی بهصــورت رابطــه  8نمایــش

()8

ُمدهــای تجربــی آن نشــان داده شــده اســت.
روش کار

در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از ترکیــب تبدیــل  Sتعمیمیافتــه

و تجزیــه ُمــد تجربــی ،نوفـ ه همــدوس زمینغلــت از رکــورد
چشــمه مشــترک لــرزهای تضعیف میگــردد.
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()tا= xا()tاr 0
j=1

()tاx

()tا= ri-1ا()tاh 0
j=1

ا= i+1اiا

ا= j+1اjا

()tاmj-1
()tاmj-1ا)t(-ا= hj-1ا()tاh j

آيا حداقل  2نقطه
اكسترممها دارد؟

ا()tا-imf iا()tا= ri-1ا()tاr i

()tا= hjا()tاimf i

شکل  -3نمودار گردشی تجزیه یک سیگنال به ُمدهای تجربی (تعمیم یافته از [)]14

در رکــورد چشــمه مشــترک ،نوفــه زمینغلــت بهدلیــل

 Sتعمیمیافتــه بــه حــوزه  t-f-xانتقــال داده میشــود .در

عــدد مــوج بــاال دارد .از آنجاییکــه اولیــن تابــع ُمــد

تضعیــف نوفــه زمینغلــت ،تضعیــف نمــود .بــرای ایــن

ســرعت کــم بــا شــیب تنــد ،ســهم بزرگــی در انــرژی

ذاتــی در تجزیــه ُمــد تجربــی دارای مؤلفههــای بــا
نوســانات زیــاد میباشــد ،میتــوان انتظــار داشــت کــه
مؤلفههــای فرکانــس بــاال مربــوط بــه یــک ســیگنال

زمانــی یــا مؤلفههــای عــدد مــوج بــاال در یــک ســیگنال
مکانــی در ایــن تابــع ُمــد ذاتــی قــرار گیرنــد .بــکارا و

وندربــان در ســال  2009بــا اعمــال تجزیــه ُمــد تجربی در
حــوزه  f-xدر راســتای مــکان ،بــا حــذف اولیــن تابــع ُمــد

ذاتــی توانســتند نوفههــای زمینغلــت را در دادههــای
لــرزهای تضعیــف نماینــد [ .]13امــا میتــوان بهدلیــل

ناپایــا بــودن دادههــای لــرزهای ،بهجــای تبدیــل فوریــه

از تبدیلهــای زمــان -فرکانــس اســتفاده نمــود و نتایــج

را بهبــود بخشــید.

ابتــدا بــه منظــور انجــام محاســبات ســریع ،الزم اســت کــه
رکــورد چشــمه مشــترک در راســتای زمانــی ،پنجــرهای
شــوند .ســپس ،پنجــره مــورد نظــر بــا اســتفاده از تبدیــل

مرحلــه بعــد بایســتی مؤلفههــای عــدد مــوج بــاال را بــرای

منظــور تجزیــه ُمــد تجربــی در حــوزه  t-f-xدر راســتای
محــور مــکان اعمــال میگــردد .بــا حــذف اولیــن تابــع

ُمــد ذاتــی مؤلفههــای عــدد مــوج بــاال کــه غالبــا مربــوط

بــه امــواج زمینغلــت میباشــند ،تضعیــف میشــوند.
البتــه الزم بهذکــر اســت کــه بهدلیــل اینکــه دادههــا

در حــوزه  t-f-xحالــت مختلــط دارنــد ،لــذا مراحــل فــوق
بایســتی بهصــورت جداگانــه بــر روی مؤلفههــای حقیقــی

و موهومــی انجــام شــوند .ســپس بــا جمــع توابــع ُمــد
ذاتــی باقیمانــده در حــوزه  ،t-f-xمؤلفههــای حقیقــی و
موهومــی جدیــدی بهدســت میآینــد .بــا برگــردان ایــن

مؤلفههــا بــا اســتفاده از تبدیــل  Sمعکــوس بــه حــوزه
 ،t-xرکــورد چشــمه مشــترک لــرزهای نوفــهزدا شــده

بهدســت میآیــد .نمــودار گردشــی ایــن روش در شــکل
 4نشــان داده شــده اســت.
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t-x

t-f-x

شکل -4نمودار گردشی تضعیف نوفه تصادفی با استفاده از ترکیب تبدیل زمان -فرکانس و تجزیه ُمد تجربی

بــه منظــور بررســی عملکــرد ایــن روش ،رکــورد چشــمه

بــا یکدیگــر مقایســه گردیــد .اولیــن ردلــرزه از ناحی ـهای

نمونهبــرداری مکانــی  50 mو  1000نمونــه زمانــی

باشــد و عملکــرد دو روش بــر روی تضعیــف آن و تاثیــر

مشــترک واقعــی کــه دارای  52ردلــرزه و فاصلــه

در هــر ردلــرزه بــا فاصلــه نمونهبــرداری زمانــی 2 ms

انتخــاب گردیــد کــه نوفــه زمینغلــت وجــود داشــته
آنهــا بــر روی ســیگنال مــورد بررســی قــرار گیــرد .بــه

انتخــاب گردیــد کــه در شــکل  5نشــان داده شــده اســت.

همینمنظــور ردلــرزه  12انتخــاب شــد .ردلــرزه دو کــه

بــکارا و وندربــان بــر روی ایــن رکــورد واقعــی اعمــال

زمینغلتــی وجــود نداشــته باشــد تــا اثــر هــر دو الگوریتــم

الگوریتــم نشــان داده شــده در ایــن مقالــه و الگوریتــم

گردیــد .نتایــج حاصــل شــده از هــر دو روش در شــکل 6

ردلــرزه  50میباشــد ،از ناحیــهای میباشــد کــه نوفــه
بــر روی ســیگنال مــورد بررســی قــرار گیــرد .از مقایســه

نشــان داده شــده اســت .همچنیــن اختــاف میــان رکــورد

طیــف دامنــه ایــن دو ردلــرزه میتــوان مشــاهده نمــود

داده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود،

روش تبدیــل  Sتعمیمیافتــه عملکــرد بهتــری نســبت

واقعــی و رکــورد نتیجــه نیــز در ایــن شــکل نمایــش
روش تبدیــل  Sتعمیمیافتــه نســبت بــه تبدیــل فوریــه

نوفــه زمینغلــت بیشــتری را تضعیــف نمــوده اســت

و همچنیــن آســیب کمتــری بــه رویدادهــای لــرزهای
وارد نمــوده اســت .بــه منظــور بررســی بیشــتر ،طیــف

دامنــه دو ردلــرزه از رکــورد لــرزهای واقعــی محاســبه و

کــه در محــدوده فرکانســی مربــوط بــه نوفهزمینغلــت،
بــه تبدیــل فوریــه دارد و نوفــه زمینغلــت بیشــتری را

تضعیــف نمــوده اســت .همچنیــن تاثیــر مخــرب الگوریتــم
بــر روی طیــف دامنــه و شــکل مــوج مربــوط بــه ســیگنال

در روش تبدیــل فوریــه بیشــتر از تبدیــل  Sتعمیــمیافتــه
میباشــد.
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شکل  -6نتایج نوفهزدایی با استفاده از الف) الگوریتم ترکیب تبدیل فوریه و حذف اولین تابع ُمد ذاتی؛ ب) الگوریتم ترکیب تبدیل S
تعمیمیافته و حذف اولین تابع ُمد ذاتی؛ ج) اختالف میان رکورد واقعی حاوی نوفه با نتیجه (الف) و د) اختالف میان رکورد واقعی حاوی
نوفه با نتیجه (ب) .

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه ،تضعیــف نوفــه زمینغلــت بــا اســتفاده از
ترکیــب تبدیــل  Sتعمیمیافتــه و تجزیــه ُمــد تجربــی بــا

حــذف اولیــن  IMFدر دو حــوزه تبدیــل  Sتعمیمیافتــه
و فوریــه انجــام شــده اســت .بــر اســاس خاصیــت محتــوای
فرکانســی متغیــر بــا زمــان دادههــای لــرزهای ،مــی تــوان

انتظــار داشــت کــه بهدلیــل فوریــه که ابــزار مناســبی برای
اینگونــه ســیگنالها نمیباشــد ،عملکــرد مناســبی در

مقابــل تبدیلهــای زمــان– فرکانــس کــه ابــزار مناســب
تحلیــل ســیگنالهای ناپایــا میباشــد ،نداشــته باشــد.

نتایــج حاصــل شــده نیــز نشــان میدهــد کــه اعمــال
تجزیــه مــد تجربــی و حــذف اولیــن  IMFدر حــوزه

t-f-x

نســبت بــه  f-xبــرای تضعیــف نوفــه زمینغلــت در
رکــورد چشــمه مشــترک لــرزهای عملکــرد بهتــری داشــته
و همچنیــن آســیب کمتــری بــه رویدادهــای بازتابــی وارد

نمــوده اســت.

...تضعیف نوفه لرزهای همدوس

23

 امــا بــا توجــه بــه آســیبی کــه بــه رویدادهــای بازتابی،دارد

حفــظ بهتــر ســیگنالهای بازتابــی توســط روش حــوزه

اســتفاده از تبدیــل زمــان– فرکانــس کــه زمــان بیشــتری

 البتــه الزم بــه ذکــر.حــوزه فرکانــس قابــل مشــاهده اســت

،میرســاند و نوفــه همــدوس کمتــری تضعیــف میکنــد
. بــه آن ترجیــح داده میشــود،بــرای اجــرا نیــاز دارد

 هــم در حــوزه زمــان و هــم درf-x  نســبت بــه حــوزهt-f-x
اســت کــه اســتفاده از تبدیــل فوریــه زمــان کمتــری نیــاز
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