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افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده
لرزهای با استفاده از روش خودراهانداز
صیام صفایی ،امین روشندل کاهو* و فرید کریمی
دانشکده معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،سمنان ،ايران
تاريخ دريافت92/11/3 :

تاريخ پذيرش93/9/10 :

چكيده

امــروزه روش شــباهت بــرای تخمیــن ســرعت بــه کار گرفتــه میشــود کــه بــر مبنــای جمــع نمونههــا در پنجــره

تحلیــل ســرعت اســتوار اســت .طیــف ســرعت حاصــل از ایــن روش در مــورد رویدادهــای بازتابــی عمیــق و در مــواردی

کــه دورافــت برداشــت دادههــا کــم میباشــد ،دارای قــدرت تفکیــک پاییــن اســت .افزایــش قــدرت تفکیــک در محاســبه
شــباهت ســبب میشــود کــه دقــت تخمیــن ســرعت تصحیــح بــرون رانــد نرمــال و برانبــارش بهبــود یابــد .در ایــن مقالــه
روش آمــاری خودراهانــداز بــرای افزایــش قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت معرفــی شــده اســت .در روش شــباهت ،چنانچــه

ســرعت انتخــاب شــده بــرای پنجــره تحلیــل دارای تفــاوت کمــی نســبت بــه ســرعت واقعــی باشــد ،ردلرزههــای درون

پنجــره بــه طــور کامــل افقــی نمیشــوند ،امــا بــا ایــن حــال بــه دلیــل اختــاف زمانــی بســیار انــدک ردلرزههــای مجــاور،
مقــدار شــباهت محاســبه شــده بــرای ایــن حالــت نیــز ،بــه مقــدار شــباهت مربــوط بــه ســرعت واقعــی نزدیــک اســت و

باعــث پهنشــدگی قلــه طیــف ســرعت حــول ســرعت و زمــان دقیــق میشــود .چنانچــه ســرعت پنجــره تحلیــل متفــاوت
از ســرعت صحیــح انتخــاب شــود ،روش خودراهانــداز بــا جابجایــی ردلرزههــا درون پنجــره تحلیــل ،اختــاف زمانــی بیــن

دو ردلــرزه مجــاور را افزایــش میدهــد .بــا تعریــف یــک معیــار جدیدتــر بــرای محاســبه میــزان شــباهت ،ایــن فرآینــد

در بــرآورد ســرعت صحیــح مفیــد میباشــد و باعــث افزایــش دقــت و قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت میگــردد .کارآیــی
روش تحلیــل ســرعت خودراهانــداز بــر روی دادههــای لــرزهای مصنوعــی و واقعــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نتایــج آن

بــا روش متــداول شــباهت مقایســه گردیــد .نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت حاصــل
از روش خودراهانــداز بــه مراتــب باالتــر از نتیجــه حاصــل از روش متــداول شــباهت اســت.

كلمات كليدي :تحلیل سرعت ،قدرت تفکیک ،طیف سرعت ،شباهت ،روش خودراهانداز

میتوانــد در شناســایی جنــس و پارامترهــای پتروفیزیکــی

مقدمه

یکــی از اطالعــات بــا ارزشــی کــه از روشــهای لرزهنــگاری
حاصــل ميشــود ،ســرعت الیههــای زمیــن میباشــد کــه
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مرحلــه پــردازش دادههــاي لــرزهاي بازتابــي بــا اســتفاده
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و برانبــارش دادههــای لــرزهای میباشــد و ســرعت

شــباهت متــداول ،روشــی ارائــه کردنــد کــه کشــیدگی

در واقــع تحليــل ســرعت ،ابــزار قدرتمنــدي بــراي

( )2002نیــز بــا کمــک انتخــاب همبســتگیهای خــاص،

ریشــه میانگیــن مجمــوع مربعــات را تعییــن مینمایــد.
تشــخيص بازتابهــاي اوليــه و تعييــن ســرعت .برانبــارش

طیــف ســرعت را کاهــش داد [ .]8ســلیس و الرنــر
قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت را افزایــش دادنــد [.]9

دادههــاي لــرزهاي ميباشــد [ .]1بنابرایــن دقــت بیشــتر

روش خودراهانــداز یــک روش آمــاری میباشــد کــه

و ســایر مراحــل پــردازش و تفســیر تاثیــر میگــذارد.

فاصلــه اطمینــان را بــه وســیله نمونهبــرداری تصادفــی

در ایــن مرحلــه بــه طــور مســتقیم بــر مقطــع برانبــارش

مشــخصات آمــاری دادههــا نظیــر میانگیــن ،واریانــس و

روشهــای گوناگونــی بــرای تحلیــل ســرعت معرفــی

بــرآورد میکنــد [ .]10در روش محاســبه همدوســی بــر

انتخــاب بيشــينه همدوســي از طیــف ســرعت بدســت آمده،

پنجــره تحلیــل دارای تفــاوت کمــی نســبت بــه ســرعت

دامنههــا ،همبســتگی عرضــی دامنــه و همبســتگی انــرژی

افقــی نمیشــوند ،امــا بــا این حــال به واســطه اختــاف زمانی

همدوســي اســت [ 2و  .]3روش تحلیــل ســرعت مذکــور کــه

شــده بــرای ایــن حالــت نیــز ،بــه مقــدار شــباهت مربــوط به

دیکــس 1و فــرض هذلولــی بــودن زمــان ســیرهای مربــوط به

طیــف ســرعت حــول ســرعت و زمــان دقیــق میشــود .بــرای

شــدهاند .بــه طــور كلــي اســاس اكثــر ایــن روشهــا بــر
میباشــد .از جملــه ایــن روش هــا میتــوان بــه برانبــارش

اشــاره کــرد [ .]2شــباهت يكــي از معيارهــاي اندازهگيــري

یــک روش متــداول میباشــد ،بــه دلیــل اســتفاده از تقریــب
یــک نقطــه میانــی مشــترک ،دارای معایبی میباشــد کــه از آن

جملــه میتــوان بــه قــدرت تفکیــک پاییــن آن در رویدادهای
بازتابــی عمیــق ،ســرعت بــاال ،دارای دورافــت کــم ،فولــد

مبنــای شــباهت ،چنانچــه ســرعت انتخــاب شــده بــرای
واقعــی باشــد ،ردلرزههــای درون پنجــره بــه طــور کامــل

بســیار انــدک ردلرزههــای مجــاور ،مقــدار شــباهت محاســبه
ســرعت واقعــی نزدیــک اســت و باعــث پهنشــدگی قلــه
افزایــش قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت میتــوان از خاصیت

نمونهبــرداری مجــدد روش خودراهانــداز و بــا اســتفاده
از ضریبــی کــه بــه چیــدن تصادفــی ردلرزههــا در پنجــره

پاییــن و نوفــه بــاال اشــاره نمــود .تالشهــای مختلفــی بــرای

تحلیــل ســرعت حســاس میباشــد ،بهــره گرفــت .چیــدن

معرفــی شــدهاند .بیونــدی و کاســتوف در ســال  1989بــا

مجــاور میگــردد .لــذا معیــاری که بــه اختــاف زمانــی ردلرزهها

رفــع ایــن مشــکل و افزایــش قــدرت تفکیــک طیف ســرعت
اســتفاده از مقادیــر ویــژه ]4[ 2و كــي و اسميتســون در ســال

 1990بــر اســاس محاســبة ماتريــس كوواريانــس پنجــره

تصادفــی ردلرزههــا باعــث افزایــش اختــاف زمانــی دو ردلــرزه

حســاس باشــد ،در مــورد اخیــر میتوانــد ،ســرعت صحیــح را از
ناصحیــح بیشــتر مشــخص نمایــد .بــرای افزایــش بیشــتر

تحليــل ســرعت و مقاديــر ويــژه آن [ ،]5قــدرت تفكيــك

قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت میتــوان روش خودراهانــداز

الگوریتــم خودراهانــداز بــه منظــور افزایــش دقــت و قــدرت

ایــن الگوریتــم احتمــال تضعیــف بازتابندههــای ضعیــف و بــا

طيــف ســرعت را افزايــش دادنــد ســاچی در ســال  1998از
تفکیــک در طیــف ســرعت اســتفاده نمــود [ .]6ایــن روش

بــرای افزایــش کیفیــت طیف ســرعت ،نیاز بــه تعــداد زیادی
از خروجــی روش خودراهانــداز و محاســبات ســنگین مقادیــر
ویــژه دارد کــه کاربــرد آن را تــا حــد زیــادی محــدود کــرده

اســت .روشــندل و همــکاران در ســال  1387خورشــيدي

بــا اســتفاده از تجزیــه مقادیــر تکیــن 3در پنجــره تحلیــل
ســرعت و ضــرب نســبت مقــدار ویــژه اول بــه مقــدار ویــژه

دوم ،گســتردگی طیــف ســرعت را در روش شــباهت کاهــش

دادنــد [ .]7لیــو و هیــل ( )2012بــا وزندار کــردن مقادیر

را چندیــن بــار اســتفاده نمــود .البته در اســتفاده چندبــاره از

انحنــای بیشــتر وجــود دارد .ایــن روش در عیــن افزایــش قــدرت

تفکیــک طیف ســرعت ،از محاســبات ســاده و ســریعی برخــوردار
اســت کــه یکــی از نقــاط قــوت ایــن روش محســوب میشــود.
آنالیز سرعت

مطابــق تقریــب دیکــس ،منحنــی زمــان ســیر یــک

رویــداد بازتابــی در رکــورد نقطــه میانــی مشــترک
1. Dix
2. Eigen Values
3. Singular Values
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بهصــورت یــک هذلولــی مشــاهده میشــود .معادلــه ایــن

واقعــی ،رویــداد بازتابــی دچــار بیشتصحیــح 1خواهــد شــد

(t (x

()1
کــه ( t (xزمــان ســیر دوطرفــه در دورافــت  xبــرای هــر بازتابنده

شــود ،رویــداد بازتابــی دچــار زیرتصحیــح 2خواهــد شــد .در

بــا ســرعت برانبــارش  Vstackو زمــان دورافــت صفر ( )t0میباشــد.

کامــا بــه صــورت افقــی تبدیــل نخواهــد شــد .ایــن ســه

هذلولــی بــه صــورت رابطــه  1میباشــد []2

در روش تحلیــل ســرعت بــر مبنــای محاســبه شــباهت
بــه ازای زمانهــای دورافــت صفــر و ســرعت برانبــارش
متعــدد ،هذلولیهــای زمــان ســیر مختلفــی حاصــل
ميشــود .بهتریــن ســرعت برانبــارش و زمــان دورافــت

صفــر مربــوط بــه آن هذلولــی میباشــد کــه بهتریــن

بــرازش یــا بیشــترین مقــدار شــباهت را دارا باشــد .مقــدار
شــباهت درون پنجــره تحلیــل ســرعت حــول هذلولــی

مذکــور ،مطابــق رابطــه  2محاســبه میگــردد [.]3
()2

S

کــه  Sشــباهت N ،تعــداد ردلرزههــای رکــورد نقطــه میانــی
مشــترک d (τ,xi( ،دامنــه ردلــرزه در دورافــت  xiو زمــان τ

و  λبرابــر طــول پنجــره تحلیــل ســرعت میباشــد .طــول

پنجــره معمــوال حــدود  1/5برابــر طــول زمانــی موجــک

در نظــر گرفتــه میشــود [ .]2در تحلیــل ســرعت بــا
اســتفاده از روش طیــف ســرعت بــه ازای هرســرعت و زمــان

دورافــت صفــر ،بــه کمــک رابطــه  2یــک مقــدار بیــن صفــر

و یــک محاســبه میگــردد ،هرچــه مقــدار اختصــاص داده
شــده بــه ازای ســرعت و زمــان دورافــت صفــر بــه مقــدار

یــک نزدیکتــر باشــد ،نشــاندهنده احتمــال بیشــتر

وجــود الیــه بــا ســرعت و زمــان دورافــت صفــر مذکــور

میباشــد .بــرای تســهیل پــردازش ،نمودارهــای پربنــدی

بــر مقادیــر شــباهت محاســبه شــده رســم میشــود .ایــن
مقادیــر بــر روی یــک نمــودار کــه محــور عمــودی آن نشــان

دهنــده زمانهــای دور افــت صفــر و محــور افقــی مربــوط

بــه ســرعتهای مختلــف میباشــد ،نمایــش داده میشــود.
چنانکــه در تحلیــل ســرعت بــرای یــک بازتابنــده ،ســرعت
واقعــی در نظــر گرفتــه شــود ،رویــداد بازتابــی هذلولــی بعــد

از اعمــال تصحیــح برونرانــد نرمــال در رکــورد نقطــه میانــی
مشــترک .بــه صــورت رویــداد بازتابــی افقــی تبدیــل

میشــود .در صــورت اختصــاص ســرعت کمتــر از ســرعت

و در حالتــی کــه ســرعت بیشــتر از ســرعت واقعــی انتخــاب
واقــع در ایــن دو حالــت ،رویــداد بازتابــی پــس از تصحیــح
حالــت در شــکل  1نشــان داده شــده اســت .در شــکل

( –1الــف) یــک رویــداد بازتابــی بــا ســرعت 800 m/s

نشــان داده شــده اســت .در شــکلهای ( –1ب) تا ( – 1د)

بهترتیــب پنجرههــای تحلیــل ســرعت بــرای ســه ســرعت

 800 ،790و  810 m/sدر زمــان دورافــت صفــر 0/5 s ،نشــان
داده شــده اســت .مشــکل بیشتصحیــح و زیرتصحیــح در دو
شــکل – 1ب و -1د به دلیل انتخاب نادرســت ســرعت مشــاهده

میشــود .چنانچــه ســرعت نادرســت ،اختــاف چندانــی بــا
ســرعت واقعــی نداشــته باشــد ،مقدار شــباهت محاســبه شــده

بــرای آنهــا ،بســیار به شــباهت ســرعت واقعــی نزدیــک خواهد
بــود و باعــث افــت قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت میشــود.

روش خودراهانداز

اگــر در یــک رکــورد نقطــه میانــی مشــترک از تاثیــر
دورافــت و نوفــه صــرف نظــر شــود ،میتــوان گفــت کــه

موجکهــای بازتابــی ناشــی از یــک نقطــه میانــی مشــترک
بــه یکدیگــر شــبیه و دارای دامنههــای برابــر میباشــند .در

شــکل  1یــک رکــورد نقطــه میانــی مشــترک بــا یــک رویــداد

بازتابــی بــا ســرعت  800 m/sهمــراه بــا ســه پنجــره تحلیــل
بــرای ســرعتهای  800 ،790و  810متــر بــر ثانیــه نشــان
داده اســت .چنانچــه در شــکل  1مشــاهده میشــود ،در پنجــره

تحلیــل مربــوط بــه ســرعت واقعــی ،دو ردلــرزه مجــاور تقریبــا
یکســان میباشــند در صورتیکــه در دو پنجــره تحلیــل دیگــر،

یــک جابجایــی زمانــی (هــر چنــد ناچیــز) بیــن دو ردلــرزه
مجــاور دیــده میشــود.

روش تحلیــل ســرعت مبتنی بر شــباهت حساســیت زیــادی به

اختــاف زمانــی جزئــی بیــن دو موجــک در دو ردلــرزه مجــاور
ن ـدارد و تفــاوت زیــادی بیــن ایــن ســه پنجــره تحلیــل قائــل

نمیشــود و همیــن عامــل ســبب افــت قــدرت تفکیــک طیــف
ســرعت میگــردد.

1.Overcorrection
2.Undercorrection

شماره 84
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شکل  -1تاثیر تصحیح برون راند نرمال با سرعتهای متفاوت( .الف) رکورد نقطه میانی مشترک با یک رویداد بازتابی با سرعت .800 m/s
پنجرههای آنالیز برای سرعتهای (ب) ( ،790 m/sج)  800 m/sو (د) .810 m/s
( t0ثانیه)

الف

(v=810(m/s) v=800 (m/s

( t0ثانیه)

( t0ثانیه)

( t0ثانیه)

چنانچــه ردلرزههــای درون پنجرههــای تحلیــل مطابــق

موقعیــت ردلــرزه در پنجــره بازچینــی شــده میباشــد .بــا

بازچینــی شــوند ،مقادیــر شــباهت ســه پنجــره تغییــری

مطابــق رابطــه  ،4ضریــب شــباهت اختــاف خودراهانــداز

شــکل  2بــه حالــت تصادفــی در راســتای محــور دورافــت

نخواهــد نمــود .عــدم تفــاوت میــان مقادیــر شــباهت قبــل
و بعــد از بازچینــی ناشــی از عملگــر جمــع در رابطــه
 2میباشــد .ایــن بازچینــی در پنجــره تحلیــل ســرعت
مربــوط بــه ســرعت واقعــی ،تاثیــری نــدارد و میــزان

اختــاف زمانــی بیــن دو ردلــرزه مجــاور تغییــر نمیکنــد،
امــا در پنجــره تحلیــل بــا ســرعت نادرســت ،میــزان

اختــاف زمانــی بیــن دو موجــک در دو ردلــرزه مجــاور
افزایــش پیــدا میکنــد .بنابرایــن اگــر معیــاری وجــود

داشــته باشــد کــه بــه اختــاف زمانــی بیــن دو موجــک

در دو ردلــرزه مجــاور حســاس باشــد و میــان پنجرههــای
تحلیــل بــا ســرعتهای متفــاوت بعــد از بازچینــی ،تفــاوت

چشــمگیری قائــل شــود ،میتــوان انتظــار داشــت کــه
تحلیــل ســرعت دقیقتــر بــا قــدرت تفکیــک باالتــری
بدســت آورد .بــر همیــن اســاس معیــار اختــاف نرمــال
شــده مطابــق رابطــه  3بــرای تفــاوت گذاشــتن بیــن ســه

پنجــره تحلیــل بــا یــک زمــان دورافــت صفــر یکســان و
ســه ســرعت نزدیــک بــه یکدیگــر معرفــی شــد []11
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کــه عالمــت « »-در بــاالی دورافــت نشــان دهنــده

ضــرب مقــدار ( )D-1در مقــدار شــباهت محاســبه شــده
1

بــه دســت میآیــد کــه جایگزیــن مناســبی بــرای شــباهت
متــداول اســت .قبــل از بــه کارگیــری ایــن روش بایــد بــه

هــم فــاز بــودن تمــام ردلرزههــا در یــک رکــورد نقطــه
میانــی مشــترک توجــه نمــود ،همچنیــن وجــود ضریــب

شــباهت معمــول در ايــن رابطــه حساســيت ايــن روش را

نســبت بــه.

اختــاف دامنههــای شــدید ناشــی از افزایــش دورافــت و

نوفــه زیــاد در دادههــا را کاهــش داده و مقادیــر هموارتــری

را ارائــه میدهــد .بــا توجــه بــه رابطــه  3و  4میتــوان
محاســبات ســاده و کــم حجــم را جــزء مزایــای ایــن روش

محســوب نمــود.

()4

BDS=(1-D) S

میتــوان عمــل بازچینــی تصادفــی را چندیــن بــار تکــرار

نمــود و بــرای هــر بــار جابجایــی یــک مقــدار اختــاف
خودراهانــداز  Diبــه دســت آورد .در چنیــن حالتــی مقــدار
ضریــب شــباهت اختــاف خــودراه انــداز بــه صــورت رابطــه

 5بهدســت میآیــد
()5

در رابطــه (،)5
میبا شــد .

BDS=[∏Mi=1 (1-Di)] S
M

تعــداد دفعــات جابجایــی تصادفــی

)1.Bootstrapped Differential Semblance (BDS

افزايش قدرت تفكيك...
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شماره ردلرزه
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
نمونه زماني

50
100
150
200
250
50
100
150
200
250

نمونه زماني

50
100
150
200
250

نمونه زماني

شــکل( -2الــف) رویــداد بازتابــی بــدون بازچینــی( ،ب) رویــداد بازتابــی پــس از بازچینــی تصادفــی و (ج) رویــداد بازتابــی پــس از بازچینــی
دور– نزدیــک.

اســتفاده از بازچینــی چندبــاره و محاســبه مقــدار اختــاف

پنجــره تحلیــل مذکــور بــه ترتیــب در شــکلهای ( -2ب) و

باعــث افزایــش قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت میشــود،

میشــود ،رونــد هذلولــی بازتابنــده در نتایــج مربــوط بــه

اجــرا ،باعــث تضعیــف رویدادهــای بازتابــی بــا دامنــه کــم یــا

از بیــن رفتــه اســت و اختــاف زمانــی میــان دو موجــک

بــه جــای جابجایــی تصادفــی چنــد بــاره ،نحــوه بازچینــی

در بازچینــی دور– نزدیــک بیشــینه مقــدار میباشــد .بــه

خودراهانــداز و ضــرب آن در شــباهت (رابطــه  )5اگرچــه
امــا میتوانــد عــاوه بــر افزایــش میــزان محاســبات و زمــان

انحنــای بیشــترشــود .بــرای رفــع ایــن مشــکل میتــوان
را بــه گون ـهای تنظیــم نمــود کــه دو ردلــرزه مجــاور ،یکــی

مربــوط بــه دورافتهــای نزدیــک و دیگــری مربــوط بــه
دورافتهــای دور شــود .چنیــن شــیوه بازچینــی ،بازچینــی

دور– نزدیــک نامیــده و باعــث ایجــاد حداکثــر اختــاف
زمانــی میــان دو موجــک در دو ردلــرزه مجــاور می-شــود

( -2ج) بــه نمایــش در آمــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده

بازچینیهــای تصادفــی و دور – نزدیــک بــه صــورت کامــل
در دو ردلــرزه مجــاور افزایــش یافتــه اســت .ایــن اختــاف

منظــور بررســی بیشــتر و درک عمیقتــر روش خودراهانــداز

در جــدول  1بــرای ســه پنجــره تحلیلــی بــا ســرعتهای
مختلــف کــه در شــکل  1نشــان داده شــدهاند ،مقادیــر
شــباهت متــداول ،شــباهت اختــاف خودراهانــداز بــرای

یــک تــا پنــج بــار بازچینــی تصادفــی و بازچینــی دور افــت

و همچنیــن محاســبات و زمــان اجــرای کمتــری نســبت بــه

دور -نزدیــک آورده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده

مفهــوم بازچینــی تصادفــی و دور -نزدیــک ردلرزههــای

تقریبــا نزدیــک بــه یکدیگــر بــوده و باعــث کاهــش قــدرت

اســتفاده از بازچینــی چندبــاره را دارد .بــرای روشـنتر شــدن

درون پنجــره تحلیــل ،در شــکل ( -2الــف) تعــداد  20ردلرزه

میشــود ،مقادیــر شــباهت متــداول بــرای هــر ســه ســرعت

تفکیــک طیــف ســرعت میگــردد .امــا در بازچینیهــای

مربــوط بــه یــک رویــداد هذلولــی در پنجــره تحلیل ســرعت

مختلــف ،مقــدار شــباهت اختــاف خودراهانــداز در دو

کــه مشــاهده میشــود ،بــه دلیــل انتخــاب ســرعت نادرســت،

متمایــز گردیدهانــد .بنابرایــن میتــوان افزایــش قــدرت

را بــدون هیچگونــه جابجایــی نشــان میدهــد .همانطــور

رویــداد بازتابــی بــه صــورت افقــی نمیباشــد .حاصــل یکبــار

جابجایــی تصادفــی و بازچینــی دورافــت دور  -نزدیــک در

ســرعت نادرســت افــت داشــته و نســبت به ســرعت درســت
ش انتظــار داشــت.
تفکیــک طیــف ســرعت را در ایــن رو 
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جــدول  -1مقادیــر شــباهت متــداول ،شــباهت اختــاف خودراهانــداز بــرای  1تــا پنــج بــار بازچینــی و شــباهت اختــاف خودراهانــداز
بــرای بازچینــی دور -نزدیــک بــرای پنجرههــای تحلیــل ســرعت در شــکل .1
پنجره تحلیل با سرعت
( 790متر بر ثانیه)

پنجره تحلیل با سرعت
( 800متر بر ثانیه)

شباهت اختالف خودراهانداز برای یک بار بازچینی

0/9009

1

شباهت متداول

شباهت اختالف خودراهانداز برای دو بار بازچینی

0/9321

1

0/8719

1

پنجره تحلیل با سرعت
( 810متر بر ثانیه)
0/9359
0/9107
0/8843

شباهت اختالف خودراهانداز برای سه بار بازچینی

0/8519

1

0/8620

شباهت اختالف خودراهانداز برای چهار بار بازچینی

0/8130

1

0/8271

شباهت اختالف خودراهانداز برای پنج بار بازچینی

0/7832

1

0/8013

شباهت اختالف خودراهانداز برای بازچینی دور -نزدیک

0/8802

1

0/8876

اعمال روش خودراهانداز بر روی دادههای لرزهای مصنوعی

بــه منظــور بررســی کارآیــی الگوریتــم معرفــی شــده در برابر

بــه منظــور بررســی عملکــرد روش معرفــی شــده بــرای

نقطــه میانــی مشــترک مصنوعــی اضافــه گردیــد و نتایــج

و واقعی

تحلیــل ســرعت ،روش بــر روی دادههای لــرزهای مصنوعی
و واقعــی اعمــال گردیــد و نتایــج بــا روش شــباهت متداول
مــورد مقایســه قــرار گرفــت .مــدل مصنوعــی در شــکل 3

و رکــورد نقطــه میانــی مشــترک بــدون حضــور نوفــه
مربــوط بــه ایــن مــدل در شــکل ( – 4الــف) نشــان داده

شــده اســت .بــرای ســاخت رکــورد نقطــه میانی مشــترک از

مــدل مصنوعــی شــکل  3از نرمافــزار  GXIIو روش ردیابــی

پرتــو اســتفاده شــده اســت .فرکانــس غالــب موجک لــرزهای
ریکــر برابــر  25Hzدر نظــر گرفتــه شــده اســت.همچنین

بــه منظــور نزدیــک بــودن داده تولیــد شــده بــه واقعیــت،
دامنـ ه رویــداد بازتابــی بــر اســاس ضرایب بازتــاب بــوده و در

مــواردی تغییــر فــاز موجــک در دورافتهــای مختلــف قابــل

مشــاهده میباشــد .بازچینــی دور -نزدیک نشــان داده شــده
اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،بــا افزایــش تکــرار

بازچینیهــای تصادفــی ،قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت
افزایــش یافتــه اســت .بــا ایــن حــال در طیــف ســرعت

حاصــل از پنــج بــار بازچینــی تصادفــی ،رویــداد بازتابــی
اول و دوم کــه دارای ســرعت کمتــر و انحنــای بیشــتری

هســتند ،تــا حــدی ضعیــف شــدهاند .امــا در روش بازچینــی

دور– نزدیــک نــه تنهــا قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت
افزایــش یافتــه اســت ،بلکــه تضعیفــی نیــز در رویدادهــای

بــا ســرعت کــم و انحنــای بیشــتر دیــده نمیشــود.

نوفــه تصادفــی ،بــه میــزان  30 dbنوفــه تصادفــی بــه رکــورد
مجــددا محاســبه گردیــد کــه در شــکل  5نشــان داده شــده

اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،حضــور تصادفــی
در داده ســبب افزایــش قــدرت تفکیــک طیــف داده حتــی

در روش شــباهت میشــود .نتایــج بــه دســت آمــده در

حضــور نوفــه تصادفــی نیــز ،برتــری دو روش بازچینــی
از نظــر قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت را نســبت بــه
روش شــباهت متــداول نشــان میدهــد .حــال کــه

کارآیــی روش شــباهت اختــاف خودراهانــداز در مــورد
داده مصنوعــی در دو حالــت بــدون نوفــه و همــراه نوفــه

مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایــج قابــل قبولــی بــه دســت
آمــد ،کارآیــی آن بــر روی داده واقعــی مــورد ارزیابــی قــرار

میگیــرد .رکــورد نقطــه میانــی مشــترک واقعــی مربــوط بــه

یــک عملیــات لرزهنــگاری دو بعــدی میباشــد .ایــن رکــورد
دارای دورافــت  1400 mبــوده و ردلرزههــای آن دارای طــول

زمانــی 2 sو بــازه نمونهبــرداری  2 msمیباشــند .در شــکل

 6نتایــج مربــوط بــه ایــن داده لــرزهای واقعــی نشــان داده
شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،طیــف

ســرعت حاصــل از روش پیشــنهادی در ایــن مقالــه باز هم

نســبت بــه روش شــباهت متــداول دارای قــدرت تفکیــک
باالتــری میباشــد .خاطــر نشــان میشــود در کلیــه
شــکلهای مربــوط طیــف مقادیــر مقاطــع بیــن صفــر و

یــک و رنــگ تیــره مربــوط بــه مقادیــر بیشــتر میباشــد

افزايش قدرت تفكيك...
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شکل  -3مدل مصنوعی از شش الیه شیبدار با سرعتهای بازهای متفاوت
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شکل ( -4الف) رکورد نقطه میانی مشترک مصنوعی بدون نوفه و طیف سرعت حاصل شده از تحلیل سرعت با روشهاي (ب) شباهت
متداول( ،ج) شباهت اختالف خودراهانداز با یک بار بازچینی تصادفی( ،د) شباهت اختالف خودراهانداز با پنج بار بازچینی تصادفی و (هـ)
شباهت اختالف خودراهانداز با بازچینی دور– نزدیک.
1000
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شکل ( -5الف) رکورد نقطه میانی مشترک مصنوعی همراه نوفه تصادفی و طیف سرعت حاصل شده از تحلیل سرعت با روش (ب) شباهت
متداول( ،ج) شباهت اختالف خودراهانداز با یک بار بازچینی تصادفی( ،د) شباهت اختالف خودراهانداز با پنج بار بازچینی تصادفی و (هـ)
شباهت اختالف خودراهانداز با بازچینی دور – نزدیک.
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دور افت (10-3 × )m
شکل ( -6الف) رکورد نقطه میانی مشترک واقعی و طیف سرعت حاصل شده از تحلیل سرعت با روش (ب) شباهت متداول( ،ج) شباهت
اختالف خودراهانداز با یک بار بازچینی تصادفی( ،د) شباهت اختالف خودراهانداز با پنج بار بازچینی تصادفی و (هـ) شباهت اختالف
خودراهانداز با بازچینی دور– نزدیک

افزايش قدرت تفكيك...
نتيجهگيري
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بهبــود نتایــج تحلیــل ســرعت
بــا اســتفاده از روش طیــف ســرعت میباشــد .در روش
شــباهت متــداول ،بــه دلیــل حساســیت کــم ایــن روش

بــه اختــاف دامنــه دو ردلــرزه مجــاور ،چنانچــه ســرعت
نادرســت ،اختــاف چندانــی بــا ســرعت واقعــی نداشــته
باشــد ،مقــدار شــباهت محاســبه شــده بــرای آنهــا ،بســیار

بــه شــباهت ســرعت واقعــی نزدیــک خواهــد بــود و باعــث
افــت قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت میشــود .در ایــن

مقالــه یــک الگوریتــم مبتنــی بــر نمونهبــرداری مجــدد

کــه پایــه آن روش آمــاری خودراهانــداز اســت و نســبت

بــه اختــاف دامنــه هــای ردلرزههــای مجــاور حســاس
میباشــد ،معرفــی گردیــد .در ایــن روش بــا جابجایــی
ردلرزههــا درون پنجــره تحلیــل ،ســعی میشــود کــه در
پنجرههــای تحلیــل مربــوط بــه ســرعتهای نادرســت،
اختــاف میــان دامنــه دو ردلــرزه مجــاور حداکثــر شــود.

ایــن بازچینــی در پنجــره تحلیــل ســرعت مربــوط بــه
ســرعت واقعــی ،تاثیــری نــدارد و میــزان اختــاف زمانــی

بیــن دو ردلــرزه مجــاور تغییــر نمیکنــد .بنابرایــن در
معیــار روش خودراهانــداز کــه بــه اختــاف زمانــی بیــن دو
موجــک در دو ردلــرزه مجــاور حســاس میباشــد .افزایــش

ایــن اختــاف میتوانــد بــر مقادیــر محاســبه شــده بــا
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اســتفاده از رابطــه اختــاف نرمــال شــده تاثیــر بگــذارد

و بــا اســتفاده از ایــن اختــاف مقــدار شــباهت مربــوط

بــه ایــن ســرعت نادرســت را کاهــش و دقــت طیــف
ســرعت افزایــش یابــد .عــاوه بــر عمــده مزیــت ایــن
روش کــه افزایــش قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت نســبت

بــه شــباهت معمــول بــرای محاســبه ســرعت میباشــد،
میتــوان محاســبات ســاده و کــم حجــم نســبت بــه ســایر

روشهــای دیگــر افزایــش قــدرت تفکیکــی طیــف ســرعت
و همچنیــن عــدم نیــاز بــه اطالعــات اضافــی در ایــن روش

را نیــز میتــوان جــزء مزایــای ایــن روش محســوب کــرد.
همچنیــن میتــوان بــا تکــرار بازچینیهــای تصادفــی و
محاســبه اختــاف نرمــال شــده بــه ازای هــر بازچینــی،

قــدرت تفکیــک بیشــتری در طیــف ســرعت بدســت

آورد ،ولــی در ایــن حالــت بایــد بــه احتمــال تضعیــف
بازتابندههــای ضعیــف و بــا انحنــای بیشــتر نیــز توجــه

نمــود .بــرای حــل ایــن مشــکل نیــز میتــوان از روش

بازچینــی دور-نزدیــک در جهــت افزایــش قــدرت
تفکیــک نســبت بــه بازچینــی تصادفــی اســتفاده نمــود.
نتایــج حاصــل از اعمــال الگوریتــم بــر روی رکوردهــای
لــرزهای نقطــه میانــی مشــترک مصنوعــی و واقعــی

افزایــش قــدرت تفکیــک طیــف ســرعت روش معرفــی
شــده را نســبت بــه روش شــباهت متــداول نشــان داد.
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