فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،41شماره  ،3پاييز  ،1394صفحة 412 -403

تبدیل  Sبا تمرکز انرژی بیشینه و کاربرد آن برای آشکارسازی نواحی گازدار و
سایههای کم-بسامد
محمد رداد ،*1علی غالمی 2و حمیدرضا سیاهکوهی

3

 .1دانشجوی دکتری لرزهشناسی ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسة ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسة ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3استاد ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسة ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،93/8/28 :پذیرش نهایی)94/3/12 :

چکیده
انحراف استاندارد پنجرههای گوسی مورد استفاده در تبدیل  Sبرای هر مؤلفة بسامدی بهصورت وارون بسامد تعریف میشود .در
این مقاله الگوریتمی پیشنهاد میشود که برای هر مؤلفة بسامدی ،انحراف استاندارد پنجرة گوسی مورد استفاده در تبدیل  Sبه
وسیلة یک فرایند بهینهسازی و از طریق استفاده از یک معیار تمرکز انرژی به صورتی پیدا شود که نقشة زمان -بسامد حاصل،
بیشترین تمرکز انرژی را داشته باشد .آزمایش روی یک سیگنال ناپایا ،برتری عملکرد روش پیشنهادی را در مقایسه با روشهای
 STFTو  SSTبه لحاظ کیفی و کمّی نشان میدهد .همچنین در این مقاله تعدادی نشانگر طیفی محلی از تحلیل زمان -بسامد
مجموعهای دادة لرزهای مربوط به یک مخزن گازی در ایران استخراج و از آنها در آشکارسازی نواحی گازدار و سایههای کم-
بسامد استفاده میشود .نشان داده میشود که نشانگرهای بهدستآمده از روش زمان -بسامد پیشنهادی در این مقاله تفکیکپذیری
و تمرکز انرژی بیشتری در مقایسه با نشانگرهای حاصل از تبدیل  Sدارند و بنابراین با روش پیشنهادی ،تعبیر و تفسیر نواحی گازدار
و سایههای کم-بسامد با دقت بیشتری انجام میگیرد.
واژههای کلیدی :بهینهسازی ،تبدیل  ،Sتحلیل زمان -بسامد ،تمرکز انرژی ،مخزن گازی ،نشانگر

 .1مقدمه
نشانگر لرزهای ،مقداری کمّی از یک مشخصة لرزهای

(( )STFTگابور ،)1946 ،تبدیالت موجک (ماالت،

مورد توجه است .از نشانگرهای لرزهای در اکتشافات

 ،)1999تبدیل ( Sاستاکول و همکاران ،)1996 ،توزیع

هیدروکربن و نیز مطالعة رخدادهای زمینشناسی نظیر

ویگنر-ویل (وو و لیو )2009 ،و تبدیل هیلبرت-هوانگ

گسلها یا کانالها در تحقیقات بسیاری استفاده شده است

(هررا و همکاران )2014 ،نام برد .روشهای بر مبنای

(چوپرا و مارفورت 2005 ،و منابع داخل آن) .در سالهای

فوریه ،نظیر  STFTو تبدیل  Sدر الگوریتم خود از یک

اخیر استفاده از نشانگرهای زمان -بسامد از موضوعات

تابع پنجره استفاده میکنند که توسط آن سیگنال را

مورد عالقة محققان بوده است (هررا و همکاران2014 ،؛

قطعهبندی میکنند و از تبدیل فوریة قطعات سیگنال ،یک

ژو و همکاران2013 ،؛ لیو و همکاران2011 ،؛ وو و لیو،

طیف محلی در همسایگی مرکز پنجره تدارک میبینند.

2009؛ سینها و همکاران2005 ،؛ کاستاگنا و همکاران،

مقدار تفکیکپذیری تابعی از پنجرة مورد استفاده و

 .)2003بیگمان دقت تخمین و نتایج با استفاده از

پهنای آن است .در روش  STFTپهنای پنجره برای تمام

نشانگرهای لرزهای زمان -بسامد تابع تفکیکپذیری

سیگنالها ثابت در نظر گرفته میشود ،بنابراین

روش تحلیل زمان -بسامد مورد استفاده است.

تفکیکپذیری ایدهآلی برای سیگنالهای ناپایا نظیر

روشهای نمایش زمان-بسامد ( )TFRبسیاری وجود

سیگنالهای لرزهای حاصل نخواهد شد .بدین صورت که

دارند .در میان آنها میتوان از تبدیل فوریة زمان-کوتاه

استفاده از یک پهنای پنجرة کوچک تفکیکپذیری

*نگارنده رابط:

E-mail: mradad@ut.ac.ir
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زمانی مناسبی ارائه میدهد ،در حالی که تفکیکپذیری

میادین هیدروکربنی ایران استفاده میشود .به این ترتیب

بسامدی ضعیف خواهد بود و برعکس ،استفاده از پهنای

که از طریق تحلیل زمان -بسامد دادههای لرزهای ،پنج

پنجرة بزرگ با وجود حصول تفکیکپذیری بسامدی

نشانگر طیفی محلی دامنة لحظهای ،بسامد لحظهای غالب،

مناسب ،تفکیکپذیری زمانی ضعیفی به دست خواهد

فاکتور شیرینی ( ،)sweetness factorمقاطع تکبسامد و

داد .تبدیل  Sکه توسط استاکول و همکاران ()1996

نشانگر درصد دامنة نسبی تجمیعی ( cumulative relative

پیشنهاد شد ،از یک پنجره با تابع گاوسی استفاده میکند

 )amplitude percentileیا  C80استخراج و نتایج تفسیر

که انحراف استاندارد آن رابطة عکس با بسامد سیگنال

میشوند .در این مورد هم مقایسهای بین روش زمان -بسامد

دارد .بدین ترتیب که برای بسامدهای باال پنجرة

پیشنهادی و روش  SSTصورت میگیرد.

کوچکتر و برای بسامدهای پایین پنجرة بزرگتر
استفاده میشود .با این حال با وجود باالبودن

 .2روش پژوهش

تفکیکپذیری ،تبدیل  Sدر مقایسه با روش تبدیل فوریة

نمایش سیگنال )  y(tدر حوزة زمان -بسامد از طریق

زمان-کوتاه هنوز از حالت ایدهآل دور است ،چرا که در

یک روش نمایش زمان -بسامد بر مبنای فوریه عبارت

بسامدهای باال تفکیکپذیری بسامدی بسیار تضعیف

است از:

میشود و همین طور در بسامدهای پایین تفکیکپذیری

()1

زمانی ضعیف است .برای افزایش تفکیکپذیری تبدیل
 ،Sمکفادن و همکاران ( )1999و پینگار و مانسینها
( )2003استفاده از پنجرههای غیرگاوسی و با هر شکل
دلخواه و نیز وابستهبودن پهنای پنجره به پارامترهای
بیشتری به جز انحراف استاندارد را پیشنهاد کردند.
یک فن دیگر برای افزایش تفکیکپذیری استفاده از
معیارهای تمرکز انرژی برای انتخاب پنجرههای مناسب
است (غالمی2013 ،؛ جوروویچ و همکاران2008 ،؛

dt ,

i 2 ft



 y(t )w(t   , )e



که در آن )  w(t   ,تابع پنجرهای است که در لحظة
زمانی



متمرکز شده و میتواند بهصورت یک تابع

گوسی تعریف شود که پهنای آن از طریق انحراف
استاندارد



تعیین میشود .نمایش زمان -بسامد از

طریق تبدیل فوریة قطعات پنجرهشدة سیگنال و ارائة یک
طیف محلی در همسایگی

به دست میآید .برای



بازگشتپذیربودن  TFRو بازسازی کامل سیگنال در
حوزة زمان ،پنجرههای استفادهشده باید شرط افراز واحد

استانکوویچ .)2001 ،در این مقاله الگوریتمی پیشنهاد



میشود که با آن مقدار بهینة پهنای پنجرة گاوسی بر مبنای



تئوری روش تبدیل  Sو از طریق بهینهسازی و استفاده از

)  y(tاز طریق رابطة ( )2بازیابی میشود:

یک معیار تمرکز انرژی برای هر مؤلفة بسامدی پیدا
میشود .در نهایت استفاده از پنجرههای بهینه ،یک تصویر

TFR( , f ) 

  w( ,  ) d  1, را رعایت کنند .بنابراین سیگنال

()2

 i 2 ft

df .




   TFR (, f )d  e


در روش ،STFT

زمان -بسامد با تمرکز انرژی زیاد ارائه میدهد .با








y(t ) 



یک مقدار ثابت است؛ در
1
( f ) 
f

پیادهسازی روش روی یک سیگنال مصنوعی و مقایسة

حالی که در روش  SSTبه صورت

کیفی و کمّی با نتایج روش  STFTو تبدیل  Sاستاندارد

انحراف استاندارد یک تابع گوسی تعریف میشود.

( ،)SSTپیشنهادشده توسط استاکول و همکاران

نمایش زمان -بسامد حاصل از  SSTعبارت است از:

( ،)1996عملکرد روش پیشنهادی پژوهش حاضر ارزیابی
میشود .همچنین از این روش در مطالعة تفسیری
دادههای لرزهای یک مخزن گازی مربوط به یکی از

()3

ei 2 ft dt.

( t  )2 f 2
2



e

f
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) y(t



بهعنوان

S ( , f ) 



در مورد  SSTباید این نکته را متذکر شد که چون در
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مورد سیگنالهای ناپایا اطالعی از محتوای طیفی سیگنال

مورد  SSTدر رابطة ( )4بیان شد .در این صورت شکل

وجود ندارد ،بنابراین باید این تبدیل در حوزة بسامد

ماتریسی نمایش زمان -بسامد به این شکل خواهد بود:

پیادهسازی شود (استاکول:)2007 ،
2 2 2

()4

ei 2 d ,

f2



ˆ ],
W


()7

yˆ (  f )e





S ( , f ) 



که در آن )  yˆ(بیانگر سیگنال در حوزة بسامد است.
پهنای پنجرههایی که در  SSTاستفاده میشوند ،تنها تابعی

که در آن،

]ˆ [k , l ]  yˆ[k  l -1
Y

ˆ
TFR  F1[Y

از نسخههای شیفت

دادهشدة تبدیل فوریة سیگنال ساخته شده است و
ˆ [k,l ]  w
.W
] ˆ  [k


از بسامد هستند و بنابراین انعطافپذیری محدودی در

 .1 .2بهينهسازی

پوششدادن و قطعهبندی سیگنال در تحلیل زمان -بسامد

همان طور که پیشتر بیان شد در نمایشهای زمان -بسامد

دارند .برای افزایش انعطافپذیری پهنای پنجرهها ،تبدیل

بر پایة فوریه ،پنجرة استفادهشده تعیینکنندة مقدار

 Sتعمیمیافته ( )GSTتوسط مکفادن و همکاران ()1999

تفکیکپذیری زمان -بسامدی است .از آنجا که یک

و بعد پینگار و مانسینها ( )2003پیشنهاد شد که پهنای

تصویر زمان -بسامد با تمرکز انرژی و تفکیکپذیری باال

پنجره تابعی از یک مجموعه پارامتر  pعالوه بر بسامد

مطلوب است ،بنابراین میتوان از طریق بهینهسازی و با

است و رابطة آن به صورت رابطه ( )5تعریف میشود:

اعمال یک قید ،که توسط آن بیشترین تمرکز انرژی در

( t  )2 f 2

()5

ei 2 ft dt.

2 p2



e



f
2 p

) y (t



S ( , f ) 



صفحة زمان -بسامد حاصل شود ،پنجرهها را بهصورت
تطبیقی پیدا کرد .برای این منظور میتوان از معیاری

ایدة دیگر برای افزایش تفکیکپذیری زمان -بسامد

تحت

عنوان

معیار

تمرکز

انرژی

( Energy

حاصل از تبدیل  Sاستفاده از معیارهای تمرکز انرژی است

 )Concentration Measure, ECMبهره برد .تا کنون

(ساهو و همکاران2009 ،؛ جوروویچ و همکاران.)2008 ،

معیارهای تمرکز انرژی فراوانی معرفی شدهاند که در

در همین زمینه در این مطالعه یک الگوریتم بهینهسازی

هورلی و ریکارد ( )2009به تعداد زیادی از آنها پرداخته

پیشنهاد میشود که از طریق آن برای هر لحظة زمانی یک

شده است .مسئلة بهینهسازی را میتوان طبق رابطه ()8

پنجرة بهینه پیدا میشود .اما در ابتدا و قبل از ارائة الگوریتم

تعریف کرد:

نیاز است که شکل گسستة ماتریسی یک  TFRارائه شود.

()8

برای یک سیگنال گسسته )  y(n)  y(nTبا بازة نمونهبرداری
 Tشکل ماتریسی رابطة ( )1عبارت خواهد بود از:
()6
که در آن Y[n, m]  y[n] ،و

TFR  F[Y W ],

arg min or arg max ECM (TFR ),
window parameters

که در آن  TFRنمایش زمان -بسامد تولیدشده با روابط
( )6یا ( )7و

ECM

معیار تمرکز انرژی است .بسته به نوع

معیار استفادهشده ،جواب مطلوب از طریق کمینهسازی

وF

( )arg minیا بیشینهسازی ( )arg maxبه دست میآید.

ماتریس تبدیل فوریة گسسته ( )DFTاست TFR .ماتریس

جواب این مسئله پارامترهای بهینة پنجرهها برای لحظات

توزیع سیگنال در حوزة زمان -بسامد استm .اُمین ستون

زمانی (در رابطه با حصول نمایش زمان -بسامد توسط

این ماتریس توزیع طیفی سیگنال حول mاُمین نمونة

رابطة ( ))6یا مؤلفههای بسامدی (در رابطه با حصول

به معنای ضرب نمونه

نمایش زمان -بسامد توسط رابطة ( ))7است .در این مقاله

در نمونة دو ماتریس است .قابل ذکر است که نمایش

پارامتر مورد نظر ،انحراف استاندارد برای یک تابع

زمان -بسامد بر پایة فوریة یک سیگنال را میتوان از

گوسی است و بهینهسازی برای یافتن مقادیر انحراف

تبدیل فوریة سیگنال نیز به دست آورد؛ همان طور که در

استاندارد گاوسی بهینه برای مؤلفههای بسامدی انجام

زمانی سیگنال است .عالمت

]W [n, m]  w [n  m -1
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میگیرد که از طریق رابطة ( )7بتوان به نمایش زمان-

بسامدی طیف سیگنال در نمایش زمان-بسامد

بسامد با تمرکز انرژی بیشینه دست یافت .جدول  1فرایند

بهدستآمده را اندازهگیری میکند.

هرچه مقدار ECM

بهدستآوردن روش نمایش زمان -بسامد پیشنهادی را

کوچکتر باشد تمرکز انرژی بیشتر خواهد بود.

نشان میدهد .قابل ذکر است که میتوان الگوریتم
مشابهی برای بهدستآوردن نمایش زمان-بسامد با تمرکز

 .3اعمال روش بر دادههای مصنوعی و حقيقی

انرژی بیشینه از طریق رابطة ( )6نیز تعریف کرد که در آن

 .1 .3نمايش زمان-بسامد سيگنال مصنوعی

صورت هدف از بهینهسازی یافتن مقادیر انحراف

در این بخش عملکرد روش نمایش زمان-بسامد

استاندارد بهینه برای هر یک از نمونههای زمانی خواهد

پیشنهادی روی یک سیگنال مصنوعی بررسی میشود و

بود .در جدول  N ،1تعداد مقادیر انحراف استاندارد

به لحاظ کیفی و کمّی مقایسهای با عملکرد روشهای

است .وقتی  Nبزرگ باشد ،فرایند

 STFTو  SSTانجام میگیرد .شکلهای -1الف تا -1و

بهینهسازی زمانبر خواهد شد؛ بنابراین برای افزایش

به ترتیب یک سیگنال مصنوعی ناپایا ،طیف دامنه ،نمایش

کارایی روش ،از شیوة پیشنهادی جونز و بارانیوک

زمان-بسامد مطلوب و تخمینهای نمایش زمان-بسامد

( )1994استفاده میشود؛ به این ترتیب که ماتریس  Vرا

آن را که توسط  SST ،STFTو روش پیشنهادی

بهصورت درشت نمونهبرداری میکنیم و بعد از طریق

بهدستآمده است ،نشان میدهد .طول پنجرة مورد

یک روش درونیابی مثل درونیابی  cubic splineمقادیر

استفاده در روش  STFTتوسط رابطة پیشنهادی بواشاش

 Vرا در نمونههای ریزتر پیدا میکنیم .نهایتاً بهینهسازی

( ،)1991یعنی  ، 2Tبهدستآمده است که در این رابطه

]  i  [1 ,...,  N


(مینیممسازی یا ماکزیممسازی) را در امتداد



اعمال

کرده و بعد با اعمال یک فیلتر متحرک میانگین منحنی
  را نرم میکنیم .بردار   حاصل ،دربردارندة مقادیر
انحراف استاندارد بهینه خواهد بود که پنجرههای بهینه را
به دست خواهد داد و در نتیجه نمایش زمان-بسامد با
تمرکز انرژی بیشینه با استفاده از پنجرههای بهینه به دست
خواهد آمد.
معیار تمرکز انرژی ( )ECMمورد استفاده در این
مقاله بینظمی شانون اصالحشده ( Modified Shannon

 )Entropyاست که به این صورت تعریف میشود

()9

  ),

) TFR (k, j
N

)  TFR(k, j
k 1

که



 Tطول زمانی سیگنال و  Bپهنای باند سیگنال است.
همانطور که در شکل دیده میشود ،روش پیشنهادی به
لحاظ کیفی تصویر زمان-بسامد با تمرکز انرژی و
تفکیکپذیری باالتری در مقایسه با دو روش دیگر ارائه
کرده است.
جدول  .1الگوریتم بهینهسازی روش پیشنهادی نمایش
زمان -بسامد از طریق رابطة (.)7
Initialize :
;] choose a set of N  possible standard deviations  i  [ 1 ,...,  N
ˆ
ˆ
construct data matrix Y
;N  N using y N 1 as its columns

(هورلی و ریکارد:)2009 ،
( log

B

For i  1: N 

) TFR (k, j
N

)  TFR(k, j

N

ECM  
k 1

k 1

ˆ
construct W
N  N using a gaussian windowof standard deviation  i
ˆ 1
] ˆ
TFR  F [Y W
i

For j  1 : N
)) VN  N (i, j )  ECM (TFR (:, j
end

مقدار مثبت کوچکی است که از صفرشدن

آرگومان تابع لگاریتم جلوگیری میکند .در این رابطه
تابع  ECMتمرکز انرژی توزیع زمانی jاُمین نمونة

end
]

 N

 1 N  min or max[ VN
ˆ W
ˆ
W
opt


] ˆ
W
opt

ˆ
TFR opt  F 1[Y
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شکل ( .1الف) یک سیگنال ناپایا( ،ب) طیف دامنة آن و (ج) نمایش مطلوب آن در صفحة زمان-بسامد .تخمینهای نمایش سیگنال در حوزة زمان -بسامد
توسط (د) ( ،STFTه)  SSTو (و) روش پیشنهادی نشان داده شده است.

 .1 .1 .3مقايسة کمّی
اینکه چه نمایش زمان-بسامدی تفکیکپذیری بهتری

  TFR (n,k ) TFR (n,k ) .
)   TFR (n,k ) TFR (n,k
e

()10

2

d

k

n

d

k

n

2

e



دارد ،میتواند به صورت کیفی و دیداری انجام شود .از

همبستگی بسامد لحظهای معیاری از شکل کلی نمایش

طرفی نمایش مطلوب زمان-بسامد میتواند بر مبنای

زمان -بسامد بر حسب بسامدهای لحظهای است و

کاربرد مورد نظر باشد و به عبارت دیگر هدف از استفاده

اینگونه تعریف میشود:

از تحلیل زمان-بسامد تعیین میکند که چه نمایشی

()11

  TFR (n,k ) TFR (n,k ) ,
)   TFR (n,k ) TFR (n,k
e

2
e

مناسبتر است .اگرچه برای بررسی کمّی عملکرد

___

روشهای زمان-بسامد و اندازهگیری تفکیکپذیری و

که عالمت

تمرکز انرژی نمایشهای زمان -بسامد چندین روش ارائه

 TFReبه این شکل دارد:

شدهاند (رنکاین و همکاران2005 ،؛ استانکوویچ2001 ،؛

()12

بواشاش1991 ،؛ جونز و پارکس ،)1990 ،در این مقاله از
سه معیار عملکرد پیشنهادشده توسط رنکاین و همکاران
( )2005استفاده میشود .این سه معیار عبارتند از:
همبستگی دوبعدی ،همبستگی بسامد لحظهای و

,
,

k

2
d

n

k

داللت بر نوعی نرمالیزاسیون  TFRdو

) 2 n  k TFRe (n,k
N2
) 2 n  k TFRe (n,k
N2


1

TFR (n,k )  

0



TFR (n,k ) 
TFR (n,k ) 

معیار سوم که تفکیکپذیری زمان -بسامد نام دارد،
تمرکز انرژی و تفکیکپذیری را اندازه میگیرد:

تفکیکپذیری زمان-بسامد .معیار همبستگی دوبعدی،

()13

برحسب توزیع انرژی ،تفاوت بین نمایشهای زمان-

که،

بسامد مطلوب  TFRdو تخمین زدهشده  TFReرا تعیین
میکند و اینگونه تعریف میشود:

d

n

IF 

,

,

()14

)  k T (k
N



) n B ( n

) TFR e (n, k

N

k



) max k TFR e (n, k
) (n, k

e

 TFR
n

) max nTFR e (n, k

RES 

B (n ) 
T (k ) 
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برای مقایسة بهتر و دستیابی به یک عملکرد نسبی بین چند

مقاطع تکبسامد و  C80از تحلیل زمان -بسامد دادههای

 TFRبهتر است که هر کدام از سه معیار ( )11( ،)10و

لرزهای استخراج شده و نتایج با هم مقایسه میشوند.

( )13برای هر  TFRبر مقدار حداکثر آن معیار در بین

شکل  2یک مقطع لرزهای دوبعدی پس از برانبارش را

TFRها تقسیم و نرمالیزه شود .در اینصورت برای  و

نشان میدهد که از مجموعة دادههای لرزهای مربوط به

 IFمقدار  1و برای  RESمقدار صفر داللت بر بهترین

یک مخزن گازی در ایران جدا شده است .این مقطع

عملکرد  TFRدارد.

شامل  512ردلرزه با طول زمانی  984میلیثانیه و بازة
نمونهبرداری  4میلیثانیه است .سطح مخزن بهصورت

با توجه به معیارهای تعریفشده ،یک آزمایش کمّی

یک بازتابندة قوی با فلش سیاهرنگ مشخص است.

برای نمایشهای زمان -بسامد شکل  1انجام گرفت و
نتایج در جدول  2آورده شده است .همانطور که در

 .1 .2 .3نشانگرهای دامنة لحظهای ،بسامد لحظهای

جدول دیده میشود ،نمایش زمان-بسامد پیشنهادی

غالب و فاکتور شيرينی

بهترین عملکرد را داشته است.

در یک نمایش زمان-بسامد مربوط به یک سیگنال ،در

 .2 .3کاربرد لرزهای

هر لحظة زمانی ،یک توزیع بسامدی وجود دارد که به

در این بخش عملکرد روش زمان-بسامد پیشنهادی در

طیف محلی موسوم است .در هر طیف محلی دامنة بیشینه

رابطه با تحلیل زمان-بسامد دادههای لرزهای بررسی

معرف دامنة لحظهای زمان-بسامد در آن لحظه است و

میشود .کاربردی که در این مقاله در نظر گرفته شده

بسامدی که در آن مقدار بیشینة دامنه رخ میدهد ،بسامد

است ،تفسیر دادههای لرزهای با استفاده از نشانگرهای

لحظهای غالب زمان -بسامد در آن لحظه است .از تقسیم

لرزهای طیفی محلی برای آشکارسازی نواحی گازدار و

دامنة لحظهای بر ریشة دوم بسامد لحظهای غالب معیاری

سایههای کمبسامد است .این نشانگرها از تحلیل زمان-

حاصل میشود که تحت عنوان فاکتور شیرینی شناخته

بسامد دادههای لرزهای بهدست میآیند .در این بخش با

میشود (ریدل و همکاران2010 ،؛ هارت:)2008 ،
()15

استفاده از روش  SSTو روش پیشنهادی ،پنج نشانگر

.

) ATF (t
) fTF (t

دامنة لحظهای ،بسامد لحظهای غالب ،فاکتور شیرینی،
جدول  .2ارزیابی عملکرد نمایشهای زمان -بسامد سیگنال نشان دادهشده در شکل  1توسط معیارهای
معیار عملکرد



روش TFR
STFT

RES

IF

1

0/42

0/65

0/52

0/95

0/79

SST

0/24

1

1

روش پیشنهادی



و

IF

و . RES

شکل  .2مقطع لرزهای مربوط به یک مخزن گازی در ایران؛ سطح مخزن بهصورت یک بازتابندة قوی با فلش سیاهرنگ مشخص است.

SFTF 
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فاکتور شیرینی یک نشانگر لرزهای است که برای

مخزنی و نیز بیضیهای قرمزرنگ نواحی کمبسامد در

تشخیص نقاط شیرین روی دادههای لرزهای به کار

حدود  10تا  15هرتز را نشان میدهد که بهعنوان نواحی

میرود .نقاط شیرین نقاطی هستند که مستعد حضور نفت

محتمل گازدار یا سایة کم -بسامد تفسیر میشود .در

و گاز میباشند و اغلب با دامنههای زیاد و بسامدهای کم

دادههای لرزهای مربوط به مخازن گازی ،سایة کم-

شناخته میشوند و بنابراین فاکتور شیرینی در این نقاط

بسامد ناحیهای در محل مخزن و زیر ناحیة مخزنی است

مقدار باالیی دارد .شکل  3مقاطع نشانگر دامنة لحظهای

که تحت تأثیر تضعیف ناشی از گاز ،دارای بسامد غالب

زمان -بسامد ،بسامد لحظهای غالب زمان -بسامد و فاکتور

کم هستند (سینها و همکاران2005 ،؛ کاستاگنا و

شیرینی را برای مقطع لرزهای شکل  2نشان میدهد .نتایج

همکاران .)2003 ،در مقطع نشانگر فاکتور شیرینی

حاصل از  SSTدر شکلهای -3الف تا -3ج و نتایج

میتوان تلفیقی از نتایج دو مقطع دامنة لحظهای زمان-

حاصل از روش  TFRپیشنهادی در شکلهای -3د تا

بسامد و نیز بسامد لحظهای غالب زمان -بسامد را تفسیر

-3و نشان داده شده است .با مقایسة نتایج دو روش

کرد .مقادیر زیاد فاکتور شیرینی طبق رابطة  15ناشی از

میتوان دید که روش پیشنهادی ،مقاطع با تفکیکپذیری

سه حالت است :اول) دامنة زیاد (مرز بازتابندة قوی)،

و تمرکز انرژی باالتری در مقایسه با  SSTارائه کرده

دوم) بسامد کم (حضور گاز یا سایههای کم -بسامد) و

است .ناحیة با بیهنجاری قوی در مقاطع نشانگر دامنة

سوم) دامنة زیاد و بسامد کم (ناحیة مخزنی) .بنابراین

لحظهای زمان-بسامد (شکل -3الف و شکل -3د)

بیهنجاریهای قوی در مقاطع نشانگر فاکتور شیرینی

بازتابندة سطح مخزن را نشان میدهد .مقاطع نشانگر

(شکل -3ج و شکل -3و) در قسمت سطح مخزن بهعنوان

بسامد لحظهای غالب زمان -بسامد (شکل -3ب و شکل

یک ناحیة انباشت گاز (حالت سوم) و ناحیة داخل

-3ه) مقدار بسامد غالب را در نواحی مختلف نشان

بیضیهای قرمزرنگ ناشی از سایههای کم -بسامد

میدهد .همانطور که دیده میشود ،محدودة سطح

(حالت دوم) است.

(الف)

(ب)

(ج )

(د )

(ه )

(و )

شکل  .3مقاطع نشانگرهای زمان-بسامد مقطع لرزهای شکل 2؛ مقاطع نشانگر دامنة لحظهای ،بسامد لحظهای غالب و فاکتور شیرینی به ترتیب در (الف) تا (ج)
حاصل از  SSTو در (د) تا (و) حاصل از روش پیشنهادی هستند .بیهنجاریهای قوی در (الف) و (د) بازتابندة سطح مخزن را نشان میدهند.
بیهنجاریهای ضعیف در سطح مخزن و بیضیهای قرمزرنگ در (ب) و (ه) بهعنوان نواحی گازدار و نواحی کم-بسامد تفسیر میشوند .در (ج) و
(و) بیهنجاریهای قوی در قسمت سطح مخزن بعنوان یک ناحیة انباشت گاز و بیضیهای قرمزرنگ ناشی از سایههای کم -بسامد هستند.
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 .2 .2 .3نشانگر مقطع تكبسامد

احتمال زیاد سایههای کمبسامد هستند .دلیل این تفسیر

یکی از معروفترین نشانگرهای زمان-بسامد در تفسیر

این است که این بیهنجاریها در مقطع تکبسامد باالتر

دادههای لرزهای نشانگر مقطع تکبسامد است؛ به این

یعنی مقطع  40هرتزی ناپدید میشوند (سینها و همکاران،

ترتیب که با انتقال یک مجموعه دادة لرزهای دوبعدی به

2005؛ کاستاگنا و همکاران .)2003 ،بیهنجاریهای

حوزة زمان-بسامد ،حجمی سهبعدی حاصل میشود که

سطح مخزن میتوانند ناشی از حضور گاز وابسته به

بعد سوم بسامد خواهد بود .با اعمال برش روی محور

بیهنجاریهای  AVOدرجة سه (راثرفورد و ویلیامز،

بسامدِ حجم حاصل ،مقطعی دوبعدی حاصل خواهد شد

 )1989باشند .بهخاطر نبود دسترسی به اطالعات چاه ،با

که به مقطع تکبسامد لرزهای موسوم است .از این نشانگر

استناد به نتایج مطالعات مشابه با این مقاله که توسط سینها

به عنوان نشانگر مستقیم هیدروکربن استفاده میشود

و همکاران ( )2005و مارفورت و کرلین ( )2001انجام

(کاستاگنا و همکاران .)2003 ،شکل  4مقاطع تکبسامد

گرفته است ،میتوان دیگر بیهنجاریهای قوی را که در

 15و  40هرتزیِ مقطع لرزهای شکل  2را نشان میدهد.

مقطع تکبسامد  15هرتزی وجود دارند و در مقطع

نتایج حاصل از  SSTدر شکلهای -4الف و -4ب و

تکبسامد  40هرتزی باقی میمانند ،به پدیدة تیونینگ

نتایج روش پیشنهادی در شکلهای -4ج و-4د نشان داده

( )tuningالیة نازک مرتبط دانست .همچنین دیده

شدهاند .در تفسیر این مقاطع میتوان گفت که

میشود که بیهنجاریهای توضیح دادهشده در مقاطع

بیهنجاریهای قوی زیر سطح مخزن که با بیضیهای

حاصل از روش پیشنهادی در مقایسه با بیهنجاریهای

قرمزرنگ در مقاطع  15هرتزی نشان داده شدهاند ،به

موجود در مقاطع حاصل از  SSTتمرکز بیشتری دارد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  .4مقاطع نشانگر تک-بسامد مقطع لرزهایشکل  :2مقاطع  15هرتزی و  40هرتزی حاصل از  SSTبترتیب در (الف) و (ب) و حاصل از روش پیشنهادی
بترتیب در (ج) و (د) نشان داده شدهاند .بیضیهای قرمزرنگ در (الف) و (ج) به عنوان سایههای کمبسامد و بیهنجاریهای سطح مخزن ناشی از
حضور گاز ،وابسته به بی هنجاریهای  AVOدرجه سه ،تفسیر میشوند.
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مقادیر کوچک بسامد  ،C80نشانگر تمرکز انرژی در
بخش پایین پهنای باند کل است و مقادیر بزرگ بسامد
داللت بر طیف وسیع دارند .همچنین مقادیر کوچک،
نشانگر نواحی با تضعیف زیادِ موجک منتشره هستند.
شکلهای -5الف و -5ب مقاطع نشانگر

C80

بهدستآمده از تحلیل زمان-بسامد مقطع لرزهای شکل 2
را نشان میدهند که به ترتیب توسط روش  SSTو روش
پیشنهادی بهدستآمدهاند .مقایسة نتایج نشان میدهد که

(الف)

روش پیشنهادی توانسته است مقطعی با تمرکز انرژی
باالتر و بههمریختگی کمتری در مقایسه با  SSTارائه
کند .مقیاس رنگ در این شکلها بسامد  C80را نشان
میدهد .همانطور که دیده میشود ،در ناحیة مخزنی و
نیز نواحی زیر مخزن که با بیضیهای قرمزرنگ نشان داده
شده است ،بسامد  C80در حد پایینتری در مقایسه با
نواحی دیگر قرار دارد که این ناشی از تضعیف در اثر
وجود گاز و نیز سایههای کمبسامد است.

(ب)
شکل  .5مقاطع نشانگر  C80حاصل از تحلیل زمان-بسامد مقطع لرزهای

 .4نتيجهگيری

شکل 2؛ (الف) نتیجة حاصل از  SSTو (ب) نتیجة حاصل

در این مقاله الگوریتمی پیشنهاد شد که با استفاده از یک

از روش پیشنهادی است .نواحی بیهنجار کمدامنه (متناظر با

معیار تمرکز انرژی و از طریق بهینهسازی ،پنجرههای

بسامد  C80کم) در سطح مخزن و درون بیضیهای قرمزرنگ

نشاندهندة تضعیف در اثر گاز و سایههای کمبسامد است.

گوسی بهینهای را برای بهکارگیری در تبدیل  Sپیدا
میکند و قادر است یک نقشة زمان-بسامد با

 .3 .2 .3نشانگر C80

تفکیکپذیری و تمرکز انرژی زیاد تولید کند .اعمال

نشانگر درصد دامنة نسبی تجمیعی یا  C80یکی دیگر از

روش روی سیگنال مصنوعی ناپایا عملکرد بهتر روش

نشانگرهای لرزهای زمان-بسامد است که بیانگر بسامدی

پیشنهادی را در مقایسه با  STFTو تبدیل  SSTهم به

است که در آن انرژی طیفی تجمیعی  80درصد انرژی

لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمّی نشان داد .همچنین در

طیفی کل است .به عبارت دیگر بسامد  C80بسامدی

این مقاله پنج نشانگر محلی زمان -بسامد دامنة لحظهای،

است که در آن سطح زیر منحنیِ طیف دامنة محلی بین

بسامد لحظهای غالب ،فاکتور شیرینی ،مقطع تکبسامد و

بسامد صفر و بسامد  80 ،C80درصد سطح زیر منحنیِ

بسامد  C80در تفسیر دادة لرزهای یک مخزن گازی به

طیف دامنة محلی بین بسامد صفر و بسامد نایکوئست

کار گرفته شد و نواحی حاوی گاز و نیز سایههای

باشد (پرز2001 ،؛ فن در بان و همکاران:)2010 ،

کمبسامد تفسیر شدند .همینطور نشان داده شد که

()16

TFR (t , f )df 

f 80

TFR (t , f )df



0

f 80 (t ) :

f Nyquist

0.80 

0

نشانگرهای محلی حاصل از روش زمان -بسامد پیشنهادی
تفکیکپذیری دقیقتری از روش  SSTدارند.
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