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بهبود كيفيت نشانگر پراشندگي براي تصويرسازي گسلها با استفاده از تابع شباهت
محلي اريب در حوزه پسبرانباشت
محمد حسيني ١و حميدرضا سياهكوهي

*٢

 .١دانشجوي دكتري ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران
 .٢استاد ،گروه فيزيك زمين ،مؤسسه ژئوفيزيك ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
)دريافت ،١٤٠٠/٧/١٧ :پذيرش نهايي(١٤٠١/١/٣٠ :

چكيده

پراشها اطﻼعات مفيدي را درباره عارضههاي زمينشناختي زيرسطحي مانند گسلها ،ناپيوستگيها ،چينخوردگيها و مانند آنها ارائه
ميدهند .در مطالعه گسلها برگشتگي قطبايي موجهاي پراشيده از لبه گسلها يك چالش بزرگ بهشمار ميرود .در دهههاي اخير
چندين روش در حوزههاي پيش و پسبرانباشت براي تعيين ويژگيها و محل پراشها ارائه شده است ولي بيشتر آنها در مواجهه با
برگشتگي قطبايي امواج پراشيده از لبه گسلها ،توانايي كافي براي آشكارسازي پراشها را ندارند .روشهاي تابع شباهت و مهاجرت
كرشهف بهعنوان دو روش مرسوم ،بدون در نظر گرفتن برگشتگي قطبايي ،براي تصويرسازي پراشهاي منتشرشده از لبه گسلها
دچار مشكل ميشوند .در اين مقاله دو راهكار براي بهبود كيفيت نشانگر پراشندگي معرفي ميشود كه حضور برگشتگي قطبايي
تأثيري در كارايي آن ندارد .در راهكار ارائه شده براي برطرف كردن مشكل برگشتگي قطبايي ،خم برونراند پراش به چند گروه
تقسيم و سپس تابع شباهت بهصورت محلي براي هر كدام از اين گروهها محاسبه ميشود .تابع شباهتي محلي بهكار رفته در اين
تحقيق ،زمانسير امواج پراشيده را از معادله ريشه دوم دوگانه بهدست ميآورد .همچنين روشي براي بهبود بيشتر تصوير چشمههاي
پراش استفاده ميشود كه با بهكارگيري پنجره اريب در آن ،بهنوعي تابع شباهت محلي را بهصورت تابعي از زمان وزندار ميكند.
كارايي روش تابع شباهت محلي با استفاده از وزندهي پنجره اريب و بدون آن بر روي دادههاي لرزهاي مصنوعي و واقعي بدون اعمال
هيچگونه تصحيح قطبايي بررسي شده كه نتايج حاكي از كانونش و تفكيكپذيري بهتر پراشها در لبه گسلها است.
واژههاي كليدي :آشكارسازي گسل ،تصويرسازي پراش ،برگشتگي قطبايي ،تابع شباهت محلي ،پنجره اريب ،نشانگر پراشندگي.

 .١مقدمه

انتشار امواج از محيطهاي مختلف اولينبار توسط رياضي

چشمه پراش خواهند داشت كه اندازه آنها ابعادي برابر يا

تشريح شد )الشمري .(٢٠١١ ،هويگـنس بيان كرد كه همه

شكل  ،١طرح كلي هذلولي پراش از لبه گسل را نشان

نقطهاي دوم براي تولـيد موجهاي كروي جديد در نظر

درست باﻻي لبه گسل قرار دارد و بقيه گيرندهها در

و فيزيكدان سرشناس هلندي بهنام كريستيان هويگنس

نقاط روي جبهه موج ميتوانند بهعنوان چشمـههاي

نزديك به طول موج داشته باشند.

ميدهد .در شكل -١الف يك زوج چشمه و گيرنده

گرفته شوند .با گذر زمان جبهه موج جديد ،حاصل از

اطراف آنها قرار گرفتهاند .موج پس از برخورد به لبه

پوش جبهه موجهاي دوم خواهد بود .زماني كه سطح

گسل پراشيده شده و در سطح زمين توسط گيرندهها

چينخوردگيها ،مناطق خرد شده و مانند آنها قطع شود،

لبه گسل آورده شده است .ردلرزهها موجهاي پراشيده از

در چنين حالتهايي اصلهاي اپتيك هندسي براي شرح

لبه گسل را در موقعيت هر گيرنده نشان ميدهند.

بقاي انرژي ميبايست لحاظ شود )شريف و جلدارت،

دو طرف لبه گسل دچار  ١٨٠درجه تغيير فاز شدهاند

زيرسطحي تنها در صورتي قابليت پراشندگي را بهعنوان

گسل كاهش يافتهاند.

بازتاب

بهوسيله

ناپيوستگيهايي

چون

گسلها،

رفتار امواج پراشيده بهتنهايي كافي نخواهد بود و قانون
 .(١٩٩٥همچنين تروري ) (١٩٧٠بيان كرد كه عارضههاي

*نگارنده رابط:

دريافت شده است .در شكل -١ب هذلولي پراش ناشي از

همانطور كه مشاهده ميشود امواج حاصل از پراش در
)تروري (١٩٧٠ ،و دامنه آنها به سرعت با دور شدن از لبه
hamid@ut.ac.ir
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)الف(

)ب(
شكل .١الف( طرح برخورد يك پرتو از چشمه به لبه باﻻيي گسل و توليد امواج پراش و ثبت آن در گيرندهها .ب( نگاشت ردلرزههاي پراش حاصل از لبه گسل
كه برگشتگي قطبايي در دو طرف رأس پراش ديده ميشود.

امواج لرزهاي بازتابي و پراشيده اساساً دو پديده فيزيكي

امواج پراشيده از عارضههاي زيرسطحي از اهميت ويژهاي

براي تصويرسازي و مطالعه عارضههاي زمينشناختي

لرزهاي ،امواج پراشيدهشده را از امواج ديگر بهويژه امواج

متفاوتي هستند .بيشتر روشهاي پردازش دادههاي لرزهاي

برخوردار است .بههمين خاطر بايستي در نگاشتهاي

زيرسطحي از امواج بازتابي بهره بردهاند و متأسفانه

بازتابي تشخيص دهيم .لذا براي تشـخيص اينگونه امواج

پراشها اغلب در پردازش و تفسير دادههاي لرزهاي

ميبايست از روشهاي پردازش و تحليل ويژه بهره برد.

 .(١٩٩٨اين در حالي است كه اطﻼعات بسيار سودمندي

است كه ردلرزههاي بازتابي و پراش در آن با قطباييهاي

مرسوم حذف يا ناديده گرفته ميشدند )پاپزينار و نيك،

شكل  ٢مثالي از ايجاد پراش از لبههاي يك بازتابنده افقي

در امواج پراشيده نهفته كه نشانگري از عارضههاي

مربوطه آورده شده است تا مقايسهاي بين قطبايي و دامنه

زيرسطحي كوچكمقياس مانند گسلها ،زونهاي

موجهاي بازتابي و پراشيده شده صورت گيرد .در مثال

خردشده ،كانالها ،مرزهاي گنبد نمكي و يا نشانگري از

نمايش داده شده ،دامنه پاسخهاي پراش در لبههاي

سيالها يا جريان سيالها در مخزن هستند )آلونايزي و

نتايج مهم شامل تغييرفاز  ١٨٠درجه و همانندي شكل موج

تغييرات كوچك در ضرايب بازتاب لرزهاي مانند حضور
همكاران .(٢٠١٤ ،بههمين دليل مطالعه چگونـگي رفتار

بازتابنده نصف دامنه پاسخهاي بازتاب بهتنهايي است.

پراش و شكل موج بازتابي است )تروري.(١٩٧٠ ،
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شكل .٢پراشهاي  D1و  D2بهترتيب از لبههاي كناري يعني نقاط  Aو  Bاز يك بازتابنده افقي ) (Rاتفاق افتاده است .قطبايي براي بازتابنده ) (Rو يال چپ
پراش  D1و يال راست پراش  D2مثبت است .پراشها در رأس آن براي لبههاي ناپيوستگي مانند گسلها دچار تغيير فاز  ١٨٠درجه ميشوند كه در

شكل ،براي يال راست پراش  D1و يال چپ پراش  D2با عﻼمت منفي نشان داده شده است.

كري ) (١٩٥٢و هاجدورن ) ،(١٩٥٤اولين كساني بودند

براي چند دهه گذشته تصويرسازي پراشها براي

كه نقش امواج پراش را در تفسير دادههاي لرزهاي مطرح

كاربردهاي مختلفي از جمله براي آشكارسازي گسلها

) ،(١٩٧٠كلم-موساتو ) (١٩٧٢و تروري )(١٩٧٧

همكاران ،(١٩٨٤ ،ارائه راهحل حوزه زمان براي پراش

نيز اهميت پراشها براي آشكارسازي گسلها را مطرح

توسط امواج پراشيده )ﻻندا و كيدار (١٩٩٨ ،استفاده شده

) (١٩٨٤براي تخمين و بهروزكردن سرعتهاي لرزهاي

وسيله تمركز بر دامنههاي سيگنال حاصل از نقاط پراش بر

بهكار برده شده است.

روي مقاطع لرزهاي بنا نهاده شده است .اين روش بر اساس

كردند ،هرچند كه مفاهيم اوليه و پايهاي آن توسط تروري
بهصورت بنيادين و بهتفصيل بيان شده است .كري )(١٩٥٢

كرد .امواج پراش همچنين توسط هارﻻن و همكاران

)كري ،(١٩٥٢ ،تخمين سرعت لرزهاي )هارﻻن و
صوتي )دالتون و يدلين (١٩٨٩ ،و آشكارسازي ناهمگنيها

است .روش آنها بر اساس آشكارسازي امواج پراش به-

در تصويرسازي پراش از شكل موجهاي پراشيده در

محاسبه تابع همبستگي دامنه سيگنالهاي لرزهاي در طول

نگاشتهاي لرزهاي براي تعيين موقعيت چشمههاي پراش

محور دورافت بنا شده است.

استفاده ميشود .امروزه كاربرد تصويرسازي پراش

امكان جداسازي پراشها در دادههاي لرزهاي و

عموميت بيشتري در جوامع علمي-صنعتي مرتبط با

تصويركردن آنها با انتخاب سرعتهاي مهاجرت بهينه

امواج بازتابي ضعـيف هستند؛ بنـابراين به نوفه حساستر از

براي جداسازي بازتاب از پراش ،همواربودن و پيوستگي

آلوده به نوفه قوي كار راحتي نيست .برداشت دادههايي با

تحليل سرعت بازهاي در محيطهاي زمينشناسي پيچيده

فولد ) (Foldباﻻ ميتواند در بهبود نتايج حاصل از

اغلب بهعنوان يك مسئله حل نشده در نظر گرفته ميشود.

.(٢٠٠٩

سرعت ،استفاده از نگاشتهاي پراش است كه معموﻻً در

ژئوفيزيك يافته است .البته امواج پراش چون نسبت به
بازتابها هستند از اينرو تصويركردن پراش براي داده

تصويرسازي پراش مؤثر باشد )بركويچ و همكاران،

توسط فومل و همكاران ) (٢٠٠٧تشريح شد .معيار آنها
شيبهاي محلي منطبق بر رويدادهاي بازتاب ميباشد.

يك روش مناسب براي بهبود فرايند تجزيهوتحليل
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فرايند تصويرسازي و پردازش داده از آنها چشمپوشي

گاجوسكي٢٠١١ ،؛ خايدوكف و همكاران٢٠٠٤ ،؛ ساوا و

تجزيهوتحليل سرعت مهاجرت در حوزه زمان يا عمق

٢٠٠٨؛ بركويچ و همكاران٢٠٠٩ ،؛ فومل٢٠٠٩ ،؛ دل و

اساس تفاوت آشكار بين پراشها و بازتابها بعد از

همكاران٢٠١٤ ،؛ خشنواز و همكاران٢٠١٦ ،؛ لي و

مهاجرت در حوزه شيب-زاويه است و فقط داده برانباشت

همكاران (٢٠١٨ ،هم ميتوان اشاره كرد.

كويمبرا و همكاران ) (٢٠١٣بهعلت اينكه نگاشت پراش

شامل تصويرسازي با مهاجرت پراشها و روش استفاده از

نگاشت بازتاب بوده ،يـك روشي براي بهبـود سرعـت

مهاجرت پراش نيازمند جداسازي انرژي ميدانموج

ميشود .روشي براي آناليز داده پراش بهمنظور

توسط ريشف و ﻻندا ) (٢٠٠٨معرفي شد .اين روش بر

شده بهعنوان ورودي بهكار برده ميشود.

حاوي اطﻼعات زيادي درباره سرعت محيط نسبت به

همكاران٢٠٠٥ ،؛ تنر و همكاران٢٠٠٦ ،؛ موزر و هووارد،

همكاران٢٠١٣ ،؛ خايدوكف و همكاران٢٠٠٤ ،؛ زائو و

در كل دو نوع روش تصويرسازي پراش وجود دارد كه
ويژگيهاي پراشندگي بهعنوان يك نشانگر تفسيري است.

مهاجرت و تعـيين مـحل پراش بر اسـاس آناليز برونراند

پراشيده از امواج بازتابي در حوزههاي مختلف ،قبل از

پيشمهاجرت و پسمهاجرت نگاشتهاي پراش در حوزه

انجام مهاجرت است )زاواليشن١٩٨٢ ،؛ خايدوكف و

اوليه بهكار برده است و در نهايت يك مدل سرعت و

همكاران٢٠٠٩ ،؛ دل و گاجوسكي٢٠١١ ،؛ بورنت و

فراهم ميكند.

گاجوسكي٢٠١٧ ،؛ شوارتز .(٢٠١٩ ،در مقابل ،روش

روش تصويرسـازي پراش با دادههاي پيشبرانباشت و

استفاده از ويژگيهاي پراشندگي ،نياز به موارد گفته شده

محيطهاي سنگي سخت توسط خوشنـواز و همكاران

همكاران١٩٨٧ ،؛ ﻻندا و كيدار١٩٩٨ ،؛ بونا و همكاران،

و كيدار ) (١٩٩٨استفاده شده است .پيشتر اين تكنيكها

 ٢٠١٦و .(٢٠١٧

همسانگرد ،توسعه و بهكار برده شده بود ولي در حضور

قابلتوجهي در رديابي يا آشكارسازي امواج پراشيافته در

بنابراين ناهمسانگردي بايستي در آشكارسازي پراش در

با توجه به اصل بقاي انرژي ،چون قطبايي موجهاي حاصل

نظر گرفته ميشد.

از پراش در دو سوي لبه گسل با يكديگر متفاوت بوده و

عمق ،بنا نهاد .اين روش يك مدل سرعت را بهعنوان مدل
موقعيت پراش بهروز شده را در حوزه عمق بهعنوان نتيجه

پسبرانباشت براي دادههاي برداشت شده در اطراف
) (٢٠١٧مطرح شده كه در آن از روش پيشنهاد شده ﻻندا

بر اساس فرضياتي چون انتشار موج از ميان محيطهاي

ناهمسانگردي ،فرضيات بهكار رفته ديگر برقرار نبوده و

همكاران٢٠٠٤ ،؛ ريشف و ﻻندا٢٠٠٨ ،؛ بركويچ و
فومل٢٠١١ ،؛ گونگ و همكاران٢٠١٦ ،؛ شوارتز و

در مورد روش مهاجرت پراشها را ندارد )ﻻندا و

٢٠١٣؛ آلونايزي و همكاران٢٠١٤ ،؛ خشنواز و همكاران،

استفاده ازتابع شباهت بهعنوان يك نشانگر ،توانايي
نگاشتهاي لرزهاي با نسبت سيگنال به نوفه پايين را دارد.

يكي از مراحل كليـدي در تصويرسازي پراش ،جدايي

 ١٨٠درجه قطبايي آنها با هم فرق ميكند ،در اين شرايط

پراش از ديگر رويدادها و تقويت پراشها بهويژه در تمام

بهكاربردن هر يك از روشهاي مهاجرت كرشهف و تابع

 .(٢٠١٨تفكيك پراش پيشبرانباشت بر اساس ويژگيهاي

تا پراشندهها را به تصوير بكشند .بدون درنظرگرفتن

حجم داده پيشبرانباشت است )بختياريراد و همكاران،

شباهت بدون درنظرگرفتن اين تغيير فاز ،قادر نخواهند بود

جبهه موج آنها ،با استفاده از روش سطوح هم بازتاب

برگشتگي قطبايي ،استفاده از اين روشها باعث رمبش

) (Common-reflection-surfaceيا  CRSبررسي شده

) (Collapseهذلوليهاي پراش به رأس آنها نخواهد شد.

در اين زمينه به كارهاي ديگري از جمله )دل و

پراشهايي كه داراي برگشتگي قطبايي هستند انجام

است.

پژوهشگران اغلب تصحيحهايي را براي آشكارسازي

بهبود كيفيت نشانگر پراشندگي براي تصويرسازي گسلها با استفاده از ...

دادهاند كه به تعدادي از آنها اشاره ميشود .زاواليشن

٢٤٧

ميشود .سپس دامنه تصـوير نهايي در هر كــدام از نقاط

) (١٩٧٥بيان كرد كه زمان رسيدها در اطراف لبه پراش

تصـوير از ميانگـين تابع شباهتهاي اندازهگيريشده براي

متقارن هستند .بنابراين اگر همه ردلرزههاي متقارن در

همه زيرگروهها در آن نقطه بهدست ميآيد .روش

امواج پراش دو برابر ميشوند و در عوض امواج بازتاب

امتداد هذلولي پراش بهويژه در موقعيت پراش از لبه

تضعيف خواهند شد .براي مطالعه الگوي انتشار

گسلها مفيد واقع شود.

اطراف نقطه وسط را از يكديگر كم كنيم ،همه دامنههاي

پيشنهادي ميتواند براي حل مشكل برگشتگي قطبايي در

دياكسيدكربن تزريق شده در ساختارهاي زيرسطحي كه

با توجه به اينكه امواج پراش دامنه ضعيفي دارند و

بهعلت دوري از مشكﻼت زيست محيطي صورت

بهشدت در زمانسيرهاي كم با امواج بازتابي تداخل

شده كه قدرت آشكارسازي آن بهوسيله تصحيح

براي جلوگيري از اين تداخلهاي مخرب پنجرههايي با

يك روش تصويرسازي ديناميك با توجه به ويژگي

طول پنجرهها با افزايش زمان )يعني ازعمق كم به عمق

با هدف تقويت پراش و افزايش نسبت سيگنال به نوفه ارائه

تفكيكپذيري و تصويرسازي پراشها را بهبود بخشيد .به

پراشها تقويت شدهاند .خشنواز و همكاران ) (٢٠١٧با

اريب ) (Tapered Apertureبا زاويه رأس مشخص بهكار

استفاده از روش كﻼسيك براي در نظر گرفتن برگشـتگي

ميرود .اين عمل در واقع نوعي وزندادن به دادههاي

ميگيرد ،روشي توسط آلونايزي و همكاران ) (٢٠١٣ارائه
برگشتگي قطبايي در لبه پراشها بهبود يافته است .همچنين
برگشتگي قطبايي پراشها توسط زائو و همكاران )(٢٠١٤
شده است كه از اين طريق بازتابهاي قوي حذف و

ميكنند )شوارتز (٢٠١٩ ،در بخش دوم از روش پيشنهادي
طول متغير حول هذلوليهاي پراش در نظر گرفته ميشود.

زياد( افزايش مييابد تا بتوان تا حد امكان كانونش و
اين ترتيب كه در هر نقطه روي محور دورافت يك پنجره

قطبايي ،قطبش را در دو طرف رأس منحنيهاي زمانسير

مورد استفاده از طريق تابع شباهت است .يعني در زمان

پراشها در هر نقطه تصوير ،عكس هم در نظر گرفتهاند و

سير )يا عمق( كم از تعداد ردلرزه كمتري استفاده ميشود

كه اغلب روشهاي گفته شده زمانبر هستند يا نياز به

ردلرزهها استفاده ميشوند .اين روش ،روش تابع شباهت

محاسبات تابع شباهت را انجام دادهاند .شايان ذكر است
تصحيح دارند .در اين مطالعه روشي براي تهيه تصويري
واضح از چشمههاي پراش در زير زمين بدون نياز به اعمال

تصحيح برگشتگي قطبايي امواج پراشيده ارائه ميشود.
اين روش پيش از اين توسط خشنواز و همكاران ) ٢٠١٩و
 (٢٠٢١براي فائقشدن بر چالش برگشتگي قطبايي

حاصل از سازوكار چشمههاي لرزهاي در مكانيابي
خردلرزهها و همچنين در تحليل سرعت لرزهاي در حضور

برگشتگي قطبايي حاصل از تغييرات دامنه با دورافت
) (Amplitude Versus Offsetيا  AVOبهكار گرفته شده

است .در اين روش بخشي از نگاشت لرزهاي كه
محدود به پنجره انتخابي حول هذلولي پراش است به

زيرگروههاي كوچكتر تقسيم و تابع شباهت محلي
) (Local-Semblanceدر اين زيرگروهها محـاسبه

ولي در مقابل در زمان سير)يا عمق( زياد ،تقريباً همه

محلي اريب ) (Tapered Local Semblanceنام نهاده شد.
 .٢تئوري

ناحيه مورد مطالعه به شبكهاي از نقاط در حوزه تصوير
تقسيم و هر كدام از اين نقاط ميتواند بهعنوان يك چشمه

پراش در نظر گرفته شود .زمانسير دوطرفه ) (tدر حوزه
زمان براي رخدادهاي هذلولي پراش از معادله زير

محاسبه ميشود.
)(١

+

𝑡

=𝑡

كه در آن 𝑡 زمانسير دوطرفه براي حالتي كه چشمه و
گيرنده روي هم و درست باﻻي نقطه پراش باشند،

v

سرعت انتشار موج در محيط و  xفاصله گيرنده تا چشمه

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

٢٤٨

است .براي اندازهگيري شباهت بين دادههاي موجود در

توان سيگنال به سطح توان نوفه استفاده كردهايم .مقطع

ميشود .تابع شباهت كﻼسيك ) (Classic Semblanceاز

استفاده از تابع شباهت كﻼسيك بهدست آمده ،توانسته

پراش ) (Diffraction Sectionحاصل از اين شكل كه با

پنجره انتخابي حول هذلولي پراش ،از تابع شباهت استفاده

رابطه زير بهدست ميآيد )تنر و كولر:(١٩٦٩ ،
)(٢

𝐴

∑

∑ 𝑛𝐴 ) ⁄

∑(

پراش نقطهاي را بهخوبي در محل صحيح آن آشكارسازي
كند .روش تابع شباهت كﻼسيك در حضور پراشهاي

∑ = 𝑆𝐶

حاصل از لبه گسل كه در آن برگشتگي قطبايي در شكل

موجهاي پراش رخ ميدهد ،كارايي خود را از

كه درآن 𝐴 دامنه نمونهاي در زمان  tاز  iامين ردلرزه

دست ميدهد .براي مثال اگر در پنجرهاي ،تعداد ردلرزهها

پنجره انتخابي با پهناي زماني  2𝑚 + 1نمونه است و

با قطبايي مثبت و منفي برابر باشند ،اندازهگيري

nتعداد ردلرزههاي موجود در پنجره است .روش

تابع شباهت كﻼسيك )معادله  (٢مقدار صفر يا

كﻼسيك تصويرسازي پراش با بهكارگيري موجهاي

نزديك صفر را در محل پراشها ،عليرغم وجود چشمه

پراشيده ،درصدد اندازهگيري تابع شباهت در امتداد

پراش ،بهدست ميدهد .در واقع برگشتگي قطبايي باعث

منحني برونراند هذلولي شكل پراش است كه در عين

آشكار نشدن پراشنده در حوزه تصوير ميشود .در شكل

سادهبودن ابزاري قدرتمند براي آشكارسازي عارضههاي

-٤الف داده دورافت صفر براي پراشي كه برگشتگي

منحصربهفرد كوچكمقياس است .براي مثال شكل

قطبايي در رأس آن اتفاق افتاده است ،نشان داده شده

-٣الف داده دورافت صفر براي يك چشمه پراش نقطهاي

است .استفاده از تابع شباهت كﻼسيك مقدار صفر را در

) (Diffraction Pointرا نشان ميدهد كه در محيطي با

رأس آن نشان ميدهد كه در شكل -٤ب نشان داده شده

سرعت ثابت  ٢٥٠٠متر بر ثانيه اتفاق افتاده است .قابل ذكر

است و شكل -٤ج هم بخش بزرگنمايي شده شكل

است كه ما در اين تحقيق براي اضافه كردن نوفه سفيد

-٤ب ميباشد.

گوسي به سيگنال با SNRهاي مختلف از نسبت سطح

)الف(

)ب(

)ج(

شكل .٣الف( مقطع مصنوعي دورافت صفر شامل منحني برونراند رخداد هذلولي يك پراش نقطهاي .ب( مقطع پراش حاصل از شكل )الف( كه تابع شباهت
كﻼسيك ) (Classic or C-semblanceتوانسته پراش را در محل خود آشكارسازي كند .ج( بخش بزرگنماييشده از شكل )ب(.

بهبود كيفيت نشانگر پراشندگي براي تصويرسازي گسلها با استفاده از ...

)ب(

)الف(

٢٤٩

)ج(

شكل .٤الف( مقطع مصنوعي دورافت صفر رخداد هذلولي حاصل از يك پراش كه در دو طرف رأس دچار برگشتگي قطبايي شده است .ب( مقطع پراش حاصل
از تابع شباهت كﻼسيك كه مقدار صفر را در رأس پراش نشان ميدهد .ج( بخش بزرگنماييشده از شكل )ب(.

در اين روش براي محاسبه تابع شباهت ،دادههاي متعلق

پيشنهادي در شكل  ٥كه شامل موج پراشيده با برگشتگي

به رخداد هذلولي پراش كه پنجره پيمايش انتخابي آنها

قطبايي است ،نشان داده شده است .در اينجا بهجاي در

را در برگرفته است را برخﻼف روشهاي كﻼسيك،

نظرگرفتن تمام ردلرزهها در يك پنجره )تابع شباهت

به چندگروه كوچكتر تقسيم ميكند .با اين تقسيمبندي

كﻼسيك( ،ردلرزههاي موجود در پنجره پيمايش به چهار

شباهت اينبار بهصورت محلي براي هر گروه بهصورت

كمتري از ردلرزهها يا گيرندهها را در خود جا ميدهد .در

همدوسي براي هر نقطه از تصوير نهايي )يا مقطع

نمونه همانند رابطه ) (٢تعيين شده كه در عمل مقدار

هر گروه شامل تعدادي ردلرزه خواهد بود و تابع
مجزا اندازهگيري ميشود )شكل  .(٥سپس مقدار

گروه كوچكتر تقسيم شده بهطوريكه هر گروه تعداد
ضمن در شكل  ٥عرض زماني

هر پنجره دوباره 2𝑚 + 1
m

پراشندگي( با ميانگينگيري از مقدارهاي بهدست آمده،

بهصورت سعي و خطا تعيين ميشود .در مرحله بعد مقدار

براي تابع شباهتهاي محلي طبق رابطه ) (٣بهدست

تابع شباهت براي هر نقطه از تصوير )يعني رأس پراش( از

ميآيد.

𝐴

𝑛

𝐴

1
𝑁

)(٣
كه در آن 𝑁 تعداد گروههاي ايجادشده در پنجره
پيمايش و 𝑛 تعداد گيرنده در𝑘 امين گروه است .بقيه

پارامترها همان پارامترهاي رابطه ) (٢هستند.

ميانگينگيري مقدار تابع شباهتهاي محلي بهدست
تابع 𝑆𝐿
ميآيد .چون مقدار =
شباهت محلي براي هر گروه در

اين مثال مساوي يك است ،پس مقدار تابع شباهت كه از

ميانگينگيري آنها بهدست ميآيد ،برخﻼف روش
كﻼسيك ،داراي مقدار غير صفر و برابر يك خواهد شد و
به اين ترتيب پراشها در محل خود تصويرسازي خواهند

شد.

همانطور كه اشاره شد در روش پيشنهادي براي غلبه بر

 .٣شيوه بررسي

پراش به چند زيرگروه مانند شكل  ٥تقسيم و تابع شباهت

است .براي بررسي نحوه عملكرد و كارايي روش

مشكل برگشتگي قطبايي ،پنجره انتخابي حول هذلولي
محلي براي هر گروه محاسبه ميشود .نحوه عملكرد روش

روند اجرايي روش پيشنهادي در شكل  ٦نشان داده شده
پيشنهادي ،اين روش را روي مقطع مصنوعي دورافت صفر

٢٥٠

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

شكل  ٤كه قبﻼً روش تابع شباهت كﻼسيك مقدار صفر را

اين روش پيشنهادي توانسته است برخﻼف شكل  ٤پراش

اعمال كرديم كه نتيجه آن در شكل  ٧قابل مشاهده است.

تصويرسازي كند و بر چالش برگشتگي قطبايي غلبه كند.

در محل پراش با برگشتگي قطبايي آن نشان داده بود،

با برگشتگي قطبايي را نيز در محل صحيح خود

شكل .٥طرح كلي از روش پيشنهادي .اين شكل هذلولي پراشي را نشان ميدهد كه داراي تعداد مساوي از موجكها با قطبايي مثبت و منفي است .مقدار تابع
شباهت كﻼسيك )يعني قرارگرفتن همه ردلرزهها در يك گروه( طبق رابطه ) (٢صفر خواهد شد و چشمه پراش به تصوير كشيده نخواهد شد .طبق

روش پيشنهادي )رابطه  (٣اين رخداد در اينجا به  ٤گروه تقسيم شده كه بهطور جداگانه مقدار تابع شباهت براي هر گروه محاسبه و ميانگين آنها
بهعنوان دامنه نقطه تصوير در نظر گرفته ميشود .عرض پنجره طبق معادله ) (٢همان  2m+1نمونه است.

شكل .٦طرحواره روش پيشنهادي كه در آن  nنشاندهنده تعداد نمونه زماني و  mنشاندهنده تعداد ردلرزهها است.

بهبود كيفيت نشانگر پراشندگي براي تصويرسازي گسلها با استفاده از ...

)الف(

٢٥١

)ب(

شكل .٧الف( مقطع دورافت صفر در شكل  ٤كه مقدار تابع شباهت كﻼسيك آن صفر بهدست آمده بود .ب( مقطع پراش كه با استفاده از روش پيشنهادي تابع
شباهت محلي ) (Local or L-Semblanceبهدست آمده و رويداد پراش با برگشتگي قطبايي كه در محل چشمه آن آشكارسازي شده است.

در شكل  ٨مقطعها نشانگر چهار رويداد هذلولي ناشي از

در هر پنجره را نشان ميدهد .پنجره محدود به دو خط

چهار چشمه پراش در عمقهاي مختلف است .همانطور

زردرنگ ،داراي بزرگترين عرض پنجره پيمايش و

كه در شكل مشهود است ،پراشها با افزايش زمان با

بيشترين تعداد ردلرزه است در حاليكه محدوده خط سبز،

يكديگر تﻼقي ميكنند .بدون شك پراشهاي عمق كم

داراي كوچكترين عرض پنجره و كمترين تعداد ردلرزه

دارند .پر واضح است كه در اينجا هم مسئله تﻼقي انرژي

را در اطراف قله پراش در برگرفته است .تعداد ردلرزههاي

سهم بيشتري در اين تﻼقيها در مقايسه با پراشهاي عميق

نسبت به بقيه پنجرهها را داراست و تعداد كمتري ردلرزه

پراش و بازتاب ميتواند بر مقدار دامنه تابع شباهت تأثير

مورد استفاده براي تعيين تابع شباهت در هر كدام از اين

منفي بگذارد .اين تأثير براي پراشهاي كمعمق بهخاطر

پنجرهها براي همه زمانها يكسان است .شكل -٨ب٣ ،

روشي پيشنهادي براي رفع اين اثرمخرب در تصويرسازي

را با رنگهاي زرد ،قرمز و سبز نشان ميدهد .پنجره اريب

پنجرههاي اريب حاصل ميشود .پنجره اريب اين قابليت

سبز ،داراي بستهترين زاويه رأس است .تعداد ردلرزههاي

شباهت را بهصورت تابعي از زمان افزايش دهد .اين كار

افزايش زمان سير )عمق( افزايش مييابد كه پنجره اريب

بهنوعي عمل وزندادن را در محاسبه تابع شباهت محلي

در روش تابع شباهت محلي ،روش تابع شباهت محلي

تﻼقيهاي بيشتر ،مخربتر خواهد بود .در بخش دوم

چشمههاي پراش ،ارائه شده است .اين مهم با بهكارگيري
را دارد كه تعداد ردلرزههاي دخيل در محاسبه مقدار تابع

پنجره اريب فرضي با  ٣زاويه رأس و عرضهاي مختلف

با رنگ زرد ،داراي بازترين زاويه و پنجره اريب با رنگ

مورد استفاده براي تعيين تابع شباهت در اين پنجره ها با

ايفا ميكند .براي هذلولي پراش در زمان سيرهاي كم

اريب ناميده شده است.

)ناشي از چشمههاي پراش كم عمق( استفاده از پنجره

در روش تابع شباهت محلي )شكل -٨الف( عرض پنجره

شباهت خواهد كرد و اين به منزله كاهش مداخله

در طول زمان ثابت است .يعني بهعنوان مثال يكي از

شكل -٨الف ٣ ،پنجره غيراريب با تعدادي ردلرزه ثابت

سبز ،با توجه به مﻼحظات گروهبندي و شرايط داده

اريب تعداد ردلرزههاي كمتري را درگير محاسبه تابع
تﻼقيهاي مخرب در امر تصويرسازي است.

انتخابي ) (Apertureيا تعداد ردلرزهها در پنجره انتخابي

محدودههاي بين دو خط زرد ،دو خط قرمز و يا دو خط

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

٢٥٢

انتخاب ميشود .از آنجاكه يال هذلوليهاي پراش در

زمين با سه پراشنده در عمقهاي دلخواه است .در

اعماق كم ،بيشترين تداخل را با ساير نوع دادههاي لرزهاي

اينجا يك مدل زمين با سرعت ثابت  ٢٥٠٠متر بر ثانيه

دارند و اين مسئله باعث افت قدرت تصويرسازي روش

براي انتشار موج در نظر گرفته شده است .در اين

تابع شباهت محلي براي پراشها در اين محدوده عمقي

مدلسازي موجك ريكر با فاز صفر و با فركانس غالب٢٠

ميشود ،در مقاله حاضر بهعنوان راهحل پيشنهاد شده از

هرتز ،فاصله نمونهبرداري زماني  ٢ميلي ثانيه و گيرندهها

پهناي اريب استفاده شد .يعني قاعده پنجره مستطيلي كه با

با فاصله  ٢٠متر انتخاب شدهاند .يكي از پراشها

بيشينه زمان ركورد بدون تغيير نگه داشته ميشود ولي

با قطبايي ثابت ميباشند .در مقطع پراش شكل -٩ب

معيارهاي روش تابع شباهت محلي انتخاب ميشود در

داراي برگشتگي قطبايي است ولي بقيه از نوع پراش

انتهاي ديگر خطوط مربوط به پنجره انتخابي در سطح )يا

تابع شباهت كﻼسيك با استفاده از رابطه ) (٢محاسبه

 (t=0بههم متصل ميشوند .يعني در روش تابع شباهت

شده است كه براي پراش با برگشتگي قطبايي مقدار صفر

محلي اريب ،محدوده مثلثي )بهجاي مستطيل( بهعنوان

را در محل چشمه نشان ميدهد درحاليكه براي ساير

t=0

است .با بهكارگيري اين شيوه ،پهناي پنجره براي دادههاي

پراشها چشمه با مقداري غير صفر تصويرسازي شده است
ولي در شكل -٩ج رخدادهاي پراش مورد استفاده در

مورداستفاده در تصويرسازي پراش در زمانهاي كمتر

پنجره مربوط به اندازهگيري همدوسي طبق روش

مشاركتكننده در تصويرسازي كمتر و در نتيجه اثر

)رابطه  (٣توانسته بهخوبي همه پراشها ،حتي پراش با

مخرب تداخلها كاهش مييابد.

برگشتگي قطبايي را در محل چشمههاي آنها با دامنه غير

 .٤اعمال روشها روي دادههاي مصنوعي و واقعي

ترتيب بخش بزرگنمايي شده شكل -٩ب و شكل ٩ـج

محدوده بررسي انتخاب ميشود كه رأس آن در

كوچكتر شده و بهدنبال آن تعداد ردلرزههاي

پيشنهادي به  ٤گروه تقسيم شده و تابع شباهت محلي

صفرآشكارسازي كند .شكل -٩د و شكل -٩ه هم به-

مقطع لرزهاي مصنوعي در شكل ٩ـالف مربوط به مدل

ميباشند.

)الف(

)ب(

شكل .٨الف( پنجرههايي با تعداد ردلرزههاي ثابت از باﻻ به پايين ،با محدوده رنگهاي مختلف كه محدوده رنگ زرد محدوده بيشتري از داده را در سطح
برونراند هذلوليهاي پراشها را براي محاسبه تابع شباهت در نظر ميگيرد ،در حاليكه رنگ سبز تعداد ردلرزههاي كمتري را نسبت به بقيه خواهد
داشت .ب( پنجرههاي اريب يا وزندار ،با زاويه رأسهاي مختلف كه در محدوده رنگهاي زرد ،قرمز و سبز با ميدانهاي ديد مختلف ،نشان داده
شدهاند ،محدوده رنگ زرد زاويه رأس بازتر و محدوده رنگ سبز زاويه تندتري نسبت به بقيه دارند.

بهبود كيفيت نشانگر پراشندگي براي تصويرسازي گسلها با استفاده از ...

)ب(

)الف(

٢٥٣

)ج(

)ه(

)د(

شكل .٩الف( مقطع مصنوعي دورافت صفر شامل سه پراش كه يكي از آنها داراي برگشتگي قطبايي است .ب( مقطع پراش بهدست آمده از روش تابع شباهت
كﻼسيك كه در آن پراشهاي بدون برگشتگي قطبايي آشكارسازي شدهاند ولي براي پراش با برگشتگي قطبايي مقدار صفر در رأس آن نشان داده شده
است .ج( مقطع پراش با روش پيشنهادي تابع شباهت محلي كه توانسته هر سه پراش را در محل خودشان آشكارسازي كند .د( مقطع پراش كه در آن
شكل )ب( بزرگنمايي شده است .ه(مقطع پراش كه در آن شكل )ج( بزرگنمايي شده است.

براي تشريح بيشتر كارايي روشهاي پيشنهادي بهويژه

فاصله نمونهبرداري زماني  ٢ميليثانيه و فاصله گيرندهها از

روش تابع شباهت محلي اريب از يك مدل زيرسطحي با

هم  ٢٠متر بوده و برگشتگي قطبايي در لبه گسلها قابل

داراي دو عارضه كوچك بهعنوان چشمههاي پراش

سرعتها ) (RMSدر حوزه زمان براي اين مدل نيز در

نقطهاي مستقل هستند )شكل -١٠الف( .در اين مدلسازي

شكل -١٠ب آورده شده است.

ساختار گسل نرمال استفاده شده است كه ﻻيه سوم آن

مشاهده است .مدل سرعت ريشه دوم ميانگين مربع

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

٢٥٤

)ب(

)الف(

شكل .١٠الف( مدل سرعت عمقي يا مدل زمينشناسي با يك ساختار گسل نرمال كه در ﻻيه دوم آن و در دو طرف شكستگي ،دو عارضه كوچكمقياس براي
ايجاد پراش نقطهاي نيز در نظر گرفته شده است .ب( سرعت  RMSمدل.

داده مدلسازي شده در شكل -١١الف حاوي مقداري

يكديگر و با ساير امواج مطرح شد ،بهدست آورديم كه

ميباشد كه به داده خام اضافه شده است .شكل -١١ب

مثلث در پنجره اريب بهكار رفته براي اين داده  ٣٢درجه

تابع شباهت كﻼسيك )رابطه  (٢نشان ميدهد .در

شكل -١٢ب ميتوان بهخوبي ،توانمندي و دقت روش

كه برگشتگي قطبايي نداشتند ،بهخوبي در محل چشمه

تفكيك و كانونش بهتر پراشهاي حاصل از لبه گسلها

گسل به درستي آشكارسازي نشدهاند و در مكان

 ١٢مربوط به داده مصنوعي است؛ از اينرو بخشي از

چشمه اين پراشها مقدار تابع شباهت صفر يا نزديك به

رويدادهاي بازتابي كه در همسايگي رأس هذلولي فرضي

بهكارگيري روش پيشنهادي تابع شباهت محلي )رابطه (٣

كافي به هنگام محاسبه مقدار تابع شباهت ،با دامنه

تصويرسازي هم  ٤گروه در نظر گرفته شده است.

اينطوري نيست و بهعلت حضور رويدادهاي زياد ناشي از

نوفه گوسي سفيد با نسبت سيگنال به نوفه يك )(SNR=1

نتايج تصويرسازي داده شكل ١١ـالف را با استفاده از

اين شكل واضح است كه پراشهاي نقطهاي مستقل
خود آشكارسازي شدهاند ولي پراشهاي ناشي از لبههاي

صفر بهدست آمده است .در شكل -١٢الف هم نتيجه
روي داده شكل -١١الف نشان داده شده است .در اين

نتايج آن در شكل -١٢ب ارائه شده است .زاويه رأس

ميباشد كه در شكل -٨ب توضيح داده شده است .از

پيشنهادي تابع شباهت محلي اريب را درآشكارسازي،

مشاهده كرد .شايان ذكر است كه با توجه به اينكه شكل

پراش قرار ميگيرند ،بهخاطر نبود تداخلهاي مخرب
قابلرؤيتي در تصوير نهايي ميمانند .اما در دنياي واقعي

همانطور كه در شكل مشاهده ميشود همه پراشها

ساير بازتابندهها و تداخل مخرب دادهها با يكديگر،

بهخوبي آشكارسازي شدهاند و مقادير غيرصفر براي تابع

بازتابندهها معموﻻً تقويت نميشوند كه نمونهاي از آن را

ميشود .در ادامه ،مقطع پراشندگي را براي داده شكل

بهشمار زياد بازتابندهها در داده واقعي )شكل  ،(١٣تقريباً

-١١الف با استفاده از روش پيشنهادي تابع شباهت محلي

اثري از بازتابندهها در شكل نتايج تصويرسازي پراشها

شباهت در محل چشمه پراشها و در لبه گسلها ديده

اريب كه بهمنظور كاهش اثر مخرب تداخل پراشها با

در شكل  ١٤همين مقاله ميتوان مشاهده كرد كه با توجه

مشاهده نميشود.

بهبود كيفيت نشانگر پراشندگي براي تصويرسازي گسلها با استفاده از ...

)الف(

٢٥٥

)ب(

شكل .١١الف( داده دورافت صفر مدل شكل  ،١٠پراشها از لبه گسل داراي برگشتگي قطبايي هستند .ولي در دو محل پراش نقطهاي در ﻻيه دوم ،برگشتگي
قطبايي نداريم .ب( مقطع پراش كه با بهكارگيري تابع شباهت كﻼسيك بهدست آمده است .در اينجا در محل چشمه پراشها از لبه گسل ،تابع شباهت
تقريباً مقدار صفر )جاي خالي( را نشان ميدهد ولي براي دو پراش نقطهاي ،تابع شباهت مقدار باﻻيي را نشان ميدهد.

)الف(

)ب(

شكل .١٢الف( مقطع پراش مربوط به داده شكل -١١الف كه با بهكارگيري تابع شباهت محلي حاصل شده است .ب( مقطع پراش محاسبه شده براي همان داده كه
با بهكارگيري تابع شباهت محلي اريب ) (Tapered Local or TL-Semblanceبهدست آمده است .چنانچه از شكل هم قابل مشاهده است،
پراشها نسبت به شكل )الف( ،قويتر و بهتر آشكارسازي و كانوني شدهاند.

روشهاي پيشنهادي تابع شباهت محلي و تابع شباهت

نظرگرفتن پنجره اريب با زاويه رأس  ٦٧درجه بهدست

محلي اريب بر روي داده واقعي مربوط به خليج مكزيك

آمده است .چنانچه نتايج شكل  ١٤نشان ميدهد ،در

)شكل  (١٣هم بررسي و نتايج آن در شكل  ١٤ارائه شده

شكل -١٤ج نسبت به شكل -١٤ب ،تابع شباهت محلي

شباهت كﻼسيك و مقطع پراش در شكل -١٤ب با روش

آشكارسازي كند و در كل پراشندگي بيشتري را نسبت به

است .مقطع پراش در شكل -١٤الف ،با استفاده از تابع

اريب توانسته است پراشهايي با عمق كمتر را نيز بهتر

تابع شباهت محلي بهدست آمده است .مقطع پراش در

شكل -١٤ب نشان ميدهد كه از آن ميتوان به اطﻼعاتي

شكل -١٤ج هم با روش تابع شباهت محلي اريب و با در

در مورد گسلها دست يافت .قابل ذكر است كه براي

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

٢٥٦

در محدوده كيلومترهاي  ٨تا  ٩و  ١٥تا  ،١٦مشاهده

تعيين محل دقيق گسلها بايستي به مقاطع ديگري

بهصورت تكههاي زماني ) (Time sliceنيز دسترسي

ميشوند؛ بهدليل عدمامكان تشكيل كامل هذلوليهاي

داشته باشيم كه در مورد دادههاي موجود فقط يك خط

فرضي پراش )نبود نصف يال پراشهاي فرضي(

محدوده كناري تصويرهاي پراش شكل  ،١٤يعني تقريباً

احتياط كرد.

قابلاعتماد نيستند و بايستي در هنگام تفسير در مورد آنها

برداشت در دسترس بود .همچنين بيشينههايي كه در دو

)ب(

)الف(

شكل .١٣الف( داده دورافت صفر براي خليج مكزيك .ب( سرعت  NMOمربوطه.

)الف(

)ب(

)ج(

شكل .١٤نتايج تصويرسازي پراش براي داده شكل  ،١٣الف( مقطع پراش با استفاده از تابع شباهت كﻼسيك .ب( مقطع پراش با استفاده از تابع شباهت محلي .ج(
مقطع پراش با استفاده از تابع شباهت محلي اريب.

بهبود كيفيت نشانگر پراشندگي براي تصويرسازي گسلها با استفاده از ...

در داده واقعي چون دسترسي به مقاطع همراستا

٢٥٧

)(in-line

و مقاطع عمود برهم ) (cross-lineرا نداريم ،از اينرو

پيشنهادي است .بههمين منظور مقطع پراش بهدست آمده
از روش تابع شباهت محلي اريب در كنار مقطع لرزهاي

نميتوان با قاطعيت در مورد محل گسلها صحبت كرد .ما

قرار داده شده است و بهطور تقريبي تعدادي از روندهايي

اختيار داريم و تنها تفسيري كه ميتوان انجام داد بررسي

سياه روي مقطع پراش و مقطع لرزهاي در شكل  ١٥نشان

مطابقت شكل داده و مقطع پراش بهدست آمده با روش

داده شده است.

فقط اطﻼعات مقطع نشان داده شده در شكل  ١٣را در

)الف(

)ج(

كه در امتداد آنها تقريباً رأس پراشها قرار دارد با خطوط

)ب(

)د(

شكل .١٥الف( مقطع كامل داده دورافت صفر مربوط به خليج مكزيك .ب( مقطع پراش بهدست آمده با استفاده از تابع شباهت محلي اريب .ج( مشخص كردن
روند تقريبي پراشها در روي مقطع داده .د( تطبيق روندهاي مشخص شده در روي مقطع داده با مقطع پراش بهدست آمده از روش پيشنهادي تابع شباهت اريب.

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

٢٥٨

نوفه زمينهاي در حوزه تصوير خواهد شد .اين امر

 .٥بحث و نتيجهگيري

همچنين بحث عدمقطعيت را پيش ميآورد كه

يك مسئله چالش برانگيز كه در اين مقاله بايستي به آن

عدمقطعيت در تعيين محل پراش در راستاي زمان

اشاره شود انتخاب بهينه تعداد گروهها در هر رخداد

)عمودي( بيشتر از راستاي مكان )جانبي( است كه قدرت

هذلولي يا پنجره ) (Group per eventيا  GPEاست كه

تمركز و كانونش روش پيشنهادي روي يك مثال داده

نقش كليدي را در دستيابي به كانونش خوب و

مصنوعي شكل  ١٦نشان داده شده است .در شكل -١٦

تفكيكپذيري باﻻ در روش پيشنهادي دارد .از يك

الف ،يك پراش با پﻼريته ثابت كه نوفه تصادفي هم به آن

طرف ،انتخاب  GPEكمتر ،تفاوت قابل مﻼحظهاي بين

اضافه شده قابل مشاهده است و بقيه قسمتهاي شكل -١٦

روش تابع شباهت كﻼسيك و تابع شباهت محلي ندارد

ب تا –١٦ز ،نتيجه تصويرسازي پراش با استفاده از روش

چون معادله ) (٣به همان معادله ) (٢تبديل ميشود .از

پيشنهادي و با بهكار بردن GPEهاي مختلف را نشان

طرف ديگر ،انتخاب بدون مﻼحظه يا انتخاب  GPEبيشتر

ميدهد.

باعث كاهش قدرت كانونش و همچنين افزايش

)الف(

)ب(

)د(

)ج(

)ه(

)و(

)ز(

شكل .١٦الف( يك رخداد پراش با قطبايي ثابت كه داراي نوفه تصادفي ميباشد را نشان ميدهد .شكلهاي -١٦ب تا شكل -١٦ز هم نتايج تصويرسازي پراش
با تعداد گروههاي متفاوت ) (GPEدر هر رخداد بهدست آمده را نشان ميدهد كه تعداد گروه در باﻻي هر شكل نوشته شده است.

٢٥٩

... بهبود كيفيت نشانگر پراشندگي براي تصويرسازي گسلها با استفاده از

روشهاي پيشنهادي بدون هيچگونه نيازي به تصحيح

،در بيشتر موارد طبق مثالهاي ذكر شده در متن مقاله

نوع داده مصنوعي و افزايش پراشندگي در داده واقعي

 روشهاي.تقريباً نتايج قابلقبولي را بههمراه داشته است

.دوبعدي و سهبعدي صورت گيرد

بهينه عرض پنجره در روش تابع شباهت محلي و سپس

 باعث تفكيكپذيري بهتر در لبه گسلها در هر،قطبايي
 ادامه اين تحقيق ميتواند در حوزه پيشبرانباشت.شدهاند
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Summary
Diffractions carry useful and important information about subsurface features such as
unconformities, faults, pinch-out, and so on. On the other hand, most of the information is
encoded in diffractions. Polarity reversal across diffraction move out curves that are
generated from fault’s edges, is a great challenge in seismic diffraction imaging. For the
last few decades, several conventional methods in the pre-and post-stack domains, have
been carried out for the diffractions characteristics and their locations. But most of these
methods were not able to deal with the polarity reversal for diffraction imaging, some of
them were time consuming, and needed to have some correction to deal with polarity
changes, especially in diffraction caused by fault’s edges. Despite a large amount of
research that has been carried out on diffraction imaging, very few studies have been
devoted to the challenge of the polarity reversal across move out surfaces. We used the
semblance function along with the hyperbolic move out curves for the diffractions that
their travel times have been calculated using the double-square-root equation. As we
know, using both semblance and Kirchhoff migration for diffraction imaging from fault’s
edges, without which taking the polarity reversal into account would fail. This is caused
by presence of same number of positive and negative wavelets in the diffraction move out
curves. For solving this problem, we divided the global scanning window along
hyperbolic move out surfaces into several subdivided window and the local semblance
measurements over the sub-windows were performed separately. Every point in image
domain is considered as a diffraction point that we call this points as image points. The
final semblance measure at each image point is calculated by averaging the semblance
measurements from sub-divided smaller windows. We also contaminated the synthetic
data with white Gaussian noise, having different signal to noise ratios. Results showed no
significant differences due to the fact that random arrivals in seismic data do not influence
the semblance measurement. In next step to improve the diffraction imaging, we used
tapered local semblance due to interference of diffractions with dominated reflection
waves, other data and even other diffractions, especially at far offsets from diffraction’s
apex. We called the proposed method as tapered local semblance method. The method
weights the data from top to the bottom along the time axis, we also use less number of
traces at shallow parts and more traces at deeper parts to reduce the harming effect of the
interference. To coup with this task, we introduced a triangle taper to take few number of
traces at the early arrival parts and more traces at the late arrival parts, instead of using a
box with constant number of traces in the apertures from top to the bottom of the window.
We tested several tapers with different angles of apex to determine the optimum one. We
evaluated both methods on synthetic data as well as field recorded dataset. Both methods
required no polarity reversal corrections to be applied. The obtained results showed the
ability of our workflow to having higher resolution and good localization for diffractions
from fault’s edges in synthetic data. The results obtained from using the tapered local
semblance method on field recorded dataset showed more diffractivity than local
semblance method.
Keywords: Fault detection, diffraction imaging, polarity reversal, tapered local
semblance, tapered aperture, diffractivity attribute.
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