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  چكيده

هاي  ها را بصورت مكعب توان آن  كه مينمايد هاي مختلف توليد مي بسامد در  اي، حجم زيادي از داده هاي لرزه  طيفي داده تجزيه
توان جهت   ميباشند، هاي رسوبي مي هاي ساختاري و نهشته ها كه حاوي اطالعات مفيدي از روند از اين مكعب.  تجزيه نمودبسامد تك

  در روش اول با استفاده از برش. گيرد ها مورد بررسي قرار مي در اين مقاله سه روش نمايش اين روند. ها استفاده نمود نمايش اين روند
 مختلف بررسي بسامد در اين روش مقاطع تك. شود ، تغييرات ناشي از اين الگوها نمايش داده ميبسامد هاي تك زماني از مكعب

 از تغييرات عرض و محتويات كانال اطالعاتي بدست بسامد تغييرات اين مقاطع با  تواند با مشاهده ند و يك مفسر با تجربه ميگرد مي
توانند اطالعات   نميبسامد باشند، تصاوير تك ها مي  پايين و باال داراي اطالعات متفاوتي از رويدادهاي آنجايي كه فركانساز . آورد

در دو روش ديگر مورد بررسي در اين مقاله با استفاده از برانبارش رنگي، مقاطع .  را بطور همزمان نمايش دهندمورد نياز از رويداد
RGBبسامد  مختلف داراي اطالعات بيشتري از نمايش تكبسامديشود كه به دليل داشتن محتويات  ها تهيه مي  از اين برش 

 معمولي با RGBدر روش .  با توابع پايه تهيه شده استRGB معمولي و RGB به دو صورت RGBدر اين مقاله مقاطع . باشند مي
در اين حالت اگرچه مشكل . گردد هاي مختلف، مقاطع برانبارش رنگي تهيه مي  مجزا به ازاي فركانسبسامد استفاده از سه برش تك

ده شده و در عمل قسمت اعظمي از  استفابسامدي گردد، اما فقط از سه مقطع تك  تا حدودي برطرف ميبسامد روش تصاوير تك
هاي  هايي محدوده  با توابع پايه با استفاده از پنجرهRGBدر روش . اند  ديگر همچنان ناديده گرفته شدهبسامد اطالعات مقاطع  تك

نتايج اين مقايسه . آيند  به تصوير درميRGBشوند و مقاطع   خاصي به عنوان مولفه هاي قرمز، آبي و سبز در نظر گرفته ميبسامدي
 با دقت بيشتري بسامد هاي مدفون نشان داد كه روش برانبارش رنگي نسبت به روش تك سه روش نمايش براي نمايش كانال

 معمولي RGBدهد و همچنين استفاده از توابع پايه بدليل استفاده از اطالعات بيشتر نتايج بهتري نسبت به روش  ها را نشان مي كانال
  .كند دفون ايجاد ميهاي م در نمايش كانال
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Summary 
 

Spectral decomposition of time series has a significant role in seismic data processing and 
interpretations. Since the earth acts as a low-pass filter, it changes the frequency content 
of the passing seismic waves. Conventional methods of representing signals in a time 
domain and frequency domain cannot show the time information and the frequency 
information simultaneously. Time-frequency transforms an upgraded spectral 
decomposition to a new step and can show time and frequency information 
simultaneously.  

Time-frequency transforms generate a high volume of spectral components, which 
contain useful information about the reservoir and can be decomposed into single 
frequency volumes. These single frequency volumes can overload the limited space of a 
computer hard disk and are not easy for an interpreter to investigate them individually; 
therefore, it is important to use methods to decrease the volume without losing 
information. The frequency slices are thus separated from these volumes and used for an 
interpretation.  

In this study, three different methods were used to represent a buried channel. In the 
first method, the numbers of the single frequency slices were investigated, variations of 
the frequency amplitudes in the slices were observed, and an expert interpreter could 
obtain some information about the channel content and lateral variation. Since different 
frequencies contain different types of information (low frequencies are sensible to 
channel content and high frequencies are sensible to channel boundaries), none of the 
slices were able to show all information simultaneously. In the next two methods using a 
color stacking method, the RGB plots were constructed which, due to the different 
frequency content, resulted in more information than the frequency slice representation 
method. 

An RGB image, sometimes referred to as a true color image, is an image that defines 
red, green, and blue color components for each individual pixel and has an intensity 
between 0 and 1. In this study, RGB plots were constructed in two different manners, 
RGB plots based on conventional RGB plot methods and RGB plots using basis 
functions. In the conventional method, three different frequency slices were mapped 
against the red, green and blue components. Although this method obviates some 
drawbacks of the single frequency plots, it uses only three slices and practically ignores a 
big part of information. Using basis functions and defining windows, the interpreter was 
able to introduce some frequency intervals and plot them against the primary components 
and use the total bandwidth or its major part. Three simple raised cosine functions having 
different frequency centers and different periods were chosen. The image quality strongly 
depended on these two parameters. Longer window widths will introduce longer 
frequency widths into every primary component and resulted in smoother color 
combinations for images and very short periods had the same results as the conventional 
RGB plot method. Different centers showed different details. Low frequency centers 
showed channel content properties, and high frequency centers showed channel 
boundaries and fine branches. 

In this study, the spectral decomposition was first performed on land seismic data from 
an oil field in Iran using a short time Fourier (STFT) transform and an S transform. Then 
three demonstration methods were applied for channel detection. Finally it was shown 
that how RGB color stacking method represented buried channels in more precise images 
and how a basis function based RGB represents better results than the conventional RGB 
method.  

Key words: Buried channels, spectral decomposition, color stack, short time Fourier 
transform, S transform, single frequency slices 
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 مقدمه    1

هاي زماني داراي كاربرد فراواني  امروزه تحليل طيفي سري
با توجه به . استاي  هاي لرزه در پردازش و تفسير داده

اي، رفتاري چون  اينكه زمين به هنگام انتشار امواج لرزه
گذر دارد، موجب تغيير محتواي بسامدي امواج  فيلتر پايين

ها   نمايش سيگنال هاي مرسوم شيوه. شود  اي با زمان مي لرزه
رغم كاربردهاي  در حوزه زمان و حوزه فوريه، علي

زمان اطالعات  طور هم توانند به اي كه دارند، نمي گسترده
با . صورت متمركز نمايش دهند به زماني و بسامدي را 

ها در   بسامد و نمايش سيگنال–هاي زمان  معرفي تبديل
صورت  به  زمان اطالعات زماني و بسامدي اي كه هم حوزه

ها وارد مرحله  متمركز در اختيار است، پردازش سيگنال
.  را بسيار افزايش داد جديدي شد كه كارايي آن

، )1946گابور، (هايي نظير تبديل فوريه زمان كوتاه  تبديل
، تبديل )1948؛ وايل، 1932ويگنر، ( وايل –توزيع ويگنر 

ول و  استاك (Sو تبديل ) 1999ماالت، (موجك 
هاي متفاوتي  در چند دهه اخير در زمينه) 1996ان، همكار

ها و پردازش  شناسي كه با سيگنال خصوص لرزه از علوم، به
اي مورد استفاده  صورت گسترده به آنها سر و كار دارند، 

؛ كستگنا و 2005ماتوس و همكاران، (اند  قرار گرفته
؛ ليته و 2005؛ سينها و همكاران، 2003همكاران، 
فدي و ؛ 2008كوهي،  ؛ عسكري و سياه2008همكاران، 

؛ ليريو و 2001؛ مارتلت و همكاران، 1998كوارتا، 
، روشندل كاهو و 2006؛ كوپر، 2004همكاران، 

  ).2009كوهي،  سياه
 بسامد را –هاي زمان  هاي تجزيه طيفي با تبديل داده

تجزيه طيفي . هاي گوناگوني نمايش داد توان به روش مي
ازاي هر بسامد مكعبي  اي، به هاي لرزه دهبعدي دا مكعب سه

استفاده . كند اي ورودي ايجاد مي بعد با داده لرزه هم
زمان از اين حجم زياد داده، هم از نظر محاسباتي و هم  هم

هايي كه  لذا روش. بسيار مشكل است از نظر تفسيري 
حال  بتوانند اين حجم زياد داده را كاهش دهند و در عين

وجود آسيبي وارد نسازند، بسيار حائز اهميت به اطالعات م
هاي  در اين مقاله، سه روش براي نمايش داده. هستند

هاي مدفون مورد  منظور اكتشاف كانال تجزيه طيفي به
در روش اول، كه يكي از . گيرد استفاده قرار مي

هاي حاصل از تجزيه طيفي  ها است، داده ترين روش معمول
شود و  بعدي تجزيه مي  سهبسامد  تك به تعدادي مكعب

هاي موجود در  هاي زماني بسته به موقعيت زماني الگو برش
در اين روش . شود  ايجاد مي اي، در هر مكعب داده لرزه

هاي گوناگون مورد بررسي قرار  ازاي بسامد اين مقاطع به
توان تغييرات تدريجي در محتويات و ابعاد  گيرند و مي مي

فاهمي و ( حدودي مشاهده كرد رويدادهاي موجود را تا
  ).  2005همكاران، 

هاي گوناگون حاوي اطالعات  ازآنجاكه بسامد
ها را  هاي زياد مرز متفاوتي هستند، براي مثال بسامد

هاي كمتر، حساسيت  دهند و بسامد خوبي نمايش مي به
زمان  بيشتري به محتواي درون كانال دارند، لذا  نمايش هم

تواند كمك شاياني به  وير مياين اطالعات در يك تص
در روش دوم با استفاده از روش برانبارش . مفسر كند

؛ تفانيس و كوئين، 1984اونستوت و همكاران، (رنگي 
 از مقاطع RGBمقاطع ) 2007؛ ليو و مارفورت، 2000
 با RGBدر اين روش تصاوير . شود بسامد تهيه مي تك

م درحكم بسامد ك(بسامد مجزا  استفاده از سه مقطع تك
مولفه سرخ، بسامد مياني درحكم مولفه سبز و بسامد زياد 

تهيه و اطالعات مورد استفاده در ) درحكم مولفه آبي
با . شود   بسامد سه برابر مي نمايش نسبت به روش تك

بسامد نسبت  وجود استفاده از تعداد بيشتري از مقاطع تك
فته به روش قبل، حجم زيادي از اطالعات هنوز ناديده گر

با استفاده از ) 2005استارك، (در روش سوم . شود مي
هاي پايه و مقاطع  ضرب تابع هاي پايه، مجموع حاصل تابع
هاي بسامدي گوناگون درحكم  بسامد در محدوده تك
، آبي )هاي كم محدوده بسامد(هاي رنگي سرخ  مولفه

هاي  محدوده بسامد(و سبز ) هاي متوسط محدوده بسامد(
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 مورد طيفي تجزيه روش. شود گرفته ميدر نظر ) باال
 S تبديل و كوتاه زمان فوريه تبديل مقاله، اين در استفاده

است كه در اينجا نتايج حاصل از آنها با سه روش 
  .اند  و با يكديگر مقايسه شده گفته نمايش داده شده پيش

 S  تبديل فوريه زمان كوتاه و تبديل   2

سيگنال مانند تبديل فوريه زمان كوتاه براي يك  x t

, ,

 
  ):6194گابور، ( آيد دست مي  به)1(صورت رابطه  به 

     * 2i fSTFT t f x g t e d  )1         (  





   

كه  g tاي  پنجره . يك پنجره حقيقي و متقارن است
كردن سيگنال در اين تبديل، براساس اصل عدم قطعيت 

ب اعمال محدوديت در قدرت تفكيك هايزنبرگ سب
كوچك بودن اين پنجره . شود  بسامد مي–صفحه زمان 

سبب افزايش قدرت تفكيك در راستاي زمان و كاهش 
از . شود و برعكس قدرت تفكيك در راستاي بسامد مي

طرفي ابعاد جعبه هايزنبرگ در اين تبديل ثابت است 
  ).1388روشندل، (

يكي از ) 1996 ن،ول و همكارا استاك (Sتبديل 
 بسامدي است كه از جهاتي داراي –هاي زمان   تبديل
كوتاه و از جهاتي داراي  هايي با تبديل فوريه زمان شباهت
در . است) 1999ماالت، (هايي با تبديل موجك  شباهت
كوتاه، از تبديل فوريه   مانند تبديل فوريه زمانSتبديل 
ه در اين تبديل اي استفاده شده است با اين تفاوت ك پنجره

 fمانند تبديل موجك، عرض و دامنه پنجره به بسامد 
اين ارتباط در مورد عرض پنجره با بسامد . وابسته است

صورت مستقيم  به صورت معكوس و در ارتباط با بزرگي  به
- برخالف تبديل موجك از اتم زمانSدر تبديل  .است

اين اتم .  مختلط استفاده شده استوار فوريهبسامد سينوس
هايي كه در تبديل موجك از آنها برخالف موجك

اش با  شود، شكل قسمت حقيقي و موهومياستفاده مي
 Sبسامد در تبديل -اتم زمان. كندانتقال، تغيير مي

ول و استاك(شود نشان داده مي )2(صورت رابطه  به
  ):1996همكاران، 
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  .هاي موجود هاي اصلي براساس شدت مولفه  نمايش رنگ.1شكل

  
   برانبارش رنگي  3

نهي  با برهم1960نشانگري در دهه   ن تصوير چنداولي
چوپرا و (اي پديد آمد اي و سرعت بازه تصاوير لرزه

پس از آن تصاوير برانبارشي به سرعت ). 2005مارفورت، 
توسعه يافت و از مقاطع برانبارشي دوبعدي قائم يا افقي به 

زمان با پيشرفت اين  هم. هاي حجمي ارتقا يافت مكعب
ها نيز توسعه پيدا كرد و از تصاوير يك بيت  نگتصاوير، ر

. ارتقا يافت)  رنگي256( هشت بيت به تصاوير) دو رنگي(
 مدلي برانبارشي است كه در آن RGBمدل رنگي 

هاي ديگر  منظور توليد رنگ هاي سرخ، سبز و آبي به رنگ
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ها و  از اين مدل در رايانه. شوند با هم تركيب مي
روش . شود يز استفاده مينمايشگرهاي تلويزيوني ن

 بار اونستوت  را اوليني در ژئوفيزيكبرانبارش رنگ
هاي  با در نظر گرفتن زواياي برانبارش دوراُفت) 1984(

منزلة مولفه سرخ، سبز و آبي مورد  نزديك، ميانه و دور به
روش ) 2002(باهوريچ و همكاران . استفاده قرار داد

ه طيفي اعمال هاي تجزي برانبارش رنگي را روي داده
از جمله افراد ديگري كه در تحقيقاتشان از روش . كردند

توان به استارك  نمايش برانبارش رنگي استفاده كردند، مي
  . اشاره كرد) 2007(و ليو و مارفورت ) 2005(

  

  

  
هاي پايه از مقاطع   با تابعRGB نمايش طرحوار تشكيل تصاوير .2شكل 

 ).2007فورت، با تغيير از ليو و مار(اي  لرزه

  
 كه گاهي اوقات با نام تصاوير با رنگ RGBتصاوير 

صورت يك آرايه  شوند به حقيقي نيز شناخته مي
3m nهستند كه R كننده مولفه سرخ،   بيانG مولفه 

 مولفه آبي هر پيكسل است و شدت هر مولفه بين B سبز و
بيانگر رنگ ) 0،0،0(بنابراين . گيرد صفر و يك قرار مي

بيانگر رنگ سفيد براي يك پيكسل ) 1،1،1(سياه و 
، هنگامي كه شدت 1مطابق شكل . مشخص خواهد بود

ها از دو مولفه ديگر بيشتر باشد، رنگ نهايي  يكي از مولفه
 و هنگامي كه دو شود آن پيكسل به آن مولفه متمايل مي

مولفه داراي شدت يكساني باشند، رنگ نهايي به سمت 
  .يابد  هاي فرعي تمايل مي رنگ

هاي پايه ابتدا سه تابع پايه   با تابعRGBدر روش 
هاي سرخ، سبز و آبي با استفاده از  ازاي مولفه متفاوت به

كه ). 2007ليو و مارفورت، (شود   تعريف مي )4(رابطه 
 ، در مقطعfازاي هر بسامد  مقدار متناظر تابع پايه به

  .شود بسامدي همان بسامد ضرب مي تك

)4(RGB

bandwidth
Basis Function 0.5 1 cos ,

f f

k f


  
        

  

 

ه   بسامد مركزي تابعRGBf بسامد، fكه هاي پايه
اي س

 ك
رخ، سبز و آبي در نظر گرفته  درحكم مولفه ه

اي هاي لرزه دادهبسامدي نوار پهناي bandwidthfشود،  مي
 نيز عددي ثابت است كه پهناي تابع مورد است

را در صورت ثابت ماندن پارامترهاي  پايه مورد استفاد
، kبديهي است كه با افزايش مقدار . هدديگر، تغيير مي

اگر . يابد افزايش ميهاي پايه دوره و در نتيجه پهناي تابع
 بسيار كوچك در نظر گرفته شود،  پهناي kمقدار 

ابع ها  هاي پايه بسيار كم خواهد بود و اين تابع بسامدي
ازاي بسامد مركزي مقدار غير صفر خواهد داشت و  فقط به

هاي پايه و   با استفاده از تابعRGBبنابراين روش نمايش 
RGBولي نتيجه يكساني خواهند داشت معم . 

2هاي پايه مطابق شكل  پس از تعريف تابع

 
ه
kفاده و

 

 ت

ها   اين تابع
شوند و   ضرب ميfازاي هر بسامد بسامد به مقاطع تكدر 

محاسبه، ازاي هر بسامد مركزي  ها بهضرب مجموع حاصل
 بوط به مولفه رنگي خود نسبت دادهو به بسامد مركزي مر

  . شود   هاي جديد توليد مي  از اين مولفهRGBو نمايش 
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  . ثانيه8/1اي در زمان  برش زماني از مكعب لرزه) ب(ها و  اي داده ه مكعب لرز) الف (.3شكل 

روش روي كاربست    4
 رنگي براي 

وضوح قابل مشاهده   به اي كانال شود در داده لرزه  مي هاي واقعي داده
در اين مقاله از روش نمايش برانبارش

توانند محل مناسبي  هاي مدفون كه مي شناسايي بهتر كانال
 -  3شكل.  شود براي تجمع هيدروكربن باشند، استفاده مي

اي واقعي مورد استفاده در اين مقاله را  الف مكعب لرزه
 خط 600 خط چشمه و 400دهد كه داراي  نشان مي

در اين . گيرنده و مربوط به يكي از ميادين نفتي ايران است
 ثانيه 8/1زمان ل مدفون وجود دارد كه در كانا يكمنطقه 
 ب برش زماني -3در شكل . اي قرار داردهاي لرزهداده

طور كه مشاهده  همان.  ثانيه نشان داده شده است8/1

براي نمايش بهتر كانال از تجزيه طيفي با استفاده از . نيست
.  گرفته شده است بهرهSتبديل فوريه زمان كوتاه و تبديل 

بسامدي  نواراي مورد استفاده داراي پهناي هاي لرزهداده
هاي زماني   برش5 و 4 هرتز هستند و در شكل 70يد مف
 هرتز 50 و 30،40 ،20 ،10هاي   ثانيه براي بسامد8/1
 نشان Sترتيب براي تبديل فوريه زمان كوتاه و تبديل  به

اي خام،  داده لرزهها نسبت به  در اين شكل. داده شده است
  .كانال با وضوح بيشتري قابل مشاهده است

  
 .ه با استفاده از تبديل فوريه زمان كوتاه ثاني8/1هرتز در زمان  50، و 40، 30، 20، 10 بسامد هاي تك  زماني از مكعب رشب .4شكل 
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  .Sه با استفاده از تبديل  ثاني8/1 زمان هرتز در 50، و 40، 30، 20، 10 بسامد هاي تك  زماني از مكعب رشب. 5شكل 

  
 معمولي براي RGBمقاطع حاصل از روش نمايش 

هرتز ) 40،30،20(،  هرتز)10،20،30(هاي بسامدي  تركيب
براي دو روش تبديل فوريه زمان كوتاه و ) 50،40،30(و 

در اين شكل .  نشان داده شده است6 در شكل Sتبديل 
وتاه در رديف باال و نتايج مربوط به تبديل فوريه زمان ك

 در رديف پايين نشان داده شده Sنتايج مربوط به تبديل 

 بسامدي  شود، در تركيب طور كه مشاهده مي همان. است
خوبي مشخص شده است ولي داراي قدرت  كم، كانال به

محض  به. تفكيك مناسبي براي شناسايي مرزها نيست
خوبي  ال بههاي كان فقط لبه هاي بيشتر نه استفاده از بسامد
هايي از كانال كه داراي  اند، بلكه شاخه مشخص شده

  اند و در تركيب بسامدي پايين قابل  ضخامت كمي بوده

  
  ). پايينرديف (Sو تبديل ) رديف باال(بسامد حاصل از تبديل فوريه زمان كوتاه  هاي تك هاي زماني مكعب  معمولي حاصل از برشRGB تصاوير .6 شكل
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و ) رديف باال(بسامد حاصل از تبديل فوريه زمان كوتاه  هاي تك هاي زماني مكعب  حاصل از برشk با تابع پايه و مقدار RGBر ي تصاو.7شكل 
 ).پايينرديف  (Sتبديل 

0.125=

مقايسه نتايج دو روش . شوند مشاهده نبودند، نمايان مي
و تقريبا دهد  تجزيه طيفي تفاوت چشمگيري را نشان نمي

  .نتايج براي هر دو روش يكسان است
 با RGBترتيب نتايج نمايش   به9 و 8، 7 هايدر شكل

0.125kبراي مقادير  )4( هاي پايه رابطه تابع  ،0.25k  

، )10،20،30(هاي بسامدي   براي تركيبو 
در اين . نشان داده شده است) 50،40،30( و )40،30،20(

ها نتايج تبديل فوريه زمان كوتاه در رديف باال و  شكل
استفاده از .  در رديف پايين استSنتايج مربوط به تبديل 

  شود تا اطالعات بيشتري در  اين شيوه نمايش سبب مي

0.5k 

  
و تبديل ) رديف باال(بسامد حاصل از تبديل فوريه زمان كوتاه  هاي تك هاي زماني مكعب  حاصل از برشk با تابع پايه و مقدار RGBوير  تصا.8شكل 

S) رديف پايين.(  
0.25=
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و تبديل ) يف باالرد(بسامد حاصل از تبديل فوريه زمان كوتاه  هاي تك هاي زماني مكعب  حاصل از برشk با تابع پايه و مقدار RGBير  تصاو.9شكل 

S)  پايينرديف.( 

0.5=

k

k

طور  همان. هاي ايجاد شده، وجود داشته باشد شكل
شود، در اين روش نمايش نيز استفاده از  كه مشاهده مي

هاي مركزي بيشتر، سبب افزايش قدرت تفكيك  بسامد
هاي با ضخامت كم  شود و جزئيات بيشتري از شاخه  مي

همچنين در . ده استكانال، در اين شيوه نمايش قابل مشاه
 يك زمينه خاكستري به ها با فزايش مقدار  اين شكل

هاي  سبب وارد شدن مولفه شود و آن هم به شكل اضافه مي
بسامدي با دامنه پايين و نزديك صفر است كه زمينه را 

 نتيجه كوچك شدن مقدار . كشاند سمت سياه مي به
RGBهاي پايه را به نتيجه   با تابعRGB معمولي نزديك 
  . كند مي

هاي حاصل از  با مقايسه نتايج سه شيوه نمايش داده
هاي  توان از برتري روش وضوح مي تجزيه طيفي به
. بسامد نام برد  در مقابل نمايش تكRGBبرانبارش رنگي 

وح و شود، كانال با وض طور كه در نتايج مشاهده مي همان
بسامد   نسبت به تكRGBهاي  جزئيات بيشتري در روش

هاي   با تابعRGBهمچنين روش . نمايش در آمده است به
بسامد بيشتر، جزئيات  سبب استفاده از مقاطع تك پايه به

  .  معمولي داردRGBبيشتري در مقايسه با روش 

  گيري  نتيجه   5
اي ه  در اين مقاله، سه روش متفاوت براي نمايش داده

هاي مدفون مورد  منظور تشخيص كانال تجزيه طيفي، به
بسامد،   تك هاي نمايش برش. استفاده قرار گرفته است

هاي پايه سه   با تابعRGB معمولي و نمايش RGBنمايش 
در روش اول، نمايش . شيوه مطرح شده است

هاي حاصل از تجزيه طيفي بسيار بهتر از داده  بسامد تك
. ه است كانال مدفون را آشكار كنداي توانست خام لرزه

. حال همچنان تشخيص كانال چندان راحت نيست اين با
بسامد بسيار دشوار و  هاي تك همچنين تفسير همه برش

بنابراين با استفاده از روش . پذير نيست تقريبا امكان
هاي پايه براي  برانبارش رنگي در دو حالت معمولي و تابع

ه اطالعات بيشتري نسبت به نمايش كانال استفاده شد ك
نتايج نشان داد كه استفاده از . بسامد دارد هاي تك برش

 بسيار بهتر از روش نمايش RGBروش برانبارش 
هاي با  بسامد كانال مدفون را آشكار ساخته و شاخه تك
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ميزان اطالعات . ضخامت كم را نيز نشان داده است
يشتر از هاي پايه ب  با تابعRGBموجود در شيوه نمايش 

براين استفاده از روش  بنا.  معمولي استRGBنمايش 
RGBهاي پايه در نمايش  خصوص روش استفاده از تابع  به
هاي  هاي تجزيه طيفي، كمك شاياني در تفسير داده داده
 مقايسه .كند هاي مدفون مي اي و شناسايي بهتر كانال لرزه

ن نتايج حاصل از دو روش تجزيه طيفي تبديل فوريه زما
 تفاوت چشمگيري را نسبت به يكديگر Sكوتاه و تبديل 
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	1    مقدمه

	در این مقاله از روش نمایش برانبارش رنگی برای شناسایی بهتر کانالهای مدفون که میتوانند محل مناسبی برای تجمع هیدروکربن باشند، استفاده میشود.  شکل3- الف مکعب لرزهای واقعی مورد استفاده در این مقاله را نشان میدهد که دارای 400 خط چشمه و 600 خط گیرنده و مربوط به یکی از میادین نفتی ایران است. در این منطقه یک کانال مدفون وجود دارد که در زمان 8/1 ثانیه دادههای لرزهای قرار دارد. در شکل 3- ب برش زمانی 8/1 ثانیه نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود در داده لرزهای کانال بهوضوح قابل مشاهده نيست. برای نمایش بهتر کانال از تجزیه طیفی با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل S بهره گرفته شده است. دادههای لرزهای مورد استفاده دارای پهنای نوار بسامدی مفید 70 هرتز هستند و در شکل 4 و 5 برشهای زمانی 8/1 ثانیه برای بسامدهای 10، 20، 30،40 و 50 هرتز بهترتیب برای تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل S نشان داده شده است. در این شکلها نسبت به داده لرزهای خام، کانال با وضوح بیشتری قابل مشاهده است.
	مقاطع حاصل از روش نمایش RGB معمولی برای ترکیبهای بسامدی (10،20،30) هرتز، (40،30،20) هرتز و (50،40،30) برای دو روش تبدیل فوریه زمان کوتاه و تبدیل S در شکل 6 نشان داده شده است. در این شکل نتایج مربوط به تبدیل فوریه زمان کوتاه در ردیف بالا و نتایج مربوط به تبدیل S در ردیف پایین نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود، در ترکیب بسامدی كم، کانال بهخوبی مشخص شده است ولی داراي قدرت تفکیک مناسبی برای شناسایی مرزها نیست. بهمحض استفاده از بسامدهای بيشتر نهفقط لبههای کانال بهخوبی مشخص شدهاند، بلکه شاخههایی از کانال که دارای ضخامت کمی بودهاند و در ترکیب بسامدی پایین قابل 
	در شکلهای 7، 8 و 9 بهترتیب نتایج نمایش RGB با تابعهاي پایه رابطه (4) برای مقادیر ،  و  برای ترکیبهای بسامدی (10،20،30)، (40،30،20) و (50،40،30) نشان داده شده است. در این شکلها نتایج تبدیل فوریه زمان کوتاه در ردیف بالا و نتایج مربوط به تبدیل S در ردیف پایین است. استفاده از این شیوه نمایش سبب میشود تا اطلاعات بیشتری در 
	شکلهای ایجاد شده، وجود داشته باشد. همانطور که مشاهده میشود، در این روش نمایش نیز استفاده از بسامدهای مرکزی بيشتر، سبب افزایش قدرت تفکیک میشود و جزئیات بیشتری از شاخههای با ضخامت کم کانال، در این شیوه نمایش قابل مشاهده است. همچنین در این شکلها با فزایش مقدار  یک زمینه خاکستری به شکل اضافه میشود و آن هم بهسبب وارد شدن مولفههای بسامدی با دامنه پایین و نزدیک صفر است که زمینه را بهسمت سیاه میکشاند. کوچک شدن مقدار  نتیجه RGB با تابعهاي پایه را به نتیجه RGB معمولی نزدیک میکند. 
	با مقایسه نتایج سه شیوه نمایش دادههای حاصل از تجزیه طیفی بهوضوح میتوان از برتری روشهای برانبارش رنگی RGB در مقابل نمایش تکبسامد نام برد. همانطور که در نتایج مشاهده میشود، کانال با وضوح و جزئیات بیشتری در روشهای RGB نسبت به تکبسامد بهنمایش در آمده است. همچنین روش RGB با تابعهاي پایه بهسبب استفاده از مقاطع تکبسامد بیشتر، جزئیات بیشتری در مقایسه با روش RGB معمولی دارد. 

