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Jelalak-meghatározó eljárások összehasonlítása
K É S M Á R K  Y I S T V Á N *

A  szeizmikus jelalak becslésének egyik fontos esetét vizsgáljuk, amikor a csatornán kívül az akusz
tikus karotázsból származtatható impulzus válasz függvény is ismert. Különböző zajokkal terhelt szinte
tikus szeizmogramokon hasonlítottuk össze az egyes eljárásokat. A . vázolt iterációs módszer jobbnak 
bizonyult az optimumszűrö megoldásnál és a keresztkorreláció képzésénél, a stabilabb numerikus műve
letek alkalmazása és a mellékmaximumok hatékonyabb elnyomása miatt.

Исследуется один из важных случаев оценки формы сигнала, когда кроме сейсмического 
канала известен получаемый по акустическому каротажу импульсный отклик. Способы 
оценки сравнивались на синтетических сейсмограммах с различным шумом. Описанный 
интерационный способ оказался наилучшим при определении оптимального фильтра и 
вычислении ФВК из-за применения более устойчивых нумерических действий и из-за эффек
тивного ослабления дополнительных максимумов.

A n important case of wavelet estimation is investigated when the reflectivity function derived from  
sonic log is available beside the correspondent seismic trace. Three methods have been compared using 
synthetic seismogram models corrupted by different types of noises. The performance of the iterative met
hod described in the paper proved to be better than the optimum filter solution and the simple crosscorrela
tion function, because of the application of more stable numerical operations and more effective suppres
sion of side lobes.

A jelalakbecslés feladatának megfogalmazásánál az x(t) szeizmikus csatorna 
konvoluciós modelljéből indulunk ki:

x(t) =  w(t)^r(t) , ( 1 )

ahol w(t) a hullámkeltésre jellemző hullámcsomag, másnéven jelalak, r(t) pedig 
a talaj impulzusválasz függvénye, másnéven reflexivitás függvény.

A frekvenciatartományba áttérve, a fenti kifejezés egyszerűbb alakot ölt:
X(f)  = W(f)-R(f)(2)

ahol a megfelelő transzformáltakat nagybetűvel jelöltük. A jelalak transzfor- 
máltja kifejezhető a két másik transzformált hányadosával:

w (f) =  x ( fm f) (3)

A (3) kifejezésből látható, hogy a w(t) jelalak csak x(t) és r(l) ismeretében 
határozható meg, vizsgálatainkat is ilyen módszerek összehasonlítására korlá
tozzuk.

Itt csupán megjegyezzük, hogy r(t) statisztikai viselkedésére tett megszorí
tásokkal lehetővé válik r(t) becslése, csupán az x(t) szeizmikus csatorna alapján. 
A minimum entrópiás dekonvolució (Wigcjins, 1978)леs a változó normájú de- 
konvolució (Gray, 1979) módszerei kínálnak erre lehetőséget, mégpedig a w(t) 
jelalak fázisviszonyaitól függetlenül. Ezen eljárások alkalmazásával a jelalak 
meghatározás alább tárgyalandó módszerei kiterjeszthetők olyan általánosabb
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esetekre, ahol az r(t) függvényt nem ismerjük, vagy nem tudjuk meghatározni 
szónikus karotázs mérésekből.

Adva van tehát az x(t) és az r(t) függvény, keresendő a w(t) jelalak. Három 
élj árást vizsgálunk: *

1. Szerkezeti dekonvolució ( Stone, 1976).
Az eljárás alapgondolata egyszerű. A becsült jelalak jó közelítése kapható 

az r(t)-ve 1 való keresztkorrelációval:

iv(t)^x(t)^rr(—t) (4)

= w (t)^r(t)^r( —t)

= w(t)*(pn{r =  (t)

Ha r(t) véletlen jellege biztosítja, hogy a cprr(r) autokorrelációs függvény 
közel Dirac b alakú, akkor az eljárás sikeres lehet. Látni fogjuk azonban, hogy 
сргг(т) mellékmaximumai a becslést bizonytalanná teszik.

2. Optimum szűrő tervezés ( Meskó, 1972), w(t) becslését egy olyan optimum 
szűrővel is azonosíthatjuk, mellyel konvolválva az r(t) függvényt, az x(t) csatorna 
legjobb közelítése kapható. Az eljárás a jól ismert Wiener egyenlet megoldását 
igényli a cprr{r) autokorrelációs függvény és az x(t)^r( — t) keresztkorrelációs 
függvény ismeretében. A megoldást természetesen kétoldalas függvény alakjában 
keressük.

3. A (prr(r) autokorrelációs függvény invertálása iterációval (Késmárki/, 
1980). (Az eljárás rövid leírását és néhány tulajdonságát a függelékben közöljük.)

A három módszer összehasonlító vizsgálatát szintetikus modellcsatornákon 
végeztük.

A modell csatornát egy k(t) impulzus szeizmogramm realizáció és egy ismert 
w0(t) jelalak konvoludójával képeztük. A k(t) nem nulla impulzusainak távol
ságai 2 ms-os mintavételi távolság mellett 10 ms-os várható értékű, 6.4 ms-os 
szórású Poisson eloszlásból vett véletlen számok voltak. Az impulzusok adott 
cr0 szórású, normális eloszlásból vett nulla várható értékű véletlen minták voltak.

A jelalak becsléshez a k(t) függvény különféle zajokkal terhelt változatait 
használtuk. Négyféle torzítást alkalmaztunk, hogy az eljárások zajokkal szem
beni viselkedését tanulmányozzuk:

a) Lineáris nyújtás ms/sec-ban megadva. Ez a szónikus karotázs integrá
lásának hibáját utánozza.

b) k(t) nem nulla impulzusaihoz egv véletlenszám hozzáadása. (Megadása 
%-ban, oyhoz képest.)

c)  k(t) nem nulla impulzusainak eltolása, véletlenszerűen. (Megadása ms-ban, 
egy normális eloszlású véletlenszám szórásával.)

Az eltolásokat a mintavételi távolság többszöröseire kerekítettük.
cl) k{t) minden mintájához egy normális eloszlási! véletlenszám hozzáadása. 

(Megadása %-ban, ö*0-hoz képest.)

* A homomorf transzformációval kapcsolatos eljárásokat itt nem tárgyaljuk.
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Mindhárom módszert egy rövid (400 ms-os) és egy hosszú (1200 ms-os) idő
ablakra is összehasonlítottuk. A módszerek hatásosságát két mennyiséggel 
mértük:

a) A becsült jelalak és az ismert wQ(t) jelalak között számított maximális r 
korrelációs koefficiens, iv0(t) adott, Я hosszán számítva.

b) A becsült jelalak szárnyainak Erel relatív energiája a középső Я hosszú
ságú, w0(£)-nek legjobban megfelelő részhez képest. (A szárnyak szintén Я hosszú
ságban vannak figyelembe véve a középső rész előtt és után.)

Eredmények
Az 1. és 2. ábrán mindhárom módszer egy-egy eredménye látható zajmentes 

és 40% additív (d típusú) zajt tartalmazó modellre. A leggyengébb eredményt az 
1 . módszer produkálta az esetek túlnyomó többségében. A 2 . és 3. módszer 
eredményeit az a — d típusú zajokra a 3 — 6. ábrákon foglaltuk össze. Az ábrák 
feltüntetik a 10 realizáció alapján számított r és Erel adatok átlagát és szórását. 
Ez utóbbiakat függőleges vonalak jelzik. A karikák a 2 . módszer, a háromszögek 
pedig a 3. módszer eredményeit jelölik. A szaggatott vonal a 400 ms-os, a foly
tonos vonal az 1200 ras-os időablak eredményeit jelzi. A3, eljárás minden esetben

RESULT OF THE 3RD METHOD

GQOŐU10-1

1. ábra. Az 1 — 3 módszerek eredményei 400ms hosszú zajmentes modellen 

Puc. 1. Результаты методов 1 -  3 для модели длиной 400 мс без шума. 

Fig. 1. Results of methods 1 — 3 using 400ms long noise free model. 229



Рис. 2. Результаты методов 1 -3  для модели 
длиной 400 мс с добавлением 40%  аддитив

ного шуыа типа «d».
Fig. 2. Results of methods 1 — 3 using 400ms 
long model corrupted by 40%  additive noise of 

type ,,dh

3. ábra. A 2. (o) és 3 (zl) módszer eredményéi (r és E rei) az ,,a” típusú 
lineáris nyújtás függvényében. A folyamatos vonal az 1200ms-os, a 
szaggatott vonal a 400ms-os ablakhosszra vonatkozik. A függőleges vo

nalak a 10 realizáció alapján számított szórásokat jelölik

Puc. 3. Результаты 2-ого (о) и 3-ero (zl) ьгетодов (г и Erel) в зави
симости от линейного растяжения типа «а». Сплошная линия от
носится к длине окна 1200 мс, а пунктирная к длине окна 400 мс. 
Вертикальные линии отмечают разброс, вычисленный на осно

вании 10-ти реализаций.
Fig. 3. Computed г and E rei values of methods 2(o) and 3(zl) against 
the linear stretch of type ,,<z” . The solid lines depict the results of 
1200 ms long gates, the dashed lines correspond to the results of 
400 ms long gates. Vertical lines are proportional to the deviations com

puted from 10 realizations.
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4. ábra. A 2.(o) és 3(zl) módszer eredményei a „ó” típusú, reflexivitás 
függvényt terhelő zaj nagyságának függvényében

Puc. 4. Результаты 2-ого (о) и 3-его А) методов в зависимости от 
в еличины осложняющего функцию рефлективности шуьгатипа «Ь».

Fig. 4. Results of methods 2 (о) and 3(zl^against the amount of noise 
of type ,,b” corrupting the reflectivity function

5. ábra. A 2.(o) és 3.(zl) módszer eredményei a ,,c” típusú fázisingadozás 
szórásának függvényében

Рис. 5. Результаты методов 2 (о) и 3 (А) в зависимости от разб
роса фазового колебания типа «с»

Fig. 5. Results of methods 2(o) and 3(A) against the deviation of phase 
imcertainties of type ,,c”.
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6. ábra. A  2.(o) és 3.(zJ) módszer eredményei a „d” típusú, reflexivitás 
függvényt terhelő zaj nagyságának függvényében

Рис. 6. Результаты методов 2 (о) и 3 (А) в зависимости от величины 
осложняющего функцию рефлективности шума типа «d».

Fig. 6. Results of methods 2(o) and 3(/l) against the amount of noise 
of type ,,d” corrupting the" reflectivity function

a legkedvezőbbnek bizonyult. A lineáris nyújtás kivételével a hosszú ablak alkal
mazása az előnyösebb. A 3. módszer az alábbi küszöb zaj értékekig ad elfogad
ható jelalak becslést:

Az a — d típusú zajok együttes fellépése esetén nyilván alacsonyabbak a kü
szöb értékek.
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FÜGGELÉK

Autókor relációs függvény invertálása
Az autokorrelációs jelalakok nulla fázisának ismerete lényeges könnyítést 

jelent az inverz szűrésnél, mivel ekkor az inverz szűrő is nulla fázisú kell, hogy 
legyen. A megoldásnál kiindulhatunk a valós, pozitív 0(f )  spektrumból. Tegyük 
föl, hogy egy konstanssal való szorzással elértük, hogy

max (0( f ) )  с  2  .

Ekkor Ф(/) fölírható, mint egy egységnyi konstans és egy W(f)  perturbáló 
tag összege úgy, hogy |Ф(/)| <  1 :

Ф(Я = 1 +W( f ) ,  (AI)

Ф(/) inverze az alábbi Taylor sorba fejthető:

i é ; - T ^ = l - n f ) + V V ) - 4 , V ) + --{ i 2 )

A sor а|ф ( / ) | < 1  tartományon konvergens. |3/ (/)|<scl értekeire a sor első 
néhány tagja jó közelítését adja az inverznek.

Sajnos, W(f)  -  1 -hez közeli értékeket fölvehet, ahol a spektrum kicsi. Ilyen 
esetben a sorfejtés értéke nem haladja meg a figyelembe vett tagok számát, 
110(f) közelítése nem válik meghatározatlan, instabil nagy számmá.

Célszerű az alábbi közelítés alkalmazása:

~  1 -a,W(f) + a2W { f )  - ö-3 F 3(/ )  + . . .  (A3)

ahol 1 > ax> a2> . . . > 0 .
A kapható megoldás közel fehér spektrum esetén lesz pontos. W(f)  ^  — 1 esetén 
a megoldást a tagok száma határozza meg, W(f)  kis megváltoztatása a megoldást 
alig befolyásolja, tehát stabil.

Az (A2 ) vagy (A3) megoldás az időtartományban konvoluciós operátorok 
lineáris kombinációjának (összegének) felel meg.

Ez belátható az alábbi lépésekben: (Al) alapján felírható W(f)  időtarto
mánybeli transzformált párja:

y,(t) =  cp(t)-ö(0) (A4)

ami nem más, mint az adott, egységre normált autokorrelációs függvény, cent
rális eleme nélkül. A teljes megoldás az (A2 ) alapján ilyen yj(t) operátorokkal 
írható föl:

<p_1(0 = d(0)-ip(t) + y(t)*y)(t)-ip(t)^ip(t)*y)(t)+ . . . (A5)

Jelalakbecslés esetén az (A5) súlyfüggvény alkalmazása az alábbi iterációval 
ekvivalens:

wi+1 =  wx — wt (A 6 )
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ahol w1 tetszőleges adott, w^cp  alakú függvény. (Az argumentumokat itt és a 
továbbiakban elhagyjuk.) Egyszerűen belátható a fenti állítás:

w2 = w1 — ip^ w1 =  w1 ^ ( d ( 0 )  — y )  (A7)
w3 =  w1 —тр$: w2 =  ^ -^ (< 5 (0 ) — гр +  у) jpy))

Wn = W1%r(6(0) — y) +  tp%:y) — y)%;y)%:y)+ , . .)
(A7) jobb oldalán felismerhető az (A5) súlyfüggvény. (A6 ) szemléletes jelentése 
az, hogy 7̂ -bői minden г-edik iterációs lépésben kivonjuk a cp(t) autokorrelációs 
függvény nem kívánatos mellékmaximumainak megfelelő járulékokat. Ezt 
mindig csak a wt jelalak közelítés segítségével végezhetjük el.

Az (A3) formulának megfelelő iteráció az alábbi alakú lehet:

Az at együtthatók az alábbi. Pascal-háromszöghöz hasonló séma soraiként 
képezhetők:

1

1

(A9)

Az egymás alatti sorok nevezői 2 hatványai szerint növekednek. A belső 
elemek számlálói a két szomszédos felső elem számlálóinak összege. A monoton 
csökkenő at súlyok alkalmazásának előnye, hogy az egyre hosszabb súlyfüggvé
nyek egyre kisebb súllyal szerepelnek a megoldásban.
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A megoldás stabilizálását és a konvergencia gyorsítását a becsült jelalak 
szárnyainak elnémítását végző automatikus eljárás nagymértékben elősegíti. 
Az alkalmazott program a wt burkolója alapján jelöli ki wi domináns szakaszát. 
Öt iteráció általában bőségesen elegendő a stabil megoldás számításához.

A teljesség kedvéért megmutatjuk, hogy az (A6) kifejezéssel leírt iteráció
nak milyen még egyszerűbb, stacking szerű eljárás felel meg. Ehhez csupán az 
(A6) kifejezés részletesebb leírására van szükség:

i v i + 1  =  W x -  cp w t +  < p (0 )  • W f

= x(t) *  r( —t) — W{ % r(t) ^  r( —t) +  wt

=  [x (t ) -w i^ r(t)]^ r (-t)-\ -w i (A10)
=  [ x ( t ) - x i(t)]^ r (-t)^ -rv i 
=  Axi(t)^ r(-t)-]rW li

ahol a zárójelbe tett tag az eredeti és a u\ jelalakkal számítható modell csatorna 
különbsége. A Axt(t) különbség r(/)-vel korrelálódó része a it\ becsléshez adódik, 
mint korrekció. (A iv1 tag az eredeti x(t) csatorna és az r(t) korrelációs függvénye!)

Minden korreláció az x(t) vagy Axt(t) csatorna r(t) elemeinek megfelelő elto
lását, skálázását és összeadását jelenti. Az így kapott összegben a jelek erősítik 
egymást, a zajok az interferencia miatt csillapodnak.

Ez tehát lényegében azonos a többszörös fedés eljárásával.
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