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. موضوعی بسیار بااهمیت است، شناسایی این پدیدهها، بهدلیل تأثیر بسزایی که شکستگیها بر تولید و برداشت بهتر و مؤثرتر از چاه دارند:چکیده
 یک شکستگی به شکل منحنی سینوسیی، در یک نمودار تصویری. ابزار بسیار قوی برای مطالعه شکستگیها در چاهها هستند،نمودارهای تصویری
 گشتاورهای مستقل هفتگانه، گشتاورهای زرنیک، مانند بانک فیلتر گابور، ابتدا با استفاده از روشهای استخراج ویژگی، در این مقاله.دیده میشود
 بکار گرفتهشیدهSOM  شبکه عصبی، ویژگیهای مفید استخراجشده و سپس برای کالسهبندی نمودار تصویری،هادامارد جهتی-هیو و تبدیل والش
 نتایج آزمایشی نشان داد که الگوریتم پیشنهادی بهطور موفقیتآمیز و با دقت باالیی قادر به تشخیص شکستگیهیای موجیود در نمودارهیای.است
 نتیایج. مناسی مییباشیند، از روشهای استخراج ویژگی استفاده شد که برای استخراج ویژگی اشیاء بافیت، در الگوریتم پیشنهادی.تصویری است
 بسیار باال است و همچنین حساسیت کمی بیه نیویز در نمودارهیای،نشان میدهند که دقت روش پیشنهادی برای استخراج پیکسلهای شکستگی
 اعمال شد و نتیجه کالسهبندی در مقایسه باRMI  وFMI  الگوریتم پیشنهادی در این مقاله بر روی دو دسته از دیتاستهای تصویری.تصویری دارد
. از دقت بهتری برخوردار است،سایر الگوریتمهای پیشنهادی
 گشتاورهای مستقل، گشتاورهای زرنیک، بانک فیلتر گابور، استخراج ویژگی، منحنی سینوسی، نمودار تصویری، شکستگی:واژههای کلیدی
.SOM  شبکه عصبی،هادامارد جهتی- تبدیل والش،هفتگانه هیو
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Abstract: Due to the significant impact of fractures on the better and more effective production and harvesting, the identification of
this phenomenon is a very important. Imaging logs are very powerful tools to study the fractures in the boreholes. In an imaging log,
a fracture is seen in the form of a sine curve. In this paper, first, the useful features are extracted by using feature extraction methods
such as the Gabor filter bank, Zernike moments, Hu's seven invariant moments and directional Walsh-Hadamard transform, and then,
a SOM neural network is used to classify the imaging log. The experimental results showed that the proposed algorithm is able to
detect the existing fractures successfully with high accuracy in the imaging logs. In the proposed algorithm, the feature extraction
methods are used, which are suitable for extracting the feature of texture objects. The results show that the accuracy of the proposed
method is very high to extract fracture pixels, and it has also low sensitivity to noise in the imaging logs. The proposed algorithm in
this paper was applied to two types of FMI and RMI image datasets, and the result of the classification has better accuracy in
comparison with other algorithms.
Keywords: Fracture, imaging log, sine curve, feature extraction, Gabor filter bank, Zernike moments, Hu's seven invariant moments,
directional Walsh-Hadamard transform, SOM neural network.
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 -1مقدمه
ابزارهای تصویربرداری چاه ،7یکی از اولین منابع اطالعاتی برای مطالعه
مخازن شکافدار هستند؛ که زمینشناسان را قادر به شناسایی جزئییات
قابلتوجهی ،درزمینه وضعیت زیرسطحها ،سنگشناسیی و همبسیتگی
بین ساختار چینهها ،وضیعیت جرییان آبهیای زیرزمینیی ،شناسیایی
شکستگیها ،2گسلها ،الیهها و رگههای درون الیههای (چینه) سنگی،
تسهیل در شناسایی نفوذها (گدازه رانیها) برای اسیتخراج از معیادن و
ارزیابیهای ژئوتکنیکی میکنند؛ بنابراین ،دستیابی به چنین اطالعاتی،
نیاز به استفاده از ابزارهای نمونهگیری چند سنسوری دارد [ .]7امروزه
برای تصویربرداری از دیواره چاههای نفت ،از دو فنّاوری متفاوت استفاده
میشود .روش اول ،مبتنی بر اندازهگیری زمان ارسال و دریافیت پیالس
صوتی فرستادهشده به داخل چاه اسیت؛ کیه اسیاک کیار دسیتگاههای
فراصییوتی اسییت و روش دوم نی یز ،اسییتفاده از ابزارهییای تصییویربرداری
الکتریکی است که مبتنی بر انیدازهگیری مقاومیت الکتریکیی عیوار
دیواره چاه است [ .]9 ،2اطالعات بهدستآمده از ابزارهای فوق ،موج
تولید نمودارهای تصویری میشود .نمودارهای تصویری ،نیوعی تصیویر
مجازی و استوانهای ،از خواص فیزیکی دییواره چیاه اسیت .هیر پدییده
صفحهای شکل ،مانند الیهها و شکستگیها که چاه را بهصورت غیر قائم،
قطع کرده باشید ،در اسیتوانه چیاه ،بیه شیکل بیضیی دییده مییشیود.
درصورتیکه استوانه ،در امتداد محورش بریده و باز شود ،شکستگیها یا
الیهها ،بهصورت موج سینوسی ظاهر میشوند .در شکل ( ،)7تصویری از
این منحنیهای سینوسی مشاهده میشوند [.]8-7

شکل  :1نحوه تشکیل منحنیهای سینوسی در نمودارهای تصویری.

شکستگیهای طبیعی و باز ،بیه دلییل تولیید محصیول بیشیتر ،در
مخییازن هیییدروکربنی ،نقییش اساسییی ایفییا م ییکننیید [ .]1بییه دلیییل
پیچیدگیهای مخازن ،شناسایی دقیق و دسیتی شکسیتگیهیا و سیایر
پدیدهها ،در نمودارهای تصویری کاری مشکل و حتی در برخی میوارد،
امکانناپذیر و وقیتگیر اسیت .لیذا اسیتفاده از روشهیای هوشیمند و
خودکار ،میتواند به کاهش این مشکالت کمک کند .آنالیز نمودارهای
تصویری بهصورت هوشمند و غیر دستی ،از سال  7347آغاز شید [.]4
از همان زمان ،مطالعات زیادی جهت شناسایی شکستگیها ،بیر روی
نمودارهای  FMSآغاز شد .سپس برای داشتن پوشش بیشتر و وضیو
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باالتر از عوامل درون چیاه ،از
استفاده شد.
در سال  2001وانگ و همکاران ،روشی بر اساک آشکارسازی لبه و
ماشین بردار پشتیبان ( )SVMارائه دادند .در روش پیشنهادی ،برای به
دست آوردن یک تصویر بخشبنیدی شیده ،از آشکارسیاز لبیه ،Canny
آستانهگیری و عملگرهای مورفولیوژی اسیتفاده شید .سیپس از تصیویر
بخشبندی شده ،بیرای بیردار ورودی طبقهبنید 77 ،پیارامتر آمیاری و
زمینشناس یی اسییتخراج شیید .نویسییندگان اذعییان داشییتند کییه روش
پیشنهادی کارایی مورد انتظار را نداشت [.]3
در سال  2070هی و وانگ یک روش تشخیص شکستگی سنگ ،با
استفاده از آشکارسازی لبه مبتنی بر شبکه عصبی پیالس جفیت شیده
( )PCNNپیشنهاد دادند .این روش با آشکارسازهای لبه شناختهشدهای
مانند  Cannyو گرادیان مقایسه شید .نتیایج آنهیا نشیان داد کیه ایین
روش ،بعضی از لبههای اشتباه را حذف مییکنید؛ ولیی هنیوز بیه نیویز
حساک است .معموالً در اکثر نمودارهای تصویری بیه علیت کنتراسیت
پایین تصاویر و وجود شکستگیهای نواری باریک و منقطع اسیتفاده از
لبهیابها روش مناسبی برای استخراج شکستگیهیا نیسیت و موجی
حذف برخی اطالعات مهم از تصویر میشوند [.]70
در سال  2077چنین و همکاران ،روشی خودکار برای کالسهبندی
الیهها و شناسایی ساختمان سنگها ،با استفاده از نمودارهای تصویری
 FMIپیشنهاد کردند .در این تحقییق ،ابتیدا سینگها بیه پینج کیالک
مختلی  ،تقسییمبندی شییدند .سییپس بییرای کالسییهبندی نمودارهییای
تصویری ،ویژگیهای مؤثری ماننید شیکل و رنیگ انتخیاب شیدند و از
تصاویر ،استخراج شدند .درنهایت با استفاده از طبقهبند  -Kنزدیکترین
همسایگی و ترکیی کالکهیا بهصیورت ییک سیسیتم ،نیو سینگها
تشخیص داده شد .یکی از معای این روش بیه گفتیه نویسیندگان آن،
تعداد نمونههای آموزشی محدود (که فقط  5نو بودند) و نظارتی بودن
این روش بود .در نمودارهای تصویری به علت شبیهسازی و محیدودیت
فضای رنگی و همپوشانی سطو رنگ عوامل مختل  ،استفاده از ویژگی
رنگ توصییه نمییشیود .همچنیین در میورد کیفییت ،شیی و جهیت
شکستگیها اطالعاتی به دست نمیآورد [.]77
در سال  2079اسوک و همکاران بر اساک ترکی گرادییان لبیه و
موجکهای گابور  ،LoGلبههای معتبیر بیرای تشیخیص شکسیتگی در
تصاویر مقاومتی چاه را به دست آورد؛ سپس با تبیدیل هیاف دوبعیدی،
سینوسیها را تخمین زد .نویسندگان ادعا کردند که نرخ خطای مثبیت
برای دادههای مقاومتی بین  %2تا  %5است [.]72
ورن و همکاران در سال  2079بیرای تشیخیص مییزان تخلخیل و
نفوذپذیری گاز ،از تصاویر گرفتهشده از مغزههای چاه بهوسیله دسیتگاه
 ،CTاستفاده کردند .آنهیا بیرای اسیتخراج شکسیتگیهیای مسیطح و
باریک ،تکنیک فیلترینگ  Hessianسهبعدی و چندمقیاسیی را بیه کیار
گرفتند .به این صورت که برای استخراج ویژگیهای مسیطح مجموعیه
داده ،از اطالعات مشتق مرتبه دوم پیکسیلهای تصیویر بیرای تشیکیل
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مؤلفههای ماتریس متقارن  Hessianاستفاده کردند .در این روش بیرای
تولید مجموعه داده سهبعدی از مجموعهای از تصاویر دوبعدی اسیتفاده
میشود .روی تصویر دوبعدی ،یک ناحیه دلخواه انتخیاب مییشیود و از
بقیه نواحی ،چشمپوشی میشیود ،بیهطوریکیه تحیت تیأثیر عملییات
فیلترینییگ قییرار نگییرد .همزمییان ییک مجموعییه خطییو کنترلیی بییا
عر های متناظر بیا مقیاکهیای میوردنظر بیه مجموعیه داده اضیافه
میشود .بهوسیله کاربر ،کنتراست این خطو کنترلی با پسزمینهشان،
با کنتراست شکستگیها درداده تصویر ،تنظیم میشود .در مرحله بعید،
ماتریس  Hessianو مقادیر ویژه محاسیبه مییشیوند .فرآینید پیردازش
بهصورت پنجرهای انجام میشود .روی هر پنجره به ترتی  ،مقیاکهای
موردنظری از ماتریس  Hessianاعمال میشیود .سیه تیا از بزرگتیرین
مقادیر ویژه مثبت انتخاب میشوند .این مقادیر ،روشنترین ویژگیهای
مسطح در هر مقیاک را محاسیبه مییکننید .روی هیر پنجیره فرآینید
نرمالسازی انجام میشود و درنهایت مقیاکهای مختلی بیا همیدیگر
ترکی میشوند و خروجی نهایی چند مقیاسی تولید میشود [.]79
ژیانگ و همکیاران در سیال  2078بیرای محاسیبه شیی و زاوییه
صفحات الیهبندی زمین از یک الگوریتمِ  8مرحلهای استفاده کردند .در
مرحله اول ،جهت الییهها را بهوسییله تکنییک آنیالیزِ آمیاری وارییانس
مینیمم محاسبه کردند .این کار با استفاده از اعمال پنجرههیایی افقیی
روی تصویر انجام میشد .سیپس پارامترهیای دامنیه ( )Aو فیاز ( )θاز
منحنیهای سینوسی ،با استفاده از جهت الیهها و نییز بیا بیهکارگیری
روش حداقل مربعات میانگین ( )LMSبه دست آمید .در مرحلیه سیوم،
موقعیت عرضی منحنیهای سینوسی تعیین شد؛ بیه ایین صیورت کیه
منحنی سینوسی ،بر اساک شی ِ منحنیی قرارگرفتیه در مرکیزِ پنجیره
روی تصویر ،محاسبه میشد .به علت عدم انطبیاق بیین مرکیز منحنیی
سینوسیی و مییرز الییهها ،بییا پییدا کییردن بیشییترین کنتراسییت سییطح
خاکستری ،منحنی سینوسی به مرز الیهها انتقال یافت .به این صیورت
که ابتدا منحنی دیفرانسیلی عمودی ،طی فرآینید فیلترینیگ محاسیبه
میشید؛ سیپس منحنیی سینوسیی تشیخیص دادهشیده ،بیه موقعییتِ
بینهایتِ منحنی دیفرانسیلی انتقال یافت .این موقعیت بینهایت ،با مرز
الیهها متناظر است .درنهایت نیز ،یک معیار اعتبار ،بر اسیاک شیاخص
کیفیت ،برای مرزهای تشخیص دادهشده ،تعری شد [.]78
در سال  2075آل سیت و همکاران ،بیرای تشیخیص ویژگییهیای
زمینشناسی ،در الگهای ابیزار  ،Televiewerطرحیی جدیید و کیامالً
اتوماتیک ارائه دادند .آنها برای غلبیه بیر مشیکالت موجیود در زمینیه
تشخیص شکسیتگیهیای نمودارهیای تصیویری ،از روشیی مبتنیی بیر
بخشبندی بافت چند مقیاسی و تکنیکهای شناسیایی الگیو اسیتفاده
کردند .در طر ارائهشده توسط آنهیا ،ابتیدا بیا اسیتفاده از  72فیلتیر
گابور ،ویژگیهای تصویر استخراج میشیود .سیپس بیرای بخشبنیدی
تصویر ،شبکه عصبی  SOMبه ویژگیهای استخراجشده ،اعمال میشود.
تعداد کالکهای شبکه عصبی نیز با اسیتفاده از الگیوریتم پیشینهادی
هابرت به دست میآید .الگوریتمهای تشخیص لبه کنیی و نازکسیازی
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لبه به تصویر بخشبندی شده ،اعمال میشود تا لبهها به دسیت آینید.
درنهایت روی تصویر لبه حاصیل از مرحلیه قبیل ،تبیدیل هیاف اعمیال
میشود تا نقا شکستگی که به شکل منحنیهایی سینوسیی هسیتند،
به دست آیند [.]7
شفیعی زاده و همکاران در سال  2075سیسیتم اتومیاتیکی بیرای
شناسایی ویژگیهای مسطح پیشنهاد دادند .برای تشخیص نفوذپذیری
و کارایی دقیقتر سیال درون مخیزن ،بهوسییله الگیوریتم پیشینهادی،
شی و زاویه این ویژگیها محاسبه میشود .الگوریتم پیشنهادی شامل
سه مرحله اصلی است .در مرحله اول ،ماتریسهیای موقعییت  xو  yبیا
مقدار سطح خاکستری ) f(x,yدر نظر گرفته میشیوند .در مرحلیه دوم،
با استفاده از تعیین یک سطح آستانه (مقادیر متناظر با شدت روشنایی
باالی  )700درشدت روشنایی تصویر ،پیکسلهای متناظر بیا رسیانایی
باال (مقاومت کم) اسیتخراج مییشیوند .ایین پیکسیلها نمایشدهنیده
شکستگیهای موجیود در تصیویر اسیت و در دو بیردار  Xو  Yذخییره
میشوند .این دو بیردار بیهعنوان ورودیهیای جعبیهابزار  CFTOOLاز
نرمافزار  MATLABدر نظر گرفته میشوند .درنهاییت بیرای شناسیایی
شی و زاویه ویژگییهیای سینوسیی شیکل ،ترکیبیی بهینیه از توابیع
سینوسی توسط این جعبهابزار ،به دست میآید [.]75
در سال  7937جاوید و همکاران ،برای تشیخیص شکسیتگیهیای
الگ  ،FMIروشی مبتنی بر تکنیکهیای پیردازش تصیویر و الگیوریتم
ژنتیک پیشنهاد کردند .در این تحقیق ،ابتدا با استفاده از روش استیجر،
مقدار ماکزیمم بردار ویژه ماتریس  Hessianو نقا منحنیی بیه دسیت
میآیند .سپس نقا  ،بر اساک سه ویژگی پارامتر نقطه منحنی ،قیدرت
منحنی و جهت بردار ویژه ،گروهبنیدی مییشیوند تیا نقیا منحنیی و
مرتبط بیا شکسیتگی از دیگیر نقیا موجیود در تصیاویر ،جیدا شیوند.
درنهایت با بهکارگیری الگیوریتم ژنتییک ،تخمینیی از میدل سینوسیی
شکستگیها به دست میآید .نویسندگان ،دقت تخمین شکستگیهیای
موجود در نمودارهای تصویری  FMIمورد بررسیی را 10 ،درصید ذکیر
کردند و بیان داشتند که این روش ،حساسیت کمیی بیه نیویز دارد .بیا
توجه به بافیت کیامالً نیامنظم نمودارهیای تصیویری ،اسیتفاده از روش
استیجر برای تعیین نقا منحنی ،موج تعییین تعیداد نقیا زییادی
بهعنوان نقا نماینده شکستگی در تصویر میشیود .ازآنجیاییکیه ایین
نقا در مرحله بعد ،بیهعنوان فضیای جسیتوجو در الگیوریتم ژنتییک
مورداستفاده قرار میگیرند ،موج باال رفیتن زمیان اجیرای الگیوریتم
میشود .همچنین در این الگوریتم ،تعداد منحنیهیای شکسیتگی (کیه
معادل تعداد کروموزومهای الگوریتم ژنتیک است) توسط کاربر تعییین
میشود [.]77
در سال  7937سی الهی و همکاران ،برای استخراج شکسیتگی از
نمودارهای تصویری ،الگیوریتمی پیشینهاد دادنید کیه در آن ابتیدا بیا
استفاده از یک شبکه عصبی رقابتی به نام نگاشیت خودسیازمانده بیا
تعداد شش کالک ،نمودار تصیویری حیاوی شکسیتگی ،بخشبنیدی
میشود .سپس ،بهمنظور جداسازی شکستگیها از سیایر پدییدهها و

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

 /184مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

حذف پیکسلهای غیر شکستگی ،از اطالعات زاوییهای آشکارشیده و
عملگرهای مورفولوژی استفاده میشود .پیس از آشکارسیازی نقیا
نمونه شکستگی ،در گام بعدی نقا هر یک از شکستگیها از سایر
شکستگیها با تکیهبر اطالعات محلی خوشهبندی تفکیک میشیوند.
در مرحله آخر ،با استفاده از شبکه عصبی شیعاعی ،مسییر دقییقتر
شکستگیها برای هر دسته از نقا یک شکستگی ردییابی مییشیوند
[.]71
اکثر نتایج منتشرشده در پژوهشهیای پیشیین ،ییا رویدادههیای
واقعی چاه اعمال نشدهاند و یا روی دادههای کم نویز و باکیفییت عیالی
اجراشییدهاند؛ درصییورتیکییه عییواملی چییون محیییط رسییوبی پیچیییده،
میدانهای تنش ،برخورد با دیواره زیر چاه حین عملیات تصویربرداری،
ناخالصیهای موجود در سیال و ییا خراشهیای حیین حفیاری ،تیأثیر
بسزایی روی نمودارهای تصویری گرفتهشده از دیواره چاه مییگذارنید.
الگوریتمهای موجود ،قیادر بیه تشیخیص الییههای سینگی غیرمتمیایز
نیستند .مطالعات انجامشده نشان میدهد که در حال حاضر بیه دلییل
پیچیدگیهای موجود در شناسایی شکستگیهای سنگ مخیزن ،روش
هوشمند و خودکاری وجود ندارد و کار جامعی صورت نگرفته است .در
این تحقیق ،سعی شده از ترکی چند روش مختل اسیتخراج ویژگیی
برای شناسایی شکستگی در نمودارهای تصویری استفاده شود.
در این مقاله ،در بخش دوم در مورد پیشپردازش نمودار تصیویری
بحث میشود .در بخش سوم الگوریتمهیای مختلی  ،جهیت اسیتخراج
شکستگیهای موجود در نمودارهای تصویری بیان میشوند .در بخیش
چهارم ،نتایج بخشبندی نمودارهای تصویری با اسیتفاده از کالسیهبند
شبکه عصبی  SOMمورد بررسی نمیایش داده مییشیود .درنهاییت در
بخش پنجم در مورد نتایج بهدستآمده از اعمال الگوریتمهای استخراج
ویژگی این تحقیق ،توضیحاتی داده میشود.

 -2پیشپردازش نمودارهای تصویری
با توجه به ماهیت نویزی و در بعضی موارد غیریکنواخیت بیودن شیدت
روشنایی تصاویر چاهی ،ابتدا یک مرحله پیشپردازش روی نمودارهای
تصیویری انجیام مییشیود .ییک روش مناسی بیرای کیاهش نییویز در
نمودارهای تصویری ،استفاده از فیلتیر  NLMاسیت NLM .ییک فیلتیر
متداول ،برای پردازش تصاویر پزشکی است .سیایز پنجیره ایین فیلتیر،
بسته بهشدت روشنایی تصویر ،تغییر میکند .با توجه با تمایز ایجادشده
بهوسیله یک تابع وزن روی پنجرههای کوچک ،لبهها محفوظ میمانند.
فیلتر  NLMبهوسیله معادالت ( )7تا ( )8پیادهسازی میشود [.]74
()7

)  w ( p ,q )I (q

()2

w ( p , q )  1

NLM (I (q )) 

q 

0  w ( p , q )  1,

q 

که در آن I  q  ،نشاندهنده یک تصویر دوبعدی p ،پیکسل میوردنظر
در تصویر برای اجرای عملیات فیلترینیگ q ،پیکسیل موجیود در ییک
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همسایگی  ηاز پنجره تحقیق و  w  p , q نیز تابع وزن نامیده مییشیود
که در رابطه ( )9نحوه تولید مؤلفههای آن نشان دادهشده است.
2

()9

]) [( d ( p ,q )/ h

e

1

w (p,q) 

)Z (p

که در آن d ،فاصله اقلیدسی بین پیکسل  pو  qاست؛  hکرنل همیواره
Z p

کننده نامیده میشود که کاهش تابعنمایی را کنترل میکند؛ و
ثابت نرمالیزه کننده نامیده میشود کیه بهوسییله رابطیه ( )8محاسیبه
میشود.
]) [( d ( p ,q )/ h
2

()8

e

Z (p) 

q

 -3روشهای استخراج ویژگی
بافت تصویر ،اطالعاتی در مورد چینش مکانی و طیفی پیکسلها ،رنیگ
و شدت روشنایی تصیویر ،در اختییار میا قیرار مییدهید [ .]73از نظیر
محققان آنالیز بافت ،پراهمیتترین کاربرد بافت بصری ،مسائل تفکییک
نواحی همگن و پیدا کردن مرزهای بین این نواحی است که به ترتیی
طبقهبندی [ ]20و بخشبندی بافت [ ]27نامیده میشوند .ازآنجاییکه
در نمودارهای تصویری چیاه ،وجیود عیواملی ماننید انیوا شکسیتگی،
الیهبندی ،رگههای درون الیههای سنگی و  ...موج بیه وجیود آمیدن
ویژگیهایی با خواص ظاهری مشابه و تا حیدی همپوشیان مییشیوند؛
بنابراین چالش اصلی نمودارهیای تصیویری ،مسیلله تشیخیص صیحیح
مرزهای بافت است .بیرای حیل ایین موضیو  ،مییتیوان از روشهیای
بخشبندی بافت ،برای آشکارسازی مرزهای بیا خیواص بیافتی مشیابه
استفاده کرد .برای انجام یک آنیالیز بافیت دقییق ،بایید بیه دو مرحلیه
اساسی استخراج ویژگی و طبقهبندی یا بخشبنیدی ویژگییهیا توجیه
ویژه داشت .به این معنا که الگوریتم موردنظر ،باید بتواند ویژگییهیای
مهم و معنیدار هر ناحیه از نمودار تصویری را استخراج و سپس آنهیا
را بهدرستی خوشهبندی (گروهبندی) کند و بیرای نمیایش تمیایز بیین
خوشهها ،برچس خاصی به هر خوشه اختصاص دهد.
در فرآینیید بخشبنییدی نمییودار تصییویری ،بییه دلی یل اینکییه غالبییً
شکستگیها بهصورت اشکالی نامنظم و ناپیوسته مشاهده میشوند ،لذا
مرحله استخراج ویژگی ،یک مرحله خیلی مهم و اساسی برای تشخیص
صحیح و با دقت باالی شکستگیهای سنگ مخزن است.
در حالت کلیی تکنیکهیای آنیالیز بافیت ،بیه چهیار دسیته :روش
ساختاری ،9روش آماری ،8روش مبتنیی بیر میدل 5و روش مبتنیی بیر
انتقال 7تقسیم میشوند .از روش ساختاری معموالً برای فرآیند ترکیی
که از وظای آنالیز بافت است ،استفاده میشود .متداولترین توصییفگر
روشهای آماری ،ماتریس هم رخداد سطح خاکسیتری اسیت .در روش
مبتنی بر مدل ،بیرای توصیی بافیت از ییک میدل تصیادفی اسیتفاده
میشود .یکیی از اساسییتیرین مشیکالت ایین روش ،پیچییدگیهیای
محاسباتی ،برای تخمین پارامترهای تخمینی این میدل اسیت .درروش
انتقال با استفاده از خواص فرکانس مکیانی تغیییرات شیدت روشینایی
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پیکسلها ،تصویر به فضای جدیدی نگاشته میشود .از مثالهیای ایین
روش میتوان به تبدیل فوریه سریع ،روشهای چند مقیاسیی ،گیابور و
تبدیلهای موجک اشاره کرد.
در فرآیند استخراج شکستگی ،وقو برخیی عوامیل در نمودارهیای
تصییویری باعییث م ییشییود کییه بییا روشهییای سییطح پییایینی چییون
آشکارسازهای لبه متداول ،نتوان شکستگیها را بهخوبی استخراج کرد.
روش دقیقتر برای جداسازی شکستگیها از دیگر عوامل زمینشناسی،
روش استخراج ویژگیهای بافت تصویر است .از ویژگیهای بافت ،برای
اسییتخراج شییی های سییاختاری ،چینهشناسییی ،محاسییبه ضییخامت
واحدهای سنگی و الیهها ،بررسی هندسیه رسیوبی بافیت و تنشهیای
چاهی میتوان استفاده کرد .ازآنجاییکه در یک نمیودار تصیویری ،هیر
شکستگی بهصورت یک منحنی سینوسی دیده میشود و در اکثر اوقات
این منحنیها بهصورت ناپیوسته مشاهده میشیوند ،لیذا بیا اسیتفاده از
خواص فیلترهای جهتی و تغییرناپذیری گشتاورها ،ویژگیهیای بیافتی
مختل ِ نمودارهای تصویری را میتوان به دسیت آورد .بیرای اسیتخراج
دقیقتر و مؤثرتر ویژگیهیای بافیت از ییک نمیودار تصیویری ،در ایین
پژوهش از ترکیبی از الگوریتمهای استخراج ویژگی استفاده شید .ایین
الگوریتمهییا عبارتانیید از :بانییک فیلتییر گییابور تحییت جهییتگیریهییا و
فرکانسهای مختل  ،تبدیل والش-هادامارد جهتی ،گشتاورهای زرنیک
و گشتاور هفتگانه هیو .1دو الگوریتم اول روی ویژگیهای جهتی بافت
و دو الگوریتم دوم ،روی مستقل بودن ویژگیهای بافت ،تحت مقیاک و
چرخش و انتقال ،تمرکز میکنند؛ بنابراین در این مقاله ،برای استخراج
و تمایز شکستگیها از الیههای مختل  ،نواحی همگین و ویژگییهیای
مشابه زمینشناسی ،از ترکیبی از روشهای آماری و روشهای مبتنیی
بر انتقال ،استفادهشده است.

آشکارسازی شکستگیهای سنگ مخزن . . .

 ، x p y qمتعامد نیست .این موضو باعث میشود که بازییابی تصیویر از
این گشتاورها ،مشکل بوده و بار محاسباتی سنگینی داشته باشد که به
معنای وقو افزونگی در فرآیند بازیابی است [.]25
تییییاگو در [ ]27گشیییتاورهای متعامییید مبتنیییی بیییر تلیییوری
چندجملهایهای متعامد را برای غلبه بر مشکالت گشتاورهای باقاعده،
پیشنهاد داد .گشتاورهای زرنیک نیز دسیتهای از گشیتاورهای متعامید
هستند .در میان انوا متنو گشتاورها ،گشتاورهای زرنییک بیه دلییل
عدم حساسیت به نویز تصویر ،محتیوای اطالعیاتی ،محاسیبات سیریع،
نمایش چند سطحی ،متعامد بیودن و قابلییت ارائیه تصیویری پاییدار و
مناس در فرآیند بازسازی ،ممتاز شیدهاند [ .]21گشیتاورهای زرنییک
فقط مستقل از چرخش هسیتند و بیرای مسیتقل از مقییاک و انتقیال
بودن ،باید ابتدا تصویرِ درونچاهی ،تحت فرآیند نرمالسیازی بهوسییله
گشتاورهای باقاعده خود ،قرار گیرد .سیپس ،از تصیویر نرمیالیزه شیده،
ویژگیهای مستقل از چرخش بودن ،استخراج شود.
در فرآیند استخراج ویژگی بافت ،توصیفگر بایید بیه نیویز حسیاک
نبوده و نیز قدرت تمایز باالیی داشته باشد .عالوه بر این ،توصیفگر باید
مستقل از چرخش و مقیاک باشد و همچنین کارایی محاسباتی خیوبی
نیز داشته باشد [ .]24در این مقالیه ،از گشیتاورهای زرنییک بیهعنوان
توصیفگر بافت برای آنالیز تصویر درونچاهی ،استفادهشده است.
گشییتاورهای مسییتقل از چییرخش زرنی یک ،شییامل مجموعییهای از
چندجملهایهای پیچیده است که یک مجموعیه کیامالً متعامید درون
یک دیسک واحد (  ) x  y  1را تشکیل میدهند .گشیتاور زرنییک
مختلط برای تصویر دیجیتال با استفاده از رابطه ( )5به دست میآید.
2

2

* ) (r , 
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pq

  f (x , y ).V
y

Z pq 
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 -1-3روشهای آنالیز بافت آماری

که در آن p ،دامنه شیعاعی q ،جهیت شیعاعی f  x , y  ،تصیویر میورد

ازآنجاییکه بافتهای طبیعی شامل الگوها و اشکال بیقاعده و بینظمی
هستند ،لذا از روشهای آنیالیز بافیت آمیاری 4بیرای اینگونیه بافتهیا
بهصورت گسترده استفاده میشود .روشهیای آمیاری استفادهشیده در
این مقاله به شر زیر است.

بررسی * ،نماد مزدوج مخیتلط ) r  x  y ( r ،طیول بیردار از
مبدأ پیکسل )  ( x , yو  θنیز زاویه بین بیردار  rو محیور  xدر جهیت

 -1-1-3گشتاورهای زرنیک

f x , y 

شناسایی الگو به کار رفتند .گشتاورهای باقاعده ،تابع تصیویر
را درون تکجملهای  x p y qترسیم میکنند .متأسیفانه مجموعیه پاییه

Serial no. 84

2

ساعتگرد است .چندجملهای زرنیک  V pqطبیق رابطیه ( )7محاسیبه
میشود.

| , 0  q | p

()7

گشتاورها و توابع مستقل گشتاورها ،برای استخراج ویژگی از الگوها ،در
طی وسیعی از کاربردهای پردازش تصیویر و شناسیایی الگیو اسیتفاده
میشوند [ .]29 ،22این ویژگیها اطالعیات کلیی در میورد تصیویر بیه
دست میآورند .گشیتاورهای باقاعیده 3بیشیترین محبوبییت را در بیین
دیگر گشیتاورها دارنید .هییو در [ ]28هفیت تیابع غیرخطیی بیهعنوان
گشتاورهای باقاعده معرفی کرد که به علت مستقل بیودن از چیرخش،
انتقال و مقیاک ،گشتاورهای مستقل نامیده شدند و در برخی از مسائل

2

jq 

V pq ( r ,  )  R pq ( r )e

که در آن p-q ،عددی زوج و |  0  q  | pاست R pq .نییز چندجملیهای
شعاعی با مقدار حقیقی است و از رابطه ( )1به دست میآید.
| p  |q
p 2m

()1

!)  m

| p | q
2

( p  m )! r
(!)  m

2

m

| p | q

(! m

) (1

R pq ( r ) 

m 0

2

که در آن p ،مرتبه چندجملهای و  qتکرار نامیده میشود .ازآنجاییکیه
|  q | pاست ،پس  qمیتواند مقادیر منفی نیز داشته باشد .به دلیل
حقیقی بودن چندجملهای شیعاعی ،رابطیه متقیارن ) R p ,q (r )  R p , q (r
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برقرار است .چندجملهایهیای زرنییک درون ییک داییره واحید عمیود
هسییتند؛ بنییابراین ،بییرای حف ی اطالعییات تصییویر ،ابتییدا بای ید ناحی یه
موردبررسی به درون این دایره ،نگاشته شود .سپس گشتاورهای زرنیک
برای آن محاسبه شود.
در این مقاله ،در بخیش اسیتخراج ویژگیی از  72گشیتاور زرنییک

آشکارسازی شکستگیهای سنگ مخزن . . .

مستقل نباشند .ویژگی استقالل با استفاده از گشتاور مرکزی حاصل به
دست میآید که بهصورت رابطه ( )3محاسبه میشود.
N

()3

( y  y ) f ( x , y ), ( p , q )  0,1, 2, ...
q

p

)   (x  x
x 1 y 1

کییه در آن ( x , y ) ،نقییا مرکییز تصییویر  f  x , y اسییت و از رابط یه

(  Z 53 ، Z 51 ، Z 44 ، Z 42 ، Z 40 ، Z 33 ، Z 31 ، Z 22 ، Z 20 ، Z 11 ، Z 00و ) Z 55

m 10

برای توصی شکلهای متنیو ِ شکسیتگیهیای سینوسییِ درون چیاه،
استفادهشده است .این توصیفگرهای مبتنی بر ناحیه ،برای اشکالی کیه
دارای مرزهای پیچیده هستند ،بسیار قابلاطمینان هستند؛ زیرا نیهتنها
به پیکسلهای کانتور (مرزی) بلکه به همه پیکسیلهای تشیکیلدهنده
شکل ،تکیه میکنند .ازآنجاییکه گشتاورهای مرتبه پایین ،شکل کلیی
یک الگو و گشتاورهای مرتبه باال ،جزئیات الگو را نمایش میدهنید ،در
این مقاله سعی شیده از مجموعیهای از گشیتاورها بیا مراتی مختلی
استفاده شود .از طرفی چون گشتاورهای مرتبه بیاال بیه نیویز حسیاک
هستند ،تمرکز بیشتر روی گشتاورهای بیا مراتی پیایین بیوده اسیت.
انتخاب این نو گشتاورها نیز بهصورت آزمایش و تکرار (تجربی) انجیام
شد.

m 00

m 01

 x و

m 00

 y به دست میآیند .گشیتاورهای مرکیزی  pq

که با استفاده از مرکز  x , y 

f

محاسبه میشوند ،با  mpqکیه مرکیز

آن به مرکز تصویر انتقالیافته باشد ،برابر است؛ بنیابراین ،گشیتاورهای
مرکزی تصویر ،مستقل از انتقال هستند .مستقل از مقییاک بیودن نییز
بهوسیله نرمالسازی به وجود میآید .گشتاورهای مرکزیِ نرمالیزه شده،
بهصورت رابطه ( )70محاسبه میشوند.
()70

,   [( p  q ) / 2]  1,

( p  q )  2, 3, ...

تصویر  ، f  x , y تابعی کراندار و تکیهای پیوسیته باشید ،گشیتاورهای
هندسیی مربییو بییه همیه مرتبییهها وجییود دارنیید؛ بنییابراین مجموعیه
گشتاورهای }  {m pqبیهطور منحصیربهفردی توسیط  f  x , y تعییین
میشوند .گشتاور مرتبه  p+qبهصورت رابطه ( )4تعری میشود [.]23
N

q

y f ( x , y ),

p

M

 x
y

m pq 

x

که در آن M ،تعداد سطرها N ،تعداد ستونها و ( )x,yنیز موقعییت هیر
پیکسل از تصویر را نشان مییدهنید )p+q( .نییز نمایشدهنیده مرتبیه
گشتاور است .باید توجه شود که در این رابطه ،اگر  f  x , y بهوسیله
انتقال و مقیاک و ییا چیرخش تغیییر کنید ،گشیتاورها ممکین اسیت،

Serial no. 84



 00

1   20   02

گشتاورهای مستقل ،بهطور گستردهای در مسائل شناسیایی الگیو [،23
 ،]90ثبت تصویر [ ،]97طبقهبندی [ ]92و بازیابی تصویر [ ]99به کیار
میروند .یکی از مسائل مهیم در شناسیایی ییک الگیو ،تشیخیص الگیو
صرفنظر از اندازه و موقعیت و جهتگیری آن است .برای دستیابی بیه
این هدف ،باید ویژگیهای استخراجشده از تصویر ،خواص مسیتقلی در
مقابل تبدیالت تصویر (انتقال ،مقیاک و چرخش) داشته باشیند [.]24
گشتاورهای مستقل در ابتدا توسط هیو معرفی شدند .هیو ،مجموعهای
مستقل ،بر اساک ترکیبات غیرخطی گشتاورهای باقاعده معرفیی کیرد.
درواقع اساک کار هیو ،مبتنی بر ریاضیات قرن نیوزدهم بیول ،کیایلی و
سیلوستر روی تلوری اشکال جبری بیود .گشیتاورهای هفتگانیه هییو
مستقل از انتقال و مقیاک و چیرخش هسیتند .ایین گشیتاورها از نیو
خاصی از تبدیل فوریه حلقوی 70و تبیدیل ملیین شیعاعی 77بیه وجیود
آمدند [ .]98تلوری یکتایی گشتاورهای هیو بیان میکند که اگیر تیابع

()4

 pq

 pq 

بر اساک گشتاورهای مرکزی نرمالسازی شده ،هیو ،هفت گشتاور
مستقل طبق رابطه ( )77معرفی کرد.

 -2-1-3گشتاورهای هیو

( p , q )  0,1, 2, ...

M

 pq 

2  ( 20   02 )  411
2

2

2

) 3  ( 30  312 )  (3 21   03
2

2

2

] ) 5  ( 30  312 )( 30  12 )[( 30  12 )  3( 21   03
2

2

()77

) 4  ( 30  12 )  ( 21   03

] )  (3 21   03 )( 21   03 )[3( 30  12 )  ( 21   03
2

2

] ) 6  ( 20   02 )[( 30  12 )  ( 21   03
2

2

])  411 ( 20   02 )[( 30  12 )( 21   03

] ) 7  (3 21   03 )( 30  12 )[( 30  12 )  3( 21   03
2

2

] )  ( 30  312 )( 21   03 ).[3( 30  12 )  ( 21   03
2

2

گشتاورهای هیو از نظر فیزیکی ،دارای معانی مختلفی مییباشیند.
گشتاورهای مرتبه پایین ،کل خصوصیات تصویر را توصیی مییکننید.
گشتاور مرتبه صفر ،ناحیه هدف که در ایین کیاربرد همیان شکسیتگی
است ،گشتاور مرتبه اول ،مرکز جرم هدف ،گشیتاور مرتبیه دوم ،طیول
اصلی هدف ،گشتاور مرتبه سوم ،محور کمکی و زاوییه چیرخش محیور
اصلی را انعکاک میدهند .گشتاورهای مرتبه باالتر جزئیات تصویر مثل
اعوجاج هدف و توزیع کرتوسیس را توصی میکنند و حاوی نویز نییز
میباشند .پس هرکدام از گشتاورهای هیو ،محتوای اطالعیاتی خاصیی
دارند [ .]95این گشتاورها برای توصی کامل شکل شکستگی ،مناس
هستند؛ بنابراین در استخراج ویژگیی ،شناسیایی شکسیتگی و تطبییق
شکستگیهای در تصویر کاربردهای گستردهای دارند .در این مقاله ،بیه
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دلیل اینکه هدف ،استخراج ویژگیهای موجود در یک نمودار تصیویری
است ،در بخش استخراج ویژگی از این گشتاورها استفادهشده است.

جهتگیریهای مورداستفاده در بانک فیلتر طراحیشده ،به ترتیی در
بازه [ ]7-8/2و [ ]0-970قرار دارند.

 -2-3روشهای مبتنی بر انتقال

 -2-2-3تبدیل والش-هادامارد جهتی

 -1-2-3موجک (فیلتر) گابور

در اکثر کاربردهای بخشبندی بافت زمان واقعی نیاز به مصیالحه بیین
دقت و میزان محاسیبات وجیود دارد .تبیدیل والیش -هادامیارد ازنظیر
پیادهسازی ،یکی از آسانترین و سریعترین و کمهزینیهترین تبیدیلها
ازنظر محاسباتی است [ .]87 ،85این تبدیل ،به علت مزایای محاسباتی
مهم آن شناختهشده است .ازآنجاییکه این تبدیل ،یک تبدیل حقیقیی
است ،لذا فقط به عملگرهای ساده ریاضی ،نیاز دارد .هرچند پیادهسازی
 WHTازلحاظ سختافزاری سریعتر از دیگر تبدیلها است؛ ولیی بیرای
کاهش حافظه موردنیاز ،میتوان ماتریس تبیدیل را بیه شیکل بیاینری
ذخیره کرد [ .]81این تبدیل از ساختارهای چند باندی و جهیتگیری
شده فیلترهای گابور الهیام گرفتهشیده اسیت [ .]84در مییان خیانواده
تبدیالت خطی متعامد سیگنالهای حوزه مکان/زمان که اکثرًا بهصورت
توابعی با هسته سینوسی (مثل تبدیل فوریه و تبدیل کسینوسی) ارائیه
میشوند ،تبدیل والش بهصورت رابطه ( )78نشان داده میشود.

فیلترهای گابور با توجه به خواص محلی سازی بهینه خیود ،در هیر دو
حوزه مکان و فرکانس ،قابلیت استخراج تفاوتهای ظری  ،خواص چند
مقیاسی و انتخاب جهت و فرکانس ،برای اسیتخراج ویژگیی در مسیائل
تشخیص الگو به کار میروند [ .]91 ،97موجکهای گابور الهام گرفتیه
از قواعد بیولوژیکی و بر مبنای اصول قشر بینایی انسان کیار مییکننید
[ .]94این فیلترها ،ابزاری محبوب برای آنالیز تصیویر و تشیخیص الگیو
هستند کیه اسیتفاده گسیتردهای در حیوزه پیردازش تصیویر و بینیایی
کامپیوتر دارند .این کاربردها شامل ردیابی چهره [ ،]93تشخیص شیی
[ ،]87 ،80آنالیز بافت [ ]89 ،82و رفع نویز تصویر [ ]88اسیت .عیی
فیلترهای گابور در پیردازش تصیویر ،بیار محاسیباتی بیاالی آنهاسیت.
اعمال فیلتر گابور بیه ییک تصیویر ،شیامل کانولوشین تصیویر بیا ییک
مجموعییه از موجکهییای گییابور اسییت کییه از کرنلهییای متفییاوت و در
طولموجها و جهتهای مختل تشکیلشدهاند .در حوزه مکیان ،فیلتیر
دوبعدی گابور از تلفیق یک کرنل گوسی با یک موج سینوسی مخیتلط
به وجود آمده است .بیرای تصیویر  f  x , y بیا سیایز
موجک گابور گسسته از رابطه ( )72به دست میآید [.]80

M N

()72

) ( x  U , y V )  ,v (U ,V
*

f
V

تبیدیل

G  ,v ( x , y ) 

U

کییه در آن U ،و  Vمتغیرهییای سییایز ماسییک فیلتییر x ،و  yموقعیییت
پیکسلهای تصویر µ ،و  νجهتگیری و اندازه کرنلهای گابور را نشیان
میدهند .تابع    ,vنیز مزدوج مختلط حاصل از بسط و چرخش تابع
*

موجک مادر    ,vاست .فرم تابعی فیلتر گابور دوبعدی تعری شیده در
حوزه مکان و فرکانس ،از رابطه ( )79به دست میآید.
1
1 xr  yr

)  x , y  2 2 exp[  2 (  )]. exp( j 2 fx r  

()79
) x r  x . cos( )  y . sin(
)  y  -x.sin( )+y.cos(
 r

که در آن f ،فرکانس موج سینوسیِ مدولهشده و  θجهتِ محیورِ اصیلی
گوسیِ بیضوی است.
در این مقاله ،باهدف پوشش فضای فرکانسی-مکانی 77 ،عدد فیلتر
گابور ،برای بخش استخراج ویژگی از نمودارهای تصویری ،استفادهشده
است .این الگوریتم به علت تعری زوایا و فرکانسهیای مختلی  ،بیرای
طراحی فیلترها ،روشی مناس برای تشخیص شکستگیهای جهیتدار
سینوسییی از تصییاویر چییاهی اسییت .مقییادیر فرکییانس شییعاعی و
2

2

2

Serial no. 84

()78

]

N 1 N 1

)  f (x , y )[(1

)  ( u ,v , x , y

x 0 y 0

1

W (u , v ) 

N

که در روابط فوق f  x , y  ،ماتریس تصویر N ،سیایز تصیویر ψ ،تیابع
هسته (کرنل) پارامتریک تبدیل است؛ و چیون نمیایی نیسیت ،سیرعت
الگوریتم را زیاد میکند .درواقع ،تبدیل والش ،زنجیرهای از توابع هسته
و تجزیههای سیگنال ورودی ،درون میوج مسیتطیلی در حیوزه تبیدیل
است [ .]83تابع هسته را میتوان از مجموعهای از احتمیاالت مختلی
انتخاب کرد .در تبدیل هادامارد که عضوی از خیانواده والیش اسیتψ ،
بهصورت رابطه ( )75تعری میشود.
m 1

()75

])  (u ,v , x , y )   [bi ( x )bi (u )  bi ( y )b i (v
i 0

است .تبدیل WHT

که در آن i ، bi ،مین بیت در نمایش باینری تصویر
مجموعهای از عبور از صفرها یا تغییر عالمتهای سیگنال ورودی است
که ردیفی 72نامیده میشوند؛ و ماتریس ایین تبیدیل ،بیه نیام میاتریس
هادامارد شناخته میشود .در این ماتریس ،سطرها و ستونها بهصیورت
ردی خود مرت شیدهاند .بیهعبارتدیگر در سیطر اول تغیییر عالمتیی
وجود ندارد و در سیطر  nام n-1 ،تغیییر عالمیت وجیود دارد [ .]50در
شکل (-2ال ) یک ماتریس هادامارد  4×4و نحوه تغیییر عالمیت دادن
هر سطر و ستون نمایش دادهشده است .با توجیه بیه شیکل ،مشیاهده
میشود که این ماتریس ،متقارن است .در شکل (-2ب) باندهای ردیفی
ماتریس شکل (-2ال ) دیده میشوند ] .[85در این شکل نیز مشیاهده
میشود که با افزایش سیطر و سیتون میاتریس ،تعیداد تغیییر عالمیت
متناظر با آن سطر و ستون ،افزایش مییابد.
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باید توجه شود که این نو چرخش ،یک چرخش هندسی معمولی
نیسییت .بییهعنوانمثال ،بییرای ایجییاد سییطرهای مییاتریس  ، A 45از
پیکسلهای واقعشده در یکجهت  85درجه در تصیویر

(الف)

میشود .چرخش بر اساک عناصر سطر اول صورت میگییرد .چیرخش
 85درجه برای عنصر  bبهصورت }  {b , g , l , mاست و بارنیگ قرمیز
در رابطه ( )71نشان دادهشده است .در ماتریس جهتی به وجود آمیده،
ردی های افقی حاصلشده ،اطالعاتی کیه در آن جهیت تعیینشیده را
استخراج میکننید .در حقیقیت ایین فرآینید ،بیه بیازآرایی پیکسیلها،
شباهت دارد و به معنای چرخش هندسی نیست .ایین روش چیرخش،
به این معناست که بعد از اعمال تبدیل  ،DWHفقط نیاز بیه اسیتخراج
اطالعات ردیفی سطرهای متناظر با جهت موردنظر است .بهعنوانمثال

(ب)

شکل ( :2الف) ماتریس هادامارد  8×8و (ب) باند ردیفی ماتریس
تبدیل [.]54

تبدیل والش-هادامارد جهتی ( )DWHTبهوسیله منجمیی و معلیم
در سال  2007معرفی شد [ .]57الگوریتم  DWHTقیادر بیه اسیتخراج
ویژگیهای بافت در جهتهای مختل و با مقیاکهای ردیفیی اسیت و
بهصورت رابطه ( )77تعری میشود.
()77

WHT ( A )  A   H 

که در آن H ،ماتریس هادامارد و  H ترانهاده آن است .ماتریس

H

همیشه با  H برابر است .در این مقاله ،از ماتریس هادامارد ()8×8
استفادهشده است A  .تصویر چرخانده شده  Aبهاندازه زاویه {795°
و  30°و  85°و  α=}0°است .چرخش بر روی هر عنصر که در سطر
اول قرار دارد ،اعمال میشود .مجموعه چرخش یافته  Aتحت زوایای
{ 795°و  30°و  85°و  }0°در معادله ( )71دیده میشود.
𝑏
𝑓
𝑗
𝑛

()71

Serial no. 84

𝑎
𝑒
𝑖[=𝐴=
𝑚

𝑑 𝑐
𝑔 ℎ
]
𝑙 𝑘
𝑝 𝑜
𝑎
𝑒
[( = 𝑇45° (𝐴) = 𝑇45°
𝑖
𝑚
𝑓 𝑎
𝑔 𝑏
[=
𝑐 ℎ
𝑒 𝑑
𝑎
𝑒
𝑖 [( = 𝑇90° (𝐴) = 𝑇90°
𝑚
𝑒 𝑎
𝑓 𝑏
[=
𝑔 𝑐
𝑑 ℎ

𝑑 𝑐 𝑏
𝑓 𝑔 ℎ
)]
𝑙 𝑘 𝑗
𝑝 𝑜 𝑛
𝑝 𝑘
𝑚 𝑙
]
𝑛 𝑖
𝑜 𝑗
𝑑 𝑐 𝑏
𝑓 𝑔 ℎ
)]
𝑙 𝑘 𝑗
𝑝 𝑜 𝑛
𝑚 𝑖
𝑛 𝑗
]
𝑜 𝑘
𝑝
𝑙
𝑑 𝑐 𝑏 𝑎
𝑒 𝑓 𝑔 ℎ
[( = 𝑇135° (𝐴) = 𝑇135°
)]
𝑙 𝑘 𝑗 𝑖
𝑝 𝑜 𝑛 𝑚
𝑛 𝑘 𝑎 ℎ
𝑜 𝑙 𝑒 𝑏
] 𝑝 𝑖 𝑓 𝑐[ =
𝑚 𝑗 𝑔 𝑑

A 0

اسیتفاده

𝐴0°

𝐴45°

𝐴90°

𝐴135°

) (A

0

 DWHTاز رابطه ( )74محاسبه میشود .در ایین رابطیه ،مشیاهده

میشود که اطالعات ردیفی که در ردی های میاتریس  A 0اسیت ،در
ستونهای ماتریس تبدیل یافته قرارگرفتیه اسیت .قابیلذکر اسیت کیه
منظور از اطالعات ردیفی ،ارتبا بین عناصر هر سیطر و سیتون بیا در
نظر گرفتن عالمت آن است .به ایین معنیا کیه اطالعیات هیر سیطر از
ماتریس  ، A 0به درون سطری با شماره مشابه و  8ستون در میاتریس
) (A

0


1

1

1

1

DWHT

انتقال مییابند.

1

1

1

1

1

1

1

1

d

 1

 1
h

l   1
 
p   1

c

b

g

f

k

j

o

n

a
e
H  
i
 m

DWHT 0 ( A )  A 0

 a b c d
e  f  g  h

i  j k l
 m  n  o  p




i  j k l
i  j k l
i  j k l 

m  n o  p
m  n o  p
m  n o  p
()74
تعداد تغییر عالمتها در هر ستون از ردیی  ،مشیابه و از چی بیه
راست افزایش مییابد .بهعبارتدیگر ،ستونهای ماتریس تبدیل از چ
به راست با عناصرِ ردیفی از پیایینتر بیه بیاالتر مطابقیت دارد .درروش
اسییتخراج ویژگیییِ مبتنییی بییر هادامییارد ،بییا توجییه بییه جهتهییای
{ 795°و  30°و  85°و  }0°چهار تبدیل طبق رابطه ( )73بیه وجیود
میآید.
a b c d

a b c d

a b c d

e f g h

e f g h

e f g h

()73

 DW HT 0 ( A )  A 0  H 
 DW HT ( A )  A  H 

45
45

DW
HT
(
A
)

A
H 
90
90


 DW HT135 ( A )  A135  H 

ازآنجاییکه در تحلیل هر نو دیتایی ،آراییش نسیبی پیکسیلها از
اصول آنالیز بافت است؛ ویژگیهای مبتنی بیر ردیی کیه نشیاندهنده
تعداد عبور از صفر پیکسلها در یکجهت خاص است؛ میتوانید مقیدار
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قابییلتوجهی از اطالعییات بافییت را اسییتخراج کنیید .چراکییه سییتونهای
ماتریس  DWHTبه گروههای کوچکی تقسیم مییشیوند کیه بانیدهای
ردیفی مختل را نشان میدهنید .از اطالعیات آمیاری هیر بانید بیرای
تشکیل بردار ویژگی استفاده میشود .ماتریس  DWHTو بردار ویژگیی
از رابطه ( )20محاسبه میشوند.
 N , j b

()20

H ( , b )  DWHT ( A ) |i , j , 1  i

) FDWHT  M ( H ( , b
ویژگیM ،

 Hماتریس خروجی تبدیل N ،اندازه ماتریس تصویر F ،بردار
نشاندهنده تابع آماری اعمالشده (در این مقاله از تابع آماری میانگین
گیر استفادهشده است) به تبدیل و  bنیز باند ردیفی موردنظر است؛ که
بر اساک دستهبندی ستونهای ماتریس

) DWHT ( A

بهصورت ترکی

{ }0/25 ،0/25 ،0/5یا { }0/25 ،0/25 ،0/25 ،0/25به دست میآید.
در این مقاله از ترکی سهتایی برای تولیید بانیدها اسیتفاده مییشیود.
میاتریس

) DWHT ( A

دارای چهارسیتون اسیت؛ کیه سیتون اول بانیید

ردیفی  ، b1ستون دوم باند ردیفی  b2و ستون سوم و چهارم باند ردیفی
 b3را مشخص میکنید [ .]52بیهعنوانمثال در رابطیه ( )27بانیدهای
ردیفی بهصورت زیر نمایش داده میشوند.

 a b c d 
 a b c d 
e  f  g  h 
e  f  g  h 


,

, b2  
i  j k l 
 i  j k l 




m  n  o  p 
m  n  o  p 

.4

برای هر میاتریس )  DWHT ( Aبانیدهای  b 1و  b 2و b 3

مطابق رابطه ( )27تفکییک مییشیوند .سیپس تیابع آمیاری
میانگین به هر باند اعمال و از کنار هم چیدن باندهای تصویر
 Aدر هییر چهییار جهییت بییردار ویژگییی  Fبییا ابعییاد ()7×72
استخراج میشود.

 -4بخشبندی نمودارهای تصویری با الگوریتم استخراج
ویژگی
غالبً در نمودارهای تصویری در اثر عوامل مختلفی چون وجود گسلها،
الی یهها و رگییههای درون الی یههای سیینگی ،شکسییتگیهییا ،ضییخامت
غیریکنواخت دیواره چاه ،اختالف در میزان رسانایی الییههای مختلی ،
نحوه نمونهبرداری ،ابزار مورداستفاده و پدیدههایی از این قبیل ،نمیودار
تصویری ایجادشده دارای پسزمینهای غیریکنواخت و پیچیده میشود؛
به همین علت در نمودارهای حاصل ،شکستگیها بهصورت واضح دییده
نمیشوند و برای تشخیص و شناسایی منحنیهای سینوسی موجود در
این نو تصاویر ،نیاز به استفاده از روشهیای دقییق و مناسیبی اسیت.
نمونهای از این نمودارهای تصویری در شکل ( )9مشاهده میشیود .در
شکل (-9ال ) ،نمیودار تصیویری دارای پسزمینیهای غیریکنواخیت و
پیچیده است و دارای شکستگیهای متقاطع و ناپیوسته زییادی اسیت.
شییکل (-9ب) نی یز دارای ی یک شکسییتگی بییوده و پسزمین یه آن نی یز
غیریکنواخت است.

b1

 a b c d a b c d 
e f  g h e f  g h 

b3  
 i  j k l i  j k l 


m  n  o  p m  n  o  p 

()27

مراحل اجرای الگوریتم ،برای محاسبه ویژگیهای بافت به شر زیر
است:
 .7برای تشکیل ماتریس  ،Aاطراف هر پیکسل تصویر یک پنجره
با اندازه ( )8×8در نظر گرفته میشود.
 A .2بهاندازه  αبا زوایای { 795°و  30°و  85°و }0°
چرخانده و ماتریسهای  A 0و  A 45و  A 90و A 135

محاسبه میشود.
.9

آشکارسازی شکستگیهای سنگ مخزن . . .

)  DWHT ( Aطبییییق رابطییییه ( )77روی ماتریسهییییای
محاسبهشده در مرحله ( )2اعمال میشود.

Serial no. 84

(الف)

(ب)

شکل  :3تصاویر  FMIبا پسزمینه پیچیده( .الف) نمودار تصویری FMI

با تعداد زیادی شکستگی متقاطع و ناپیوسته [( .]11ب) نمودار
تصویری  FMIبا یک شکستگی [.]43

برای حل مشیکالت ذکرشیده بایید از روش دقییقتری اسیتفاده شیود.
بخشبندی نمودار تصویری با استفاده از ترکیبی از روشهای استخراج
ویژگی به تعیین محل شکستگیها کمک شایانی میکند .بلوک دیاگرام
روش استخراج ویژگی در شکل ( )8نشان دادهشده است.
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اعمال نمودار تصویری

مرحله پیشپردازش

گشتاورهای

تبدیل والش

فیلترهای

گشتاورهای

زرنیک

هادامارد

گابور

هیو

کالسهبند

SOM

تصویر بخشبندی شده

شکل  :5بلوک دیاگرام روش پیشنهادی استخراج ویژگی برای تعیین
شکستگی.

 -1-4مراحل استخراج ویژگی
در این بخش ،ابتدا با استفاده از روشهایی چون گشیتاورهای زرنییک،
گشتاورهای هفتگانه هیو ،بانک فیلتر گابور و تبیدیل والیش-هادامیارد
جهتی ،ویژگیهای موجود در نمودار تصویری استخراج میشود .نتیایج
استخراج ویژگی شامل  81ماتریس همبُعد بیا نمیودار تصیویری اصیلی
است .ازآنجاییکه ویژگیهای متفاوتی ،این ماتریس را بیه وجیود آورده
است؛ محدوده مقادیر آن دارای رنجهای متفاوتی است .برای کنیار هیم
قرار دادن این ماتریسهیا ،ابتیدا بایید آنهیا را نرمیالیزه کیرد .در ایین
صورت ،بردارهای ویژگی دارای میانگین صیفر و انحیراف معییار واحید
خواهنید شیید .در شییکل ( ،)5نحییوه قرارگییری ایین بردارهییا مشییاهده
میشوند .هر پیکسل در نمودار تصویری اصلی ،درون یک بردار ویژگیی
با ابعاد  81نگاشت شده است.

آشکارسازی شکستگیهای سنگ مخزن . . .

بخشبندی تصویر معموالً برای تعیین محل اشیاء و مرزهای موجود در
تصویر انجام میشود .بیهطور دقییقتر ،بخشبنیدی تصیویر بیه فرآینید
اختصاص یک برچس به هر پیکسل تصویر گفته میشود؛ بهطوریکیه
پیکسلهای با برچس یکسیان ،مشخصیههای خاصیی را بیه اشیتراک
بگذارند .نتیجه بخشبندی تصیویر مجموعیهای از بخشهیا اسیت؛ کیه
جمعً کل تصویر را پوشش میدهند و ییا ییک مجموعیه از کانتورهیای
استخراجشده از تصویر است .هیر ییک از پیکسیلهای موجیود درییک
ناحیه ،از حیث برخی خواص مشخصاتی و محاسباتی مانند رنگ ،شدت
روشنایی و یا بافت با بقییه مشیابه اسیت .ولیی نیواحی مجیاور از نظیر
ویژگییهییای مشییابه ،دارای تفییاوت معن ییداری بییاهمدیگر هسییتند .از
بخشبندی تصویر در حوزههای مختلفی چون بازیابی محتوای تصیویر،
تحلیل تصاویر پزشکی ،تشخیص شی ،تشخیص عابر پیاده ،تشیخیص و
شناسایی چهره ،شناسایی اثرانگشیت ،شناسیایی عنبییه و نظارتهیای
ویدئویی و ...استفاده میشیود .بیرای بخشبنیدی تصیویر ،تکنیکهیای
مختلف یی توسییعهیافتییه اسییت .سییادهترین روش بخشبنییدی تصییویر،
آستانهگیری (مانند روش آسیتانهگیری مبتنیی بیر هیسیتوگرام ،روش
آنتروپی ماکزیمم ،روش اتسو و  )...اسیت .از روشهیای دیگیری چیون
خوشییهبندی (ماننیید الگییوریتم  ،)K-Meansروشهییای مبتنییی بییر
فشردهسازی (کدینگ هافمن و کد زنجییرهای) ،روش رشید ناحییهای،
روشهییای پارتیشیینبندی گییراف (میییدانهای تصییادفی مییارکوف و
الگوریتمهای بهینهسازی) ،تبدیل  ،watershedبخشبنیدی مبتنیی بیر
مدل ،بخشبنیدی چنید مقیاسیی و بخشبنیدی قابیلآموزش (توسیط
الگوریتمهای یادگیری رقابتی چون شبکههای عصبی مصنوعی ،نگاشت
کوهنن و دیگر شبکههای عصبی قابلاجرا است) در این زمینه اسیتفاده
میشوند .در این مقاله برای انجیام ییک بخشبنیدی بیدون نظیارت از
الگوریتم رقابتی نگاشت کوهنن استفاده شده است.
 -2-4شبکه عصبی خودسازمانده ()SOM

شکل  :4نمایش بردارهای ویژگی در یک ماتریس ویژگی.

پس از محاسبه بردارهیای ویژگیی ،نوبیت بیه بخشبنیدی نمیودار
تصویری میرسد .بخشبندی (خوشهبندی) فرآیندی است که طیی آن
نمونهها (ویژگیها) به تعدادی بخش تقسیم میشوند؛ بیه گونیه ایکیه
مجموعه اشیا یا نمونههای موجود در هر بخش ،از نظیر شیباهت بیههم
نزدیک و با نمونههای موجود در دیگر خوشهها متفاوت هسیتند [.]58

Serial no. 84

ایده اصلی شبکههای عصبی ،مبتنی بر نحیوه کیارکرد سیسیتم عصیبی
مغز انسان است .این شبکهها دارای انوا مختلفی هستند که بیا توجیه
به قابلیتهای خود ،برای استخراج اطالعات مفید از دادههای پیچیده و
مبهم و یا بهمنظور شناسایی الگو و طبقهبندی داده مورداسیتفاده قیرار
میگیرند .درواقع ،ییک شیبکه عصیبی مصینوعی ( ،)ANNییک میدل
ریاضیاتی یا محاسباتی است که از شبکهای (سیاختاری) شیاملِ تعیداد
زیادی از المانهای پردازشیِ متصلبههم به نام نورونها (گرهها) الهیام
گرفتهشده است [ .]5این نورونهیا بهوسییله اتصیاالتی بیا یکیدیگر در
ارتبا هستند و میتوانند داده ورودی را دریافیت و عملییاتی روی آن
انجام دهند .بین هر دو نورون ،یک اتصیال جهیتدار برقیرار اسیت کیه
جهت جریان اطالعات را نشان میدهد .هر اتصال ،یک وزن مخصیوص
به خود را دارد که عدد صیحیحی اسیت و سییگنال بیین دو نیورون را
کنترل میکند .اگر شبکه ،خروجی مطلوبی ایجاد کند ،نیازی به تنظیم
وزن نیست؛ ولی اگر خروجی نامطلوب باشد ،سیسیتم بیهمنظور بهبیود
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نتایج ،وزن را تغییر میدهد .هر شبکه عصبی ،برای حیل ییک مسیلله،
باید آموزش 79ببیند .آموزش ،پروسهای است که پارامترهای آزاد شبکه
عصبی ،طی فرآیند شبیهسازی در محیط شبکه ،بهروزرسانی میشیوند.
دو روش آموزش نظارتی و غیر نظارتی 78بیرای شیبکه عصیبی تعریی
میشود .در آموزش نظارتشده ،به انسان متخصص برای آموزش شبکه
نیاز است؛ درحالیکه در آموزش غیر نظارتی ،نیازی به اپراتور خیارجی
برای فرآیند بازرسی نیست .در یادگیری ماشین ،آموزش غییر نظیارتی،
به تیالش بیرای پییدا کیردن سیاختارهای پنهیان در دادههیای بیدون
برچس  ،اشاره دارد [ .]55این روش میتواند تصاویر را بیدون مداخلیه
اپراتور ،بهصورت اتوماتیک بخشبندی کند .چندین نو شبکه عصیبی،
مانند شبکه پرسپترون ،شیبکههای پیس انتشیار و شیبکههای عصیبیِ
نگاشییت خودسییازمانده ( )SOMبییرای بخشبنییدیِ تصییاویر رنگ یی در
دسترک اسیت .در مییان شیبکههای ذکرشیده ،شیبکه  SOMیکیی از
متییداولترین الگوریتمهییای ی یادگیری غی یر نظییارتی اسییت .در حییدود
سالهای  ،7347-42کوهنن یک نگاشیت غیرخطیی ،بیه نیام نگاشیت
عصیییبی خودسیییازمانده ( )SOMمعرفیییی کیییرد [ .]57نگاشیییت
خودسازمانده ،ازیکطرف روشی برای بصری سازی اطالعات است کیه
فضای اطالعات با بُعد زیاد را به فضایی با بُعد کمتر نگاشت میکند و از
طرف دیگر ،یک روش خوشیهبندی اسیت کیه نمونیههای بیا اطالعیات
مشابه را در نورونهای نزدیک به هم نگاشت میکند.
معموالً دانشپژوهان ،شبکه  SOMرا یکی از سختترین شبکههای
تک الیه میدانند .در ایین شیبکه ،پیارامتر معلیوم ،نورونهیای ورودی
است؛ درحالیکه وزنها و نورونهیای خروجیی ،بیهعنوان پارامترهیای
مجهولی هستند که باید محاسبه شوند .روش کار این شبکه ،برمبنیای
رقابتِ میان نورونهای الیه مخفی و کم کردن فاصله آنها از الگوهیای
ورودی است .در شبکههای عصیبی رقیابتی ،هنگیامیکیه ییک الگیوی
ورودی ارائه میشود ،همه نورونهای موجود در الیه مخفی ،با یکیدیگر
رقابت میکنند .برای هر بُیردار ورودی ،نورونهیای موجیود در شیبکه،
مقادیر مورد نظر خود را از طریق ییک تیابع تمیایز (مثیل تیابع فاصیله
اُقلیدسی) محاسبه خواهند کرد .نورونی که دارای کوچکترین مقدار از
تابع تمایز باشد ،بهعنوان نورون برنده انتخاب میشود و وزنهای آن در
مرحله بعد ،دچار تغییر میشوند .نورونهای واقع در همسیایگی نیورون
برنده ،بیشترین برانگیختگی را نسبت بیه نورونهیای دورتیر ،خواهنید
داشت که مطابق بافاصله توپولوژیکی آنها از نورون برنده ،وزنهایشیان
بهروزرسانی میشوند.
در شکل ( ،)7یک نورون برنده و نورونهای برانگیختیه اطیراف آن
مشاهده میشود .با توجه توضیحات فوق ،فرآیند یادگیری شبکه عصبیِ
 ،SOMبا تنظیم و تغییرِ مقادیر وزن نورونها ،طی یک عملیات تکراری
قابل انجام است.

Serial no. 84
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شکل  :6ساختار شبکه عصبی .]18[ SOM

الگوریتم زیر نحوه بخشبندی نمیودار تصیویری بیا شیبکه عصیبی
رقابتی نگاشت خودسازمانده را توصی میکند.
.7
.2
.9
.8

()22

مقداردهی اولییه وزن  ، w i , jتنظییم پارامترهیای همسیایگی
توپولوژیکی و تنظیم پارامتر نرخ یادگیری .α
حلقهای تشکیل داده و زمیانی کیه نیرخ توقی  falseاسیت،
مراحل زیر انجام میشود.
برای هر بردار ورودی  ،xمراحل ( )8تا ( )7انجام میشود.
برای هر نورون  ،jفاصیله بیین بیردار ورودی و وزنهیای هیر
نورون ،یعنی ) D(jطبق رابطه ( )22محاسبه میشود [.]77
2

) xi

i,j

 (w

D(j) 

i

 .5پیدا کردن اندیس  jدرجایی که ) D(jکمترین مقیدار خیود را
دارد [.]57
()29

} ) N  argi min{ w i , j (t )  x i (t

.7

برای همه واحدهای  jبا همسایگی خاصی از  jو برای همه
ها ،وزنهای نورونها طبق رابطه ( )28بهروزرسانی میشوند.

()28

)) w i , j (t  1)  w i , j (t )   ( x i  w i , j (t

i

 D(j) .1و  Nجدید محاسبهشده و نورون برنده انتخاب میشود.
 .4نرخ آموزش  αبهروز میشود .نرخ آموزش  αبهتدریج در طیی
آموزش کاهش مییابد.
مراحل هشتگانه فیوق در رونیدنمای شیکل ( )1نشیان دادهشیده
است .برای بخشبندی بردارهای ویژگیی استخراجشیده از نمودارهیای
تصویری ،از شبکه عصبی  SOMبا  8کالک خروجی و برای اندازهگیری
فاصله از معیار فاصله اقلیدسی استفاده شید .نتیایج خروجیی الگیوریتم
 SOMدر بخش بعد نشان دادهشده است.
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مقداردهی اولیهی

آشکارسازی شکستگیهای سنگ مخزن . . .

 ،تنظیم پارامتر همسایگی و نرخ آموزش

محاسبهی فاصله
بردار ورودی از وزنها
محاسبهی کمترین
فاصله و تعیین نورون
برنده
بهروزرسانی وزن نورون
برنده و همسایههای آن
بهروزرسانی نرخ آموزش

بله

(الف)

(ب)

همگرایی
خیر
تعیین خروجی

شکل  :1نمایش روندنمای الگوریتم شبکه عصبی .SOM

 -5نتایج آزمایشی الگوریتم پیشنهادی
در شکل ( ،)4در هر ردی از شیکل ،الگیوریتم روی دو نیو از تصیاویر
مختل از  FMIاعمیال و نتیجیه بررسیی شید .تصیاویر سیمت راسیت
(تصاویر ال  ،پ ،ث) تک شکستگی و تصاویر سمت چی (تصیاویر ب،
ت ،ج) چند نو شکستگی دارند .در نمودار تصویری اول ،شکستگیهیا
بارنگ آبی و در نمودار تصویری دوم بارنگ زرد نشان دادهشدهاند.
در شکل (-4ال ) یک شکستگی وجود دارد؛ که در نیمه پایین نمیودار
تصییویری قییرار دارد .بییه دلی یل اینکییه در نمودارهییای تصییویری ،هییر
شکستگی بهصورت یک منحنیی سینوسیی بیا تنیاوب  2نشیان داده
میشود؛ منحنی زردرنگ به وجود آمده در نیمه باالیی شکل (-4الی )
شکستگی نیست .در شکلهای ( 4ال و ب) برای بخشبندی تصاویر و
آموزش شبکه عصبی از  %70دادهها و برای مجموعه تست نییز از کیل
ماتریس ویژگی استفادهشده است .در شکل ( 4پ و ت) نیز بخشبندی
با  %90داده آموزشی انجامشده است و همانطور که مشاهده میگردد،
سینوسی مربو به شکستگی بهصورت بهتری آشکارشده است.
در شکل ( 4ی و ه) ،بخشبندی نمودارهای تصویری با %50
دادههای آموزشی انجامشده است .در مرحله سوم در شکلهای ( 4ث و
ج) ،بخشبندی با  %50دیتای آموزشی انجام شد .در این آزمایش،
تفاوت محسوسی نسبت به بخشبندی با  %90ویژگیها دیده نمیشود.
 -1-4ارزیابی الگوریتم پیشنهادی
جهت نشان دادن توانایی روش پیشنهادی در بخشبنیدی نمودارهیای
تصویری ،الگوریتم بهکاررفته در این مقالیه بیا روشهیای دیگیری نییز
مقایسه شده است.

Serial no. 84

(پ )

(ت)

(ث )

(ج)

شکل  :8تصاویر بخشبندی شده خروجی شبکه عصبی ( :SOMالف؛
ب) نتیجه حاصل از بخشبندی با  11درصد از نمونههای آموزشی( ،پ؛
ت) نتیجه بخشبندی با  31درصد از نمونههای آموزشی و (ث؛ ج)
نتیجه بخشبندی با  41درصد از نمونههای آموزشی.

روش بخشبنییدی پیشیینهادی بییا روشهییای )،]51[ K-Means(KM
) FCM ،]54[ Fuzzy-C-Means(FCMمبتنی بر کرنل تنظیم تطبیقیی
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( ]53[ )ARKFCMو  EDISONکییه از الگییوریتم  Mean-Shiftبییرای
خوشهبندی استفاده میکند [ ،]70مقایسه شده است.
برای داشتن ارزیابی عددی از الگوریتم پیشنهادی ،الزم اسیت کیه
تصویر زمین مرجع را داشته باشیم .بدیهی است که ایجاد تصویر زمین
مرجع از تصاویر حقیقی ،کار سادهای نبوده و در برخیی میوارد ،بسییار
دشوار نیز است؛ لذا جهت بررسی کارایی الگوریتمهای موردبررسیی در
بخشبندی نمودارهای تصیویری ،تصیویر زمیین مرجیع را شبیهسیازی
نموده و بدین ترتی با داشتن تصویر زمین مرجیع ،مییتیوان خطیای
بخشبندی و دقت را محاسبه نمود.
در این زیربخش ،روش پیشنهادی را بیا الگوریتمهیای مختلی بیر
روی نمودارهای تصویری ،مورد مقایسه و ارزیابی قراردادیم .شیکلهای
 3و  ،70نتیجه مقایسه روش پیشنهادی بیا الگوریتمهیای بخشبنیدی
 ARKFCM ،FCM ،KMو  EDISONرا بییر روی نمودارهییای تصییویری
 FMIنشان میدهد.
شکل (-3ال ) یک نمودار تصویری اخذشده از ابزار چیاهی  FMIرا
نمییایش م ییدهیید .شییکلهای ( 3ب) تییا (ج) نی یز بییه ترتی ی  ،نتییایج
بخشبنییییدی الگوریتمهییییای  ARKFCM ،EDISON ،FCM ،KMو
الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهند.
در هر  8الگوریتم فوق ،نمودار تصویری بیه چهیار کیالک مختلی
بخشبندی شده است .همانطورکه در شکل ( 3پ و ت) دیده میشود،
روشهای  FCMو  EDISONدر بخشبندی تصویر ،خطای باالیی دارند
و در اکثر نواحی ،شکسیتگیهیای متقیاطع بیاهم ادغامشیدهاند KM .و
 ARKFCMتا حدی نسبت به الگوریتمهای قبلی ،بخشبندی را بهبیود
دادهاند؛ ولی در شناسایی شکستگیهای باریک و با دامنیه کیم ضیعی
عمل کردهاند .الگوریتم پیشنهادی ،بهترین عملکیرد را داشیته اسیت و
توانسته است تا حد زیادی منحنیهای سینوسی مربو به شکستگیها
را آشکار کند .درواقع این الگوریتم ،قادر بیه آشکارسیازی مرزهیای هیر
شکستگی بوده و پهنا و عمق هر منحنی سینوسی را بهخوبی تشخیص
داده است.
در شکل ( ،)70الگوریتمهای فوق ،روی داده شبیهسازیشده با یک
شکستگی اعمال شد .این شکستگی در نیمه پیایینِ نمیودار تصیویری،
مطیابق شیکل (-70الی ) قیرار دارد .بیه دلییل اینکیه در نمودارهییای
تصویری ،هر شکستگی بهصورت یک منحنی سینوسیی بیا تنیاوب 2
نشان داده میشود ،تکه منحنیهیای بیه وجیود آمیده در نیمیه بیاالی
نمودار تصویری ،شکستگی محسوب نمیشود و به علت همپوشیانی در
خواص بافتی ،بهاشتباه جزء پیکسلهای شکستگی تشیخیص دادهشیده
است .همانطور که در شیکلهای ( 70ب) تیا (ج) مشیاهده مییشیود،
ازنظر بصری نیز الگوریتمِ مربو بیه روش پیشینهادی دارای کمتیرین
خطا در این آزمایش است .برای به دست آوردن خطای بخشبندی هر
الگوریتم ،ابتدا تصویر با اندازه  A  Bدر نظر گرفته میشود.
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(ال )

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

(ج )

شکل ( :9الف) تصویر اصلی( ،ب) بخشبندی بهدستآمده با ( ،KMپ)
نتیجه بخشبندی با استفاده از ( ،FCMت) نتیجه بخشبندی با
استفاده از ( ،EDISONث) نتیجه بخشبندی با استفاده از  ARKFCMو
(ج) نتیجه بخشبندی توسط الگوریتم پیشنهادی.

اگر نتیجه حاصل از بخشبندی هر الگوریتم P ،و تصویر زمین مرجع که
بخشبندی صحیحِ تصویرِ موردنظر را نشان میدهد Q ،نامیده شود ،بیا
توجه به اینکه  Pو Qدارای سایز یکسانی هسیتند ،تصیویر  Pاز  Qکیم
شده و تصیویر حاصیل از ایین تفاضیل ،بیاینری و  Eنامییده مییشیود.
پیکسییلهایی از تصییویر  Eکییه س ییاه نیسییتند ،نشییاندهنده خطییا در
بخشبندی تصیویر میوردنظر توسیط آن الگیوریتم اسیت .پیس تعیداد
پیکسلهای سفیدِ تصویر  Eرا بر تعداد کل پیکسلهای تصویر ،تقسییم
کرده ،خطای حاصل از بخشبندی آن الگوریتم ،به دست میآید.
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(ال )

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

(ج )

شکل ( :11الف) تصویر شبیهسازیشده( ،ب) بخشبندی بهدستآمده
با ( ،KMپ) نتیجه بخشبندی با استفاده از ( ،FCMت) نتیجه
بخشبندی با استفاده از ( ،EDISONث) نتیجه بخشبندی با استفاده از
 ARKFCMو (ج) نتیجه بخشبندی توسط الگوریتم پیشنهادی.

بنابراین بخشبندی هر الگوریتم با استفاده از رابطه ( )25بهصورت زیر،
به دست میآید [.]77
 100

()25

E

 100 

A B

Q P
A B

Error rate 

در جدول ( ،)7نتایج بخشبندی نمودارهای تصویری توسط
روشهای مطر شده ،بررسیشده است .همانطور که مشاهده میشود،
روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای مختل  ،دارای بیشترین دقت
در تشخیص درست شکستگی و کمترین خطا در تشخیص نادرست
شکستگی است.
جدول  :1مقایسه خطای نتایج روشهای مختلف بر روی نمودارهای
تصویری
شکل ()70
نرخ تشخیص
نادرست
ناحیه
شکستگی%

نرخ تشخیص
درست ناحیه
شکستگی%

نرخ تشخیص
نادرست
ناحیه
شکستگی%

همچنین روش  EDISONدر بخشبندی تصویر اول بیشترین خطا را
داشته است و برای تصویر دوم ،روش  FCMبیشترین خطا را دارد.
در تحلیل نتایج بخشبندی نمودارهای تصویری با استفاده از پینج
روش مطر شده ،عالوه بر در نظر گرفتن خطای کلیی مربیو بیه هیر
روش که در جدول ( )7محاسبه شد ،مییتیوان خطیای دیگیری تحیت
عنوان خطای اندیسگذاری نقا شکستگی نیز تعریی کیرد کیه ایین
خطا ،جزئی از خطای کل محسوب میشیود .درواقیع مییتیوان چنیین
گفت که در یک نمودار تصویریِ بخشبندی شیده ،عیالوه بیر دقیت در
تشخیص درست نقا مربو به هر خوشیه ،داشیتن خطیای کمتیر در
تعیین اندیسهای نقا شکستگی نیز مسلله مهمی است .بهطور مثال،
در مقایسه دو نمودار تصیویری بخشبنیدی شیده ،تحیت دو الگیوریتم
بخشبندی متفاوت ،ممکن است نرخ خطای بخشبنیدی بیرای هیر دو
تصویر برابر باشد .در این حالت الگوریتمی کیه توانسیته باشید خطیای
کمتری در اندیس گذاری نقا شکستگی داشته باشد ،کیارایی بهتیری
دارد و درواقییع ای ین الگییوریتم عملکییرد بهتییری در تشییخیص عییر و
ضخامت منحنیهای شکستگی داشیته اسیت .بیرای محاسیبه خطیای
اندیسگذاری به این صورت عمل میشود که ابتدا ،با توجه بیه تصیویر
زمین مرجع ،تصویری شامل دو کالک شکستگی (با شدت روشنایی )7
و پسزمینه (با مقدار شدت روشنایی  )0به دست میآید .این تصویر در
تصویر حاصل از بخشبندی ضرب میشیود تیا انیدیسهای متنیاظر بیا
نقا شکستگی پیدا شوند .اندیسی که بیشترین تکرار را دارد ،بهعنوان
اندیس شکستگی انتخاب میشود .حال با مشخص شدن ایین انیدیس،
برای محاسبه آن دسته از نواحی که بهاشتباه بهعنوان نقا شکسیتگی،
خوشهبندیشدهاند ،تعداد کل پیکسلهای مربو به آن اندیس خیاص
(پیکسلهای شکستگی سینوسی) در نمودار تصویری بخشبندی شده،
محاسبهشده و از تعداد پیکسلهای آن اندیس که در ناحیه شکسیتگی
قرار دارند ،کم میشوند .مقدار بهدستآمده ،بر کل پیکسلهای تصیویر
تقسیمشده و به این صورت نرخ خطای اندیسگذاری نقیا شکسیتگی
به دست میآید .درواقع ،این خطا ،درصدی از خطای کلِ محاسبهشیده
در جدول ( )7است .برای هر  5روش بررسیشده در ایین مقالیه ،نیرخ
خطا بهصورت جدول ( )2است.
جدول  :2مقایسه خطای اندیسگذاری در روشهای مختلف
بخشبندی

شکل ()3
نرخ تشخیص
درست ناحیه
شکستگی%

آشکارسازی شکستگیهای سنگ مخزن . . .

روش

شکل ()70
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23/2294

3/1870

EDISON
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94/9292
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5/3420

KM

71/8527

42/5851

97/2137

74/1203

EDISON

23/9032

28/2507

ARKFCM

74/5727

47/8418

28/8534

15/5802
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70/7551

43/9889

20/8058

13/5387
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70/3183

43/0257

70/8255

43/5185

ARKFCM

70/9154
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1/3557

32/0883

الگوریتم
پیشنهادی
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میآید که هر دو الگوریتم درزمینه بخشبندی نمودار تصیویری شیکل
) مشابه عمل کردند؛ ولی با مقایسه تصاویر حاصیل و نیرخ خطیای70(
 متوجه اخیتالف زییاد،)2( اندیسگذاری در هر دو روش مطابق جدول
 بیا اسیتفاده از دو، درصد) بین بخشبندی نمودار تصیویری24/2454(
 با مقایسیه درصید خطیا در،)2(  با توجه با جدول.روش فوق میشویم
، چنین نتیجه میشود که الگیوریتم پیشینهادی،روشهای بررسیشده
.عملکرد بهتری در تشخیص نقا شکستگی دارد

 نتیجهگیری-6
 هیدف تشیخیص اتوماتییک شکسیتگیهیای موجیود در،در این مقالیه
 بییا اسییتفاده از تکنیکهییایی ماننیید.نمودارهییای تصییویری چییاه اسییت
 فیلترهای جهتی گیابور، گشتاورهای هفتگانه هیو،گشتاورهای زرنیک
 ویژگیهیای موجیود در نمودارهیای تصیویری،هادامارد-و تبدیل والش
 برای کالسهبندی ویژگییهیا و باهیدف اتوماتییک و غییر.استخراج شد
 از نگاشیت غییر نظیارتی کیوهنن،نظارتی بیودن الگیوریتم پیشینهادی
، شکستگیها از دیگیر عوامیل، در تصاویر بخشبندی شده.استفاده شد
 اتوماتییک، الگیوریتم پیشینهادی.بهخوبی تفکیک و نمایش داده شدند
،بوده و تفسیر و آنالیز نمودارهای تصویری چاه را بهوسیله زمینشیناک
 همپوشیانی و، همچنیین الگیوریتم قیادر اسیت.راحت و آسان میکنید
 روش.تقاطع بیین منحنییهیای شکسیتگی را بیهخوبی نمیایش دهید
 روش مناسیبی اسیت کیه روی دو نیو از،استخراجِ ویژگیِ پیشنهادی
 آزمایش شد و پاسخ مناسبی به دستRMI  وFMI نمودارهای تصویری
 ایین، به علت ماهییت روش پیشینهادی بیرای اسیتخراج ویژگیی.آورد
. حساسییت کمیی دارد،الگوریتم به وجود نویز در نمودارهای تصیویری
 نشان،مقایسه خطای نتایج روشهای مختل بر روی تصاویر شکستگی
 منجیر بیه،میدهد کیه بیهکارگیری ویژگییهیای مفیید از شکسیتگی
دستیابی به خطای کمتر و دقت بیشتر در تشخیص شکسیتگی خواهید
 به علت محدودیت در دسترسی به دادههای چیاهی و اسیتراتژیکی.شد
 انجیام آزمیایش روی نمودارهیای تصیویری چاههیای،بودن این دادهها
. مقدور نبوده است،بیشتر

تقدیر و تشکر
 توسط دانشگاه شیهید چمیران اهیواز و در،کار انجامشده در این مقاله
37/9/02/77710  با شماره گرنت،قال یک پایاننامه کارشناسی ارشد
 همچنیین نویسیندگان مقالیه از شیرکت ملیی.حمایت مالی شده است
حفاری ایران بابت حماییت میالی از ایین مقالیه و پایاننامیه قیدردانی
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