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  ملخص الرسالة

  ھارون أشرف   :االسم الكامل

السداسیة المنھجیة الفعالیة في معالجة عینة البیانات الزلزالیة المكتشفة  :عنوان الرسالة

       اللولبیة باستخدام العمارة

  الھندسة الكھربائیة   :التخصص

  2015, مایو  :تاریخ الدرجة العلمیة

 

المصادر الطبیعیة كالزیت والغاز والمخبأة في باطن األرض تكتسب أھمیة كبیرة في حیاتنا 

فمن الواجب لعمل المزید من . ازدیادفالفجوة بین زیادة الطلب واالكتشافات الجدیدة في . الیومیة

 وھكذا فنحن نواجھ. االكتشافات الناجحة أن نوظف تقنیات التصویر تحت السطحیة عالیة الدقة

فالعینات السداسیة في المدى اللولبي . عقبات متعلقة بضخامة البیانات، والتعامل معھا ومعالجتھا

فالبیانات الزلزالیة محدودة بشكل دائري . یقدم الحل للعقبات المذكورة آنفا والمتعلقة بزیادة الدقة

 ت األمثل للبیاناتلقد أثبت أن العینات السداسیة اللولبیة ھي مخطط العینا .في نطاق رقم الموجة

حتى اآلن، مع عدم وجود أي تقنیة فعالة للتعامل مع مثل ھذه المخططات السداسیة، و. الزلزالیة

في ھذه الرسالة، تمت المحاولة الثبات فعالیة العینات السداسیة . فمن غیر المجدي عمل ذلك

تتعامل لى الماتالب والتي فتم تطویر األدوات المبنیة ع. مقارنة لتلك العینات المستطیلة المنتظمة

، تم تطبیق العینات السداسیة بنجاح باقتناء وتفسیر والثبات لھذا المفھوم. مع المعالجة السداسیة

  .مراحل معالجة االشارات الزلزالیة



 



 

            

           

          

              

              

             

            

      





            

             

           

            

            

            

          

             

              



            

           

              





           

             

             

          

           

            

           

            

  

        

           

          

          

            

           

         

        





  

          

             

          

           

          

           

             

         

          

            

            

  

           

            

         

          

          





          

        

           

           

             

             

          

         

            

            

            

              

              

    

            

           

           

           





              

          

           

          

      

          

            

           

           

             

            

          

         

            

          





            

         

            

             

         

          

           

            

             

           

          

            

  

           

        

          

            





              

         

         

          

    





 

 



 

           

        

         

          

           

           

           

          

           

      





 

            

             

               

            

          

          

     

               

           

          

      

            

                

 
 


 

               

   





 



          

   





           

            

              




   

            

            

              

    

           

            

          









      





        





             

         

  

          

              

            

       

         

         

             

         

            

          

               





             

  

         

        

          



          

          

         

             

             

             

          

 

          

           

         

          

  









         









           






        

  



  

              

    

  

 



  

             

              

               

             

             

             

     

            

            

              





 



                 
     









            
     





            

         

          

          

             

 

          

          

           

          

     

         








    
   
  
 

 





   
   
 

  

  



 

 


 






     



           

           

         

             

             

        

          

           

            

             

           

  

          

             

            

           

           





 



          
         





       

  

 


  

 
    
  
 

     

 
    
  
 

  
   
 

 
    
  
 
   
   

           

  

            

           

          

           





           

              

      

           

           

             

             

          

           

                

            

           

 












 








 








 








 









 









 














 

            

           

            

              

            

         









         





          
  





          






               

       

 













 








 








 








 








 








 








  














 

              

               

 

         

 



 

 


  

            

    

       

 



 

 


  





         





           

 



 

 






 

             

     

         

             

             

 

           

        

   





 

             

          



       

             

              





   

     

           

             

               

               

              

          

             

            

            



        

            

              

           

            









              

   









             

 





       





  

          

           

            

            

           

               

    

               

                

             

            

          

    

       
       
       
       
       
       
       
       





    







          

                  

                

               

         

    

       
       
       
       
       
       
       
       

           

              

              

           

      

       





              

      
 


   

              

              

     

           

              

             

          

             

             



            

                

             

              





     





             

             

         

            

             

             

       

       



          

 

        

  

            

          

          





       





             

   



       

              

      

            

            

           

           

           

    

          



          

       

           





   





      





           

                     

   

  

   

            



   

      

 


  

  

   

   
   


  

 
 

 
 

 
    

 
   





         

           

           

               

 

  


   

           

          

           

             

             

                

           

   

   

           

              

      

    





                

          

             

            

  

  

  


       

  


 


       

           

            

               



  

             

            

          

          

          





           

 

           

          

          

            

            

           

                

           

           

            







 

   

 

  

 

  

 

           

           





           

            

  

             

    

           

           

            

            

          

            

           

              

 





    





        





           

            

              

       

           

             

              

            

           

                

         

          

            

            

              

       





    

           

           

       

             

           

         

          

            

          

              

  

           

           

       





 

 

          
          










           





    

         

             

         

            

       

               

         

                    



            

   





            

           

      

    





      

      



    





      

      



       

             

            

   

          

  
     

      

    





        

 



         

       





       

                 

        

    





         

               

        

              

     



               

              

              

    





        

  



            

   

   













             

           

             

      

           

           

          

            

           

             

         





  

        

            

          

           

           

            

              

             

              

            

           

          

         





 



          

                
         





 



            

               
   





 



       

                  
          





 



          

                
         





 

 

 

            

                
             

               
              
    





 

           

           

         

          

              

           

      

            

          

           

            

         





 

 

  

  

 

 

            

            

            





           

           

               

       

  

         

           

              

           

            

          

            

            

         

           

          

 





          

            

          

     

         

             

            

               

             

     



         

               





            

     

         

       

          



          

           

          

         

           

           

             

    

           

           

             

             

           

         





             

              

   

  

           

             

           

           

          

            

          

     

           

           

                

            

          

           





  

            

            

             

          

             

          

    

 




  

  

  



 

 




  

  

  



 





        

   

 




  

  

  







  

  

  







  

  

  



 

 




  

  

  







  

  

  







  

  

  



 

 




  

  

  







  

  

  







  

  

  



 





      

          

          

    

 




      

      

      






 




      

      

      










 




      

      

      






           

 

 


 

 

 


 


 

        

 

  

 

   





       

      

            

              

               

     

             

          

             

           

            

                

              

               

     





 

 

           
           





 

 

             

             
       





 

 

             

             
       





 

 

             

             
       





     

            

            

             

               

            

              

            

       

              

                

      

             

           

     

              

            

        





          
    





          






 

 

           
           
      





 

 

           

           
      









            

        









            

            





      

              

           

           



         

 

  

          

              

             

             

              

             

           

             

          

             





   





   





 

 

 
          
       





 

 

 
          
       





            



            

         

           

             

              

           

      

              

            

           

            

             

      









             
      









           
        





 

 

            
           
      





  

            

             

              

            

               

            

                

              

           

             

               

        





            


 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
     



 


 


 


 

 

             

         

             

           

            

         

          

           

            

            





            

         

            

         

          

       





 

  

 

  

 

 

 

            

          





             

    

          

             

    

           

       

   

         

           

          

   

            

         

            

            





              

       

            

             

           

            

              

            

       

           

            

             

                

             

 

          

              

           

             





          
 





       





       





              

           

             



  

             

            



    

             

           

           

               

                

            

          

              

           





 

 

           
          





 

 

            

           





 

 

            

           





 

 

            

           





    

            

            

         

                

                 

            

              

               

               

   

       

           

           

             

           

             









            

  









               









            

  









               





              

            

            

             

           

            

              

           

              

              

             

     









             

       









              

        









             

       









              

        





              

            

               

  

          

               

           

             

            

         

          

             

          

         

            

            

               

           





 

 

           
            

   





 

 

 
            
        





 

 

           
            

   





 

 

 
            
        





 

 

          

            
            

   





               

             

              

             

            

   

 

           

        

         





           









       









           









 
  





 



            

           

           

          

            

           

           

        





              

          

           

           

    

              

           

          

             

           

            

       

  

            





             

            

           

            

          

    

            

            

           

           

             

       

             

              

              

              

  







     

          

            

           

            

             

              

                

          

            

              



         

            

              

          

       

        





    

            

 












 














            

 

 












 




















           

          
        

             

          





          

            

          

       

       

   
 



 


     

           

             





          

            

             

             

             

    

              

              

           

             

                

        

      

            

            

             





           

             

         
         

          



      





            

            

            

  





    



   



          

            

         

              

             

               

            

           

   









         





 

 

 





              

            

              

              

            

             

         

             

             

              

            

   

             

             

             

            







 



           









 









 









 









 









 







          



         

       

            

    

            

         

          

            



          

   





            

           

  

        

     

            

             

         

           

           

       



           

          



        

         

    





          

         



           

       

        

         



            

       

      

           

          

  

         

        

          

  

          

          

       





          

      

      

         

          

         

        

      



              

             

 

          

           



          

                

         

 

          

       





        

           

 

             

     

          

        





           

  

        



            

            



           







          

     

             

          

     

               

        

        

 

         

        

       

       



           

        

      

                

        

        







            

       

          



            

        

        

          



           

          

              

      

  

             

            

        

         

 







   

  

      

  

           

       





    




