Nota Técnica Geosoft

Significado Físico e Aplicação das
Derivadas Verticais Fracionadas
Introdução
Uma vez que as técnicas de Fourier se tornaram disponibilizadas, foi possível
computar as derivadas verticais de enésima ordem pelo uso da seguinte relação:
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Uma vez que as técnicas de Fourier se tornaram disponibilizadas, foi possível
computar as derivadas verticais de enésima ordem pelo uso da seguinte relação:

⎛ ∂n f
F ⎜⎜ n
⎝ ∂z

⎞
⎟⎟ = k n .F ( f )
⎠
Equação 2

Onde F é a representação de Fourier do campo e k é o número de onda ou a
freqüência.
A derivação da quação 2 a partir da representação espacial (equação 3) pode ser
encontrada no livro do Blakely ou em qualquer texto geofísico de nível de
graduação.
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Equação 3
Onde f é o campo potencial (ou sua derivada) e a convenção do sinal positivo
quando z está para baixo é aplicada. Fisicamente isto implica que os dados estão
continuados para cima em uma distância infinitesimal e isto é subtraído do campo
original.
A forma simples da equação 2 permite o uso de valores não-inteiros para n, o que
pode fornecer a nós derivadas verticais fracionadas, as quais têm um conteúdo de
freqüências intermediário, comparado às derivadas verticais de ordem inteira.

No domínio da freqüência, a resposta da função impulso para filtros com
diferentes valores de n toma a forma descrita na figura 1. Por isso, é óbvio que
componentes de alta freqüência dos dados são amplificados para diferentes graus
para esta classe de filtro.
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Figura 1.
Um método comum de remoção de feições regionais e/ou residuais envolve a
continuação para cima dos dados e a subtração deste resultado do campo original.
Isto é equivalente à aplicação da equação 3 com um limite diferente em Δz,
ignorando o fator de escala. Desta forma, um nível de “suavização” desejado pode
ser alcançado. A figura 2 mostra o efeito no gradiente vertical se o limite de Δz é
alterado.

Effect of differing the limits on Equation 3
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Figura 2.
A partir da figura 2, fica claro que, pelo incremento do limite de Δz na equação 3,
o nível da continuação para cima também é incrementado e diferentes níveis de
separações regionais e residuais podem ser obtidos.

No domínio da freqüência, isto é equivalente ao uso de um valor não-inteiro de n
na equação 2. Se valores intermediários de n são utilizados e 1<n<2, então a
função nas equações anteriores referem-se ao primeiro gradiente vertical.
Na prática, derivadas verticais fracionadas podem ser utilizadas como se segue:
•

Separação regional/residual, onde a alteração do grau da diferenciação
remove mais ou menos sinais de baixas freqüências

•

Enfatização de altas freqüências em dados de baixa qualidade; se a
primeira derivada vertical mostra um sinal pobre para a razão de ruídos,
então uma derivada de ordem 0.5 pode enfatizar a geologia sem reforçar
os ruídos

As figuras 3-6 mostram os efeitos da alteração do valor de n para um grid do
campo total.

Figura 3. Imagem do campo total

Figura 4. Primeira derivada vertical da figura 1.
Note que o ruído horizontal é evidente.

Figura 5. Derivada vertical de ordem 0.5.
Note que feições sutis de alta freqüência
foram enfatizadas por uma remoção do
sinal regional.

Figura 6. Derivada vertical de ordem 0.75. Esta
imagem mantém as características originais e tem
mais detalhes da primeira derivada vertical, mas
sem os ruídos horizontais.
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