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تلفيق روش های کوچ زمانی پيش -برانبارش و برانبارش صفحه ای در
تصويرسازی لرزه ای ساختارهای پيچيده
علي خليلزاده 1و مهرداد سليماني

*2

 .1دانشآموخته کارشناسي ارشد ،دانشکده معدن ،نفت و ژئوفيزيك ،دانشگاه صنعتي شاهرود ،ايران
 .2استاديار ،دانشکده معدن ،نفت و ژئوفيزيك ،دانشگاه صنعتي شاهرود ،ايران
(دريافت ،93/10/28 :پذيرش نهايي)95/3/25 :

چکيده
روشهای مرسوم در پردازش دادههای لرزهنگاری بازتابي ،در مواجه با ساختارهای پيچيده و یا حضور تغييرات شدید جانبي سرعت،
معموالً نتایج مطلوبي بهدست نميدهد .بدینترتيب در روشهای نوین تصویرسازی لرزهای ،الگوریتمهای مورد استفاده به گونهای
طراحي ميشوند که بتوان تصاویر لرزهای را مستقل از مدل سرعت تهيه کرد .روش سطح بازتاب مشترک ،درحكم روشي مستقل
از مدل سرعت در ساختارهای با هندسة پيچيده ،تصویر لرزهای قابلقبولي بهدست ميدهد .در این تحقيق ،سعي شده است با
استفاده از مزیتهای روش سطح بازتاب مشترک و حساس نبودن زیاد روش کوچ زماني پيش -برانبارش کيرشهوف به مدل
سرعت ،و با تلفيق این دو روش ،بتوان با برخي از مشكالت تصویرسازی در ساختارهای پيچيده ،مقابله کرد .بدینترتيب پس از
تعيين راهبرد تلفيق و تعيين معادلههای الزم ،داده لرزهای مربوط به منطقهای در غرب ایران مورد پردازش قرار گرفت .همچنين
نتایج با روش مرسوم کوچ زماني پيش از برانبارش نيز مقایسه شد .با مقایسه نتایج بهدست آمده از هر دو روش ،مشاهده شد که
تصویر لرزهای بهدست آمده از تلفيق روش سطح بازتاب مشترک و کوچ زماني پيش از برانبارش ،قادر به آشكارسازی بيشتر و بهتر
ساختارهای مورد جستوجو است .از دیگر مزیتهای تلفيق این دو زوش ،استفاده از یک مدل سرعت بسيار ساده بهمنظور تهيه
مقطع نهایي بود که این مسئله در روشهای مرسوم کوچ بسيار حائز اهميت است .بنابراین روشن شد که در مناطق با ساختارهای
پيچيده ،ميتوان با استفاده از تلفيق این دو روش ،تصویر لرزهای با کيفيت قابلقبول تهيه کرد.
واژههای کليدی :تصویرسازی لرزهای ،سطح بازتاب مشترک ،سطح پراش مشترک ،کوچ زماني پيش از برانبارش ،تداخل شيبها،
ساختار پيچيدة زمينشناسي.

 .1مقدمه
هدف نهايي از برداشت دادههاي لرزهاي و اجراي مراحل

تصويرسازي در صنعت ،براساس فرضهايي که هريک از

پردازش روي اين دادهها ،بهدست آوردن تصاوير دقيقتر

اين روشها استوار شدهاند ،حوزه کاربرد آنها و برقراري

و واقعيتر از زيرسطح زمين است که در دو حوزه زمان و

شرايط تصويرسازي تعيين ميشود (ساوا و فومل  .)2006در

عمق به مفسر تحويل ميشوند .امروزه روشهاي فراواني

شکل  ،1نمودار خالصه شدهاي از اين روشها براساس

در فرايندهاي پردازش کوچ و تصويرسازي لرزهاي معرفي

معيارهاي بيان شده ،نشان داده شده است (ساوا و هيل.)2009 ،

شده که دستهبندي آنها و تعيين شرايط استفاده از هر

در همة محيطهاي زمينشناسي ،حتي سادهترين آنها،

روش ،ردههاي متفاوتي از روشهاي تصويرسازي را

فرايند تصويرسازي لرزهاي با سه مسئله اساسي روبهرو

بهدست ميدهد (ليو و گو .)2012 ،بهمنظور انتخاب يک

است :تصوير بهدست آمده در بيشتر موارد داراي کيفيت

روش مناسب کوچ و يا تصويرسازي لرزهاي در دادههايي

و قدرت تفکيک الزم نيست ،گاهي رخدادهاي بازتابي با

که تحت پردازش قرار دارند ،ابتدا الزم است که نقطههاي

هندسة اصلي ساختار در زير سطح ،ب متفاوت است و

مشترک و تفاوتهاي آنها شناخته شود (ژائو و همکاران،

عالوهبرآن در بيشتر موارد جابهجايي مکاني در تصوير

 .)2011دستهبندي الگوريتمهاي کوچ و روشهاي

لرزهاي نيز وجود دارد (ايلماز .)2001 ،اين مشکالت ،به
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علت شکست ،يعني خم شدن پرتوها و همچنين پراش

تصويرسازي و يا کوچ عمقي را به پيش ميراند که در

انرژي لرزهاي هنگام عبور از اليههاي زيرسطحي با

واقع همان مدل سرعت کالن تهيه شده است (عاليي،

سرعتها ،شکلها و ضخامتهاي متفاوت رخ ميدهد.

 .)2006اين مدل سرعت ،توصيفي عددي از محيط انتشار

هرچه اين سه مشکل بهتر حل شود ،ميتوان با اطمينان

موج در مقياس چند صد متر است که زمانسير دوطرفه و

بيشتري ،از صحت تهية تصوير لرزهاي صحبت کرد

يا مسافت طي شدة موج از سطح تا بازتابنده را شامل

(کارازينجير و جرارد .)2006 ،در روشهاي مرسوم

ميشود .نمونهاي از اين مدل در شکل  2آورده شده است.

تصويرسازي و انواع الگوريتمهاي معرفي شده کوچ،

همآنگونه که در شکل  2نيز ديده ميشود ،در

قابليت مقابله با اين مشکالت در فرايند تهية مقطع لرزهاي

تصويرسازي لرزهاي دادهها به شکل پيکسلهايي به نمايش

تا اندازهاي وجود دارد (شولتز و شروود .)1980 ،اغلب اين

در ميآيند که رنگ هر پيکسل ،شدت دامنه و رنگ زمينه،

روشها ،با حل معادلهاي که انتشار موج در محيط را

مدل سرعت را بيان ميکند .در قسمت پايين شکل  2ديده

برآورد ميکند ،تصوير لرزهاي را بهدست ميدهند (هينش

ميشود که ميزان مقاومت صوتي واقعي ،مجموع ردلرزه،

و همکاران .)2002 ،بدينترتيب با در دست داشتن

نوفه و سرعت ميدان موج است که بسامدهاي بسيار کم

اطالعاتي از سرعت انتشار موج و تغييرات فشار که

درحکم اثر جانبي تصويرسازي در آن دخيل شدهاند

بهصورت تابعي از زمان در ردلرزهها ثبت شده است،

(روبين .)2003 ،الزم به ذکر نيست که بسامدهاي زياد نيز

ميتوان تصوير لرزهاي از ساختارهاي محيط انتشار موج را

در محيط انتشار ،جذب شدهاند .همآنگونه که ديده

بهدست آورد (بونگاجوم و همکاران.)2012 ،

ميشود ،در واقع اين بسامدهاي بسيار کم هستند که اساس

بااينحال ،انتخاب نوع روش تصويرسازي و يا

سري مقاومت صوتي را تشکيل ميدهند .بنابراين ميتوان

الگوريتم کوچ ،فقط نيمي از فرايند تصويرسازي را دربر

گفت که در اصل ،اين مدل سرعت انتشار موج است که

ميگيرد ،که احتماالً اهميت کمتري هم دارد .نگراني

مبناي تهيه سري مقاومت صوتي است (کانالس و

اصلي در تصويرسازي لرزهاي ،موتوري است که الگوريتم

همکاران.)2004 ،

شکل  .1دستهبندی انواع روشهای تصویرسازی لرزهای (با اِعمال تغييرات از ساوا و هيل)2009 ،
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شکل  .2مقطع لرزهای مرسوم که در تصویرسازی لرزهای به شکل پيکسلهایي (بيانگر شدت دامنه) روی پسزمينهای از مدل سرعت نشان داده ميشود (با
اعمال تغييرات از روبين.)2003 ،

از طرف ديگر ،مدل سرعت کالن ،الگوريتم کوچ و يا

الگوريتم استفاده شده تا چه ميزان دقيق باشد ،درصورتيکه

تصويرسازي ،مشخص ميکند که بازتابندهها ،چه مقدار و در

مدل سرعت بهکاررفته ،قادر به تشريح دقيق انتشار موج در

چه جهت جابهجا شوند .لذا نبود اطالعات کافي و دقيق از

زير سطح در حالت واقعي نباشد ،نتايج تصويرسازي

سرعت انتشار موج ،باعث ميشود که تصوير لرزهاي کمتر يا

اميدوارکننده نخواهد بود .بنابراين بيوندي ( )2006عنوان مي-

بيشتر کوچ داده و يا در محل نادرست تصوبر شود (وانگ و

کند که تنها راهکار تهية تصوير دقيق از ساختارهاي

پيشرفتهترين

زيرسطحي با هندسة پيچيده ،ترکيب مناسبي از الگوريتمهاي

الگوريتمهاي تصويرسازي نيز در صورت راهنمايي شدن با

کوچ و يا تصويرسازي با روشهاي تهيه مدل سرعت دقيق

يک مدلِ کالن ناقص ،در متمرکز کردن تصوير در محل

است.

همکاران،

.)2006

بدينترتيب

حتي

واقعي ،نادقيق عمل خواهند کرد .روشهاي تهيه مدل کالن

بااينحال با وجود پيشرفت در روشهاي تهيه مدل

سرعت ،در معرض رشد و پيشرفت سريع است و تمرکز روي

سرعت دقيق ،همچنان دستيابي به يک مدل سرعت صحيح و

روشهاي پيچيده براي مدلسازي ،روزآمد کردن و تاييد

دقيق بهويژه در ساختارهاي با هندسة پيچيده ،همچنان مورد

مدل بهمنظور تصويرسازي روز به روز افزايش مييابد

بحث است (الندا و همکاران .)2006 ،بدين علت فومل

(دروژونين و همکاران ،1999 ،کامرون و همکاران،2008 ،

( )2003پيشنهاد کرد که استفاده از روشهاي تصويرسازي

گارابيتو و کروز ،2011 ،سانتوز و همکاران ،2013 ،گارابيتو،

مستقل از مدل سرعت ،ميتواند راهگشا باشد .يون و همکاران

 .)2014ذکر اين نکته نيز الزم است که هزينه و زمان

( )2009روشن ساختند که روشهاي تصويرسازي مستقل از

محاسباتيِ اين روشها با افزايش قابليت آنها براي برآمدن از

مدل سرعت ،را ميتوان در تهية تصوير دقيق از ساختارهاي

عهدة تغييرات شديد و سريع سرعت ،افزوده ميشود (فلر و

زير سطح ،که در روشهاي مرسوم با مشکل روبهرو است،

هوانگ.)2002 ،

مورد استفاده قرار داد .بايکولوف و همکاران ( ،)2009برنت

منيولي و همکاران ( )2004بيان ميدارند که در

( ،)2011بونا ( ،)2011کيدر و همکاران ( )2013و سليماني و

تصويرسازي ساختارهاي با هندسة پيچيده ،اهميتي ندارد که

همکاران ( ،)1392روشن ساختند که با استفاده از روشهاي
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تصويرسازي مستقل از مدل سرعت ،ميتوان تصوير لرزهاي

آنها در استفاده از همة دادههاي سهيم در بازتاب از يک نقطه

دقيقتري از ساختارهاي پيچيده زيرسطحي بهدست آورد .با

است .اين توانايي بهويژه در مواجهه با بازتابندههاي پُرشيب،

توجه به پيشرفت سريع روشهاي تصويرسازي لرزهاي مستقل

بازتابندههاي با شيب متداخل و يا تغييرات جانبي سرعت در

از مدل سرعت ،خوشنواز و اووروسويچ ( )2013انواع اين

محيط انتشار موج ،مورد توجه است (ويريو و اوپرتو.)2009 ،

روشها و شرايط کاربرد آنها را مورد بررسي قرار دادند و

بررسيهاي قبلي روشن ساخته است که با افزودن

روشن ساختند که در استفاده از مفهوم تلفيق روشهاي مدل

اطالعات ديگري از شکل بازتابندههاي زيرسطحي مانند

سرعت و الگوريتمهاي کوچ (معرفي شدة بيوندي،)2006 ،

شيب و خميدگي اليهها به عملگر پردازش ،ميتوان مدل

ميتوان از تلفيق الگوريتمهاي کوچ و تصوير تهيه شده از

دقيقتري از ساختارهاي زيرسطحي بدون نياز به مدل سرعت

روشهاي مستقل از مدل سرعت استفاده کرد.

دقيق ،بهدست آورد .روش برانبارش سطح بازتاب مشترک

بنابراين در اين تحقيق ،تلفيق يکي از روشهاي

) (CRSبا اضافه کردن اين اطالعات و تهية يک عملگر

تصويرسازي مستقل از مدل سرعت و الگوريتم کوچ پيش از

تصويرسازي ،نشان دادهاست که توانايي تهية تصوير لرزهاي

برانبارش کيرشهوف ،در تهية تصوير لرزهاي از يکي از

قابلقبول در ساختارهاي پيچيدة هندسي را دارد (پروسمان و

ساختارهاي پيچيده غرب کشور ،هدف قرار گرفت .بنابراين

همکاران ،2008 ،اليته و همکاران ،2010 ،دونگ و

در ادامه ،پس از معرفي روش تصويرسازي مستقل از مدل

همکاران ،2010 ،يانگ و همکاران ،2012 ،توماس و گالو،

سرعت استفاده شده ،چگونگي تلفيق آن با روش کوچ پيش

 ،2014گليوس و تيگل.)2015 ،

از برانبارش کيرشهوف ،بيان ميشود و سپس روي داده واقعي
مورد استفاده قرار ميگيرد.

روش پردازش برانبارش سطح بازتاب مشترک ،به شکل
تحليل سرعتهاي برانبارش با استفاده از تقريب مرتبة دوم
معادلة زمانسير موج بازتابي است که پارامترهاي برانبارش در

 .2روشهای تصويرسازی مستقل از مدل سرعت

آن بهکمک تحليل همدوسي مشخص ميشود (مولر1999 ،؛

اوتوليني ( )1983بيان کرد که با استفاده از اطالعاتي مانند

من و همکاران .)1999 ،بايکولوف ( )2009روش  CRSرا

شيب زماني بازتابندهها در هر تقطه ،ميتوان بدون نياز به

بهمنظور تصويرسازي ساختارهاي پيچيده با تقسيم صفحه

دستچين کردن اطالعات سرعت ،به تصويرسازي

 CRSبه دوراُفتهاي مشترک بهکار بردند که درنهايت به

ساختارهاي زيرسطحي پرداخت .سپس فومل ( )2003نشان

معرفي روش  CRSبخشي ) (Partial CRSانجاميد .سپس،

داد که ميتوان با تعيين شيب محلي رخدادهاي لرزهاي در

گارابيتو و همکاران ( )2011روش  CRSرا مبني بر دوراُفت

دادههاي پيش از برانبارش ،نياز به استفاده از مدل سرعت در

محدود پايه ريزي کردند که اين روش نيز به نام  CRSبا

کوچ پبش از برانبارش را از بين برد .بدينترتيب با معرفي

دوراُفت محدود ) (Finite offset CRSشناخته شد .در واقع

شرايط تصويرسازي (روبين ،)2003 ،مجموعهاي از

همگي اين تحقيقات روشن ساخت که روش سطح بازتاب

روشهاي تصويرسازي مستقل از مدل سرعت معرفي شد.

مشترک ،قابليت انتخاب بهمنظور تلفيق با روش کوچ پيش از

روشهايي مانند تمرکز چندگانه )،(Multi Focusing, MF

برانبارش کيرشهوف را دارد.

کوچ وارون زماني )،(Reverse Time Migration, RTM
وارونسازي شکل کامل موج

(Full Waveform

 .3مقايسه روش  PSTMو روش CRS

) Inversion, FWIو برانبارش سطح بازتاب مشترک

از نظر رياضي ،فرايند کوچ با عرضة راه حلهاي گوناگون

) (Common Reflection Surface ,CRSاز جملة اين

براي معادلة موجي که عبور موجهاي را از درون زمين

روشها هستند (روبين .)2010 ،قدرت اين روشها در توانايي

توصيف ميکند ،صورت ميگيرد .هريک از انواع روشهاي
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کوچ داراي مزايا و معايبي هستند که انتخاب روش بهينه

صحت مدل سرعت ،همة ورداشتهاي تصويري مشترک

از ميان آنها همواره کار سادهاي نيست (رياحي و

تحت تحليل تصحيح برونراند نرمال قرار داده خواهد شد

بازرگاني .)1383 ،انواع روشهاي کوچ در يک

(شکل  .)3روش

کوچ زماني پبش از برانبارش )(PSTM

دستهبندي جامعتر به گروههاي پس از بر انبارش يا پيش از

اين امکان را ميدهد که بتوان تحليل سرعت کوچ را روي

برانبارش ،دوبُعدي يا سهبُعدي و حوزة زمان يا عمق تقسيم

مقطع کوچ داده شده نيز عملي ساخت .همچنين دقت آن

ميشوند (نبي بيد هندي و همکاران .)1383 ،بهمنظور

را ميتوان با تهية ورداشت تصوير مشترک ،مورد ارزيابي

انتخاب يک روش کوچ مناسب ،الزم است بررسي شود

قرار داد (ماتسوشيما و همکاران .)2003 ،ازطرفديگر،

که قابليت هر الگوريتم در مدلسازي انتشار موج در

افقي بودن رخدادها در ورداشتهاي تصويري مشترک،

محيط ،چگونه است .بدينمنظور الزم است که پارامتر

شرط الزم در صحيح بودن جواب نهايي است ،اما شرط

ميدان موج )  P( x, z, tدر هر نقطه از محيط در هر زمان t

کافي نيست (سيليکي و همکاران .)2007 ،در برخي موارد

معلوم باشد .بدينترتيب بايد رابطهاي بهدست آورد که در

رخدادهاي افقي با تحليل سرعت اشتباه نيز حاصل ميشود

آن مقدار ميدان موج را بهصورت تابعي از زمان براي هر

که اين اتفاق حتي در هنگامي که تغييرات سرعت جانبي

نقطه از محيط ناهمگن بهدست دهد .اين تابع با انتگرال

در محيط وجود نداشته باشد نيز رخ خواهد داد (اليحيا،

کيرشهوف بيان ميشود (دوچرتي.)1991 ،

.)1989

انتگرال کيرشهوف ميدان موج

) P( x, z, t

توليد شده در

بنابراين مدل سرعتي که از تحليل سرعت در اين روش

چشمه راکه در محيط با سرعت ) V(x,zمنتشر ميشود از

بهدست ميآيد ،داراي خطا است و الزم است که در استفاده

رابطة ( )1بهدست ميدهد (هوا و مک مکان:)2003 ،

آن در مقاصد بعدي ،از جمله تفسير زمينشناسي و انتقال آن

) PM (t )   wi  Pi (t   i

()1

i

که در آن  wiضريب وزني P ،ميدان موج در نقطة فرضي
M

به حوزة عمق ،دقت کرد .همچنين روش

PSTM

بازتابندههاي موجود در زير ساختارهاي پيچيده را بهخوبي
تصوير نميکند (کامرون و همکاران.)2008 ،

 Pi ،Mميدان موج در چشمههاي ظاهري و ( )t- τiاختالف

روش برانبارش سطح بازتاب مشترک يا  CRSاز

زماني بين چشمة فرضي  iو  Mاست .حل اين دسته از

مفهوم نظري پرتو در تهية تصوير لرزهاي استفاده ميکند.

معادلهها ،براساس تابعهاي گرين و روش رديابي پرتو صورت

بدينترتيب اين روش داراي برتري قابلتوجهي نسبت به

ميپذيرد .درعينحال ميتوان اين محاسبات را براي

روشهاي انتگرالگيري کيرشهوف و کوچ به دوراُفت

مختصات نقطة مياني و نيم دوراُفت نيز به انجام رساند .در اين

صفر ،خواهد بود (هوبرال .)1999 ،روش

صورت رابطة ( )1به رابطة ( )2تبديل ميشود (هوا و مک

درمحيطهاي با بازتابندههاي خم شکل که محيط آنها

مکان:)2003 ،

ناهمگن است (جايي که ساير روشها در آن مشکل دارند)

()2

1
 wij ( x, t )  p ij
N offset Noffset MP

PM ( x, t ) 

CRS

جواب قابلقبولي بهدست خواهد داد (هوبرال .)1983 ،اين
روش را ميتوان از روشهاي مبتني بر داده بيان کرد ،چرا

بايد دقت کرد که تبديل مختصات ،زمانسير ) (τijموج را

که اين روش ،مستقل از مدل سرعت زيرسطحي است.

تغيير نميدهد ،ولي وزن نمونهها ) (wijرا دستخوش تغيير

بهمنظور محاسبة عملگر برانبارش  ،CRSنياز به سه مشخصه

خواهد کرد .همچنين محاسبه مقدار تابع گرين در اين روش

است که عبارتاند از  ،αزاوية ورود موج بازتابيده به سطح

در زمان کمتري نسبت به ساير روشهاي مشابه صورت

زمين ،RN ،شعاع خميدگي موج عمود و  RNIPشعاع

ميگيرد (شاليشر و همکاران .)2008 ،بهمنظور بررسي

خميدگي موج عمود در نقطة ورود.
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شکل  .3مراحل گوناگون کوچ  PSTMبهکمک مدل سرعت عمقي و مدل سرعت کوچ (روبين)2003 ،

به اين سه مشخصه ،نشانگرهاي جنبشي ميدان موج

که بهکمک آن عملگر صورت ميگيرد ،افزايش مييابد.

اطالق ميشود .هوشت و همکاران ( ،)1999بهروش بسط

 .4تلفيق روشهای  PSTMو CRS

تيلور ،معادلههايي را براي بهدست آوردن زمانسير پرتوها

از جملة مشکالت روش  ،CRSميتوان به نحوة تصوير

بهکمک نشانگرهاي جنبشي ميدان موج ،عرضه کردند که

کردن شيبهاي متداخل ،در محل برخورد پاسخ بازتابي

در آن عملگر برانبارش  CRSبدينگونه است (من،

پراشها و بازتابندهها و همچنين در محل سهگانهها يا

:)2002

اثرهاي پاپيوني اشاره کرد .در اين محلها ،پارامترهاي
2

()3


2Sin ( X m  X 0 ) 
2
thyp
( X m , h )  t 0 
 
V0



بهدست آمده با روش تحليل همدوسي ،دقيق نيستند (تيگل

2t0Cos 2  ( X m  X 0 ) 2
h2 



V0
R
R
N
NIP 


و همکاران .)2009 ،به همين علت ،بهکارگيري و تلفيق

و  RNIP ،RNو  αمشخصههاي ميدان موج در روش CRS

هستند v0 .برابر سرعت اليه سطحي است که در دست
است و نقطهاي که بايد در مقطع دوراُفت صفر شبيهسازي
شود با  x0نشان ميشود که درواقع همان محل ورود پرتوي

روش  CRSدر حوزة فرايندکوچ زماني پيش از برانبارش،
ميتواند مسئله نبود تصويرسازي دقيق در روش  PSTMو
 CRSرا برطرف کند .روش  CRSمعمول که روي داده-
هاي قبل از برانبارش و کوچ بهکار گرفته ميشود ،زمان-
سيرِ بازتابي دوراُفت صفر را درحکم بسط مرتبة دوم سري

موج بازتاب به سطح زمين است .در شکل  ،4مشخصههاي

تيلور ،در مختصات نقطة مياني تقريب ميزند .ولي اِعمال

ميدان موج در روش  CRSو سطح برانبارش حاصل از اين

روش  CRSروي دادههاي کوچ داده شده در حوزة زمان،

عملگر مشاهده ميشود .هرچه انطباق اين عملگر با سطح

مقدار زمانسيرِ موج بازتابي براي دوراُفت صفر را با همان

خمهاي زمانسير بيشتر باشد ،در اين صورت عملگر ،دقت

بسط ،اما اينبار در مختصات دوراُفت مشترک ،تقريب

بيشتري خواهد داشت و نسبت سيگنال به نوفه در برانبارشي

ميزند.
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(الف)

(ب)
شکل ( .4الف) قسمت پایين ،بازتابنده تاقدیسي شکل در حوزة عمق با پرتوهای دوراُفت صفر  ZOکه بر بخش سرخرنگ بازتابندة  Rعمود هستند .قسمت
باال ،سطح حاصل از زمانسيرهای دوراُفت مشترک (سطح آبيرنگ ،ایدئال) و سطح بازتاب مشترک (سطح سبزرنگ ،موردنظر) برای بازتابندة .R
هرچه انطباق این دو سطح بيشتر باشد ،در این صورت عملگر دقت بيشتری دارد و (ب) شعاع و جبهة موج نرمال ) (Nو شعاع و جبهة موج عمود
در نقطة ورود را نشان ميدهد (یگر و همکاران.)2001 ،

بهمنظور تلفيق اين دو روش با يکديگر ،در ابتدا الزم

عملگرهاي اين دو حوزه ديده ميشود ،اين توانايي در

است که نوع حوزهاي که دادهها بايد در آن مرتب شوند،

عملگري که در حوزة دوراُفت مشترک فعاليت ميکند،

مشخص شود .اين مسئله بسيار حياتي است ،چرا که شکل

وجود دارد .بنابراين عملگر  CRSدر حوزة دوراُفت

عملگر  CRSدر حوزههاي گوناگون ،متفاوت است.

مشترک ،بدينمنظور انتخاب ميشود .پس از تعيين

جدول  ،1حوزهاي که دادهها بايد در آن مرتب شوند،

چيدمان دوراُفت مشترک بهمنزلة حوزة مشترک بين دو

هدف و نوع کاربرد عملگرهاي  CRSدر هر حوزه را نشان

روش  CRSو  ،PSTMاکنون بايد مشخص شود که در

ميدهد .آنگونه که در اين جدول ديده ميشود،

يک صفحة  CRSبهينه ،ميزان انطباق اين صفحه با

عملگرهايي که در حوزة نقطة مياني مشترک و گيرندة

کداميک از صفحههاي زمانسير بازتاب يا پراش بيشتر

مشترک فعاليت دارند ،براي تلفيق با کوچ زماني مناسب

است .اين مسئله بايد با توجه به نوع شيوة کوچي که در

نيستند .ولي عملگرهايي را که هم در حوزة دوراُفت

روش  PSTMبراي تلفيق مدنظر است ،انتخاب شود .شکل

مشترک و هم در چشمة مشترک وجود دارند ،ميتوان

 4سطوح عملگر برانبارش  CRSرا در انطباق با سطوح

براي کوچ زماني مورد استفاده قرار داد .با توجه به آنکه

زمانسير بازتاب (شکل-5الف) و در انطباق با سطوح

هدف ديگر از تلفيق اين دو روش ،کاستن از حساسيت

پراش (شکل -5ب) نشان ميدهد.

مدل سرعت در کوچ است ،آنگونه که در کاربرد
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جدول  .1حوزههای متفاوت مرتب کردن دادهها و تعيين عملگر  CRSبا توجه به کاربرد آن( ،گارابيتو و همکاران)2011 ،
مرتب کردن دادهها در حوزههای

نقطة ميانی مشترک )(CMP

کاربرد

هدف

شبيهسازی مقطع دوراُفت صفر)(ZO

کوچ عمقی  /زمانی دامنة صحيح

دوراُفت مشترک)(CO

تحليل دامنه در مقابل دوراُفت)(AVO

چشمه مشترک)(CS

کوچ عمقی  /زمانی دامنة صحيح

گيرنده مشترک)(CR

مراحل ميانی برانبارش

آشکارسازی بهتر رخدادهای بازتابی
آشکارسازی بهتر رخدادهای بازتابی
تهية مدل سرعت با نشانگرهای جبهة موج
درنظر گرفتن موجهای تبديلی
آشکارسازی بهتر رخدادهای بازتابی
درنظر گرفتن موجهای تبديلی
آشکارسازی بهتر رخدادهای بازتابی
درنظر گرفتن موجهای تبديلی

(ب)

(الف)

شکل ( .5الف) قسمت پایين ،یک محيط سهالیه با الیههای همگن را نشان مي دهد و قسمت باالیي ،عملگر ( ،CRSسطح سرخرنگ) در (الف) مقایسه با
سطح زمانسير بازتاب در حوزة دوراُفت مشترک (سطح آبيرنگ) و (ب) مقایسه با سطح زمانسير پراش در حوزه دوراُفت مشترک (سطح آبيرنگ)
را نشان ميدهد (گارابيتو و همکاران.)2011 ،

همانگونه که در شکل  5مشاهده ميشود ،ميزان

روش کوچ پس از برانبارش کيرشهوف را من ()2002

انطباق عملگر  CRSبا سطح پراش در دوراُفت مشترک

معرفي کرد .در اين حوزه ،رخداد فرضي پراش با

(شکل -5ب) بيشتر است .لذا اين عملگر بهمنظور تلفيق

نشانگرهاي  CRSتعيين شده است و قلة پراش تعيين شده

انتخاب ميشود .پس از تعيين نوع عملگر و حوزة کارکرد

در حوزه دوراُفت صفر ،محل واقعي تصوير لرزهاي در

آن ،الزم است که چگونگي تلفيق اين دو روش با يکديگر

کوچ زماني را بهدست ميدهد .محل واقعي قلة پراش در

بررسي شود و الگوريتم موردنظر بهدست آيد.

صفحة دوراُفت صفر ) ،(h=0از رابطة ( )4بهدست ميآيد

تلفيق روش برانبارش  CRSدر حوزة دوراُفت صفر با

(من:)2002 ،

تلفيق روشهای کوچ زمانی پيش -برانبارش و برانبارش...

(-4الف)
(-4ب)

t hyp ( xm , h  0) / x  0
R NIP t 0 v0 Sin 0
2 R NIP Sin 2 0  t 0 v0 Cos 2 0

xapex  x0 

t 03v0 Cos 2 0
2 RNIP Sin 2 0  t 0 v0 Cos 2 0

(-4ج)

2
t apex


بهمنظور استفاده از اين معادلهها در تلفيق با روش کوچ
زماني پيش از برانبارش ،آنها را ميتوان براساس محل قلة
پراش ) (xapex, tapexبهجاي محل معادل آن در حوزه دوراُفت
مشترک ) (x0, t0بهصورت رابطه ( )5بازنويسي کرد:
(-5الف)

4( x  xapex ) 2
vc2

(-5ب)

2v02 R NIP
2 R NIP Sin  0  t 0 v0 Cos 2 0

بدينترتيب مقدار تعيين شده

2
t hyp
)( x

vc2 

 ،h=0را ميتوان در معادلة ( )1قرار داد و با توجه به کوچ
کيرشهوف ،مقدار ميدان موج را براي اين نقطه محاسبه و
عمليات کوچ را تکميل کرد .بهمنظور اجراي اين فرايند
(xapex,

) tapexدر دوراُفت مشترک بهمنظور جايگذاري در معادله
( )2با عملگر  CRSبهدست آورد .معادلة  CRSدر حوزة
دوراُفت مشترک بهصورت رابطه ( )6است (برگلر،
:)2001
()6

2



 SinG Sin S 

 t0  
 xm  
vS 
 vG


2
tapex

x
,

h

 m  

 SinG  Sin S  h

 vG

vS 

 h 


رابطة کوچ کيرشهوف (معادله  )2استخراج شود .شکل 7
چگونگي ايجاد هذلولي پراش در مرتب سازيهاي
متفاوت داده و معادلههاي ( ،)7رابطههاي مربوط را نشان
ميدهند.
(-7الف)
(-7ب)

Sin G Sin S

vG
vS




aCO 


Cos  G
Cos  S
bCO  t0  4 K1  3K 3 
 K2
vG
vS

2

2

پارامترها محل قلة پراش سطح برانبارش  CRSدر مقطع
دوراُفت مشترک را نشان ميدهد که در شکل  7با نقطه

براي دوراُفت صفر

در حوزة دوراُفت مشترک ،بايد مقداري براي

پارامترهاي موردنظر در اين معادله ،براي قرار دادن در

که در آن aCO ،و  bCOپارامترهاي کمکي هستند .اين

2
2
t hyp
( x)  t apex


2
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 Cos 2 G
Cos 2  S
2t0 {xm  K 3
 K2
vG
vS



Cos 2 G
Cos 2  S 
xm   4 K1  3K 3 
 K2
 xm
vG
vS 


1
2

 Cos 2 G
Cos 2  S 
h  K 3
 K2
}  xm
v
vS 
G


1
2

سبزرنگ مشخص شده است .اکنون کافي است که اين
مختصات را در معادلة  2قرار دهيم و بدينترتيب محل قلة
پراش براي کوچ کيرشهوف ،بهکمک عملگر برانبارش
 CRSدر دوراُفت مشترک ) (CO-CRSتعين شود .اکنون
الزم است که الگوريتم تلفيقي کوچ  PSTMبهروش
کيرشهوف و برانبارش  CO-CRSتهيه شود .بدينمنظور
الزم است که ابتدا دادهها براساس دوراُفت مشترک مرتب
شوند .سپس يک مدل سادة سرعت در نظر گرفته خواهد
شد .در اين هنگام نقطههاي موردنظر براي کوچ انتخاب
خواهند شد .پس از تعيين اين نقطهها ،بايد سطح برانبارش
 CRSدر حوزة دوراُفت مشترک تهيه شود .اين عمل براي
همة نقطههاي داده و براي همة دوراُفتها صورت ميگيرد
و هر مقطع ،جداگانه بهروش کيرشهوف کوچ داده خواهد
شد .در انتها ،مکعب کوچ داده شده دادهها با سطح
برانبارش  CRSکه در مرحله قبل براي هر نقطه تهيه شده
بود ،جمع ميشود .پس از اين عمل ،درنهايت ،مقطع

که در آن K1 ،شعاع خميدگي موج در گيرنده در حالت

دوبُعدي کوچ داده شده بهدست خواهد آمد .اين فرايند

چشمة مشترک K2 ،شعاع خميدگي موج در چشمه در

بهترتيب در شکل  8نشان داده شده است.

حالت نقطة مياني مشترک و  K3شعاع خميدگي موج در
گيرنده در حالت نقطة مياني مشترک است VS .و

VG

 .5اعمال روش تلفيقی روی دادة واقعی

سرعت موج در چشمه و گيرنده و  βSو  βGزاوية ورود

بهمنظور آزمايش اين روش ،دادهاي از غرب ايران با

پرتوي مرکزي در چشمه و گيرنده است .شکل  6اين

ساختار پيچيده در نظر گرفته شده است .خط برداشت

آزمايشها را نشان ميدهد .اکنون الزم است که

انتخاب شده داراي طول حدود  20کيلومتر است که 266
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چشمه و  512کانال گيرنده را دربر ميگيرد .کمترين

چشمه از يکديگر  75متر است .مشخصات هندسي ذکر

دوراُفت براي انفجارهاي پيشگفته  9متر و بيشترين

شده موجب ايجاد بيشينة چينش  86ميشود ،ولي در تعداد

دوراُفت  6463متر است .گيرندهها با فاصلة  25متر از

کمي از  CDPها به علت وجود کانالهاي بيشتر در

يکديگر در طول خط چيده شدهاند و فاصلة نقطههاي

برداشت ،چينش  92است.

(الف)

(ب)

شکل ( .6الف) آزمایش نقطة مياني مشترک و شعاع خميدگي موجهای مرتبط با  CO-CRSو (ب) همان آزمایش در حالت چشمة مشترک .در هر دو شکل،
پرتوی مرکزی با رنگ سبز و پرتوی موازی با رنگ سرخ نشان داده شده است (هالي و همکاران.)2009 ،

شکل  .7تقاطع عملگر  CO-CRSدر حوزههای گوناگون .نقطة سبز ،قلة پراش در مقطع دوراُفت مشترک را نشان ميدهد.

شکل  .8نمودار ساده شدة روش تلفيقي  PSTMو ( CRSبا اِعمال تغييرات از روبين)2003 ،
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بهمنظور شروع کوچ زماني پيش از برانبارش کامل

همانگونه که در شکل  10مشاهده ميشود ،بهخطشدگي در

کيرشهوف ،در ابتدا بايد دادههاي پيشپردازش شده را

ورداشتهاي تصوير مشترک ،بهويژه در زمانهاي زياد،

براساس دوراُفت مرتب کرد .بدينمنظور نياز به بينبندي در

مطلوب نيست و نشاندهندة آن است که سرعت در اين

محدودة دوراُفت است .براي راحتي کار ،محدودة دوراُفت

محلها ،بيشتر يا کمتر از مقدار واقعي است .بنابراين تصحيح

را به قسمتهاي مساوي تقسيم ميکنند و هريک را يک

برونراند نرمال وارون با همان سرعتي که کوچ صورت

بيندوراُفت مينامند .الزم است بينبندي طوري صورت

گرفته ،روي ورداشتهاي تصوير مشترک اِعمال ميشود و

گيرد که تعداد ردهاي قرار گرفته در هر بيندوراُفت تقريب ًا

سپس تحليل سرعت برانبارش مرسوم صورت ميگيرد .نتيجة

يکسان باشد .با توجه به بازة دوراُفت دادههاي موردنظر و

تحليل برونراند باقيمانده ،روزآمد کردن مدل سرعت است

مقدارهاي استاندارد موجود ،هر بين 200 ،متر در نظر گرفته

که در شکل  11نمايش داده شده است .با اجراي دوبارة کوچ

شد تا درنهايت کل محدوده دوراُفت به  32بيندوراُفت تقسيم

و با استفاده از مد ِل سرعت روزآمد شده ،مقطع نهايي کوچ

شود .پس از بينبندي دادهها در محدودة دوراُفت ،کوچ

(شکل  )12بهدست ميآيد .ورداشتهاي تصوير مشترک

دادههاي پيشپردازش شده بهکمک الگوريتم کوچ زماني

نشان داده شده در شکل  10نيز پس از اجراي کوچ جديد با

پيش از برانبارش کامل کيرشهوف صورت گرفت .پس از

مدل سرعت جديد ،در شکل  13آورده شده است.

اجراي تحليل بازة کوچ ،مقدار  4000متر براي بازة کوچ
کيرشهوف در نظر گرفته شد و تابع وزندار نيز براي کاهش
نوفه در گوشههاي بازة کوچ با ضريب  30%لحاظ شد.
 .6نتايج و بحث
شکل  9نتيجة مقطع اولية کوچ زمانيپيش -برانبارش و شکل
 10تعدادي از ورداشتهاي تصوير مشترک را نشان ميدهد.
با اِعمال کوچ کيرشهوف و استفاده از سرعت مناسب ،بايد
پديدهها در ورداشتهاي تصوير مشترک به خط شوند.

شکل  .9مقطع اولية کوچ زماني پيش -برانبارش ،با مدل سرعت اوليه.
محدودههای با ساختار پيچيده درحکم هدف افزایش کيفيت

بنابراين بهمانند عملگر برونراند نرمال ،در زمانهاي کم و

تصویرسازی ،با دایره مشخص شدهاند .برای توضيح بيشتر به

دوراُفتهاي زياد ،حالت کشيدگي رخ خواهد داد.

متن مراجعه شود.

شکل  .10مقطعهای ورداشت تصویر مشترک کوچ زماني پيش -برانبارش با سرعت اوليه ،بعد از حذف کشيدگيها
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تصوير زماني بهدست آمده از کوچ ،نسبت به تصوير
قبلي ،در مناطقي که با دايره و بيضي مشخص شده بهبود

مناسب تشخيص داده شد که تقريبا  1/5برابر اولين ناحية
فرسنل براي زمان انتهايي دادهها است.

يافته و تاقديس کوچک نشان داده شده در محدودة بيضي
نيز بهتر تصوير شده است .گوههاي نزديک به صفحة گسل
رورانده نيز نسبت به مرحلة قبل ،کيفيت بيشتري دارد.
عالوه بر افزايش کيفيت تصوير کوچ زماني ،ورداشتهاي
تصويرِ مشترک که در شکل  13نشان داده شده است،
بيانگر افزايش دقت و صحت مدل سرعت است .در اين
ورداشتها ،در بعضي از محلها بهبود زيادي در
بهخطشدگي پديدهها ديده ميشود که اين مسئله نيز

شکل  .11مدل سرعت روزآمد شدة بهدست آمده از تحليل برونراند
باقيمانده

نشاندهنده انتخاب و دستچين کردنِ درست و واقعي
سرعت است .پس از بهدست آوردن مقطع نهايي کوچ
زماني دوراُفت صفر و همچنين دسته دادههاي کوچ داده
شدة زماني پيش از برانبارش ،نوبت به مرحلة بعدي ،يعني
ورود اين مجموعه دادهها به مرحلة  CRSميرسد .پس از
تصحيح برونراند نرمال وارون روي دادههاي کوچ داده
شده با آخرين مدل سرعت بهدست آمده ،مجموعة دادهها
آماده ورود به مرحله اجراي برانبارش  CRSميشوند .يکي
از پارامترهاي بسيار مهم در پردازش بهروش  ،CRSبازة

شکل  .12مقطع کوچ زماني پيش -برانبارش با استفاده از مدل سرعت

دوراُفت صفر است .در اين تحقيق براي دادههاي

روزآمد شده .محدودههای با ساختار پيچيده ،درحکم هدف

پيشگفته ،پس از تحليل ،بازة  3500متر درحکم بازة

افزایش کيفيت تصویرسازی ،با دایره مشخص شدهاند .برای
توضيح بيشتر به متن مراجعه شود.

شکل  .13مقطعهای ورداشت تصویر مشترک کوچ زماني پيش -برانبارش با سرعت روزآمد شده ،بعد از حذف کشيدگيها
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با اِعمال تابع تعميم بر بازة  CRSبهگونهاي که دومين

شمارههاي  1و  2مشخص شده و سمت چپ ناحيه  3بهتر

ناحية فرسنل نيز پوشش داده شود ،بهصورت عملي اين

تصوير شدهاند .گوة قرار گرفته در سمت راست گسل

نتيجه حاصل شد که با انتخاب بازه بهنحوي که ناحية اول

رورانده در شکل  ،14پيوستگي و کيفيت بيشتري دارد.

و دوم فرسنل ،براي همة دادهها پوشش داده شود ،بهترين

تاقديس زير گسل نيز ،بهنسبت بهتر تصوير شده است.

کيفيت تصوير حاصل خواهد شد .لذا بازة دوراُفت صفر مربوط

بدينترتيب ميتوان بيان کرد که به کمک ترکيب روش

به دادههاي ساختار پيچيده با استفاده از معيار ناحية فرسنل

تصويرسازي  CRSو الگوريتم کوچ کيرشهوف بهروش

بهدست آمده از روش  CRSبرابر  4000متر تعيين شد.

 ،PSTMميتوان به تصويرسازي لرزهاي در ساختارهاي

شکل  14مقطع نهايي برانبارش و بهينه شدة روش

زيرسطحي پرداخت .شکل  15تعداد ردلرزههايي که در

برانبارش  CRSرا نمايش ميدهد .همانگونه که مالحظه

روش  PSTM + CRSبهمنظور برانبارش در يک نقطه

ميشود ،کيفيت مقطع افزايش يافته و تاقديس موجود در

استفاده ميشود را در مقايسه با تعداد ردلرزههاي مورد

محل بيضي نيز بهتر از مرحلة قبلي تصوير شده است .در

استفاده در روش  PSTMنشان ميدهد .همانگونه که ديده

مقطع دوم کوچ داده شده (شکل  ،)14با سرعت روزآمد

ميشود ،تعداد ردلرزههاي مورد استفاده در روش

شده و بهبود يافته ،شيبهاي متداخل در ناحيههايي که با

 ،+ CRSبسيار بيشتر است.

PSTM

شکل  .14مقطع برانبارش شده و بهينة  PSTM + CRSروی دادههای کوچ داده شده .محدودههای با ساختار پيچيده درحکم هدف افزایش کيفيت تصویرسازی،
با دایره مشخص شدهاند .برای توضيح بيشتر به متن مراجعه شود.

شکل  .15تعداد ردلرزههای مورد استفاده در پردازش( ،الف) تعداد ردلرزة مورد استفاده در روش  PSTM + CRSو (ب) تعداد ردلرزة مورد استفاده در روش
PSTM
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 .7نتيجهگيری

 CRS+PSTMنشان داده شد ،اجراي برانبارش بهروش

شرايط الزم براي استفاده از روشهاي مرسوم کوچ و يا

 CRSروي دسته دادههايي که کوچ زماني پيش از

تصويرسازي لرزهاي ،در محيطهاي با زمينشناسي و يا

برانبارش روي آنها صورت گرفته ،باعث افزايش کيفيت

هندسة پيچيده و يا در حضور تغييرات جانبي سرعت در

مقطع و تصويرسازي بهتر بازتابندهها در زمانهاي بيشتر و

محيط انتشار موج ،معموالً فراهم نميشود و يا

تصويرسازي شيبهاي متداخل شده است.

تصويرسازي با خطاي زيادي همراه ميشود (نيتا.)2006 ،

بسياري از مقطعهاي لرزهاي مربوط به نواحي غرب و

بدينترتيب همارزي مقطع دوراُفت صفر شبيهسازي شده

جنوب غربي ايران ،داراي دو ناحية هدف يکي در اعماق

و مقطع دوراُفت صفر واقعي ،کامل نخواهد بود و تصوير

کمتر (مانند سازند آسماري) و ديگري در اعماق بيشتر

بهدست آمده ،بدون تمرکز رخدادها در محل واقعيشان

(مانند گروه بنگستان) هستند ،که در نواحي داراي ساختار

است .بهمنظور حذف خطاي تمرکز ،ميتوان از روشهايي

پيچيده ،تصويرسازي ناحية هدف عميق به علت کيفيت

در تصويرسازي لرزه¬اي استفاده کرد که حل معادلة

کم دادهها بهخوبي صورت نميگيرد .نتايج اين تحقيق

ميدان موج در آنها وابستگي کمتري به تغييرات سرعت

نشان ميدهد در اينگونه موارد بهمنظور افزايش کيفيت و

موج در محيط داشته باشد.

همچنين پيگيري بهتر امتداد اليهبندي در صورت وجود

روش تصويرسازي  CRSبهمنزلة روشي مستقل از مدل

گسل خوردگي و خمهاي پراش فراوان ،در صورت نياز

سرعت شناخته شده است که قابليت افزايش کيفيت

به کسب اطالع از جزئيات ساختار موجود ،از روش

تصوير لرزهاي نهايي در ساختارهاي پيچيده را دارد .از

 PSTM+CRSدرحکم روشي نوين و با وضوح تصوير

طرف ديگر کوچ پيش -برانبارش ،هم در حوزة عمق و

جانبي زياد ميتوان استفاده کرد.

هم در حوزة زمان ،با از بين بردن پراشها و انتقال
بازتابندهها به مکان واقعي خود ،تصويري با کيفيت

مراجع

قابلقبول از ساختارهاي زيرسطحي بهدست ميدهد.

رياحي ،م .و بازرگاني ،ف ،1383 ،.بررسي کارايي روش

بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که با اجراي کوچ پيش از

مهاجرت  PSPCدر پردازش دادههاي لرزهاي

برانبارش و تلفيق آن با روش  ،CRSکه قاعدتاً بايد در

بهدست آمده از محيطهاي داراي تغييرات جانبي

حوزة زمان صورت گيرد ،قابليت تهية مقطعهاي لرزهاي با
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اين دو روش تهيه شد و دادههاي مربوط در منطقهاي با
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