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مقاالت علمي - پژوهشی

مرتضی رحمانی*، مهرداد سليمانی  منفرد1  دانشگاه صنعتی شاهرود

بهبود تصويرسازی ساختارهای پيچيده با استفاده از روش سطح پراش مشترك

از مراحل مهم در اکتشاف مخازن هیدروکربنی، تهیه  ي تصویر لرزه  ای از ساختارهای زیرسطحی است. در اغلب موارد مخازن هیدروکربنی در ساختارهای 
پیچیده  ي زمین  شناسی قرار گرفته  اند که تصویرسازی این ساختارها با روش  های متداول، دشوار و گاهی غیرممکن است. از روش  های نوین تصویرسازی، روش  
برانبارش صفحه  ای است. روش سطح بازتاب مشترک با برانبارش صفحه  ای، مقاطعي با نسبت سیگنال به نوفه  ی زیادي تولید مي  کند که پیوستگی رخدادها در 
مقاطع حاصل از این روش مطلوب  تر است. با این حال روش مذکور در نواحی با ساختار پیچیده )دارای رخدادهای با شیب متداخل( ضعف  هایی دارد. روش 
سطح پراش مشترک که نسخه  ي توسعه  یافته ی روش سطح بازتاب مشترک است، عالوه بر برانبارش صفحه  ای، بر پایه  ی آشکارسازی پراش  ها عمل می  کند 
که منجر به تصویرسازی بهتر ساختارهای پیچیده می  شود. در این تحقیق داده  ی لرزه  ای که ساختاری پیچیده دارد پردازش شد. سپس هر دو روش برانبارش 
ذکر شده اعمال گردید که رخدادهای موجود در مقطع حاصل از روش سطح بازتاب مشترک مطلوب  تر بود اما امتداد رخدادهای با شیب متداخل در روش 

سطح پراش مشترک بهتر نمایش داده شده بود.

سطح پراش مشترک، سطح بازتاب مشترک، برانبارش صفحه  ای، پراش 

مقدمه
لرزه  نگاری بازتابی از مهم  ترین مراحل اکتشاف مخازن هیدروکربنی 
است که شامل برداش��ت، پردازش و تفسیر داده  های لرزه  ای می  باشد. 
هدف نهایی از برداشت داده  هاي لرزه  اي و انجام مراحل پردازش روي 
این داده  ها، به  دس��ت  آوردن تصاویر ل��رزه  ای هرچه دقیق  تر و واقعی  تر 
از زیر س��طح زمین اس��ت. در تصویرس��ازی س��اختارهای پیچیده  ي 
زیرسطحی، تهیه  ی مدل سرعت بسیار دش��وار است و اغلب این  گونه 
مدل  های س��رعت قابل  اطمینان نیس��تند. هوبرال و هم��کاران )1996( 
مفهوم روش س��طح بازتاب مش��ترک )2CRS( را معرف��ی کردند ]1[. 
برانبارش CRS مستقل از مدل سرعت عمل کرده و با توجه به برانبارش 
صفحه  ای، نسبت سیگنال به نوفه و پیوستگی رخدادها در مقطع نهایی 
بسیار بیش��تر از روش  های پردازشی متداول است. این روش در نواحی 
دارای پراش )ش��یب  های متداخل(، تنها رخداد با همدوس��ی بیشتر را 
درنظر می  گیرد ]2[. برای رفع این مشکل روش بهینه ی CRS ارائه شد 
که تنها تعداد معدودی از ش��یب  های متداخ��ل را درنظر می  گیرد ]2[. 
برگل��ر )2001( برانبارش CRS با دورافت یکس��ان را بیان کرد ]3[. در 
مطالعات بیش��تر، روش CRS برای برانبارش داده  های سه  بعدی توسعه 
داده شد ]4[. سلیمانی و همکاران )2009( روش سطح پراش مشترک 
 CDS 3( را برای آشکارسازی تمام شیب  ها ارائه کردند ]5[. روشCDS(

بدون درنظر گرفتن مقدار همدوس��ی، تمام پراش  ها را آشکارس��ازی 
می  کند. این روش که از روش  های مبتنی بر داده اس��ت بس��یار زمان  بر 
می  باش��د. شاهسونی )2011( روش CDS مبتنی بر مدل را بیان کرد که 
 CDS زمان پ��ردازش کمتری نیاز دارد. با این وج��ود در هر دو روش
)مبتنی ب��ر داده و مبتنی بر مدل( عالوه بر پراش  های ضعیف، نوفه  های 
زمینه نیز تقویت می  شوند ]6[. باالرستاقی )1391 خورشیدي( با محدود 
کردن دورافت در روش س��طح پراش مشترک )4FO-CDS( توانست 

تأثیر نوفه  های زمینه را در صفحه  ی برانبارش به حداقل برساند ]7[.

1- سطح بازتاب مشترك
در هندسه  ي برداشت دوبعدی، داده  های لرزه  ای در امتداد یک خط 
که معموالً به  عنوان محورx سیس��تم مختصات کارتزین تعریف شده 
برداشت می  شود. جهت این محور معموالً به  جهت خط لرزه  ای اشاره 
دارد و مح��ور مختصاتی y تعیین  کننده  ی جهت عمود بر خط لرزه  ای 
است اگر عوامل زیرسطحی در امتداد عمود بر خط لرزه  ای تغییر نکند 
تمامی پرتوها در س��طح )صفحه  ي( مش��اهده  ای قائم که توسط خط 
برداشت تعیین می  شود باقی خواهند ماند. این وضعیت معموالً منتسب 
به هندسه  ی دو و نیم  بعدی است. زیرا در مدلی با تغییرات دو  بعدی، موج 

به  صورت سه  بعدی انتشار می  یابد.

(morteza_men@yahoo.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*
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در شرایط هندس��ه  ی دو و نیم  بعدی، مختصات نقطه  ی میانی و نیم 
دورافت به اس��کالر تبدیل می  ش��وند و تقریب زمان سیر را می  توان بر 

حس��ب مشتقات درجه اول و دوم زمان سیر بیان کرد. هوخت )1998( 
براي به  دس��ت آوردن زمان سیر پرتوها به  روش بسط تیلور و به  کمک 
نش��انگرهاي میدان موج، معادالت��ي را ارائه کرد که به  عنوان معادالت 
اصلي عملگر برانبارش CRS ش��ناخته مي  شوند ]8[. در این روش ابتدا 
بس��ط تیلور مرتبه  ي اول براي t و سپس بس��ط تیلور مرتبه  ي دوم براي

 CRS محاس��به مي  ش��ود. ش��کل نهایی )هذلولی( عملگر دوبعدی t2

به  صورت رابطه  ي-1 نوشته می  شود ]3[:

را ) CDS3(روش سطح پراش مشترك ) 2009(و همكاران سليماني  .]4[ شد توسعه دادهبعدي   هاي سه  داده
تمام  ،همدوسيمقدار نظر گرفتن بدون در CDSروش . ]5[ ندارائه كردها   تمام شيب آشكارسازيبراي 
 .باشد  ميبر   بر داده است بسيار زمانمبتني هاي   ه از روشك اين روش. كند  ها را آشكارسازي مي  پراش

با اين وجود  .كه زمان پردازش كمتري نياز دارد كردمبتني بر مدل را بيان  CDSروش ) 2011(شاهسوني 
تقويت هاي زمينه نيز   نوفه ،هاي ضعيف  پراشعالوه بر ) مدل برمبتني بر داده و مبتني ( CDSدر هر دو روش 

-FO(با محدود كردن دورافت در روش سطح پراش مشترك ) خورشيدي 1391(باالرستاقي  .]6[ دنشو  مي

CDS4 (7[ ي برانبارش به حداقل برساند  هاي زمينه را در صفحه  ثير نوفهأتوانست ت[.  
  

  سطح بازتاب مشترك - 1
سيستم  xعنوان محور  هب اي در امتداد يك خط كه معموالً  هاي لرزه  برداشت دوبعدي، داده ي  هدر هندس

در . اي اشاره دارد  جهت خط لرزه  به جهت اين محور معموالً. شود  برداشت مي شدهمختصات كارتزين تعريف 
زيرسطحي در امتداد  عواملاگر . اي است  ي جهت عمود بر خط لرزه  كننده  تعيين y كه محور مختصاتي حالي

خط برداشت  توسطاي قائم كه   مشاهده) ي  هصفح( تمامي پرتوها در سطح نكند تغيير اي  عمود بر خط لرزه
در مدلي زيرا  .بعدي است  ي دو و نيم  منتسب به هندسه اين وضعيت معموالً. ندما دنخواهباقي  شود  تعيين مي

  .يابد  بعدي انتشار مي  صورت سه  هموج ب ،بعدي  با تغييرات دو
شوند و   نيم دورافت به اسكالر تبديل مي ي مياني و  بعدي، مختصات نقطه  ي دو و نيم  در شرايط هندسه

براي ) 1998(هوخت  .توان بر حسب مشتقات درجه اول و دوم زمان سير بيان كرد  تقريب زمان سير را مي
ارائه كرد معادالتي را  ،كمك نشانگرهاي ميدان موج  به و روش بسط تيلور  بهدست آوردن زمان سير پرتوها   هب

بسط تيلور  ابتدا در اين روش ].8[ شوند  شناخته مي CRSي عملگر برانبارش عنوان معادالت اصل  كه به
عملگر ) هذلولي(شكل نهايي . شود  محاسبه مي t2دوم براي ي  همرتببسط تيلور و سپس  tاول براي  ي  همرتب

  :]3[ شود  نوشته مي 1-ي  هرابطصورت   هب CRSدوبعدي 
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  :خواهد بود 2-ي  هرابطصورت   هي عملگر برانبارش تقريب سهموي زمان سير ب  و معادله
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و معادله  ی عملگر برانبارش تقریب س��هموی زمان س��یر به  صورت 
رابطه  ي-2 خواهد بود:

  

را ) CDS3(روش سطح پراش مشترك ) 2009(و همكاران سليماني  .]4[ شد توسعه دادهبعدي   هاي سه  داده
تمام  ،همدوسيمقدار نظر گرفتن بدون در CDSروش . ]5[ ندارائه كردها   تمام شيب آشكارسازيبراي 
 .باشد  ميبر   بر داده است بسيار زمانمبتني هاي   ه از روشك اين روش. كند  ها را آشكارسازي مي  پراش

با اين وجود  .كه زمان پردازش كمتري نياز دارد كردمبتني بر مدل را بيان  CDSروش ) 2011(شاهسوني 
تقويت هاي زمينه نيز   نوفه ،هاي ضعيف  پراشعالوه بر ) مدل برمبتني بر داده و مبتني ( CDSدر هر دو روش 

-FO(با محدود كردن دورافت در روش سطح پراش مشترك ) خورشيدي 1391(باالرستاقي  .]6[ دنشو  مي

CDS4 (7[ ي برانبارش به حداقل برساند  هاي زمينه را در صفحه  ثير نوفهأتوانست ت[.  
  

  سطح بازتاب مشترك - 1
سيستم  xعنوان محور  هب اي در امتداد يك خط كه معموالً  هاي لرزه  برداشت دوبعدي، داده ي  هدر هندس

در . اي اشاره دارد  جهت خط لرزه  به جهت اين محور معموالً. شود  برداشت مي شدهمختصات كارتزين تعريف 
زيرسطحي در امتداد  عواملاگر . اي است  ي جهت عمود بر خط لرزه  كننده  تعيين y كه محور مختصاتي حالي

خط برداشت  توسطاي قائم كه   مشاهده) ي  هصفح( تمامي پرتوها در سطح نكند تغيير اي  عمود بر خط لرزه
در مدلي زيرا  .بعدي است  ي دو و نيم  منتسب به هندسه اين وضعيت معموالً. ندما دنخواهباقي  شود  تعيين مي

  .يابد  بعدي انتشار مي  صورت سه  هموج ب ،بعدي  با تغييرات دو
شوند و   نيم دورافت به اسكالر تبديل مي ي مياني و  بعدي، مختصات نقطه  ي دو و نيم  در شرايط هندسه

براي ) 1998(هوخت  .توان بر حسب مشتقات درجه اول و دوم زمان سير بيان كرد  تقريب زمان سير را مي
ارائه كرد معادالتي را  ،كمك نشانگرهاي ميدان موج  به و روش بسط تيلور  بهدست آوردن زمان سير پرتوها   هب

بسط تيلور  ابتدا در اين روش ].8[ شوند  شناخته مي CRSي عملگر برانبارش عنوان معادالت اصل  كه به
عملگر ) هذلولي(شكل نهايي . شود  محاسبه مي t2دوم براي ي  همرتببسط تيلور و سپس  tاول براي  ي  همرتب

  :]3[ شود  نوشته مي 1-ي  هرابطصورت   هب CRSدوبعدي 
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  :خواهد بود 2-ي  هرابطصورت   هي عملگر برانبارش تقريب سهموي زمان سير ب  و معادله
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البته عملگر سهموی در داده  های با دورافت بسیار زیاد توانایی تطابق را 
از دست می  دهند ]9[. برای محاسبه عملگر برانبارش نیاز به سه نشانگر 
 )RN( شعاع انحنای موج عمود ،)α( است که عبارتند از زاویه ی ورود

و شعاع انحنای موج عمود در نقطه ی ورود )5RNIP( )شکل- 1( ]2[.
شکل -1 نشانگرهای مورد استفاده در روابط-1و2 را نشان می دهد. 
در این معادالت V0 س��رعت الیه ی س��طحی و α زاوی��ه ی ورود پرتو 
 X0 6 شبیه  س��ازی ش��ود باZO مرکزی بوده و نقطه  اي که باید در مقطع

نشان داده شده که در حقیقت موقعیت محل ورود پرتو مرکزی است.

2- سطح پراش مشترك
به  طور س��نتی تصویرس��ازی لرزه ای حلقه  ی پایانی زنجیر بلندی از 
فرآیندهای پردازشی اس��ت. همه  ي مراحل پردازش داده های لرزه ای 
شامل متناسب  سازی7 دامنه ها، واهم  آمیخت، تصحیح استاتیک و تحلیل 
س��رعت، تصحیحات برون  راند نرمال و برون  راند ش��یب و بر انبارش، 
به کوچ منتهی می ش��وند که اصوالً هدف این مرحله، تصویرس��ازی 

ساختاری8 است.
در فرآیند کوچ، انرژی  ها جمع  آوری ش��ده و به محل واقعی منتقل 
می  شوند. روش CDS نیز بر پایه  ی آشکارسازی انرژی  ها عمل می  کند.

در رخدادهاي پراش، مقدار ش��عاع موج )N( و شعاع موج )NIP( با 
.RNIP = RN یکدیگر برابرند؛

دریک زاویه ی ورود مشخص α، تنها نشانگري که باید محاسبه شود 
 RCDS است که مي  توان آن  را RNIP و RN ترکیبي از شعاع انحناهاي
نام  گذاري کرد. بنابراین در این حالت تخمین زمان  سیر CRS از طریق 

رابطه  ي-3 صورت مي  گیرد ]5[:

  

 
  شود  گفته مي RCDSبه آن  ند كهبا يكديگر برابر NIP موجو شعاع  Nشعاع موج -2شكل 

  
 RNIPو  RNتركيبي از شعاع انحناهاي  تنها نشانگري كه بايد محاسبه شود، αيك زاويه ورود مشخص در

-ي  هرابطاز طريق  CRSسير   تخمين زماندر اين حالت بنابراين . گذاري كرد  نام RCDSرا   توان آن  است كه مي
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كه  است RCDSتنها نشانگر جنبشي ميدان موج باقيمانده، . شود  خوانده مي CDSكه به نام عملگر برانبارش 

وار   نماي مرحله 3شكل در  .گردد  تعيين مي RCDS ،توسط پردازشگر αبا تعيين محدوده و گام جستجوي 
  .نشان داده شده است CDSروش 

  

 3   نمودار ساده شده روش سطح پراش مشترک

 
  ش سطح پراش مشتركنمودار ساده شده رو-3شكل 

  
گروهي از جاي يك عملگر تكي در حوزه زمان،   به، 3- ي  هرابطبا درنظر گرفتن تمام زواياي ممكن در 

اين عمل . دهند  مي تشكيلموجود در مقطع دورافت صفر  ي  هبراي نمونرا يك حجم وزن داده شده  عملگرها
هاي قبلي توسط ساير   شود كه در روش  باعث تقويت هر رخداد بازتابي يا پراش ضعيف موجود در نمونه مي

  .انده شده بودتر پوش  رخدادهاي قوي
  

  اي  برانبارش صفحههاي   بررسي عملكرد روش - 3
اين . اي با ساختار پيچيده در نظر گرفته شده است  اي داده  صفحه ،هاي برانبارش  براي آزمودن عملكرد روش

عدد گيرنده با فاصله  362همچنين  ومتر  20اي   چشمه  عدد چشمه با فاصله ميان 916داده داراي 
 متر 3780تا0دورافت آن ي  هو محدودثانيه   ميلي 4آن برداري   نرخ نمونه. باشد  مي متر 20اي  گيرنده  ميان
 750ي   با بازه CRSمقطع برانبارش  .دست آمده است  هب CDSو  CRSبا دو روش مقطع برانبارش  .باشد  مي

  .مورد پردازش قرار گرفته است1جدول  عوامل ذكر شده درمتر و 
  

 CRSبه روش مورد استفاده در پردازش  عوامل –1جدول 

 مقدار پردازش عامل عامل

ي سرعت و محدوده
 آن جستجوي

 بر ثانيه متر 2000ي سطحيسرعت اليه
 ثانيهمتر بر  5000تا  1500 جستجودرهاي برانبارشسرعت

  
 منطقه هدف

 ثانيه 4تا 0سازي شدهشبيهZOهايزمان سير
 ثانيه  ميلي 4 سازيبرداري زماني در شبيهاصله نمونهف

 1831 شدهسازيشبيهZOهايتعداد ردلرزه
 متر 10 سازيشبيهدرZOهايفاصله بين ردلرزه

 ثانيه2/0متر در  ZO50حداقل بازه  
 ثانيه 4متر در ZO750حداكثر بازه

 RCDS با یکدیگر برابرند که به آن NIP و شــعاع موج N 2   شــعاع موج 
گفته می  شود

  

 
  شود  گفته مي RCDSبه آن  ند كهبا يكديگر برابر NIP موجو شعاع  Nشعاع موج -2شكل 

  
 RNIPو  RNتركيبي از شعاع انحناهاي  تنها نشانگري كه بايد محاسبه شود، αيك زاويه ورود مشخص در

-ي  هرابطاز طريق  CRSسير   تخمين زماندر اين حالت بنابراين . گذاري كرد  نام RCDSرا   توان آن  است كه مي
  :]5[ گيرد  صورت مي 3
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كه  است RCDSتنها نشانگر جنبشي ميدان موج باقيمانده، . شود  خوانده مي CDSكه به نام عملگر برانبارش 

وار   نماي مرحله 3شكل در  .گردد  تعيين مي RCDS ،توسط پردازشگر αبا تعيين محدوده و گام جستجوي 
  .نشان داده شده است CDSروش 

  

Distance[km]

D
ep

th
[k

m
] RCDS

NIP

خط برداشت لرزه ای خط برداشت لرزه ای 

V2=3.0 km/s

V2=2.5 km/s

V1=1.5 km/s

2 4 6

2

0
o

X0

4

 1   مشخصه  های الزم برای تعیین عملگر برانبارش سطح بازتاب مشترک ]2[

براي . ]9[ دنده  توانايي تطابق را از دست مي زيادهاي با دورافت بسيار   البته عملگر سهموي در داده
) RN(، شعاع انحناي موج عمود )α(محاسبه عملگر برانبارش نياز به سه نشانگر است كه عبارتند از زاويه ورود 

RNIP( و شعاع انحناي موج عمود در نقطه ورود
  .]2[ )1شكل () 5

  

 
 ]2[ هاي الزم براي تعيين عملگر برانبارش سطح بازتاب مشترك  مشخصه-1شكل 

  
زاويه ورود  α و سرعت اليه سطحي V0در اين معادالت . 2و1-روابطدر  نشانگرهاي مورد استفاده 1شكل 

نشان داده شده كه در حقيقت  X0سازي شود با   شبيه ZO6اي كه بايد در مقطع   و نقطهبوده مركزي  پرتو
  .ورود پرتو مركزي است موقعيت محل

  
  سطح پراش مشترك - 2

مراحل  ي  همه. ستي پردازشي ازنجير بلندي از فرآيندها ي پاياني  اي حلقه سازي لرزهطور سنتي تصوير  به
سرعت، آميخت، تصحيح استاتيك و تحليل   ها، واهم دامنه 7سازي  متناسباي شامل  هاي لرزه پردازش داده

 كه اصوالً هدف اين مرحله، شوند انبارش، به كوچ منتهي مي راند شيب و بر  برونراند نرمال و   تصحيحات برون
. شوند  وري شده و به محل واقعي منتقل ميآ  ها جمع  انرژي ،در فرآيند كوچ .است 8سازي ساختاريتصوير
  .كند  عمل ميها   ي آشكارسازي انرژي  نيز بر پايه CDSروش 

  .RNIP = RNند؛ با يكديگر برابر) NIP(و شعاع موج ) N(در رخدادهاي پراش، مقدار شعاع موج 
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مقاالت علمي - پژوهشی

که ب��ه نام عملگ��ر برانبارش CDS خوانده مي  ش��ود. تنها نش��انگر 
جنبشي میدان موج باقیمانده، RCDS است که با تعیین محدوده و گام 
جستجوی α توسط پردازش��گر، RCDS تعیین می  گردد. در شکل- 3 
نمای مرحله  وار روش CDS نشان داده شده است. با درنظر گرفتن تمام 
زوای��اي ممکن در رابطه  ي-3، به  جاي ی��ک عملگر تکي در حوزه ی 
زمان، گروهي از عملگرها یک حجم وزن داده ش��ده را براي نمونه  ي 
موجود در مقطع دورافت صفر تشکیل مي  دهند. این عمل باعث تقویت 
هر رخ��داد بازتابي یا پراش ضعیف موجود در نمونه مي  ش��ود که در 

روش  هاي قبلي توسط سایر رخدادهاي قوي  تر پوشانده شده بود.

3- بررسی عملكرد روش  های برانبارش صفحه  ای
ب��رای آزمودن عملکرد روش  های برانب��ارش صفحه  ای داده  ای با 
س��اختار پیچیده در نظر گرفته شده اس��ت. این داده دارای 916 عدد 

چش��مه با فاصله میان  چشمه  ای 20 متر و همچنین 362 عدد گیرنده با 
فاصله میان  گیرنده  ای20 متر می  باشد. نرخ نمونه  برداری آن 4 میلی  ثانیه 
و محدوده  ي دورافت آن صفرتا3780 متر می  باشد. مقطع برانبارش با 
دو روش CRS و CDS به  دس��ت آمده است. مقطع برانبارش CRS با 
بازه  ی 750 متر و عوامل ذکر شده در جدول -1 پردازش شده است.

در ش��کل -4 مقطع برانبارش CRS و در شکل 5 مقطع برانبارش 
CDS مش��اهده می  ش��ود. در برانبارش صفحه  ای تعداد ردلرزه  های 

برانبارش ش��ده برای به  دس��ت آوردن هر ردل��رزه موجود در مقطع 
دورافت صفر بسیار بیش��تر از روش  های متداول است. به  همین دلیل 
نسبت س��یگنال به نوفه نیز زیاد بوده و س��بب افزایش کیفیت مقطع 

دورافت صفر می  شود.
 به  منظ��ور بررس��ی عملک��رد این روش  ه��ا در عمق  های بیش��تر، 

محدوده  ی 
 CRS همان طور که در شکل-4 مشاهده می شود از مزایای روش
حفظ پیوستگی رخداد هاست. اما این روش درآشکار سازی امتداد 

مقدارعامل پردازشعامل

سرعت و 
محدوده ی 
جستجوی آن

2000 متر بر ثانيهسرعت اليه ی سطحی

1500 تا 5000 متر بر ثانيهسرعت های برانبارش در جستجو

منطقه ی هدف

0 تا 4 ثانيهزمان سير های ZO شبيه  سازي شده

4 ميلي  ثانيهفاصله نمونه  برداري زمانی در شبيه  سازي

1831تعداد ردلرزه هاي ZO شبيه  سازي شده

10 مترفاصله بين ردلرزه  های ZO در شبيه  سازي

تعيين بازه ی 
جستجو

 ZO50 متر در 0/2ثانيهحداقل بازه

 ZO750 متر در 4 ثانيهحداکثر بازه

 CMP50 متر در 0/2 ثانيهحداقل بازه

 CMP3780 متر در 4 ثانيهحداکثر بازه

30ابعاد تعميم بازه

برانبارش خودکار
CMP

4 ميلي  ثانيهاولين افزايش برون  راند براي بزرگ  ترين دورافت

3تعداد مراتب جستجو

برانبارش خطي 
ZO

60- تا 60+ درجهبازه  ي زاويه مورد جستجو

1 درجهمقدار افزايش گام زاويه هاي مورد جستجو

3مراتب تکرار در بهينه کردن جستجو

برانبارش هذلولي
ZO

 ZO4 ميلي  ثانيهاولين برون  راند براي بزرگ  ترين فاصله

3مراتب تکرار در بهينه کردن جستجو

برانبارش هذلولي 
CS/CRدر

4 ميلي  ثانيهاولين برون  راند نرمال براي بزرگ  ترين دورافت

3مراتب تکرار در بهينه کردن جستجو

CRS 1  عوامل مورد استفاده در پردازش به روش  

 4   مقطع برانبارش به  دست آمده از روش سطح بازتاب مشترک

 ثانيه 2/0متر در  CMP50حداقل بازه تعيين بازه جستجو
 ثانيه 4متر در  CMP3780حداكثر بازه

%30ابعاد تعميم بازه
 ثانيه  ميلي 4ترين دورافتراند براي بزرگاولين افزايش برون  CMPبرانبارش خودكار

 3تعداد مراتب جستجو
  ZOخطي  برانبارش

  
 درجه+ 60تا -60زاويه مورد جستجويهباز

 درجه 1 هاي مورد جستجوزاويهمقدار افزايش گام
 3مراتب تكرار در بهينه كردن جستجو

 ثانيه  ميلي ZO 4فاصلهترينراند براي بزرگاولين برون  ZOيرانبارش هذلولب
 3مراتب تكرار در بهينه كردن جستجو

يهذلولبرانبارش 
  CS/CRدر

 ثانيه  ميلي 4 ترين دورافتراند نرمال براي بزرگاولين برون
 3 مراتب تكرار در بهينه كردن جستجو

  
در برانبارش . شود  مشاهده مي CDSمقطع برانبارش  5شكل و در  CRSمقطع برانبارش  4شكل در 
دست آوردن هر ردلرزه موجود در مقطع دورافت صفر بسيار   هده براي بهاي برانبارش ش  اي تعداد ردلرزه  صفحه

افزايش كيفيت  و سبببوده  زيادنيز سبت سيگنال به نوفه نهمين دليل   به. هاي متداول است  ر از روشيشتب
  .شود  مقطع دورافت صفر مي

  

 
  روش سطح بازتاب مشتركدست آمده از   هبمقطع برانبارش  -4شكل 
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 5   مقطع برانبارش به  دست آمده از روش سطح پراش مشترک

 
  دست آمده از روش سطح پراش مشترك  بهمقطع برانبارش -5شكل 

  
اين روش اما . حفظ پيوستگي رخدادهاست CRSاز مزاياي روش  شود  ميمشاهده  4شكل طور كه در   همان

قسمتي از . دهد  نشان مي از خود تري  عملكرد ضعيف CDSها نسبت به روش   در آشكارسازي امتداد پراش
ه با هدر مواج CRS روش. اند  نشان داده شده 6شكل در  CDSروش مقاطع براي بررسي بهتر عملكرد 

آشكارسازي تمام  توانايي CDS روش در مقابل، ليو )الف-6شكل ( ردنداهاي متداخل عملكرد مطلوبي   شيب
  ).ب- 6شكل (د دارهاي متداخل را   شيب

  

 
  )ب(  )الف(

  اند  هشدپردازش  CDS )و ب CRS )هاي الف  قسمتي از مقاطع كه به روش -6شكل 
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 112 / خرداد ماه 1393

       پا نویس ها
1. msoleimani@shahroodut.ac.ir
2. Common Reflection Surface
3. Common Diffraction Surface
4. Finite Offset Common Diffraction Surface

5. normal incidence point
6. Zero Offset
7. scaling 
8. structural imaging
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 7   مقاطع جدا شده از محدوده  ی زمانی بیشتر که با روش  های الف( CRS و ب( 
CDS پردازش شده  اند

ثانيه جدا شده است  6/3 تا  5/2 ي زماني  محدوده ،بيشتر هاي  ها در عمق  بررسي عملكرد اين روشمنظور   به
پيوستگي در آن شود كه   ده ميمشاه CRSالف مقطع پردازش شده به روش -7شكل در ). 7شكل (

  .شود  با شيب متداخل مشاهده نمي يامتداد رخدادها ولي بودهرخدادهاي موجود مطلوب 
در آن كه  شدهبا اين روش پردازش  7شكل  مقطع .كند  ها عمل مي  ي آشكارسازي انرژي  بر پايه CDSروش 
  .اند  خوبي قابل مشاهده  ژي كم بهررخدادهاي با ان چنينو هم با شيب متداخل يرخدادها

  

 
  )ب(  )الف(

پردازش  CDS )و ب CRS )هاي الف  روش ابيشتر كه بي زماني   مقاطع جدا شده از محدوده-7شكل 
  اند  هشد

  
  گيري  نتيجه

  .نددارتري يشي ب  نسبت سيگنال به نوفه ،هاي متداول  اي نسبت به روش  هاي برانبارش صفحه  روش 
  .دارندپيوستگي بيشتري  ها  روش ساير نسبت به CRSمقاطع حاصل از روش رخدادهاي موجود در  
با تمركز بيشتر بر آشكارسازي  CDSروش . يابد  اي كاهش مي  هاي لرزه  انرژي داده ،با افزايش عمق 

  .تري دارد  عملكرد مطلوب ،ها در اعماق بيشتر  پراش
منجر به آشكارسازي كند كه   ارش ميبها را بران  دادهرخدادها، نظر گرفتن همدوسي بدون در CDSروش  

  .ودش  بهتر امتداد رخدادهاي با شيب متداخل مي
  

  ها  پانويس
1. msoleimani@shahroodut.ac.ir 
2. Common Reflection Surface 
3. Common Diffraction Surface 
4. Finite Offset Common Diffraction Surface 
5. normal incidence point 
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 6   قسمتی از مقاطع که به روش  های الف( CRS و ب( CDS پردازش شده  اند

 
  دست آمده از روش سطح پراش مشترك  بهمقطع برانبارش -5شكل 

  
اين روش اما . حفظ پيوستگي رخدادهاست CRSاز مزاياي روش  شود  ميمشاهده  4شكل طور كه در   همان

قسمتي از . دهد  نشان مي از خود تري  عملكرد ضعيف CDSها نسبت به روش   در آشكارسازي امتداد پراش
ه با هدر مواج CRS روش. اند  نشان داده شده 6شكل در  CDSروش مقاطع براي بررسي بهتر عملكرد 

آشكارسازي تمام  توانايي CDS روش در مقابل، ليو )الف-6شكل ( ردنداهاي متداخل عملكرد مطلوبي   شيب
  ).ب- 6شكل (د دارهاي متداخل را   شيب

  

 
  )ب(  )الف(

  اند  هشدپردازش  CDS )و ب CRS )هاي الف  قسمتي از مقاطع كه به روش -6شكل 
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پراش ها نس��بت به روش CDR عملکرد ضعیف تری از خود نش��ان 
 CDR می دهد. قس��متی از مقاطع برای بررس��ی بهتر عملکرد روش
درشکل-6 نشان داده ش��ده اند. روش CRS در مواجهه با شیب های 
متداخل عملک��رد مطلوبی ندارد )ش��کل-6الف( ول��ی در مقابل، 

روش CDR توانایی آشکار س��ازی تمام شیب های متداخل را دارد 
)ش��کل-6ب( به منظور بررس��ی عملکرد این روش ها در عمق های 
بیشتر، محدوده ی زمانی 5/2  تا 6/3 ثانیه جدا شده است )شکل -7(. 
در شکل -7الف مقطع پردازش شده به روش CRS مشاهده می  شود 
که در آن پیوس��تگی رخدادهای موجود مطلوب ب��وده ولی امتداد 

رخدادهای با شیب متداخل مشاهده نمی  شود.
روش CDS بر پایه  ی آشکارس��ازی انرژی  ها عمل می  کند. مقطع 
ش��کل -7 با این روش پردازش ش��ده که در آن رخدادهای با شیب 
متداخل و همچنین رخدادهای با انرژی کم به  خوبی قابل مشاهده  اند.

نتيجه  گيری
 روش  های برانبارش صفحه  ای نسبت به روش  های متداول، نسبت 

سیگنال به نوفه  ی بیشتری دارند.
 رخدادهای موجود در مقاطع حاصل از روش CRS نسبت به سایر 

روش  ها پیوستگی بیشتری دارند.
 با افزایش عمق، انرژی داده  ه��ای لرزه  ای کاهش می  یابد. روش 
CDS با تمرکز بیش��تر بر آشکارس��ازی پراش  ها در اعماق بیش��تر، 

عملکرد مطلوب  تری دارد.
 روش CDS بدون درنظر گرفتن همدوس��ی رخدادها، داده  ها را 
برانبارش می  کند که منجر به آشکارسازی بهتر امتداد رخدادهای با 

شیب متداخل می  شود. 


