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كاهش بازتاب های مصنوعی در مدل سازی عددی داده های عملیات لرزه نگاری 

   محمدعلی طالبی، مدیریت اكتشاف   مجتبی خسروی*، نوید امینی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
امین رحیمی دلخانی، دانشگاه صنعتی امیركبیر  

ــگاری به منظــور اکتشــاف ذخایــر هیدروکربنــی و همچنیــن، طراحــی  تفســیر دقیــق داده  هــای لرزه ن
ــش رو در  ــای پی ــی ترین چالش ه ــی از اساس ــواره یک ــگاری هم ــای لرزه ن ــت داده ه ــات برداش عملی
اکتشــاف نفــت و گاز بــوده اســت. مدل ســازی و شبیه ســازی عــددی لرزه نگاشــت ها یکــی از 
ــگاری محســوب  ــان و کارشناســان در تفســیر کمــی و کیفــی دادهــای لرزه ن ابزارهــای مهــم محقق
بــا کمــک لرزه نگاشــت مصنوعــی  و مقایســه یــک لرزه نگاشــت  می شــود. ازآن جهــت کــه 
ــه  ــن ب ــه در زمی ــی نهفت ــازن نفت ــری از مخ ــر و دقیق ت ــیر بهت ــی تفس ــت واقع ــا لرزه نگاش ــی ب مصنوع
ــق و مناســب یکــی از مباحــث  ــک لرزه نگاشــت مصنوعــی بســیار دقی ــد ی ــذا تولی ــد، ل عمــل می آی
ــوان  ــه نمی ت ــه ي رایان ــت حافظ ــت محدودی ــددی، به عل ــازی ع ــت. در مدل س ــازی اس ــم مدل س مه
ابعــاد مــدل را بی نهایــت در نظــر گرفــت و به ناچــار بایــد ابعــاد مــدل را محــدود کــرد. ایــن 
محــدود کــردن، موجــب ایجــاد بازتاب هــای ناخواســته  در مــدل می شــود. به منظــور تضعیــف ایــن 
ــاًل  ــاذب کام ــه ج ــا، روش الی ــن آنه ــه پرکاربردتری ــده ک ــیاری معرفی ش ــای بس ــا روش ه بازتاب ه
جــور شــدهPML ( 1( اســت، کــه عمومــاً محققــان در پــی بهبــود ایــن روش می باشــند. در ایــن مقالــه 
ــر  ــاذبABC ( 2( عالوه ب ــرز ج ــب روش PML و روش م ــا ترکی ــدی ب ــم جدی ــی الگوریت ــا معرف ب
اینکــه تضعیــف بازتاب هــا بهتــر صــورت گرفتــه، زمــان و حجــم محاســبات نیــز کاهش یافتــه اســت. 
ــه  ــی OMNI® مقایس ــزار صنعت ــل از نرم اف ــازی حاص ــج مدل س ــا نتای ــن روش ب ــج ای ــی، نتای از طرف
ــن  ــه ای ــر نســبت ب ــا حجــم محاســبات بســیار کمت شــده و نشــان داده شــده کــه روش معرفی شــده ب

ــد. ــه می ده ــازی ارائ ــج مطلوبــی از مدل س ــزار، نتای نرم اف

مدل سـازی لـرزه ای در مطالعـات ژئوفیزیکـی کاربردهـای گسـترده ای 
دارد. مدل سـازی لـرزه ای نقـش بسـیار مهمی در تصویرسـازی و تفسـیر 
داده هـای لـرزه ای، شناسـایی خصوصیـات مخزنـی و همچنیـن طراحـی 
ایفـا  هیدروکربنـی  ذخایـر  اکتشـاف  به منظـور  لرزه نـگاری  عملیـات 
اسـت. در  نیازمنـد حـل معـادالت مـوج  می کنـد. مدل سـازی عـددی 
ایـن مقالـه بـرای حـل معادله مـوج آکوسـتیک از روش تفاضـل متناهی 
اسـتفاده شـده اسـت. بـه علـت محـدود کـردن مـدل بـه یـک محـدوده 
خـاص، در کرانه هـای مـدل، بازتاب هـای مصنوعـی ایجـاد شـده کـه 
مـدل را مخـدوش می کنـد. اساسـاً وجـود ایـن بازتاب هـای مصنوعـی، 
یکـی از بزرگتریـن چالش هـای پیـش رو در مباحـث مدل سـازی عددی 
اسـت کـه از دیربـاز محققـان بسـیاری به منظـور تضعیـف ایـن بازتاب ها 
بـه معرفـی روش هـای گوناگونـی پرداخته انـد]1-4[ کـه در میـان ایـن 
 )PML( برنگـر  روش  و   )ABC( انکوئیسـت  کلیتـون  روش  روش هـا، 
بـوده و حجـم  بسـیار سـاده   ABC عملکـرد مطلوبـی داشـته اند. روش 
محاسـبات بسـیار کمـی دارد؛ ولـی پرتوهایی کـه عمود بر مـرز برخورد 
 PML نمی کننـد را به خوبـی تضعیـف نمی کنـد. از طـرف دیگـر، روش
عملکـرد خوبـی دارد و بـه زاویـه برخـورد پرتـو به مرز حسـاس نیسـت؛ 

ولـی حجـم و هزینـه محاسـباتی را بسـیار افزایـش می دهـد.

در ایـن مقالـه ابتـدا نقـش و اهمیـت مدل سـازی انتشـار امـواج لـرزه ای 
در لرزه نـگاری اکتشـاف نفـت بیان می شـود، سـپس اثـرات بازتاب های 
مـرزی در مدل سـازی بـا اسـتفاده از نرم افـزار صنعتـی OMNI® بررسـی 
بازتاب هـای مصنوعـی و  بـرای کاهـش  می گـردد. درنهایـت، روشـی 
بهبـود مدل سـازی ارائـه می شـود و در مثال هـای عـددی نتایـج آن ارائـه 

می شـود. 

1- كاربـرد مدل سـازی انتشـار امـواج لـرزه ای در لرزه نـگاری 
نفت اكتشـافی 

مهیاکـردن  بـا  را  لرزه نـگاری  عملیـات  ریسـک  لـرزه ای  مدل سـازی 
اطالعـات کمـی بـرای طراحـی مناسـب تر عملیـات کاهـش می دهـد. 
بـا اسـتفاده از ایـن روش  بـا زمین شناسـی پیچیـده می تـوان  در مناطـق 
پارامترهای مختلف برداشـت را به ازای مدل های مختلف تحت االرضی 
آزمایـش کـرد و بـه یـک راهبـرد بهینـه بـرای جمـع آوری و برداشـت 
تحت االرضـی  نمکـی  گنبدهـای  از  تصویربـرداری  رسـید ]5[.  داده هـا 
تـا سـال ها به عنـوان یـک چالـش در لرزه نـگاری اکتشـافی مطـرح بـود. 
مدل سـازی لـرزه ای به صـورت قابل توجهـی طراحـی عملیـات در ایـن 

مناطـق را بهبـود داده اسـت ]6[.
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ــف  ــای مختل ــوان الگوریتم ه ــرزه ای می ت ــازی ل ــتفاده از مدل س ــا اس ب
ــک  ــود. ی ــاب نم ــورد را انتخ ــن م ــش و بهتری ــردازش داده را آزمای پ
ــرت  ــای مهاج ــج روش  ه ــردن نتای ــره ک ــن کار، کالیب ــی ای ــش اساس نق
داده هــای لــرزه ای اســت ]7[. ایــن تکنیــک می توانــد بــرای بهینه کــردن 
ــده اســتفاده  ــژه در شــرایط و موقعیت هــای پیچی ــردازش به وی مراحــل پ
ــرزه ای در پــردازش  شــود. به دلیــل نقــش مهــم و اساســی مدل ســازی ل
داده هــای لــرزه ای، مدل هــای مصنوعــی بســیاری تولیــد شــده  و به  طــور 
گســترده ای در پــردازش داده هــای لــرزه ای بــه کار مــی رود. روش هــای 
ــرعت،  ــن س ــا، تخمی ــذف چندگانه ه ــه ح ــددی از جمل ــی متع پردازش
مهاجــرت و وارون ســازی لــرزه ای بــا اســتفاده از مــدل مصنوعــی 
ــی  ــد نمک ــه بعدی گنب ــای س ــت. مدل ه ــده اس ــی ش ــی3  بررس مارموس
رورانــده4SEG/EAGE  5  و داده هــای مصنوعــی همراه آن برای بررســی 
ــرداری  ــای تصویرب ــرت و روش ه ــرعت مهاج ــن س ــای تخمی روش ه
ــوان  ــرزه ای را می ت ــازی ل ــت ]6- 5[. مدل س ــده اس ــتفاده ش ــرزه ای اس ل
بــرای برقــراری ارتبــاط و مقایســه بیــن پاســخ لــرزه ای یــک مــدل تفســیر 
شــده و داده هــای لــرزه ای واقعــی اســتفاده نمــود. یــک کاربــرد دیگــر، 
ــاختمانی  ــکالت س ــی مش ــرای بررس ــی ب ــای زمین شناس ــعه مدل ه توس
ــن  ــت ]7[. همچنی ــیر اس ــه تفس ــده در مرحل ــود آم ــی به وج و چینه شناس
اعتبــار و صحــت  بررســی  بــرای  لــرزه ای  از مدل ســازی  می تــوان 
در  مخصوصــاً  لــرزه ای  داده هــای  روی  بــر  انجام شــده  تفســیرهای 
ــت  ــود. کیفی ــتفاده نم ــی اس ــده زمین شناس ــای پیچی ــرایط و محیط ه ش
ــاً بســیار ضعیــف  ــرزه ای به دســت آمده در ایــن شــرایط غالب داده هــای ل
ــن  ــه ســاختارهای تفســیر شــده در ای ــوان ب ــه ای کــه نمی ت اســت به گون
ــوان  ــرزه ای می ت ــتفاده از مدل ســازی ل ــا اس ــاد کــرد ]6[. ب شــرایط اعتم
ــا داده واقعــی مقایســه  ــه ســاختارهای مختلــف را ب ــوط ب مدل هــای مرب
ــاب  ــت را انتخ ــاق اس ــترین انطب ــه دارای بیش ــدل ک ــن م ــرد و بهتری ک
ــای مهــم مدل ســازی در مســائل  ــن یکــی از کاربرده نمــود ]9[. همچنی
ــی  ــته اصل ــع هس ــد. در واق )Full Waveform Inversion )FWI می باش

ــد. ــتقیم می باش ــازی مس ــن روش FWI، مدل س ــش آغازی و بخ

2- بازتاب های مصنوعی در مدل سازی عددی
ــردن  ــرف ک ــه برط ــود دارد ک ــادی وج ــای زی ــازی چالش ه در مدل س
هرکــدام از ایــن مســائل منجــر بــه کارایــی بهتــر مدل ســازی و رســیدن 
چالش هــا،  مهم تریــن  از  یکــی  می شــود.  مــدل  مناســب ترین  بــه 
ــر  ــه منج ــت ک ــدل  اس ــای م ــی از دیواره ه ــای مصنوع ــد بازتاب ه تولی
ــه  ــازی، ب ــث مدل س ــردد. در مباح ــخ ها می گ ــدن پاس ــدوش ش ــه مخ ب
علــت محدودیــت حافظــه رایانــه نمی تــوان ابعــاد مــدل را بی نهایــت در 
نظــر گرفــت و به ناچــار بایــد ابعــاد مــدل را محــدود کــرد. ایــن محــدود 
ــای ناخواســته ای در مــدل می شــود  ــاد بازتاب ه کــردن موجــب ایج
ــته  ــود نداش ــدل وج ــی م ــت زمین شناس ــا در واقعی ــن بازتاب ه ــه ای ک
و تفســیر مقطــع لرزه نگاشــت مصنوعــی را دچــار مشــکل می کنــد. 

ــا  ــن بازتاب هــا در یــک محیــط همگــن ب در شــکل-1 نحــوه ایجــاد ای
ســرعت 2000 متــر بــر ثانیــه نمایــش داده  شــده اســت. ابعــاد مــدل 200  
گــره در 200 گــره )معــادل 200 متــر در 200 متــر( بــوده و مدل ســازی 
در مدت زمــان 0/5 ثانیــه صــورت گرفتــه اســت. منظــور از گــره، نقــاط 
محاســباتی و گسسته ســازی مکانــی در روش تفاضــل متناهــی محــدود 
اســت کــه معیــار انتخــاب فاصلــه گره هــا؛ پایــداری جــواب و کیفیــت 
ــی و  ــت کاف ــب، دق ــخ مناس ــه پاس ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــخ ها می باش پاس
ــود: ــبه می ش ــر محاس ــورت زی ــا به ص ــه گره ه ــواب، فاصل ــداری ج پای

                                                                                                                                    
)1(

کـه در اینجـا λ کوچک تریـن طول مـوج منتشرشـده در مـدل،  vحداقل 
سـرعت مدل و f ماکزیمم فرکانس منتشرشـده در مدل می باشـد. چشمه 
ایجادکننـده مـوج، از نـوع ریکر با فرکانـس مرکزی 30 هرتز می باشـد. 
محـل چشـمه مرکـز مدل می باشـد. همان طور که از شـکل- 1 پیداسـت، 
بازتاب هـای  می کنـد  برخـورد  مـدل  دیواره هـای  بـه  مـوج  زمانی کـه 

کرانـه ای در مدل ایجاد شـده اسـت.

3- كاهش بازتاب های مصنوعی در مدل سازی عددی
بازتاب هــای  کاهــش  روش هــای  مهم تریــن   PML و   ABC روش 
مصنوعــی در مدل ســازی عــددی انتشــار مــوج در زمیــن هســتند. روش 
ــتفاده  ــدل اس ــای م ــه در مرزه ــوج یک طرف ــه م ــب معادل ABC از تقری

می کنــد]1[. در روش PML می تــوان یــک الیــه جــاذب مصنوعــی 
به گونــه ای تعریــف نمــود کــه هیــچ بازتابــی از مــرز بیــن محیــط آزاد و 
محیــط جــاذب ایجــاد نشــود؛ درواقــع بــا قــراردادن یــک پارامتــر قــوی 
ــی  ــواج بازتاب ــه ام ــی دامن ــه جــاذب به نحــو مطلوب میراگــر در درون الی

ــد]3[.  ــش می یاب کاه
شـکل معادلـه مـوج در حـوزه فرکانـس کـه بـا روش تفاضـل متناهـی 

مرتبـه اول گسسـته شـده، به صـورت زیـر اسـت]10[:

                                               )2(

 
انتشـار مـوج در  سـرعت   c فرکانـس زاویـه ای،   ω ایـن رابطـه  کـه در 
محیـط، P فشـار، S چشـمه و x∆ و z∆ فاصلـه بیـن گره هـا در راسـتای 
محورهـای x و z اسـت. بـا لحـاظ شـرایط مـرزی PML، شـکل معادلـه 

می شـود]11[: زیـر  به صـورت  مـوج 

                            )3(
 

که،
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                                                                                                 )4( 

کـه γz و γx توابـع میراگـری هسـتند کـه منجر بـه تضعیـف بازتاب ها از 
دیواره هـای مـدل می شـوند. از آنجایي کـه در روش PML بـا قـراردادن 
الیـه جـاذب در اطـراف مـدل، تعـداد گره هـا )درجـه آزادی( افزایـش 
افزایـش می یابـد. معادلـه  بنابرایـن زمـان و حجـم محاسـبات  می یابـد؛ 
مـوج گسسـته حیطـه فرکانـس منجـر بـه یـک سیسـتم بـزرگ معادالت 

خطـي مي شـود کـه مي تـوان آن را به صـورت ماتریسـي بیـان نمـود:
                                                                                                                                                        )5(

 
که B برابر است با:

                                                                   
 )6(

بعـد از حـل معادلـه 5، می توان U را محاسـبه نمود، ماتریس B ماتریسـی 
مربعـی اسـت که تعـداد عناصـر آن برابـر nx×nz(^2( می باشـد و تعداد 

عناصـر غیرصفـر آن برابر اسـت با:

        )7(

کـه در ایـن رابطـه npml بیانگـر تعـداد گـره در ناحیـه PML می باشـد. 
همانطـور کـه مشـخص اسـت، هرچـه تعـداد گـره کمتـر باشـد، تعـداد 
عناصـر غیـر صفـر ماتریـس کاهش یافتـه و ایـن، منجر بـه کاهش حجم 

می گـردد. محاسـبات 

در  پُرکاربــرد  صنعتــی  نرم افزارهــای  از  یکــی   ®OMNI نرم افــزار 
طراحــی عملیــات داده هــای لرزه نــگاری اســت. در ایــن نرم افــزار 
ــل  ــروض از روش تفاض ــدل مف ــوج در م ــار م ــازی انتش ــرای شبیه س ب
محــدود6 در حــوزه زمــان اســتفاده می شــود. در ابتــدا بــرای نشــان دادن 
ــن  ــود. ای ــتفاده می ش ــزار اس ــن نرم اف ــرزی از ای ــای م ــرات بازتاب ه اث
نرم افــزار بــرای کاهــش بازتاب هــای مــرزی از روش الیــه مــرزی 
ــد  ــه  شــده توســط ســرجان و همــکاران ]2[ اســتفاده می کن جــاذب ارائ

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــک روش قدیم ــه ی ک
روش ABC بســیار ســاده بــوده و حجــم محاســبات بســیار کمــی دارد؛ 
ــی  ــد را به خوب ــورد نمی کنن ــرز برخ ــر م ــود ب ــه عم ــی ک ــی پرتوهای ول
ــه برخــورد  ــه زاوی ــد. از طــرف دیگــر، روش PML ب ــف نمی کن تضعی
پرتــو بــه مــرز حســاس نیســت؛ ولــی حجــم و هزینــه محاســباتی را بســیار 
افزایــش می دهــد. بــا تلفیــق ایــن دو روش می تــوان بــا هزینــه محاســباتی 
ــه  ــا اســتفاده از الی ــرا ب ــه نتیجــه مطلوب تــری دســت یافــت؛ زی ــر ب کمت
ــه  ــه کار گرفت ــای ب ــداد گره ه ــه آزادی و تع ــر، درج ــت کمت ــا ضخام ب
ــر می شــود. در نتیجــه، از حجــم محاســبات کاســته شــده و   شــده کمت

ــام  ــازی انج ــر مدل س ــیار پایین ت ــه بس ــا هزین ــری ب ــان کمت در مدت زم
می شــود.

4- مثال عددی
روی  بــر  معرفی شــده  ترکیبــی  روش  عملکــرد  بخــش،  ایــن  در 
ــا  ــی ب ــدا روش ترکیب ــت. در ابت ــده اس ــی ش ــاوت بررس ــای متف مدل ه
ــا یــک  ــدل ســاده را ب ــزار OMNI® مقایســه شــده اســت. یــک م نرم اف
الیــه روی نیم فضــا مشــابه شــکل-2 در نظــر بگیریــد. شــکل-3 )الــف(، 
)ب( و )ج( نشــان دهنده مقطــع چشــمه مشــترک حاصــل از ایــن مــدل 
ــان دهنده  ــف نش ــکل 3- ال ــزار OMNI®  اســت. ش ــتفاده از نرم اف ــا اس ب
ــا  ــاذب ب ــرزی ج ــه م ــن الی ــر گرفت ــا در نظ ــرزی ب ــای م ــر بازتاب ه اث
پهنــای 40 گــره اســت. بــا افزایــش پهنــای الیــه جــاذب بــه 400 گــره در 

تصویر نحوه انتشار موج در یك محیط همگن و بازتاب های 1
ایجادشده از دیواره های مدل

یك الیه روی نیم فضا. محل چشمه لرزه ای با ستاره زردرنگ و محل 2
گیرنده ها با مثلث های قرمزرنگ مشخص شده اند. محل چشمه در 
وسط خط برداشت و در فاصله 500 متری از مبدأ می باشد و از نوع 
ریکر با فركانس مركزی 30 هرتز است. گیرنده ها به فاصله 25 متر 

از یکدیگر قرار گرفته اند.



56 

ــت  ــه اس ــش یافت ــی کاه ــو مطلوب ــرزی به نح ــای م ــکل )ج( بازتاب ه ش
ولــی الیــه مــرزی بــا پهنــای400 گــره منجــر بــه افزایــش بســیار شــدید 
حجــم و زمــان محاســبات خواهــد شــد به نحــوی کــه انجــام مدل ســازی 
ــد. بنابرایــن، اســتفاده  در مدل هــای واقعــی را عمــاًل غیرممکــن می نمای

ــرای کاهــش بازتاب هــای مصنوعــی ضــروری  ــر ب از روش هــای بهینه ت
اســت.

عملکـرد ایـن روش ترکیبـی بر روی همان مدل شـکل-2 بررسـی شـده 
کـه در قسـمت های )د(، )ه( و )ی( شـکل-3 نمایـش داده شـده اسـت. 
در شـکل )د( ناحیـه مـرزی بـا 20 گـره در نظـر گرفتـه شـده کـه اثـر 
بازتاب هـای مصنوعـی کامـاًل مشـخص اسـت، کـه در شـکل )ی( بـا در 
نظـر گرفتـن 80 گـره، بازتاب هـای مصنوعـی به نحـو مطلوبـی تضعیـف 
شـده اسـت. همان طـور کـه مشـخص اسـت شـکل )ج( و )ی( تقریبـاً 
مشـابه یکدیگـر می باشـند بـا ایـن تفـاوت کـه شـکل )ج( بـا 400 گـره 
توسـط نرم افـزار OMNI® حاصـل شـده در صورتـی کـه شـکل )ی( بـا 
80 گـره توسـط روش ترکیبـِی معرفـی شـده حاصل گردیده اسـت. این 
مقایسـه خـود گواهـی بـر عملکـرد بهتـر روش جدید نسـبت بـه نرم افزار 
می باشـد. ابعـاد مـدل 500 در 1000 متـر بـوده و محـل چشـمه بـر روی 
سـطح مـدل بـا سـتاره زردرنـگ مشـخص گردیـده اسـت. به صـورت 
شـماتیک گیرنده هـا به شـکل مثلث هـای قرمزرنـگ بر روی سـطح مدل 
نشـان داده شـده اسـت کـه در واقعیـت، بـه فاصلـه 25 متـر از یکدیگـر 
قـرار گرفتـه و چشـمه نیز از نـوع موجک ریکـر با فرکانـس مرکزی 25 

هرتـز می باشـد.

3
 ®OMNI مقایسه مقاطع چشمه مشترک حاصل از نرم افزار
با روش تركیبی معرفی شده. شکل های )الف(، )ب( و )ج( 
حاصل از نرم افزار OMNI®  بوده كه به ترتیب حاصل 40، 
)ی(   و  )ه(  )د(،  شکل های  می باشند.  گره   400 و   200
به ترتیب  كه  بوده  معرفی شده  تركیبی  روش  از  حاصل 

حاصل از 20، 40 و 80 گره می باشند.

داده 4 نمایش  مدل  روی  بر  الیه ها  )مقادیر سرعت  تاقدیس  مدل 
شده است(

مقطع چشمه مشترک از مدل شکل-54

روش 6 از  استفاده  با  شکل-4  مدل  از  صفر7  دورافت  مقطع 
تركیبی PML و ABC. این یك مقطع خام حاصل از مدل تاقدیس 
می باشد كه فاصله گیرنده ها 25 متر در نظر گرفته شده و چشمه 

ایجادكننده از نوع ریکر با فركانس مركزی 30 هرتز می باشد.
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ــه شــده  ــر در نظــر گرفت ــده و واقعی ت در شــکل-4 مــدل ناهمگــن پیچی
اســت کــه ســرعت الیه هــای مختلــف بــر روی مــدل نشــان داده 
ــوده  ــتخراج نم ــترک اس ــمه مش ــع چش ــدل مقط ــن م ــت. از ای ــده اس ش
ــا از روش  ــل از دیواره ه ــی حاص ــواج مصنوع ــف ام ــرای تضعی ــه ب ک
ــه اســتفاده شــده اســت و همان طــور  ــن مقال ــی معرفی شــده در ای ترکیب
کــه مشــخص اســت امــواج مصنوعــی به نحــو مطلوبــی تضعیــف شــده 
ــدل  ــر م ــر نظی ــت صف ــع دوراف ــر مقط ــکل آخ ــکل-5(. در ش است )ش
تاقدیــس نمایــش داده شــده اســت کــه به منظــور اســتخراج ایــن مقطــع، 
چشــمه و گیرنــده را بــر روی هــم قــرار داده و یــک مقطــع خــام حاصــل 
ــمه  ــد و چش ــر می باش ــم 25 مت ــا از ه ــل گیرنده ه ــت. فواص ــده اس ش
ــز  ــس مرکــزی 30 هرت ــا فرکان ــک موجــک ریکــر ب ــورد اســتفاده ی م

.)6 می باشد )شــکل-

نتیجه گیري
بازتاب هـای  تضعیـف  و  مـوج  عـددی  مدل سـازی  بـه  مقالـه  ایـن  در 
 PML روش  شـد.  پرداختـه  مـدل  اطـراف  از  ایجادشـده  مصنوعـی 
پُرکاربردتریـن تکنیـک در تضعیف بازتاب های مصنوعـی از کرانه های 
مـدل اسـت. برای دسـت یابی بـه عملکرد مطلـوب از ایـن روش، نیازمند 

در نظرگرفتـن ضخامـت الیـه مـرزی بـا تعداد گـره باالیی اسـت که این 
امـر منجـر بـه افزایـش درجـه آزادی مـدل و در نتیجـه، افزایـش زمان و 
هزینـه محاسـباتی می شـود. نتایجـی کـه از ایـن مقالـه می تـوان گرفـت 

عبارتنـد از:
1- در ایـن مقالـه بـا در نظرگرفتـن شـرط مـرزی جـاذب در انتهـای الیه 
PML و ترکیـب دو روش ABC و PML نشـان داده شـده اسـت کـه بـا 

الیـه مـرزی بـا ضخامـت کمتـر، می تـوان بـا هزینـه محاسـباتی و زمـان 
کمتـر، بـه نتیجـه مطلوب تـری نیز رسـید. 

2- از طرفـی، نتایـج حاصـل از مدل سـازی بـا این روش ترکیبـی با نتایج 
حاصـل از مدل سـازی توسـط نرم افـزار OMNI® مقایسـه شـده و نشـان 
داده شـده کـه ایـن روش بـا حجـم محاسـباتی بسـیار کمتـری نسـبت به 

نرم افـزار OMNI® بـه نتایـج مطلوبـی می رسـد. 
3- همچنیـن یکـی از مسـائل جدیـد صنعـت نفـت بهره گیـری از روش 
FWI می باشـد کـه ایـن شـرایط مـرزی می توانـد به عنـوان الگوریتمـی 

بـرای مدل سـازی مسـتقیم در روش FWI بـه کار گرفتـه شـود.
4-  در نرم افزارهـای مدل سـازی مرسـوم ازجملـه OMNI® مدل سـازی 
فقـط در حیطـه زمان صورت می گیـرد، در این مقاله بـا معرفی الگوریتم 
جدیـد می تـوان این مدل سـازی را در حیطـه فرکانس نیز بـه کار گرفت.
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