مقاالت علمي  -پژوهشی

کاربرد روش سطح بازتاب مشترک ( )CRSدر بهبود کیفیت مقاطع برانبارش
ابوالفضل قاسمی* دانشگاه آزاد اسالمی -واحد چالوس
امیر حسین جاویدیان کارشناس ارشد مدیریت اکتشاف

مجید نبی بیدهندی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا انصاری دانشگاه آزاد اسالمی -واحد چالوس

هدف اصلي در پردازش دادههاي بازتابي ،بهدس��ت آوردن بهترين تصوير از س��اختارهاي زيرس��طحي است.
* دریافت:
پردازش در محيطهاي با س��اختار پيچيده و يا در دادههايی با نس��بت س��يگنال به نوفه پايين ،بسيار مشكل و
94/5/16
زمانب��ر اس��ت و نياز به چندين بار تكرار مراحل پ��ردازش دارد .در اين پژوهش با معرفي روش س��طح بازتاب
* پذیرش:
مش��ترک( )CRSبهعنوان يكي از روشهاي پردازش مبتني ب��ر داده ،دادههاي لرزهنگاري بازتابي منطقهاي در
94/6/22
اي��ران مورد پردازش قرار گرفته اس��ت .در ابتدا اين دادهها به دو روش متداول پردازش��ی ،تصحیح دینامیک و
* ارسال برای چاپ:
تصحیح شیب که صحت روشهای استفاده شده بهشدت به مدل سرعتی الیههای زمین بستگی دارد ،پردازش
94/7/11
مختلف
داليل
رخداده��ا به
برخي
خوبيﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻘﻄﻊ دوراﻓﺖ ﺻﻔﺮ ﻗﻄﻊ
ﻨﺪ بهرﺧﺪاد
دو ﻳﺎ ﭼ
ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ
ﻫﺎياز ﻣﺘﺪاﺧﻞ،
ش��ده و س��پس ،مقطع برانب��ارش آن تهيه گردید .در اين مقطع،ﺷﻴﺐ
ﻧﻤﻲدﻫﺪ.
ﻧﺸﺎن
اينﻛﻨﻨﺪ،
آش��كار نش��دهاند ،لذا لزوم استفاده از روش ديگري براي غلبه برﻣﻲ
بنابراين
رسيد.
ﺧﻮدمي
ﺧﻮﺑﻲ بازهنظر
ﻋﻤﻠﻜﺮدضروري
مشكالت
در مرتبه دوم ،اين دادهها به كمك روش برانبارش سطح بازتاب مشترك( )CRSمورد پردازش قرار گرفتند .در
برانبارش سطح بازتاب مشترك
اﺻﻮل ﻛﺎر
مقطع برانبارش بهدس��ت آمده از اين روش ،مشاهده ش��د كه -1
CRSآشكار شده و همچنين
روشبيشتر
بازتابي
رخدادهاي
برانبارش نقطه مياني مشترك
پيوستگي آنها نيز بهتر حفظ شده است.
سيگنال
نسبت
نويز ﻛﻪ ﻣﻘﻄﻊ دوراﻓﺖ ﺻﻔﺮ را از
دادهبه اﺳﺖ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
روش ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺸﺘﺮك  ،CRSاز ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎي

دادهﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم  NMO/DMOﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺰرگ دارد
ﻛﻪ از ﻣﺪل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻦ روش ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش  CMPدر واﻗﻊ ﺣﺎﻟﺖ
رویدادهایﻧﻈﺮبازتابی
ﻛﺮدن موضوع
تریوارددر این
روشعمد
کنکاش
روش
در برخ��ي از روشهاي تصويرس��ازي مبتني ب��ر داده ،مانند
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪلﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ
دارد .ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ در
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﻄﻪ
CRSه ﺑﺎ
منحنی،ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻠﮕﺮ  CRSﻣﻲ
ﺧﺎﺻﻲ از
ﻫﺎﻳﻲ از رﺗﺒﻪ دوم
ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑﺎ
ﺷﺪه
ﺛﺒﺖ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ
روﻳﺪادﻫﺎي
دارد.
ﻣﻮﺿﻮع
اﻳﻦ
در
ﺗﺮي
ﻤﺪه
ﻋ
ﻛﻨﻜﺎش
ﻣﻨﺤﻨﻲ،
ﺳﻄﻮح
برانبارش  CMPهمانگونه كه از اسم آن نيز برميآيد ،برانبارش تنها ثبت ش��ده با مولفههایی از رتبه دوم تقریب تحلیلی پاسخ سینماتیکی
ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ دﻟﺨﻮاه ﻳﺎ ﻫﺮ اﻧﺤﻨﺎﻳﻲ از ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه در ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﮔﺮدد.
در زيرمجموعههايي از دس��ته دادههاي قبل از برانبارش عمل ميكند بازتاب هر قطعه دلخواه یا ه��ر انحنایی از بازتابنده در عمق توصیف
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ،ﺗﺠﻤﻊ داﻣﻨﻪﻫﺎ در ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ذﻛﺮ
كه به آن ،برداشت  CMPمیگویند .در اين برداشت ،تنها آن ردهايي میگردد .نتیجه این کار در عملگر برانبارش ،تجمع دامنهها در قطعه
ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺮﺗﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر از دادهﻫﺎي ﭘﻴﺶ از
ﺷﻮدباال که
شده در
ﻣﻮﺿﻮعتابع
پارامترهای
مشترک
بازتاب
آنهاﺑﺎ بر
مورد پردازش قرار ميگيرند كه نقطه مياني چش��مه و گيرنده
اﻃﻼﻋﺎت از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ
ذکر ﮔﻔﺘﻪ
تحلیلی اﻳﻨﻜﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي
اس��ت.آﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﻤﺪوﺳﺘﻲ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮاﻧﺒﺎرش
ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﺪ ﻛﻮﺗﺎه
ﺛﺒﺖ
ﻫﺎي
ردﻟﺮزه
ﻛﻪ
اﺳﺖ
اﺳﺘﻮار
ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﺮاﻳﻦ
،
ﺑﺎزﺗﺎب
ﺳﻄﺢ
ﻳﻚ
از
ﺷﻮد
ﮔﻔﺘﻪ
ﻳﺎ
و
ﺷﺪه
ﺑﺎزﺗﺎب
هم منطبق هستند .برانبارش  CMPبهعنوان روشي مقاوم در تهيه مقطع مرتبط با خواص فیزیکی پرتویی با نام پرتو مرکزی اس��ت بهصورت
ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎزﺗﺎب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲآورد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺳﻄﻮح ﻣﺠﺎور ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮﻧﻞ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻣﻞ
( )Zero Offsetاز دادههاي قبل از برانبارش شناخته ميشود .عالوهبر خودکار از دادههای پیش از برانبارش با استفاده از همدوستی بهدست
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻓﻪ و دﻗﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ،ﺗﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد .ﻛﻢ ﺑﻮدن
آن ،حج��م دادهه��ا را كاهش داده و س��طح س��يگنال را نيز افزايش میآین��د .این موضوع که به جای اینکه گفته ش��ود اطالعات از یک
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻓﻪ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﻛﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮاﻧﺒﺎرش در آن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد،
گفته شود از یک سطح بازتاب ،براین حقیقت
شده و یا
بازتاب
باش��داﻧﺪازه نقطه
ميده��د .با اين ح��الاين روش داراي محدوديتهايي نيز م
)ﺷﻜﻞ.(1-
ﻣﻲﺷﻮد
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮﻧﻞ
ﺑﺎﻋﺚيﺑﺰرﮔﻲ

كه از جمله آنها در صورت وجود شيبهاي متداخل ،جاييكه دو يا
چند رخداد بازتاب��ي همديگر را در يك نقطه از مقطع دورافت صفر
قطع ميكنند ،عملكرد خوبي از خود نشان نميدهد.

 -1اصول کار روش CRS

روش برانبارش س��طح بازتاب مشترك  ،CRSاز جمله روشهاي
مبتن��ي بر داده اس��ت كه مقط��ع دورافت صف��ر را از دادههاي قبل از
برانب��ارش بهدس��ت ميده��د .ای��ن روش نس��بت به روش مرس��وم
 NMO/DMOیک مزیت بزرگ دارد که از مدل س��رعت مس��تقل
میباش��د .مفهوم این روش بیان میکند ک��ه عملگر برانبارش CMP
2
در واقع حالت خاصی از عملگر  CRSمیباش��د .روش  CRSبا وارد
ک��ردن مختصات نقطه میانی ب��ا در نظر گرفتن مدلهایی با س��طوح
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()Eng.ghasemi2525@gmail.com
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 1سطح برانبارش  CRSکه با رنگ سبز روی سطح زمان سیر دورافت
مشترک با رنگ آبی نشان داده شده است.

 -2ﺗﺌﻮري اﻣﻮاج در CRS

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺌﻮري ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﻮازي ﻣﺤﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم  CRSﻳﻚ ﻋﻤﻠﮕﺮ
ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .اﻳﺪه اﺑﺘﺪاﻳﻲ در روش CRS

ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎزﺗﺎب ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻚ از ﻳﻚ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎء و ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ دﻟﺨﻮاه ،ﺑﻪ
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ﻛﻤﻚ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﻮج اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﻌﺎع ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮج ﻋﻤﻮد در ﻧﻘﻄﻪ ورود
) ،(RNIP1ﺷﻌﺎع ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮج ﻋﻤﻮد) (RNو زاوﻳﻪ ورود ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ  αﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﻮج ،ﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زاوﻳﻪ ورود ﭘﺮﺗﻮي ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي  RNﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  RNIPﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش ﺑﺮاﻧﺒﺎرش  CRSﺑﺮﺧﻼف روش  CMPﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ از
داده ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻞ ﺣﺠﻢ داده ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش
تنها
استوار است که ردلرزههای ثبت شده در باند کوتاه سیگنال ما نه
 ،CRSﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪدي اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪﺻﻮرت
بازتاب(:اطالعات میآورد ،بلکه از س��طوح مجاور موسوم به
نقطهﺑﻮد)ﺷﻜﻞ2-
ازﺧﻮاﻫﺪ
زﻳﺮ
) (1ناحیه فرنل نیز حامل اطالعات است .با این حال بین نسبت سیگنال به
نوفه و دقت زمانی قابل دس��ترس ،تقابل وجود دارد .کم بودن نسبت
س��یگنال به نوفه برای دادههای پیش از برانبارش که جس��توجو در

پنجره برانبارش در آن صورت میگی��رد ،باعث بزرگی اندازه ناحیه
فرنل میشود(شكل.)1-
 -2تئوری امواج در CRS

به كم��ك تئوري پرتوهاي م��وازي محور مي توان نش��ان داد كه
معادله زمان س��ير مرتب��ه دوم  CRSيك عملگر مكاني را به دس��ت
مي ده��د كه مي توان��د به عنوان صفح��ه برانبارش عم��ل كند .ايده
ابتدايي در روش  CRSتخمين پاسخ بازتاب جنبشي براي يك بخش
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Normal Incidence Point
V0)to limite max
3
2700
2700
2700
2700
2700
2700 2700
(dip
 Dip Increment forو زاویه ورود پرتو مرکزی که با  αنشان داده می شود .اين سه نشانگر
0.13
0.15 2 0.15
0.2
 0.05یک مدل ی��ک الیهای با
 0.15میدان0.1موج ب��رای
نش��انگرهای جنبش��ی
 -2ﺗﺌﻮري اﻣﻮاج در CRS
است
 Stageجنبش��ي ميدان موج ،يكي مربوط به زاويه ورود پرتوي مركزي
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺌﻮري ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﻮازي ﻣﺤﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم  CRSﻳﻚ ﻋﻤﻠﮕﺮ
س��رعت  V0که در آن  RNIPش��عاع جبهه موج عمود در نقطه ورود
RCRS
و بنابراي��ن با جه��ت يافتگي بازتابنده در ارتباط اس��ت و ديگري
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﺘﻮن  06داراي ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .اﻳﺪه اﺑﺘﺪاﻳﻲ در روش N
س��بز رن��گ و  RNش��عاع جبهه موج عم��ود قرمز رنگ می باش��د.
دﻟﺨﻮاه،
ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ
اﻧﺤﻨﺎء و ﺟﻬﺖ
بازتابندهﻛﻮﭼﻚ از ﻳﻚ
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺨﺶ
انحناي ﺟﻨﺒﺸﻲ
ﺗﺨﻤﻴﻦبهﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎزﺗﺎب
ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎ
نيزﺑﻪبه
RNIP
نهاي��ت
ﺎﺑﻨﺪه ﺑﺎو در
بس��تگي ﺑﺎزﺗدارد
س��طح
)Mann,ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻜﻞﻫﺎي 3-ﺗﺎ  6ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎينیز
(2002
ﺟﺪول 1-را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻛﻤﻚ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﻮج اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﻌﺎع ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮج ﻋﻤﻮد در ﻧﻘﻄﻪ ورود
CRS
برانبارش
روش
بنابراين
باشد.
مي
مرتبط
بازتابنده
عمق
به
نوعي
)  ،(Rﺷﻌﺎع ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮج ﻋﻤﻮد)  (Rو زاوﻳﻪ ورود ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ  αﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
محدود
ﺟﻬﺖداده
هاي��يﺑﺎ از
CMPزاوﻳﻪتنها
برخ�لاف
ﻳﺎﻓﺘﮕﻲهاﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه در
زيرمجموعهو ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ورودبهﭘﺮﺗﻮي ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ
روشﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻮج ،ﻳﻜﻲ
ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻣﻴﺪان
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي  Rﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  Rﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
نمي باش��د بلكه بر روي كل حجم داده ها عمل مي كند .براي تعيين
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش ﺑﺮاﻧﺒﺎرش  CRSﺑﺮﺧﻼف روش  CMPﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ از
الزم
س��طح عملگ��ر برانبارش  ،CRSتعيين عددي اين س��ه نش��انگر
داده ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻞ ﺣﺠﻢ داده ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش
ﺻﻮرت
ﺑﺎزﺗﺎببهﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ
ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
برانبارش ﻧﻬﺎﻳﺖ
معادله ﻻزم اﺳﺖ .در
نهايتﺳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
درﻋﺪدي اﻳﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
،CRS
زير
صورت
مشترك
بازتاب
سطح
است.
زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ:(2-
خواهد بود(شكل:)2-
1

1

N

NIP

N

NIP

)(1

 -3پردازش داده هاي منطقه ايي در ايران

ﺷﻜﻞ  Trace Display :3-ﻓﺮﻣﺎن  CRS ZO Search 2Dﻣﻘﻄﻊ ﻟﺮزهاي ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺘﻮن  02از ﺟﺪول1-

 Trace Display 3فرم��ان  CRS ZO Search 2Dمقط��ع لرزهای پس از
اعمال مقادیر ستون  02از جدول1-

دادههاي موردنظر مربوط به منطقهاي در ايران است كه دارای توپوگرافی
خشن و منطقهای کوهستانی بوده و توسط روش لرزهنگاری بازتابی دو بعدی
برداشت شده است .اين دادهها در ابتدا به روش مرسوم برانبارش  CMPتحت
پردازش قرار گرفتند .شكل ،3-مقطع برانبارش شده توسط این روش را نشان
Normal Incidence Point
میدهد .همانگونه که در ش��کل مش��اهده میش��ود ،در قسمت باالی مقطع
در طرفین ،رخدادهای بازتابی قابل مش��اهده هستند که به دالیل مخلف نظیر
وجود ساختمانهای پیچیدهي زمینشناس��ی و کاهش سطح سیگنال بهنویز،
پیوستگی این رخدادهای بازتابی مطلوب نيست .همچنین در مرکزیت مقطع
حدفاصل  CDPهای  2528تا  3653هیچگونه رخداد بازتابی دیده نمیشود،
یا الاقل توسط این روش شناسایی نشده است و از طرفی ،قسمتهای مرکزی
مقطع با نویز زیادی همراه بوده و نس��بت س��یگنال به نویز در این قس��مت از
مقطع پایین میباشد.
1

5

3

ﺷﻜﻞ  Trace Display :4-ﻓﺮﻣﺎن  CRS ZO Search 2Dﻣﻘﻄﻊ ﻟﺮزه اي ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺘﻮن  04از ﺟﺪول1-

 Trace Display 4فرمان  CRS ZO Search 2Dمقطع لرزه ای پس از
اعمال مقادیر ستون  04از جدول1-

 -4اجرای عملگر پردازشی CRS

در ای��ن مرحله ،با توجه به اِعمال روشهای مرس��و ِم پردازش��ی بر
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روی خط مورد مطالعه ،هنوز تفکیکپذیری ،ش��فافیت و نس��بت
س��یگنال به نوفه در حد مورد انتظار نيست .لذا در این مرحله قصد
داریم با کمک اُپراتو ِر س��طح بازتاب مش��ترک ،سطح کیفی این
مقادیر را افزایش دهیم.
بدینمنظور عملگر  CRSتعریف ش��ده و یک��ی از پارامترهای
مهم و تأثیرگ��ذار در این اُپراتور ،فرم��انCRS ZO Search 2D
است .در این فرمان بايد پارامترهای زير تعيين شود:

07
600
2
20
2700
0.2

- CDP Search Spacing
- Time(ms) Search Spacing
)- VO(to limite max dip
- Dip Increment for Stage

مقادیر مختلفی را ب��هازای پارامترهای فوق قرار داده ،خروجی
هریک را بررسی کرده تا در نهایت یک هدف بهینه بهدستآید.
با مقایسه خروجی پارامترهای فوق مشخص میگردد که مقادیر
اعمال شده از ستون  06دارای نتیجه بهینهتری نسبت به مقادیر سایر
 - Dip Search apertureس��تونها میباشد .ش��كلهاي 3-تا  6چند نمونه از مقایسه مقادیر
ستونهای جدول 1-را نشان میدهد.
 1مقادیر مختلف پارامترهای هدف از فرمان 2D CRS ZO Search
ح��ال که مقدار بهین��ه پارامتره��ای فرم��ان CRS ZO Search 2D
Parameters
01 02
03 04 05
06
تعیین گش��ت ،باي��د مقدار بهین��ه پارامت��ر Maximum Stretch
Dip Search aperture
600 600 600 600 800 400
از فرم��ان  CRS Stack 2Dتعیی��ن گ��ردد .ب��رای این منظ��ور چهار
CDP Search Spacing
2
2
2
2
2
2
ﺷﻜﻞ Trace Display :6-ﻓﺮﻣﺎن  CRS ZO Search 2Dﻣﻘﻄﻊ ﻟﺮزه اي ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺘﻮن  06از ﺟﺪول1-
مق��دار  15,45,60,90را ب��رای بررس��ی در ای��ن مرحل��ه انتخ��اب
Time(ms) Search Spacing 20
20
20
20
20
20
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن  2D CRS ZO Searchﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺸﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
میکنیم(شكلهاي 7-و .)8
)V0(to limite max dip
2700 2700 2700 2700 2700 2700
 Maximum Stretchاز ﻓﺮﻣﺎن  2D CRS Stackﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪار  15,45,60,90را
Dip
Increment
for
Stage
0.05 0.1 0.15 0.13 0.15 0.15
آمده واز.(8اعمال مقادیر فوق ،مشخص
با توجه به مقاطع بهدس��ت
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ)ﺷﻜﻞﻫﺎي7-

ﺷﻜﻞ  Trace Display :4-ﻓﺮﻣﺎن  CRS ZO Search 2Dﻣﻘﻄﻊ ﻟﺮزه اي ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺘﻮن  04از ﺟﺪول1-

ﺷﻜﻞ Trace Display :5-ﻓﺮﻣﺎن  CRS ZO Search 2Dﻣﻘﻄﻊ ﻟﺮزهاي ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺘﻮن  05از ﺟﺪول1-

 Trace Display 5فرم��ان  CRS ZO Search 2Dمقطع لرزهای پس 7از
اعمال مقادیر ستون  05از جدول1-

6

ﺷﻜﻞ Trace Display :6-ﻓﺮﻣﺎن  CRS ZO Search 2Dﻣﻘﻄﻊ ﻟﺮزه اي ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺘﻮن  06از ﺟﺪول1-

 Trace Display 7مقط��ع ل��رزهای پ��س از اعمال مق��دار  15بهازای
اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺪار  15ﺑﻪازاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ Maximum Stretch
ﻣﻘﻄﻊ ﻟﺮزهاي ﭘﺲ از
پارامتر Trace
ﺷﻜﻞ Display :7-
Maximum
Stretch

ﺷﻜﻞ Trace Display :8-ﻣﻘﻄﻊ ﻟﺮزهاي ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺪار  90ﺑﻪازاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ Maximum Stretch

 Trace Display 8مقط��ع لرزهای پس از اعم��ال مقدار  90بهازای
پس از
ﮔﺸﺖ،لرزه
ﺗﻌﻴﻴﻦمقطع
CRS2D
ZOCRS
Search
ﻓﺮﻣﺎنفرمان
Trace
ﺑﻬﻴﻨﻪDisplay
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻘﺪار 6
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺑﺎﻳﺪایﻣﻘﺪار
ZO2D
Search
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ
پارامتر Maximum Stretch
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪار  15,45,60,90را
ﮔﺮدد.
ﺗﻌﻴﻴﻦ
2D
CRS
Stack
ﻓﺮﻣﺎن
از
Maximum
Stretch
اعمال مقادیر ستون  06از جدول1-
 Maximum Stretchﻣﻘﺪار  90اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ)ﺷﻜﻞﻫﺎي 7-و .(8
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ﺣﺎل ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Aperture for CRS Operatorرا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر دو ﻣﻘﺪار  0-20,3000-30و  0-50,3000-90را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺎﺻﻞ از
اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق در ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Aperture for CRS Operatorو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Aperture for CRS Operatorﻣﻘﺪار  0-20,3000-30اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در
ﻣﻘﻄﻊ )ب( ﺷﻜﻞ 9-دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ رﺧﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و رﺧﺪادﻫﺎي
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاي در ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد.
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میگ��ردد که بهترین مق��دار برای پارامت��ر Maximum Stretch

مقدار  90است.
ح��ال میبای��د در آخری��ن مرحل��ه ،مق��دار بهین��ه پارامت��ر
 Aperture for CRS Operatorرا تعیین کنیم.
بدینمنظ��ور دو مق��دار  0-20,3000-30و  0-50,3000-90را

انتخ��اب میکنیم .با توجه به مقاطع حاص��ل از اعمال مقادیر فوق
در پارامت��ر  Aperture for CRS Operatorو مقایس��ه مقاط��ع
ب��ا یکدیگر مش��خص میگردد ک��ه مق��دار بهینه ب��رای پارامتر
 Aperture for CRS Operatorمق��دار  0-20,3000-30اس��ت.
همانگونه که در مقطع (ب) ش��کل 9-دیده میش��ود ،پیوستگی
رخدادها به ش��کل چش��مگیری افزایش پیدا کرده و رخدادهای
بازتابی نسبتاً پیوستهای در مرکزیت مقطع مشاهده میگردد.
نتیجهگیری

اﻟﻒ

ب

ﺷﻜﻞ) :9-اﻟﻒ( ،ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺑﻌﺪاز اﻋﻤﺎل دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و واﻫﻤﺎﻣﻴﺨﺖ و )ب( ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﻧﺒﺎرش ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﮕﺮ  CRSﻛﻪ در
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻀﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﻄﻊ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد

( 9الف) ،مقطع برانبارش بعداز اعمال دو مرحله تصحیح اس��تاتیک
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باقیمان��ده و واهمامیخ��ت و (ب) مقط��ع برانبارش بع��د از اعمال
عملگر  CRSکه در مناطقی که با بیضی نش��ان داده شده است به
وضوح ارتقاء کیفیت مقطع دیده می شود

ِ
برانبارش س��طح بازتاب مشترك ،با توجه
در پردازش به روش
ب��ه ماهيت روش ،محل برانبارش به جاي يك منحني يا يك خط،
ب��ه يك صفحه تبديل ش��ده و ل��ذا از تعداد ردلرزههای بيش��تري
ب��راي برانبارش و اختصاص دادن نتيجه آن به يك نقطه اس��تفاده
ميش��ود .لذا انتظار ميرود كه نس��بت س��يگنال به نويز در مقاطع
پردازش ش��ده در اين روش ،افزايش چشمگيري داشته باشد .اين
ام��ر با پردازشهاي دادههايي كه مقاطع آنها در باال آورده ش��ده،
نشان داده شده است .همچنين ،پيوستگي رخدادهاي بازتابي بهتر
حفظ شده و لذا تعقيب يك رخداد بازتابي در يك ِ
افق مشخص،
سادهتر خواهد بود .بدينترتيب انتظاراتي كه از پردازش به روش
 CRSميرف��ت ،در اين دادهها محقق ش��دند .روشهاي مرس��وم
پردازش روشن ساختهاند كه در برخي مواقع ،قادر به آشكارسازي
رخدادها در شرايطي كه منطقه دارای ساختار پیچیده زمینشناسی
اس��ت ،نيستند .در اين مقاله ،دادهها تحت پردازش به روش CRS
ق��رار گرفتهاند و پس از اعمال این روش مش��خص گردید که در
این مناطق استفاده از روش پردازشی  CRSکام ً
ال سودمند خواهد
بود.

پا نویس ها
Normal IncidenCe Point

1.

منــــابع
[6] Jäger, R., Mann, J., Höcht, G., and Hubral, P. (2001). Common–reflection-surface stack: Image and attributes. Geophysics, 66:97
109. DOI:10.11901.1444927/.
[7] Mann, J. (2002). Extensions and Applications of the CommonReflection-Surface Stack Method.PhD thesis, University of
Karlsruhe.
[8] Mann, J., Duveneck, E., Hertweck, T., and Jäger, C. (2003). A seismic
reflection imaging workflow based on the Common-ReflectionSurface stack. J. Seis. Expl., 12:283–295.
[9] Müller, T. (1999). The Common Reflection Surface Stack Method:
Seismic Imaging without explicit knowledge of the velocity model.
PhD thesis, University of Karlsruhe.

[1] Bergler, S. (2001). Common-Reflection-Surface stack for common
offset – theory and application.Master’s thesis, Karlsruhe University.
[2] Boelsen, T. and Mann, J. (2005). 2D CO CRS stack for OBS and VSP
data and arbitrary top-surface topography. In Extended abstracts,
67th Conf. Eur. Assn. Geosci. Eng. Session P181.
[3] Hubral, P. (1983). Computing true amplitude reflections in a
laterally inhomogeneous earth. Geophysics, 48:1051–1062.
DOI:10.11901.1441528/.
[4] Gray, S. and Marfurt, K. (1995). Migration from Topography:
–Improving the Near-Surface Image.Can. J. Expl. Geophys., 31:18
24.
[5] Hubral, P. and Krey, T. (1980). Interval velocities from seismic
reflection traveltime measurements.Soc. Expl. Geophys.

71

