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کاهش بازتابهای مصنوعی در مدلسازی عددی دادههای عملیات لرزهنگاری
مجتبی خسروی* ،نوید امینی ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران محمدعلی طالبی ،مدیریت اکتشاف  

امین رحیمی دلخانی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تفســیر دقیــق دادههــای لرزهنــگاری بهمنظــور اکتشــاف ذخایــر هیدروکربنــی و همچنیــن ،طراحــی
عملیــات برداشــت دادههــای لرزهنــگاری همــواره یکــی از اساســیترین چالشهــای پیــشرو در
اکتشــاف نفــت و گاز بــوده اســت .مدلســازی و شبیهســازی عــددی لرزهنگاشــتها یکــی از
ابزارهــای مهــم محققــان و کارشناســان در تفســیر کمــی و کیفــی دادهــای لرزهنــگاری محســوب
میشــود .ازآنجهــت کــه بــا کمــک لرزهنگاشــت مصنوعــی و مقایســه یــک لرزهنگاشــت
مصنوعــی بــا لرزهنگاشــت واقعــی تفســیر بهتــر و دقیقتــری از مخــازن نفتــی نهفتــه در زمیــن بــه
عمــل میآیــد ،لــذا تولیــد یــک لرزهنگاشــت مصنوعــی بســیار دقیــق و مناســب یکــی از مباحــث
مهــم مدلســازی اســت .در مدلســازی عــددی ،بهعلــت محدودیــت حافظــهي رایانــه نمیتــوان
ابعــاد مــدل را بینهایــت در نظــر گرفــت و بهناچــار بایــد ابعــاد مــدل را محــدود کــرد .ایــن
محــدود کــردن ،موجــب ایجــاد بازتابهــای ناخواســت ه در مــدل میشــود .بهمنظــور تضعیــف ایــن
بازتابهــا روشهــای بســیاری معرفیشــده کــه پرکاربردتریــن آنهــا ،روش الیــه جــاذب کامــ ً
ا
جــور شــده )PML ( 1اســت ،كــه عمومـاً محققــان در پــی بهبــود ایــن روش میباشــند .در ایــن مقالــه
بــا معرفــی الگوریتــم جدیــدی بــا ترکیــب روش  PMLو روش مــرز جــاذب )ABC ( 2عالوهبــر
اینکــه تضعیــف بازتابهــا بهتــر صــورت گرفتــه ،زمــان و حجــم محاســبات نیــز کاهشیافتــه اســت.
از طرفــی ،نتایــج ایــن روش بــا نتایــج مدلســازی حاصــل از نرمافــزار صنعتــی  ®OMNIمقایســه
شــده و نشــان دادهشــده کــه روش معرفیشــده بــا حجــم محاســبات بســیار کمتــر نســبت بــه ایــن
نرمافــزار ،نتایــج مطلوبــی از مدلســازی ارائــه میدهــد.
مدلسـازی لـرزهای در مطالعـات ژئوفیزیکـی کاربردهـای گسـتردهای
دارد .مدلسـازی لـرزهای نقـش بسـیار مهمی در تصویرسـازی و تفسـیر
دادههـای لـرزهای ،شناسـایی خصوصیـات مخزنـی و همچنیـن طراحـی
عملیـات لرزهنـگاری بهمنظـور اکتشـاف ذخایـر هیدروکربنـی ایفـا
می کنـد .مدلسـازی عـددی نیازمنـد حـل معـادالت مـوج اسـت .در
ایـن مقالـه بـرای حـل معادله مـوج آکوسـتیک از روش تفاضـل متناهی
اسـتفاده شـده اسـت .بـه علـت محـدود کـردن مـدل بـه یـک محـدوده
خـاص ،در کرانههـای مـدل ،بازتابهـای مصنوعـی ایجـاد شـده کـه
مـدل را مخـدوش میکنـد .اساسـاً وجـود ایـن بازتابهـای مصنوعـی،
یکـی از بزرگتریـن چالشهـای پیـشرو در مباحـث مدلسـازی عددی
اسـت كـه از دیربـاز محققـان بسـیاری بهمنظـور تضعیـف ایـن بازتابها
بـه معرفـی روشهـای گوناگونـی پرداختهانـد[ ]4-1کـه در میـان ایـن
روشهـا ،روش کلیتـون انکوئیسـت ( )ABCو روش برنگـر ()PML
عملکـرد مطلوبـی داشـتهاند .روش  ABCبسـیار سـاده بـوده و حجـم
محاسـبات بسـیار کمـی دارد؛ ولـی پرتوهایی کـه عمود بر مـرز برخورد
نمیکننـد را بهخوبـی تضعیـف نمیکنـد .از طـرف دیگـر ،روش PML
عملکـرد خوبـی دارد و بـه زاویـه برخـورد پرتـو به مرز حسـاس نیسـت؛
ولـی حجـم و هزینـه محاسـباتی را بسـیار افزایـش میدهـد.
*
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واژگان کلیدی:

مدلسازی عددی ،معادله موج ،مرز
جاذب ( ،)ABCالیه جاذب کام ً
ال
جورشده( ،)PMLنرمافزار .®OMNI

در ایـن مقالـه ابتـدا نقـش و اهمیـت مدلسـازی انتشـار امـواج لـرزهای
در لرزهنـگاری اکتشـاف نفـت بیان میشـود ،سـپس اثـرات بازتابهای
مـرزی در مدلسـازی بـا اسـتفاده از نرمافـزار صنعتـی  ®OMNIبررسـی
میگـردد .درنهایـت ،روشـی بـرای کاهـش بازتابهـای مصنوعـی و
بهبـود مدلسـازی ارائـه میشـود و در مثالهـای عـددی نتایـج آن ارائـه
میشـود.
 -1کاربـرد مدلسـازی انتشـار امـواج لـرزهای در لرزهنـگاری
اکتشـافی نفت

مدلسـازی لـرزهای ریسـک عملیـات لرزهنـگاری را بـا مهیاکـردن
اطالعـات کمـی بـرای طراحـی مناسـبتر عملیـات کاهـش میدهـد.
در مناطـق بـا زمینشناسـی پیچیـده میتـوان بـا اسـتفاده از ایـن روش
پارامترهای مختلف برداشـت را به ازای مدلهای مختلف تحتاالرضی
آزمایـش کـرد و بـه یـک راهبـرد بهینـه بـرای جمـعآوری و برداشـت
دادههـا رسـید[ .]5تصویربـرداری از گنبدهـای نمکـی تحتاالرضـی
تـا سـالها بهعنـوان یـک چالـش در لرزهنـگاری اکتشـافی مطـرح بـود.
مدلسـازی لـرزهای بهصـورت قابلتوجهـی طراحـی عملیـات در ایـن
مناطـق را بهبـود داده اسـت[.]6
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بــا اســتفاده از مدلســازی لــرزهای میتــوان الگوریتمهــای مختلــف
پــردازش داده را آزمایــش و بهتریــن مــورد را انتخــاب نمــود .یــک
نقــش اساســی ایــن کار ،کالیبــره کــردن نتایــج روشهــای مهاجــرت
دادههــای لــرزهای اس ـت[ .]7ایــن تکنیــک میتوانــد بــرای بهینهکــردن
مراحــل پــردازش بهویــژه در شــرایط و موقعیتهــای پیچیــده اســتفاده
شــود .بهدلیــل نقــش مهــم و اساســی مدلســازی لــرزهای در پــردازش
دادههــای لــرزهای ،مدلهــای مصنوعــی بســیاری تولیــد شــده و بهطــور
گســتردهای در پــردازش دادههــای لــرزهای بـهکار مـیرود .روشهــای
پردازشــی متعــددی از جملــه حــذف چندگانههــا ،تخمیــن ســرعت،
مهاجــرت و وارونســازی لــرزهای بــا اســتفاده از مــدل مصنوعــی
مارموســی 3بررســی شــده اســت .مدلهــای ســهبعدی گنبــد نمکــی
رورانــده 4SEG/EAGE 5و دادههــای مصنوعــی همراه آن برای بررســی
روشهــای تخمیــن ســرعت مهاجــرت و روشهــای تصویربــرداری
لــرزهای اســتفاده شــده اســت[ .]5 -6مدلســازی لــرزهای را میتــوان
بــرای برقــراری ارتبــاط و مقایســه بیــن پاســخ لــرزهای یــک مــدل تفســیر
شــده و دادههــای لــرزهای واقعــی اســتفاده نمــود .یــک کاربــرد دیگــر،
توســعه مدلهــای زمینشناســی بــرای بررســی مشــکالت ســاختمانی
و چینهشناســی بهوجــود آمــده در مرحلــه تفســیر اســت[ .]7همچنیــن
میتــوان از مدلســازی لــرزهای بــرای بررســی اعتبــار و صحــت
تفســیرهای انجامشــده بــر روی دادههــای لــرزهای مخصوصــاً در
شــرایط و محیطهــای پیچیــده زمینشناســی اســتفاده نمــود .کیفیــت
دادههــای لــرزهای بهدس ـتآمده در ایــن شــرایط غالب ـاً بســیار ضعیــف
اســت بهگون ـهای کــه نمیتــوان بــه ســاختارهای تفســیر شــده در ایــن
شــرایط اعتمــاد کــرد[ .]6بــا اســتفاده از مدلســازی لــرزهای میتــوان
مدلهــای مربــوط بــه ســاختارهای مختلــف را بــا داده واقعــی مقایســه
کــرد و بهتریــن مــدل کــه دارای بیشــترین انطبــاق اســت را انتخــاب
نمــود[ .]9همچنیــن یکــی از کاربردهــای مهــم مدلســازی در مســائل
) Full Waveform Inversion (FWIمیباشــد .در واقــع هســته اصلــی
و بخــش آغازیــن روش  ،FWIمدلســازی مســتقیم میباشــد.
 -2بازتابهای مصنوعی در مدلسازی عددی

در مدلســازی چالشهــای زیــادی وجــود دارد کــه برطــرف کــردن
هرکــدام از ایــن مســائل منجــر بــه کارایــی بهتــر مدلســازی و رســیدن
بــه مناســبترین مــدل میشــود .یکــی از مهمتریــن چالشهــا،
تولیــد بازتابهــای مصنوعــی از دیوارههــای مــدل اســت کــه منجــر
بــه مخــدوش شــدن پاســخها میگــردد .در مباحــث مدلســازی ،بــه
علــت محدودیــت حافظــه رایانــه نمیتــوان ابعــاد مــدل را بینهایــت در
نظــر گرفــت و بهناچــار بایــد ابعــاد مــدل را محــدود کــرد .ایــن محــدود
کــردن موجــب ایجــاد بازتابهــای ناخواســتهای در مــدل میشــود
کــه ایــن بازتابهــا در واقعیــت زمینشناســی مــدل وجــود نداشــته
و تفســیر مقطــع لرزهنگاشــت مصنوعــی را دچــار مشــکل میکنــد.
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در شــکل 1-نحــوه ایجــاد ایــن بازتابهــا در یــک محیــط همگــن بــا
ســرعت  2000متــر بــر ثانیــه نمایــش دادهشــده اســت .ابعــاد مــدل 200
گــره در  200گــره (معــادل  200متــر در  200متــر) بــوده و مدلســازی
در مدتزمــان  0/5ثانیــه صــورت گرفتــه اســت .منظــور از گــره ،نقــاط
محاســباتی و گسستهســازی مکانــی در روش تفاضــل متناهــی محــدود
اســت کــه معیــار انتخــاب فاصلــه گرههــا؛ پایــداری جــواب و کیفیــت
پاســخها میباشــد .بــرای رســیدن بــه پاســخ مناســب ،دقــت کافــی و
پایــداری جــواب ،فاصلــه گرههــا بهصــورت زیــر محاســبه میشــود:
()1
کـه در اینجـا  λکوچکتریـن طولمـوج منتشرشـده در مـدلv ،حداقل
سـرعت مدل و  fماکزیمم فرکانس منتشرشـده در مدل میباشـد .چشمه
ایجادکننـده مـوج ،از نـوع ریکر با فرکانـس مرکزی  30هرتز میباشـد.
محـل چشـمه مرکـز مدل میباشـد .همانطور که از شـکل 1 -پیداسـت،
زمانیکـه مـوج بـه دیوارههـای مـدل برخـورد میکنـد بازتابهـای
کرانـهای در مدل ایجاد شـده اسـت.
 -3کاهش بازتابهای مصنوعی در مدلسازی عددی

روش  ABCو  PMLمهمتریــن روشهــای کاهــش بازتابهــای
مصنوعــی در مدلســازی عــددی انتشــار مــوج در زمیــن هســتند .روش
 ABCاز تقریــب معادلــه مــوج یکطرفــه در مرزهــای مــدل اســتفاده
میکنــد[ .]1در روش  PMLمیتــوان یــک الیــه جــاذب مصنوعــی
بهگونـهای تعریــف نمــود کــه هیــچ بازتابــی از مــرز بیــن محیــط آزاد و
محیــط جــاذب ایجــاد نشــود؛ درواقــع بــا قــراردادن یــک پارامتــر قــوی
میراگــر در درون الیــه جــاذب بهنحــو مطلوبــی دامنــه امــواج بازتابــی
کاهــش مییابــد[.]3
شـکل معادلـه مـوج در حـوزه فرکانـس کـه بـا روش تفاضـل متناهـی
مرتبـه اول گسسـته شـده ،بهصـورت زیـر اسـت[:]10
()2
کـه در ایـن رابطـه  ωفرکانـس زاویـهای c ،سـرعت انتشـار مـوج در
محیـط P ،فشـار S ،چشـمه و  ∆xو  ∆zفاصلـه بیـن گرههـا در راسـتای
محورهـای  xو  zاسـت .بـا لحـاظ شـرایط مـرزی  ،PMLشـکل معادلـه
مـوج بهصـورت زیـر میشـود[:]11
()3
که،
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()4
کـه  γzو  γxتوابـع میراگـری هسـتند کـه منجر بـه تضعیـف بازتابها از
دیوارههـای مـدل میشـوند .از آنجاييکـه در روش  PMLبـا قـراردادن
الیـه جـاذب در اطـراف مـدل ،تعـداد گرههـا (درجـه آزادی) افزایـش
مییابـد؛ بنابرایـن زمـان و حجـم محاسـبات افزایـش مییابـد .معادلـه
مـوج گسسـته حيطـه فركانـس منجـر بـه يـك سيسـتم بـزرگ معادالت
خطـي ميشـود كـه ميتـوان آن را بهصـورت ماتريسـي بيـان نمـود:
()5
که  Bبرابر است با:
()6

در مدتزمــان کمتــری بــا هزینــه بســیار پایینتــر مدلســازی انجــام
میشــود.
 -4مثال عددی

در ایــن بخــش ،عملکــرد روش ترکیبــی معرفیشــده بــر روی
مدلهــای متفــاوت بررســی شــده اســت .در ابتــدا روش ترکیبــی بــا
نرمافــزار  ®OMNIمقایســه شــده اســت .یــک مــدل ســاده را بــا یــک
الیــه روی نیمفضــا مشــابه شــکل 2-در نظــر بگیریــد .شــکل( 3-الــف)،
(ب) و (ج) نشــاندهنده مقطــع چشــمه مشــترک حاصــل از ایــن مــدل
بــا اســتفاده از نرمافــزار  ®OMNIاســت .شــکل  -3الــف نشــاندهنده
اثــر بازتابهــای مــرزی بــا در نظــر گرفتــن الیــه مــرزی جــاذب بــا
پهنــای  40گــره اســت .بــا افزایــش پهنــای الیــه جــاذب بــه  400گــره در

بعـد از حـل معادلـه  ،5میتوان  Uرا محاسـبه نمود ،ماتریس  Bماتریسـی
مربعـی اسـت که تعـداد عناصـر آن برابـر  (nx×nz)^2میباشـد و تعداد
عناصـر غیرصفـر آن برابر اسـت با:
()7
کـه در ایـن رابطـه  npmlبیانگـر تعـداد گـره در ناحیـه  PMLمیباشـد.
همانطـور کـه مشـخص اسـت ،هرچـه تعـداد گـره کمتـر باشـد ،تعـداد
عناصـر غیـر صفـر ماتریـس کاهش یافتـه و ایـن ،منجر بـه کاهش حجم
محاسـبات میگـردد.
نرمافــزار  ®OMNIیکــی از نرمافزارهــای صنعتــی پُرکاربــرد در
طراحــی عملیــات دادههــای لرزهنــگاری اســت .در ایــن نرمافــزار
بــرای شبیهســازی انتشــار مــوج در مــدل مفــروض از روش تفاضــل
محــدود 6در حــوزه زمــان اســتفاده میشــود .در ابتــدا بــرای نشــان دادن
اثــرات بازتابهــای مــرزی از ایــن نرمافــزار اســتفاده میشــود .ایــن
نرمافــزار بــرای کاهــش بازتابهــای مــرزی از روش الیــه مــرزی
جــاذب ارائــهشــده توســط ســرجان و همــکاران [ ]2اســتفاده میکنــد
کــه یــک روش قدیمــی محســوب میشــود.
روش  ABCبســیار ســاده بــوده و حجــم محاســبات بســیار کمــی دارد؛
ولــی پرتوهایــی کــه عمــود بــر مــرز برخــورد نمیکننــد را بهخوبــی
تضعیــف نمیکنــد .از طــرف دیگــر ،روش  PMLبــه زاویــه برخــورد
پرتــو بــه مــرز حســاس نیســت؛ ولــی حجــم و هزینــه محاســباتی را بســیار
افزایــش میدهــد .بــا تلفیــق ایــن دو روش میتــوان بــا هزینــه محاســباتی
کمتــر بــه نتیجــه مطلوبتــری دســت یافــت؛ زیــرا بــا اســتفاده از الیــه
بــا ضخامــت کمتــر ،درجــه آزادی و تعــداد گرههــای بــهکار گرفتــه
شــده کمتــر میشــود .در نتیجــه ،از حجــم محاســبات کاســته شــده و

1

2

تصویر نحوه انتشار موج در یک محیط همگن و بازتابهای
ایجادشده از دیوارههای مدل

یک الیه روی نیمفضا .محل چشمه لرزهای با ستاره زردرنگ و محل
گیرندهها با مثلثهای قرمزرنگ مشخص شدهاند .محل چشمه در
وسط خط برداشت و در فاصله  500متری از مبدأ میباشد و از نوع
ریکر با فرکانس مرکزی  30هرتز است .گیرندهها به فاصله  25متر
از یکدیگر قرار گرفتهاند.
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شــکل (ج) بازتابهــای مــرزی بهنحــو مطلوبــی کاهــش یافتــه اســت
ولــی الیــه مــرزی بــا پهنــای 400گــره منجــر بــه افزایــش بســیار شــدید
حجــم و زمــان محاســبات خواهــد شــد بهنحــوی کــه انجــام مدلســازی
در مدلهــای واقعــی را عم ـ ً
ا غیرممکــن مینمایــد .بنابرایــن ،اســتفاده

از روشهــای بهینهتــر بــرای کاهــش بازتابهــای مصنوعــی ضــروری
اســت.
عملکـرد ایـن روش ترکیبـی بر روی همان مدل شـکل 2-بررسـی شـده
کـه در قسـمتهای (د)( ،ه) و (ی) شـكل 3-نمایـش داده شـده اسـت.
در شـکل (د) ناحیـه مـرزی بـا  20گـره در نظـر گرفتـه شـده کـه اثـر
ً
کاملا مشـخص اسـت ،کـه در شـکل (ی) بـا در
بازتابهـای مصنوعـی
نظـر گرفتـن  80گـره ،بازتابهـای مصنوعـی بهنحـو مطلوبـی تضعیـف
شـده اسـت .همانطـور کـه مشـخص اسـت شـکل (ج) و (ی) تقریبـاً
مشـابه یکدیگـر میباشـند بـا ایـن تفـاوت کـه شـکل (ج) بـا  400گـره
توسـط نرمافـزار  ®OMNIحاصـل شـده در صورتـی کـه شـکل (ی) بـا
 80گـره توسـط روش ترکیبـیِ معرفـی شـده حاصل گردیده اسـت .این
مقایسـه خـود گواهـی بـر عملکـرد بهتـر روش جدید نسـبت بـه نرمافزار
میباشـد .ابعـاد مـدل  500در  1000متـر بـوده و محـل چشـمه بـر روی
سـطح مـدل بـا سـتاره زردرنـگ مشـخص گردیـده اسـت .بهصـورت
شـماتیک گیرندههـا بهشـكل مثلثهـای قرمزرنـگ بر روی سـطح مدل
نشـان داده شـده اسـت کـه در واقعیـت ،بـه فاصلـه  25متـر از یکدیگـر
قـرار گرفتـه و چشـمه نیز از نـوع موجک ریکـر با فرکانـس مرکزی 25
هرتـز میباشـد.

مقایسه مقاطع چشمه مشترک حاصل از نرمافزار ®OMNI

3

با روش ترکیبی معرفیشده .شکلهای (الف)( ،ب) و (ج)
حاصل از نرمافزار  ®OMNIبوده که بهترتیب حاصل ،40
 200و  400گره میباشند .شکلهای (د)( ،ه) و (ی)
حاصل از روش ترکیبی معرفیشده بوده که بهترتیب
حاصل از  40 ،20و  80گره میباشند.

4

مدل تاقدیس (مقادیر سرعت الیهها بر روی مدل نمایش داده
شده است)

5

6

56

مقطع چشمه مشترک از مدل شکل4-

مقطع دورافت صفر 7از مدل شکل 4-با استفاده از روش
ترکیبی  PMLو  .ABCاین یک مقطع خام حاصل از مدل تاقدیس
میباشد که فاصله گیرندهها  25متر در نظر گرفته شده و چشمه
ایجادکننده از نوع ریکر با فرکانس مرکزی  30هرتز میباشد.
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در شــکل 4-مــدل ناهمگــن پیچیــده و واقعیتــر در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه ســرعت الیههــای مختلــف بــر روی مــدل نشــان داده
شــده اســت .از ایــن مــدل مقطــع چشــمه مشــترک اســتخراج نمــوده
کــه بــرای تضعیــف امــواج مصنوعــی حاصــل از دیوارههــا از روش
ترکیبــی معرفیشــده در ایــن مقالــه اســتفاده شــده اســت و همانطــور
کــه مشــخص اســت امــواج مصنوعــی بهنحــو مطلوبــی تضعیــف شــده
است(شــکل .)5-در شــکل آخــر مقطــع دورافــت صفــر نظیــر مــدل
تاقدیــس نمایــش داده شــده اســت کــه بهمنظــور اســتخراج ایــن مقطــع،
چشــمه و گیرنــده را بــر روی هــم قــرار داده و یــک مقطــع خــام حاصــل
شــده اســت .فواصــل گیرندههــا از هــم  25متــر میباشــد و چشــمه
مــورد اســتفاده یــک موجــک ریکــر بــا فرکانــس مرکــزی  30هرتــز
میباشد(شــکل.)6 -
نتيجهگيري

در ایـن مقالـه بـه مدلسـازی عـددی مـوج و تضعیـف بازتابهـای
مصنوعـی ایجادشـده از اطـراف مـدل پرداختـه شـد .روش PML
پُرکاربردتریـن تکنیـک در تضعیف بازتابهای مصنوعـی از کرانههای
مـدل اسـت .برای دسـتیابی 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 میشـود .نتایجـی کـه از ایـن مقالـه میتـوان گرفـت
عبارتنـد از:
 -1در ایـن مقالـه بـا در نظرگرفتـن شـرط مـرزی جـاذب در انتهـای الیه
 PMLو ترکیـب دو روش  ABCو  PMLنشـان داده شـده اسـت کـه بـا
الیـه مـرزی بـا ضخامـت کمتـر ،میتـوان بـا هزینـه محاسـباتی و زمـان
کمتـر ،بـه نتیجـه مطلوبتـری نیز رسـید.
 -2از طرفـی ،نتایـج حاصـل از مدلسـازی بـا این روش ترکیبـی با نتایج
حاصـل از مدلسـازی توسـط نرمافـزار  ®OMNIمقایسـه شـده و نشـان
داده شـده کـه ایـن روش بـا حجـم محاسـباتی بسـیار کمتـری نسـبت به
نرمافـزار  ®OMNIبـه نتایـج مطلوبـی میرسـد.
 -3همچنیـن یکـی از مسـائل جدیـد صنعـت نفـت بهرهگیـری از روش
 FWIمیباشـد کـه ایـن شـرایط مـرزی میتوانـد بهعنـوان الگوریتمـی
بـرای مدلسـازی مسـتقیم در روش  FWIبـهکار گرفتـه شـود.
 -4در نرمافزارهـای مدلسـازی مرسـوم ازجملـه  ®OMNIمدلسـازی
فقـط در حیطـه زمان صورت میگیـرد ،در این مقاله بـا معرفی الگوریتم
جدیـد میتـوان این مدلسـازی را در حیطـه فرکانس نیز بـهکار گرفت.
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