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هعزفی یک ضزط تصَیزساسی جدید ٍ کارآهد در رٍش هْاجزت سهاًی
هعکَس
فزساد هزادپَری

*

استادیار ،گزٍُ هٌْدسی هعدى ،داًطکدُ فٌی ٍ هٌْدسی ،داًطگاُ لزستاى

(دریبفت@ ؽْزیَر =? ،89پذیزػ@ اردیجْؾت >?)89

چکيدُ
رٍش هْاجزت سهاًی هعکَس ( )Reverse Time Migrationتِ عٌَاى یک رٍش تصَیزساسی لزسُای ًَیي ،تا حل دٍ طزفِ
هعادلِ هَج ٍ اس طزیق یک فزایٌد سِ هزحلِای ضاهل تزٍىیاتی پيطزٍ ٍ پسزٍ هيداىهَج چطوِ ٍ گيزًدُ ٍ اعوال یک ضزط
تصَیزساسی هٌاسة اجزا هیضَد .ایي رٍش ّوِ اًَاع هَج را تدٍى ّيچ هحدٍدیت ساٍیِای هدلساسی هیکٌد ،ایي اهز تا تَجِ
تِ ضعف رٍشّای تصَیزساسی پزتَ -هثٌا ٍ حل یک طزفِ هَج در تصَیز ًوَدى درخَر ساختارّای هَجَد در هحيطّای
سهييضٌاسی پيچيدُ ،تسيار حائش اّويت است .علیرغن تزتزیّای گفتِ ضدًَُ ،فِّای فزکاًس پایيي کِ عودتاً در ساٍیِّای
تاستاب تشرگ تَليد هیضًَد ( 66تا  06درجِ) ،هحدٍدیت عودُ رٍش  RTMتِ ضوار هیآید کِ تصَیز هْاجزت یافتِ را پَضص
دادُ ٍ کيفيت آى را کاّص هیدٌّد .لذا ّدف اس هقالِ حاضز آى است کِ تا تْثَد ضزط تصَیزساسی تِ عٌَاى قلة رٍش
 ،RTMضوي حذف ًَفِّای فزکاًس پایيي ،اطالعات هفيد هزتَط تِ ساٍیِّای تاستاب  66تا  06درجِ را حفظ ٍ اس آًْا در جْت
تَليد یک تصَیز تا کيفيت تْتز استفادُ ًواید .ایي کار تا ارائِ یک ضزط تصَیزساسی ًَیي ٍ تا اضافِ ًوَدى یک تاتع ٍسًی تز
اساس ساٍیِّای تاستاب اًجام ضدُ است .در ًْایت ًتایج رٍش  RTMتا استفادُ اس ضزط تصَیزساسی جدید ارائِ ٍ تا ًتایج
تزخی رٍشّای سٌتی ٍ هدرى هطاتِ هقایسِ ضدُ است.

کليد ٍاصُّا
هْاجزت سهاًی هعکَس ،هحيطّای سهييضٌاسی پيچيدًَُ ،فِّای فزکاًس پایيي ،ضزط تصَیزساسی

*

ػْذُ دار هکبتجبت@ moradpouri.fa@lu.ac.ir
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مرادپوری

ّوبًٌذ عبختبرّبی پزؽیت ٍ یب ثزآهذگیّبیی هثل گٌجذ
ًوکی هَاخِ گزدد ،هغئلِای کِ فزاتز اس حیغِ ػولکزد
الگَریتنّبی هْبخزت هؼبدلِ هَج یک عزفِ اعت[<].
ػالٍُ ثز هشیتّبی رٍػ ًَ ،RTMفِّبی ثب داهٌِ ثلٌذ ٍ
فزکبًظ پبییي اس ؽبخقِّبی ایي رٍػ اعت کِ کیفیت
تقَیز را ثِ ؽذت کبّؼ هیدّذ .اس ایي رٍ حذف ٍ یب
کبّؼ ایي ًَفِّب یکی اس چبلؼّبی ػوذُ ایي رٍػ
اعت[=].

 -1هقدهِ
الگَریتنّبی تقَیزعبسی ػومی (هْبخزت ػومی)
ػوَهبً در دٍ گزٍُ رٍػّبی پزتَ -هجٌب ٍ 8هؼبدلِ هَج-
هجٌب 8عجمِثٌذی هیؽًَذ ٍ ّز گزٍُ ًیش هیتَاًذ ثِ
سیزهدوَػِّبیی تمغین ؽَد .رٍػّبی پزتَ -هجٌب ؽبهل
رٍػّبی هْبخزت کیزؽْف ٍ 9اؽؼِ :اعت ،حبل آًکِ
گزٍُ هؼبدلِ هَج -هجٌب ؽبهل هْبخزت یک عزفِ هؼبدلِ
هَج; (اداهِ فزٍعَ) ٍ هْبخزت دٍ عزفِ (کبهل)< هؼبدلِ
هَج فَتی اعت[ .]8هَرد دٍم تحت ػٌَاى هْبخزت سهبًی
هؼکَط ( )RTMؽٌبختِ هیؽَد ٍ اس عزیك حل کبهل
هؼبدلِ هَج هیغز هیؽَد .اس خولِ هشایبی رٍػّبی پزتَ-
هجٌب ،حدن هحبعجبتی ٍ ّشیٌِ کنتز آًْب ًغجت ثِ
رٍػّبی هؼبدلِ هَج -هجٌب اعت ،اهب ایي ًَع رٍػّبی
تقَیزعبسی در هٌبعك ثب سهیيؽٌبعی پیچیذُ ٍ دارای
عبختبرّبی پزؽیت ثب هؾکل هَاخِ هیؽًَذ[ .]8در همبثل
رٍػّبی هؼبدلِ هَج -هجٌب دارای حدن هحبعجبتی ثبال
ثَدُ ،اهب در هٌبعك ثب سهیيؽٌبعی پیچیذُ کبرایی ثْتزی
در تقَیز ًوَدى عبختبرّبی سیزعغحی ،ثِ ٍیضُ
عبختبرّبی پزؽیت اس خَد ًؾبى هیدٌّذ[ .]9رٍػّبی
هْبخزت هؼبدلِ هَج یک عزفِ در هَاردی کِ اهَاج ثب یک
ساٍیِ خبؿ اس خْت افلی (هؼوَالً خْت ػوَدی) اًتؾبر
هییبثٌذ ،خَة ػول هیکٌٌذ ،اهب در هَرد اهَاخی کِ ثب
ساٍیِ ًشدیک  ?9درخِ یب ثیؼتز اًتؾبر هییبثٌذ (اًتؾبر
تمزیجبً افمی) ،ثب ؽکغت رٍثزٍ هیؽًَذ؛ ثٌبثزایي رٍػ
هْبخزت هؼبدلِ هَج یک عزفِ ًویتَاًذ ثبستبثٌذُّبی ثب
ؽیت تٌذ در هحیظّبی سهیيؽٌبعی پیچیذُ را ثِ خَثی
تقَیز کٌذ[.];-9
اس عزف دیگز ،هْبخزت سهبًی هؼکَط ( ،)RTMهؼبدلِ
هَج فَتی کبهل (دٍ عزفِ) را ثِ اسای اًتؾبر هیذاى هَج
حل هیکٌذ .ثٌبثزایي اًتؾبر هَج در ّوِ خْبت را
ؽجیِعبسی هیکٌذ ٍ در ًتیدِ هحذٍدیتّبی ساٍیِای را
ثزعزف ًوَدُ ٍ ّوِ اًَاع هَج اس خولِ اهَاج هٌؾَری= ٍ
ٍارٍى ؽذُ> را ًیش تقَیز هیکٌذ .ثِ ّویي دلیل ،کبرآهذی
آى ثِ ػٌَاى الگَریتن افلی تقَیزعبسی در هَارد هٌبعك
سهیيؽٌبختی پیچیذُ ثغیبر اّویت هییبثذ[<] .ایي هغئلِ
سهبًی ثیؼتز اّویت هییبثذ کِ ػولیبت اکتؾبف هَاد
ّیذرٍکزثَری ثب عبختبرّبی سهیيؽٌبعی ثغیبر پیچیذُای
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تصَیزساسی تِ رٍش RTM

هؼبدلِ هَج فَتی ثِ عَر گغتزدُای در هذلغبسی
پیؾزٍ ٍ هْبخزت سهبًی هؼکَط دادُّبی لزسُای اعتفبدُ
هیؽَد .ایي هؼبدلِ ثِ فَرت راثغِ ( )8تؼزیف
هیؽَد[?.]>،

)  2 p( x, t
()8
)  v 2 ( x ) 2 p( x, t
2
t
ثِ عَری کِ )  p( x, tهیذاى هَج لزسُایv(x ) ،
عزػت اًتؾبر (ثبثت فزك هیؽَد) t ،سهبى ٍ  ػولگز
الپالعیي اعت.
هْبخزت سهبًی هؼکَط دادُّبی لزسُای ثب حل ػذدی
دٍ عزفِ هؼبدلِ ( ٍ )8عی عِ هزحلِ افلی ؽبهل ثزًٍیبثی
پیؾزٍ هیذاى هَج چؾوِ? ،ثزٍىیبثی پغزٍ هیذاى هَج
گیزًذُ ٍ 89اػوبل ؽزط تقَیزعبسی 88اًدبم هیؽَد .ثزای
تقَیزعبسی دادُّبی لزسُای ثِ رٍػ  ،RTMثزٍىیبثی
پیؾزٍ هیذاى هَج چؾوِ ثِ فَرت پیؾزٍ در سهبى ،اس یک
عیگٌبل چؾوِ هقٌَػی ؽجیِعبسی ؽذُ در سهبى ففز
ثزٍىیبثی هیگزددّ .وچٌیي ثزٍىیبثی پغزٍ هیذاى هَج
گیزًذُ اس اًزصی ثبستبثی کِ رٍ ثِ ثبال عیز کزدُ ٍ در گیزًذُ
ثجت ؽذُ اعت ٍ اس عیگٌبلّبی دریبفت ؽذُ در عغح
سهیي ،ؽزٍع ؽذُ ٍ هیذاى هَج گیزًذُ ثِ فَرت پغزٍ در
سهبى ،ثزًٍیبثی هیؽَد .در ًْبیت ثب اػوبل ؽزط
تقَیزعبسی ثز رٍی هیذاىّبی هَج ثزٍىیبثی ؽذُ چؾوِ
ٍ گیزًذُ ٍ ّوجغتِ کزدى آًْب ،تقَیز ًْبیی سیزعغحی
تَلیذ هیگزدد[.]9،;،89
ثِ ػلت حل دٍ عزفِ هیذاى هَج (حل کبهل هؼبدلِ
هَج) ٍ اداهِ ثزٍىیبثی هیذاى هَج چؾوِ در عزف گیزًذُ
ٍ ثزٍىیبثی هیذاى هَج گیزًذُ در عزف چؾوِّ ،وجغتگی
ػزضی ثیي ایي دٍ هیذاى هَج ًِ تٌْب در ًمبط ثبستبثی ،ثلکِ
در ًمبط غیز ثبستبث ی ٍ در توبم هغیز اًتؾبر هیذاى هَج رخ
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هیدّذ (ؽکل ّ .)8وجغتگی اًدبم ؽذُ ثز رٍی ثبستبثٌذُ
ٍالؼی ،هٌدز ثِ تَلیذ داهٌِ ٍالؼی هیؽَد (ؽکل -8الف).
در همبثل ّوجغتگی اًدبم ؽذُ در ًمبط غیزثبستبثی ًَفِّبی
فزکبًظ پبییي را تَلیذ خَاّذ ًوَد(ؽکل  -8ة ؛ ج).

()8

S ( x, t ) R( x, t )dt

t max

I ( x)  

t 0

ثِ عَری کِ )  I ( xهمذار تقَیز هْبخزت یبفتِ در
هکبى  ٍ xسهبى  S ( x, t ) ، tهیذاى هَج ثزًٍیبثی ؽذُ
چؾوِ ٍ )  R( x, tهیذاى هَج پغزٍ ثزًٍیبثی ؽذُ اس گیزًذُ
در هَلؼیت  ٍ xسهبى  tاعت ٍ  t maxثیؾیٌِ سهبى ثجت
رکَرد اعت.
اعتفبدُ اس ؽزط تقَیزعبسی راثغِ ( ،)8فمظ در هَرد
ثبستبثٌذُّبی ثب ؽیت کن ٍ هحیظّبی ثب اهپذاًظ فَتی
کنً ،تبیح ًغجتبً خَثی را ثِ دعت هیدّذ .اعتفبدُ اس ایي
ؽزط تقَیزعبسی در هَرد هحیظّبی سهیيؽٌبعی پیچیذُ
ٍ دارای اهپذاًظ فَتی لَی ،لبدر ثِ تؾخیـ ًَفِّبی
ّوجغتگی اًدبم ؽذُ در ًمبط ثبستبثی اس غیزثبستبثی ًجَدُ ٍ
هٌدز ثِ تَلیذ ًَفِّبی فزکبًظ پبییي در تقَیز ؽذُ ٍ
کیفیت تقَیز هْبخزت یبفتِ را ثِ ؽذت کبّؼ هیدّذ
[>] .ثب تَخِ ثِ اّویت اکتؾبف تلِّبی ًفتی در هحیظّبی
سهیيؽٌبعی پیچیذُ ٍ ًیبس ثِ اعتفبدُ اس رٍػ  RTMثِ
دلیل ثزتزی آى در تقَیز ًوَدى ایي گًَِ هحیظّب ،ثبیذ
هؾکل ًَفِّبی فزکبًظ پبییي در ایي رٍػ را ثزعزف
ًوَد .تبکٌَى اس رٍػّبی هختلفی ثزای کبّؼ ًَفِّبی
فزکبًظ پبییي رٍػ  RTMاعتفبدُ ؽذُ اعت کِ اس خولِ
8:
آًْب هیتَاى ثِ اػوبل فیلتز ثبالگذر ٍ 89یب فیلتز الپالعیي
اؽبرُ کزد .هؾکل اعتفبدُ اس فیلتز ثبالگذر ثِ ّوپَؽبًی
ثبًذ فزکبًغی عیگٌبل ٍ ًَفِ در رٍػ اٍل ثزهیگزدد کِ
ثبػث اس دعت رفتي ثخؾی اس اعالػبت هفیذ خَاّذ
ؽذ[ّ .]89وچٌیي فیلتز الپالعیي ثبػث تغییز داهٌِ ٍ فبس
در عیگٌبل هفیذ خَاّذ ؽذ ،کِ خَد ًیبسهٌذ افالح اعت.
ػالٍُ ثز دٍ رٍػ ثبال هحممیي سیبدی ثز رٍی ؽزط
تقَیزعبسی ٍ ثْجَد آى ثِ رٍػّبی هختلف تحمیك
ًوَدُاًذ[.]8>-8: ،88
در هغبلؼِ حبضز ؽزط تقَیزعبسی ًَیٌی ارائِ ؽذُ کِ
لبثلیت آى را دارد تب اعالػبت ثبستبثی هزثَط ثِ ّوِ اهَاج را
ثذٍى هحذٍدیت ساٍیِای ،لحبػ ًوبیذ .ؽزط تقَیزعبسی
ارائِ ؽذُ ثِ گًَِای عزاحی ؽذُ اعت تب ػالٍُ ثز خٌثی
ًوَدى ًَفِّبی فزکبًظ پبییي رٍػ  RTMکِ ػوذتبً
هزثَط ثِ ساٍیِّبی ثبستبة ثشرگ (ساٍیِّبی  <9تب )?9
ّغتٌذ ،اس اعالػبت هفیذ هزثَط ثِ ایي داهٌِ ساٍیِای در
راعتبی تقَیز ًوَدى درخَر عبختبرّبی سیزعغحی در
هحیظّبی پیچیذُ ًیش اعتفبدُ ًوبیذ.

ضکل( :1الف) ّوثستگی عزضی هيداى هَج چطوِ ٍ گيزًدُ در
ًقطِ تاستاتی (تاستاتٌدُ ٍاقعی)( ،ب ٍ ج) ّوثستگی عزضی در
ًقاط غيز تاستاتی (عدم ٍجَد تاستاتٌدُ)

افَالً اػوبل ؽزط تقَیزعبسی ثِ ػٌَاى للت رٍػ
هْبخزت سهبًی هؼکَط ،ثب اعتفبدُ اس ؽزط تقَیزعبسی
عٌتی راثغِ ( )8اًدبم هیؽَد کِ ؽزط تقَیزعبسی،
ّوجغتگی ػزضی تبخیز ففزً 88بهیذُ هیؽَد
[.]9،;،?،88،88
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ّوچٌیي )  w(در راثغِ ( ):یک تبثغ ٍسىدار اعت کِ ثِ
فَرت راثغِ (;) تؼزیف هیؽَد.

تَسعِ ضزط تصَیزساسی

ّوبى عَر کِ اؽبرُ ؽذ ،رٍػّبی هْبخزت هؼبدلِ
هَج یک عزفِ ،در هَاردی کِ اهَاج ثب یک ساٍیِ خبؿ اس
خْت افلی (هؼوَالً خْت ػوَدی) اًتؾبر هییبثٌذ ،خَة
ػول هیکٌٌذ ،اهب در هَرد اهَاخی کِ ثب ساٍیِّبی ثبستبة
ثبس اًتؾبر هییبثٌذ (اًتؾبر تمزیجبً افمی) ثب ؽکغت رٍثزٍ
ؽذُ ٍ لبدر ثِ تقَیزکزدى عبختبرّبی سیزعغحی ثِ ٍیضُ
اس ًَع پزؽیت ًیغتٌذ .در ایي گًَِ هَارد رٍػ  RTMثب
تَخِ ثِ حل کبهل هؼبدلِ هَج ،ػولکزد ثغیبر خَثی دارد
اهب ّویي حل کبهل هؼبدلِ هَج ثبػث تَلیذ ًَفِّبی
فزکبًظ پبییي در ؽزط تقَیزعبسی هَرد اعتفبدُ خَاّذ
ؽذ .ایي ًَفِّب غبلجبً در در ساٍیِّبی ثبستبة ثبس (ثشرگ) در
تقَیز هْبخزت یبفتِ پذیذار هیؽًَذ .یکی اس راّکبرّبی
حذف ایي ًَفِّب ،حذف اعالػبت لزسُای هزثَط ثِ
ساٍیِّبی ثشرگتز اس  <9درخِ در پزداسػ دادُّب ٍ ففز
ًوَدى ٍسى آًْب در ؽزط تقَیزعبسی اعت .ایي راّکبر
ّزچٌذ کِ ثبػث کبّؼ لبثل تَخِ ًَفِّبی فزکبًظ پبییي
در تقَیز هْبخزت یبفتِ هیؽَد ،اهب ثبػث حذف حدن لبثل
تَخْی اس عیگٌبلّب ی هفیذ ؽذُ ٍ کیفیت تقَیز هْبخزت
یبفتِ را ثِ ٍیضُ در هٌبعك ػوك کن تب هتَعظ کبّؼ
هیدّذ.
هزادپَری ٍ ّوکبراى (= ،)898خْت حفؼ اعالػبت
هزثَط ثِ ساٍیِّبی ثبستبة ثشرگ ٍ کبّؼ ًَفِّبی فزکبًظ
پبییي هزثَط ثِ ایي ساٍیِّب ،ؽزط تقَیزعبسی را در اثتذا
ثِ فَرت راثغِ ( ٍ )9پظ اس ثْجَد ٍ اضبفِ ًوَدى تبثغ
)  w(ثِ فَرت ؽزط تقَیزعبسی کبهل(راثغِ ( )):ارائِ
ًوَدًذ .آًْب ضوي حفؼ اعالػبت هفیذ هزثَط ثِ ساٍیِّبی
ثبستبة ثبس (ثشرگ)ًَ ،فِّبی فزکبًظ پبییي را ثِ هیشاى لبثل
تَخْی کبّؼ دادًذ[.]88
()9
():

S2 (x , t)dt
S2 (x , t)dt

t max



0

t max



0

Sd (x , t)R u (x , t)  
Su (x , t)R d (x , t)  dt

t max

Sd (x , t)R u (x , t)  
Su (x , t)R d (x , t) w() dt

(;)

3
if 60    90  n  1, , 2
2




در ؽزط تقَیزعبسی کبهل راثغِ ( ،):ثزای حفؼ
اعالػبت هزثَط ثِ ساٍیِّبی ثبستبة ثشرگتز اس  <9درخِ ،اس
تبثغ ٍسًی راثغِ (;) اعتفبدُ ؽذُ اعت کِ ساٍیِّبی ثبستبة
 <9تب  ?9درخِ را ثِ عِ سیز ثبسُ ->8 ٍ >9-=8 ،=9-<8
 ?9درخِ تمغین ٍ ثِ ّز کذام اس سیز ثبسُّبی گفتِ ؽذُ،
ٍسى یکغبًی اختقبؿ یبفتِ اعت .اضبفِ ًوَدى تبثغ
ٍسىدار گفتِ ؽذُ ثِ ؽزط تقَیزعبسی راثغِ ( ٍ )9اخزای
رٍػ  RTMثب اعتفبدُ اس ؽزط تقَیزعبسی کبهل راثغِ
( ،):ػالٍُ ثز کبّؼ لبثل تَخِ ًَفِّبی فزکبًظ ،اعالػبت
هفیذ اس دعت رفتِ هزثَط ثِ ساٍیِّبی ثبستبة ثبالتز اس <9
درخِ را ًیش حفؼ ًوَدُ ٍ ثِ عَر کلی عبختبرّبی سیز
عغحی را ثِ ًحَ ثغیبر ثْتزی ًغجت ثِ رٍػّبی پزتَ-
هجٌب ٍ رٍػ هؼبدلِ هَج یک عزفِ تقَیز هیکٌذ .ثب ایي
حبل اختقبؿ یک ٍسى یکغبى ثِ ّز سیز ثبسُ اس ساٍیِّبی
ثبستبةّ ،وِ ساٍیِّب اس ًظز تَلیذ ًَفِ فزکبًظ پبییي
یکغبى در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت ،در حبلی کِ ثب افشایؼ
ساٍیِّبی ثبستبة ،ثز هیشاى ًَلیذ ًَفِ فزکبًظ پبییي افشٍدُ
ؽذُ ٍ در ًظز گزفتي یک ٍسى یکغبى ثزای ّوِ ساٍیِّبی
ّز سیز ثبسُ ،کبرآهذی آى را کنتز هیکٌذ .اس ایي رٍ در
هغبلؼِ حبضز ،خْت رفغ کبعتیّبی هَخَد ،ؽزط
تقَیزعبسی راثغِ ( ):ثْجَد یبفتِ ٍ ؽزط تقَیزعبسی
خذیذی ارائِ ؽذُ اعت .در ؽزط تقَیزعبسی خذیذ ثِ ّز
کذام اس ساٍیِّبی ثبستبة ثِ ًغجت هیشاى ثشرگتز ؽذى آًْب
ٍ در ًتیدِ افشایؼ تَلیذ ًَفِ در آًْب ،یک ٍسى یکتب در

لبلت تبثغ ٍسًی )   ( iراثغِ (<) اختقبؿ دادُ ؽذُ
اعت.

I(x )  

(<)

0

t max

if 0    60 


1
w( )   n
) cos (



I(x )  

0

1
,
90  i 1
i  1, 2,........, 36

m 1
and

where

) (i )  cos m (i

0  60

i  i 1  1



ثزخالف تبثغ ٍسًی راثغِ (;) ،در تبثغ ٍسًی راثغِ (<)،
رًٍذ کبٌّذگی ًَفِ اس یک تبثغ پلِای ثِ یک حبلت پیَعتِ
تغییز یبفتِ اعت ٍ در آى ضوي حفؼ اعالػبت هفیذ هزثَط
ساٍیِّبی ثبستبة  ?9-<9درخًَِ ،فِّبی فزکبًظ پبییي ثِ
فَرت هٌغمیتزی دچبر کبٌّذگی ؽذُاًذ .رًٍذ کبٌّذگی
ثز حغت سٍایِ ثبستبة ثزای دٍ تبثغ ٍسًی ) ٍ w(

کِ در راثغِ (Rd ( x, t ) ، S u ( x, t ) ، S d ( x, t ) ،)9
ٍ )  Ru ( x, tثِ تزتیت هَلفِّبی هیذاىهَج پبییيرًٍذُ ٍ
ثبالرًٍذُ خذاعبسی ؽذُ چؾوِ ٍ گیزًذُS 2 ( x, t ) ،
ػجبرت ًزهبلکٌٌذُ چؾوِ ٍ  ساٍیِ ثبستبة اعت کِ همذار
آى ًقف ساٍیِ ثبستبة ثیي هَج تبثؾی ٍ ثبستبة ؽذُ اعت.

)   ( iدر ؽکل ً 8ؾبى دادُ ؽذُ اعت.

>:
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ضکل :2هقدار تاتع ٍسًی استفادُ ضدُ در ضزط تصَیزساسی تزای ساٍیِّای تاستاب  66تا  06درجِ

-4

ًَفِّبی فزکبًظ پبییي ،ثخؼّبی افلی هٌبعك دیبپیز
ًوکی ٍ عبختبرّبی اعزاف را پَؽؼ دادُ اعت ٍ ایي ثِ
ّوجغتگی ػزضی هیذاىّبی هَج در ًمبط غیز ثبستبثی ثز
هیگزدد کِ ؽزط تقَیزعبسی راثغِ ( ،)8لبدر ثِ تؾخیـ
آًْب اس ّوجغتگی ػزضی در ًمبط ثبستبثی ًیغت.
ثب تَخِ آًکِ ؽوبر سیبدی اس ّوجغتگیّبی ػزضی در
ًمبط ثبستبثی ٌّگبهی رخ هیدّذ کِ خْت هیذاى هَج
چؾوِ ٍ گیزًذُ در آًْب ػکظ یکذیگز اعت ،ثٌبثزایي اًتظبر
هیرٍد کِ اعتفبدُ اس ؽزط تقَیزعبسی ثز اعبط هَلفِّبی
ثبالرًٍذُ ٍ پبییيرًٍذُ هیذاى هَج ثِ کبّؼ ًَفِّبی
فزکبًظ پبییي کوک کٌذ .اس ایي رٍ ًتبیح رٍػ  RTMدر
لبلت اعتفبدُ اس ؽزط تقَیزعبسی راثغِ ( ٍ )9ثز اعبط
هَلفِّبی ثبالرًٍذُ ٍ پبییيرًٍذُ هیذاى هَج خذا در ؽکل
-:ة ًؾبى دادُ ؽذُ اعت .ایي ؽزط حبکی اس کبّؼ لبثل
تَخِ ًَفِّبی فزکبًظ پبییي ثِ ًغجت ؽکل -:الف دارد،
اهب ثخؾی اس ًَفِّب در تقَیز ثِ ٍیضُ در اػوبق کن،
ّوچٌبى هؾبّذُ ؽذُ ٍ در لغوتّبی دیگز تقَیز ًیش
عبختبرّب ثِ ػلت حضَر ًَفِّب ثِ ٍضَح تقَیز ًؾذُاًذ.
ثب تَخِ ثِ کبعتیّبی ػٌَاى ؽذُ در تقَیزّبی
ؽکلّبی -:الف ٍ -:ة ،ثزای حذف ثیؾیٌِ ًَفِّب ٍ
ّوچٌیي ثْجَد کیفیت تقَیز هْبخزتیبفتِ ،رٍػ RTM
ثب اعتفبدُ اس ؽزط تقَیزعبسی ثْجَد یبفتِ راثغِ ( ،):اخزا
ٍ تقَیز هْبخزتیبفتِ ًْبیی در ؽکل ;-الف ًؾبى دادُ
ؽذُ اعت .اعتفبدُ اس تبثغ ٍسًی )  w(در راثغِ (;) ثبػث
ؽذُ اعت تب ضوي رفغ کبعتیّبی ؽزط تقَیزعبسی راثغِ
( )9در کبّؼ ًَفِّب ،اس اعالػبت هفیذ هزثَط ثِ ساٍیِّبی
ثبستبة  ?9-<9درخِ ًیش در تَلیذ تقَیز ًْبیی اعتفبدُ

آًاليش عددی
ثزای همبیغِ ًتبیح رٍػ  ،RTMؽزط تقَیزعبسی ثب

اعتفبدُ اس دٍ تبثغ ٍسًی )   ( i ) ٍ w(ثز رٍی هذل
 Picrocolاخزا ؽذُ اعت .هذل هقٌَػی ( Picrocolؽکل
 )9یک هذل هقٌَػی اعت کِ در اًغتیتَ ًفت فزاًغِ
;8
عزاحی ؽذُ اعت .ایي هذل هتؾکل اس یک دیبپیز ًوکی
اعت کِ یکغزی الیِّبی افمی را ؽکبفتِ ٍ ثبػث
چیيخَردگی ٍ حزکت رٍ ثِ ثبالی آًْب ؽذُ تب خبیی کِ در
لغوت ثبالیی ثبػث ؽکغتگی ایي الیِّب ؽذُ اعت.
دادُّبی هقٌَػی ثب اعتفبدُ اس یک هَخک ریکز ثب فزکبًظ
;ّ 8زتش ٍ ثیؾیٌِ فزکبًظ ّ ;9زتش تَلیذ ؽذُاًذ .در
<8
عبخت ایي هذل اس یک پزٍفیل لزسُای یک عَ گغتزػ
ثِ عَل چْبر کیلَهتز ؽبهل  899گیزًذُ اعتفبدُ ؽذُ ٍ
تؼذاد کل  >9چؾوِ ثب چیٌؼ 89ثب فَافل چؾوِ 899
هتز ٍ فَافل گیزًذُ  89هتز در آى اعتفبدُ ؽذُ اعت.

ضکل :3تغييزات سزعت در هدل Picrocol

تقَیز هْبخزت یبفتِ رٍػ  RTMثب اعتفبدُ اس ؽزط
تقَیزعبسی عٌتی راثغِ ( ،)8در ؽکل -:الف ًؾبى دادُ
ؽذُ اعتّ .وبى عَر کِ در ایي ؽکل هؾَْد اعت،
;>
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مرادپوری

رًگ) .در عوت راعت عبختبر گفتِ ؽذُ ًیش لغوتّبیی اس
عبختبر پزؽیت دیگزی اس هذل عزػت تقَیز ؽذُ اعت کِ
در ؽکل ;-الف اثزی اس آى ٍخَد ًذارد (هؾخـ ؽذُ ثب
پیکبى سرد رًگ).

ؽَد .ثب ایي حبل ّوبى عَر کِ لجالً ًیش اؽبرُ ؽذ ،در ؽزط
تقَیزعبسی راثغِ ( ،):ثِ ّز یک اس سیز ثبسُّبی تؼزیف
ؽذُ ٍ ?9->8 ٍ >9-=8 ،=9-<8سى یکغبًی اختقبؿ
دادُ ؽذُ اعت کِ ثب تَخِ ثِ راثغِ هغتمین افزایؼ تَلیذ
ًَفِ ثب ساٍیِ ثبستبة ،کبرایی ایي ؽزط تقَیزعبسی را کنتز
هیکٌذ .اس ایي رٍ ثزای رفغ ایي هؾکل ،تبثغ ٍسًی خذیذ
) (  ( iراثغِ <) خبیگشیي تبثغ )  w(گزدیذ کِ در
هَرد ثزتزیّبی آى در ثخؼ هؼزفی تَاثغ ٍسًی تَضیح
دادُ ؽذ.

ضکلً :5تایج رٍش  .RTMتا استفادُ اس ضزط تصَیزساسی
راتطِ (( ،)4ب) تا استفادُ اس ضزط تصَیزساسی راتطِ ()6

ً -5تيجِگيزی
ثب تَخِ حل دٍ عزفِ (کبهل) هؼبدلِ هَج فَتی در
رٍػ هْبخزت سهبًی هؼکَط ( ،)RTMایي هؼبدلِ ،اًتؾبر
هَج در ّوِ خْتّب را ؽجیِعبسی هیکٌذ ،در ًتیدِ
هحذٍدیتّبی ساٍیِای را ثزعزف ًوَدُ ٍ اهَاج هٌؾَری ٍ
ٍارٍى ؽذُ را ًیش تقَیز هیکٌذ .ثِ ّویي دلیل در هٌبعك
سهیيؽٌبختی پیچیذُ ،رٍػ  RTMثِ ػٌَاى الگَریتن
افلی تقَیزعبسی ًغجت ثِ عبیز الگَریتنّبی تقَیزعبسی
ثغیبر هَرد تَخِ اعت .اس عزفی ثب ٍخَد ّوِ هشیتّبی
رٍػ ًَ ،RTMفِّبی فزکبًظ پبییي (ثِ ٍیضُ در ساٍیِّبی
ثبستبة ثشرگتز اس  <9درخِ) در ایي رٍػ اس ؽبخقِّب ٍ
چبلؼّبی ػوذُ ایي رٍػ ثِ ؽوبر هیرٍد کِ ثِ ؽزط
تقَیزعبسی هَرد اعتفبدُ در ایي رٍػ ثز هیگزدد .لذا در
ایي همبلِ ؽزط تقَیزعبسی خذیذی ارائِ ؽذُ اعت کِ
ًَفِّبی فزکبًظ پبییي تَلیذ ؽذُ در داهٌِ ساٍیِای  <9تب
 ?9درخِ را ثِ هیشاى لبثل تَخْی کبّؼ دادُ ٍ ّوچٌیي

ضکل ً :4تایج رٍش ( .RTMالف) تا استفادُ اس ضزط
تصَیزساسی سٌتی راتطِ (( ،)2ب) تا استفادُ اس ضزط
تصَیزساسی راتطِ ( )3تز اساس هَلفِّای تاالسًٍدُ ٍ پایيي
رًٍدُ هيداى هَج

تقَیز هْبخزتیبفتِ ثب اعتفبدُ اس ؽزط تقَیزعبسی
خذیذ ارائِ ؽذُ در راثغِ (<) ،در ؽکل ;-ة ًؾبى دادُ
ؽذُ اعت .ثب همبیغِ دٍ تقَیز ؽکل ;-الف ٍ ؽکل ;-ة،
ثْجَد حبفل ؽذُ در کیفیت تقَیزؽذى عبختبرّبی
هَخَد در ّز دٍ تقَیز ثِ ٍضَح لبثل هؾبّذُ اعت (کبدر
لزهش رًگ)ّ .وچٌیي در تقَیز ؽکل ;-ة ،در فبفِ ; تب =
کیلَهتز ٍ در ػوك  8تب  9کیلَهتز ،یک عبختبر پزؽیت کِ
در هذل عزػت ًیش دیذُ هیؽَد ،ثِ خَثی تقَیز ؽذُ
اعت .در حبلی کِ ایي عبختبر در ؽکل ;-الف ثِ فَرت
ثغیبر ضؼیفی دیذُ هیؽَد (هؾخـ ؽذُ ثب پیکبى لزهش

<>
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condition for reverse-time migration using waveﬁeld
decomposition. Geophysics, 76, S29–S39.

 ایي اهز ثب در.اعالػبت هفیذ هَخَد را ًیش حفؼ خَاّذ کزد
ًظز گزفتي راثغِ هغتمین ثیي افشایؼ تَلیذ ًَفِ ثب افشایؼ
،ِ ثِ گًَِای کِ ثزای ّز ساٍی.ساٍیِ ثبستبة اًدبم ؽذُ اعت
ٍسى یکتبیی در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت تب کبّؼ ًَفِ ٍ حفؼ
 در.اعالػبت هفیذ ثِ رٍػ ٍالغ گزایبًِتزی اًدبم ؽَد
RTM  ًتبیح رٍػ،ًْبیت ثب اعتفبدُ اس یک هذل هقٌَػی
RTM ثز اعبط ؽزط تقَیزعبسی ارائِ ؽذُ ثب ًتبیح رٍػ
 ؽزط تقَیزعبسی ثز،ثز هجٌبی ؽزط تقَیزعبسی عٌتی
اعبط هَلفِّبی ثبالرًٍذُ ٍ پبییيرًٍذُ هیذاى هَج ٍ یک
.ؽزط تقَیزعبسی هؾبثِ آسهبیؼ ٍ همبیغِ ؽذُ اعت
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