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ؿْٮي٥
ایي هقالَ تَ هذل عاصی اًتؾاس هْج دس هحیط آکْعتیک دّ تعذی دس حیطَ
فشکاًظ هی پشداصد  .دس ایي هطالعَ سّػ اجضاء طیفی کَ یک سّػ ًْیي حل
عذدی تشای تَ دعت آّسدى سد لشصٍ دس یک هذل صهی ى ؽٌاعی دلخْاٍ اعت،
هْسد تشسعی قشاس هی گ یسد .دس ایي سّػ ،اص هعادلَ اًتگشالی هْج دس
یک هحیط ؽثکَ تٌذی ؽذٍ کَ هی تْاى دس آى تَ عادگی ؽشّط عطح آصاد،
تّپْگسافی ّ ؽشایط هشصی سا اعوال ًوْد ،اعتفادٍ هی ؽْد  .گغغتَ عاصی
هعادالت اًتگشالی دس ُش الواى تا تَ کاسگیشی سّ ػ دسّى یاتی الگشاًژ
هشتثَ تاال ّ اًتگشال گیشی ًیض اص سّػ اًتگشال گیشی گاّط -لْتاتْ-
لژاًذس صْست هی گیشد  .بٍ کاسگیشی ایي دّ سّػ عثة قطشی ؽذى هاتشیظ
جشم هی ؽْد کَ ایي اهش تاعث عادٍ عاصی تغیاس الگْستین هحاعثات هی
دس ًظش گشفتي
گشدد .دس ایي هقالَ  ،هذل عاصی دس حیطَ فشکاًظ تا
تْپْگشافی عطحی دس هذل صهیي ؽٌاعی اًجام ؽذٍ اعت ُ .وچٌیي اص ؽشط
هشصی جارب هشتثَ دّم تَ هٌظْس جزب اهْاج تاستاب ؽذٍ اص کشاى ُای
هذل ،اعتفادٍ ؽذٍ اعت.

ىَّب َٙ ، ٔ١ا٫ط  ٫َُٝػب ًة َٝسج٦

كٮغ ٦ا٤ٝاع ،اػِاء عٮي،٬
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Abstract
We studied the spectral element method (SEM) which provides an innovative numerical
approach to the calculation of synthetic seismograms in 2D geological models. This approach is
based on weak formulation of the equation of motion of continuum media, and solves the
equation on a mesh of elements which is well suited for applying free surface boundary
conditions and considering topography at the surface. The discretization on the elements is
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accomplished by using high-degree Lagrange interpolation, and integration over an element is
accomplished based upon the Gauss-Labatto-Legendre integration rule which leads to a
diagonal mass matrix, which greatly simplifies the algorithm.
This study deals with wave propagation modeling in a 2D acoustic heterogeneous media, using
the second-order approximation of acoustic wave equation in the frequency-domain. To avoid
spurious reflections from the model boundaries, second-order absorbing boundary condition
(ABC) is implemented.

Keywords: Seismic wave propagation modeling, spectral element method, frequency-domain,
second order absorbing boundary condition, topography

هقذهِ
ٝيٕٗبُ ٫ا١شٚبٍ ا٤ٝاع  ٥َُٙا ٫ىٍ ٝلي٣ىٕ٣ ٥ٮق ٬اُ ّبٍثَى٧ب٢ٙ ٥َُٙ ٫بٕ ٬اّشٚبىٝ ٦ُِٙٙ ٣ ٬يٮي إز  .ث٢ٝ ٦ؾٍ٤
ٝيٕٗبُ١ ،٫وٖشٮٕ ٠ب ٛك٘ ٝقبى٤ٝ ٦ٙع ّٖٚب ٟإز ٜ٨ٝ .سَ٭٧ ٗ٣ٍ ٠ب ٫فيى ٫ثَاٖٖٕ ٫شٕ ٦بُْٝ ٫بٝ ٬١قبىالر
٤ٝع فجبٍر ا١ي اُ  ٗ٣ٍ :سيبض٘ ٝلي٣ى ،اػِاء ٝلي٣ى ،اػِاء عٮي . ٬ىٍ ثٮ ٠ا٭٧ ٗ٣ٍ ٠ب ٗ٣ٍ ،سيبض٘ ٝش٢ب ٬٧ث ٦عٍ٤
ٕ٣ٮـ سَٖ١ ٫جز ثٕ ٦ب٭َ ٍ٧ ٗ٣ب ثَاٝ ٫يٗ ٕبُ ٫ا١شٚبٍ ا٤ٝاع ٍ٤ٝى إشيبىٍَ ٥اٍ َٕىش ٦إز (ىٮـَ.)2011 ،
ٍ ٗ٣اػِاء ٝلي٣ى ث ٦ع٤ٝ ٍ٤ىَٮز آٝٮِ ٫ىٍ ٝغبٙق ٦ا١شٚبٍ ا٤ٝاع سٕ٤ظ ثبٍ٤ٝ )1998( ٣ى إشيبىٍَ ٥اٍ َٕىز  .ا٭٠
ٍ ٗ٣ىٍ ٤ٝاػ ٦٨ثب ٧َُٝب ٫دٮـٮي ٥ا١قغبه دٌ٭َ ٫ثبال٭ ٬ىاٍى ٬ٙ٣ ،ىٍ َٝبث٘ ،كؼٝ ٜلبٕجب س ٬ثبال٭ٍ ٬ا ٙب٬ٝ ٘ٝ
٤ٙى٧ٍ .ٮبىش ٦ّ ٬ىٍ ا٭َٝ ٠بٍ٤ٝ ٦ٙى ثٍٍََٕ ٬اٍ َٕىش ٦إز ٗ٣ٍ ،اػِاء عٮي ٬إز ّ ٦سَّٮج ٬اُ كؼٝ ٜلبٕجبر
دب٭ٮ ٗ٣ٍ ٠سيبض٘ ٝش٢ب ٣ ٬٧ىٍز  ٣ا١قغبه دٌ٭َ ٫ثبال ٗ٣ٍ ٫اػِاء ٝلي٣ى إز َٙ .ط ٕ ٫َُٝغق آُاى ،س٤دَٕ٤اى٣ ٬
ا٤ٝاع ٕغل ٬ىٍ ا٭ ٗ٣ٍ ٠ث ٦إٓبٍ ٬١بث٘ دٮبىٕ ٥بُ ٬ٝ ٫ثبٙي .
ث ٦ىٙٮ٘ ْٚٝالر ٤ٝػ٤ى ىٍ ك٘ ٝقبى٤ٝ ٦ٙع ىٍ كٮغُٝ ٦ب ٟاُ ػ ٦ٚٞا١شٚبٍ هغب ٫فيى١ ٣ ٫بدب٭ياٍ ٬ٝ ،٫س٤ا ٟثب
إشيبى ٥اُ سجي٭٘ ىٍ٤٭ٝ ،٦قبىٍ ٦ٙا ىٍ كٮغ ٦ىَّب ٔ١ك٘ ٤ٞ١ى  .ىٍ ا٭َٝ ٠ب ،٦ٙث ٦ثٍَٕ ٗ٣ٍ ٬اػِاء عٮي ٬ىٍ ٝيٗ
ٕبُ ٫ا١شٚبٍ ا٤ٝاع إّٓ٤شٮِ ىٍ كٮغ ٦ىَّب ٔ١ثَٞ٧ ٦ا ٥افٞبٗ س٤دَٕ٤اى ٬دَىاهشَٙ ٣ ٦ط ػبًة َٝسج ٦ى ٛ٣ث٢ٝ ٦ؾٍ٤
ػٌة ثبُسبة ٧ب ٫ا٭ؼبى ٙي ٥اُ َّا٧ ٟبٝ ٫يٗ ثّ ٦بٍ َٕىش٤ٙ ٬ٝ ٦ى .
2

روش تحميك

در تمامی روش ها بعد از گسسته سازی مکانی معادالت ،يک دستگاه معادله ديفرانسيلی مرتبه دوم زمانی به دست می آيد که پس از
حل آن ميدان جابجايی حاصل می شود .معادله مرتبه دوم زمانی به صورت زير بيان می شود:

Mu  Au  Ku  f

()1

 K ، Mو  Aبه ترتيب ماتريس جرم ،سختی و ميرايی و  fبردار نيروی خارجی وارد بر گره های مدل است  U .بردار
مجهوالت يا همان جابجايی در هر گره است  .در صورتی که محيط مدل سازی به  mالمان تمسيم شود ،فرم انتگرالی معادله موج
آکوستيک به صورت زير بيان می شود (مارفورت: )1984 ،
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عبارت های موجود در اين رابطه به ترتيب عبارت اند از  :جرم ،سختی ،مرز و اثر منبع انرژی c .سرعت انتشار امواج در
محيط  ،چگالی محيط u ،ممدار پاسخ در محل گره ها n ،بردار عمود بر سطح المان  ،محدوده انتگرال گيری و  مرز
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محيط است .بعد از گسسته سازی انتگرال های اول و دوم در رابطه ( ،)2ماتريس جرم  M eو سختی  K eبه صورت زير به دست
می آيد:

 ( N )T ( N )d 

()3

c 2 (N xT N x  N zT N z )d 
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k



Me 

)4( K e 

 N x ، Nو  N zبه ترتيب تابع درون ياب يا تابع شکل المان و مشتمات جزئی آن می باشند  .در روش اجزاء طيفی از چند جمله
ای های الگرانژ به منظور درون يابی پاسخ استفاده می شود .مدل سازی در حيطه فرکانس با استفاده از تبديل فوريه صورت می
گيرد .برای اعمال شرايط مرزی ،جمله مربوط به مرز در معادله ( )2يعنی  u .nکه مشتك عمود بر مرز می باشد ،بايد محاسبه
شود .رابطه مربوط به شرط جاذب مرزی مرتبه دوم به سادگی در حيطه فرکانس و با استفاده از تبديل فوريه ،لابل اجرا است  .مشتك
عمود بر مرز برای باال و پايين مدل به صورت زير است (کلينتون و انکويست: )1977 ،
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فرکانس می باشد .بعد از جايگذاری ،دو ماتريس ميرايی و سختی  A ebو  K ebبرای المان  jام حاصل می

شود .برای مرزهای باال و پايين مدل داريم :
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 3مثال عددی و بحث
به منظور بررسی عملکرد شرط مرزی جاذب مرتبه دوم ،دو مدل سرعتی متفاوت دو بعدی مورد بررسی لرار می گيرد  .در هر دو
مدل سرعتی (شکل1و  ،)3چشمه که يک موجک ريکر با فرکانس مرکزی  40هرتز می باشد ،روی سطح و به ترتيب در مکا ن
 x=375mو  x=450 mلرار گرفته وگيرنده ها نيز روی سطح چيده شده اند  .برای تمريب پاسخ در هر المان ،از چند جمله ای
الگرانژ مرتبه پنج استفاده شده است  .در مرزهای مدل ،شرط مرزی م رتبه دوم اعمال شده است  .شکل ( )2و شکل ( )4نشان دهنده
ممطع چشمه مشترک حاصل از انتشار موج می باشد  .همان طور که مشخص است ،مرز اليه ها به خوبی مدل سازی شده و بازتاب
های اضافی از کران های مدل با کيفيت باال حذؾ شده اند  .شکل ( )4نمايانگر ممطع لرزه ای حاصل از مدل سرعتی شکل ( )3با در
نظر گرفتن توپوگرافی می باشد .در شکل ( )5انتشار موج شبيه سازی شده در مدل سرعتی شکل ( )3در زمان های مختلؾ نمايش
داده شده است.

 4نتيجهگيري
در اين مماله ،روش اجزاء طيفی که يک روش نوين حل عددی برای مدل سازی انتشار امواج است ،مورد بررسی لرار گرفت.
استفاده از اين روش شامل مزايای زيادی از جمله کاهش حجم محاسبات و امکان نسبت دادن متؽيرهای مدل به گره های هر المان به
دليل يکسان بودن نماط درون ياب و نماط انتگرال گيری است  .فرمول های مربوط به انتشار موج در دو بعد به روش اجزاء طيفی در
حيطه فرکانس ،در مدل سرعتی با در نظر گرفتن توپوگرافی سطحی مورد بررسی لرار گرفت  .به منظور کاهش بازتاب های کرانه
های مدل ،شرط جاذب مرتبه دوم استفاده شده است .
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شکل .2ممطع چشمه مشترک مدل سرعتی شکل 1

به همراه توپوگرافی

شکل .1مدل سرعتی اول

شکل .4ممطع چشمه مشترک به دست آمده از مدل سرعتی شکل .3مدل سرعتی
شکل ()3
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