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   چکیده
روش هاي برانبارش نقطه میانی مشترك و کوچ به مقطع دور افت صفر از روش هاي معمول در شیبه سازي مقطع دور 

در این روش ها با استفاده از اطالعات اضافی موجود در دسته داده هاي داراي هم پوشانی مقطع . دافت صفر می باشن
. را افزایش می دهنددور افت صفر  مقطع  صفر را شبیه سازي می نمایند و به این طریق نسبت سیگنال به نویزدور افت

به تخمین پاسخ لرزه اي نمی باشند و یا از تمام اما عملگر هاي برانبارش مربوط به این روش ها به شکل مناسبی قادر 
از این رو روشی به نام روش برانبارش . اطالعات اضافی موجود در دسته داده هاي داراي هم پوشانی استفاده نمی کنند

 هاي داراي هم پوشانی معرفی سطح بازتاب مشترك به منظور استفاده از تمام اطالعات اضافی موجود در دسته داده
، نه تنها مقطع در افت صفر با نسبت سیگنال به نویز )مستقل از مدل (مبتنی بر داده به صورت این روش. استشده 

باالتري را نسبت به روش هاي معمول شبیه سازي می کند، بلکه نشانگرهاي فرعی تولید شده به وسیله این روش نیز 
  . امروزه کاربردهاي فراوانی یافته اند

انبارش سطح بازتاب مشترك معرفی شده و برروي یک داده واقعی در شمال شرق ایران پیاده در این مقاله روش بر
این مقایسه توانایی روش . سازي شده و سپس نتایج حاصل با روش معمول برانبارش نقطه میانی مقایسه شده است
تري را نسبت به روش هاي برانبارش سطح بازتاب مشترك در تهیه مقطع دور افت صفر با نسبت سیگنال به نویز باال

  .معمول آشکار می سازد
  برانبارش، عملگر، سطح بازتاب مشترك، دور افت، نسبت سیگنال به نویز، نقطه میانی مشترك:  کلیديهاي واژه
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Abstract 
The common-midpoint and/or Pre-stack migration are common staking methods. They use the 
data redundancy in multi-coverage data set to simulate a zero offset section with higher signal to 
noise ratio. As these common methods just consider a common-midpoint gather, they do not use 
all data in multi-coverage data set for the stacking.   
The Common-Reflection-Surface stack method uses all data redundancy in multi-coverage data 
set in a fully data driven manner. In this way the stack section with higher signal to noise ratio 
will be obtained. The Common-Reflection-Surface stack method not only provides a well 
simulated zero-offset stack section with higher signal to noise ratio but also determines a certain 
parameters which are useful for a subsequent seismic processing as a byproduct.  
In this paper the Common-Reflection-Surface stack method has been introduced briefly and 
applied on a real data at the North-East of Iran. The result shows the capabilities of new 
introduced method to provide higher signal to noise ratio stack sections.  
Keywords: Stack, Operator, Common-Reflection-Surface, Offset, Signal to noise ratio, 
Common-midPoint 
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  مقدمه    1
به عنوان مثال روش . یر سطحی بنا شده اندبر اساس شکل خاصی از بازتابندة ز لرزه ايروش هاي معمول تصویر سازي 

شده که حوادث لرزه اي منشا گرفته از بازتابنده اي به شکل  بر این فرض بنا برون راند شیب-برانبارش برون راند نرمال
بر این فرض بنا شده است که بازتابندة زیر سطحی   می باشند و یا روش کوچ قبل از برانبارش(Isochron) ایزوکرون

هر دو روش فوق الذکر نمی توانند یک بازتابنده با انحناي دلخواه را به نحو .  سري نقاط پراش تشکیل شده استاز یک
مطلوبی آشکار سازي نمایند زیرا عملگرهاي مربوط به این روش ها به خوبی نمی توانند به صورت محلی بر بازتابندة 

کند که در آن  مشترك از شیوه اي کلی تر تبعیت میروش برانبارش سطح بازتاب. واقعی زیر سطحی منطبق گردند
به این ترتیب عملگر برانبارش سطح بازتاب مشترك . شودمکان، جهت و انحناي هر جز از بازتابنده در نظر گرفته می

 ;Müller, 1998; Müller et al., 1998; Jäger, 1999(اي بازتابندهاي زیر سطحی داردانطباق بسیار مطلوبی با پاسخ لرزه

Mann et al., 1999(.  براي یک مدل همگن، عملگر برانبارش سطح بازتاب مشترك در دسته داده هاي داراي
این پاسخ لرزه اي با . همپوشانی، منطبق بر پاسخ لرزه اي حاصل از قسمتی از یک بازتابندة دایره اي شکل می باشد

به . بارتند از محل ، جهت و انحناي بازتابندة دایره اي شکلاین متغیر ها ع. استفاده از سه متغیر قابل تعریف می باشد
این ترتیب عملگر برانبارش سطح بازتاب مشترك قادر است پاسخ لرزه اي حاصل از بازتابنده را به نحوه مطلوب تري 

یرند همچنین روش هاي پیشین در برانبارش داده ها فقط یک گروه نقطه میانی مشترك را در نظر می گ. تعیین نماید
و این در حالی است که روش برانبارش سطح بازتاب مشترك چندین نقطه میانی مشترك را در نظر گرفته و از این 

 . طریق حین برانبارش می تواند مقطع دور افت صفر با نسبت سیگنال به نویز باالتري را ایجاد نماید
 
      روش تحقیق2

پاسخ بازتاب جنبشی براي یک بخش کوچک از یک بازتابنده با ، تخمین سطح بازتاب مشتركایده ابتدایی در روش 
براي یک  1هاي مذکور در شکل جبهه موج.  فرضی استجبهه موجشیب، انحناء و جهت یافتگی دلخواه، به کمک دو 

 بر روي الیه Rجبهه موجی که از قرار دادن یک نقطه انفجاري فرضی . اندشدهایی همگن، نشان دادهمدل سه الیه
در . شود نامیده میNIP)(کند، جبهه عمود در نقطه ورود ایجاد شده و به سمت باال حرکت می)  الف1شکل (زتابنده با

شود و موجی که تشکیل  ب نشان داده شده است، یک سطح انفجاري در نظر گرفته می1آزمایش دیگر که در شکل 
به عبارت دیگر اگر جبهه موج را .  سطح بازتابنده استگردد به نام موج نرمال بوده و داراي شعاع انحنایی برابرمی

تشکیل شده از پرتوهایی که بر جبهه عمود هستند در نظر بگیریم، در آن صورت تمام این پرتوها بر سطح بازتابنده نیز 
  . گویند (N) این موج را موج عمود  و به همین دلیلعمود خواهند بود

  
موج )  قرار دارد تولید شده و در بRایی که بر روي بازتابنده در  توسط چشمه موج نقطهNIPموج ) هاي فرضی که در الفآزمایش. 1 شکل

هاي سبز و اند که به ترتیب توسط دایرههاي موج با رنگ آبی نشان داده شدهدر هر دو شکل جبهه. شودعمود توسط سطح انفجاري ایجاد می
 .Mann et al). شود ساطع میRمرکزي نیز در هر دو شکل با رنگ آبی پر رنگ از نقطه پرتوي . شوندقرمز در سطح زمین اندازه گیري می

1999).  
 RNIPهاي شود که به عنوان مثال تخمین شعاعایی تخمین زده می در سطح، شعاع هر دو موج توسط دایرهx0در نقطه 

ها و انحناي آنها به عنوان مسیر حرکت جبهه موج. اند با دایره قرمز رنگ نشان داده شدهRNبا دایره سبز رنگ و 
براي شبیه سازي مقطع دوبعدي دورافت صفر، سه پارامتر یا نشانگرهاي . شوندپارامترهاي عملگر برانبارش قلمداد می

بنابراین با جهت یافتگی بازتابنده در  پرتوي مرکزي است و خروجیکی مربوط به زاویه . جنبشی میدان موج نیاز است
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 .وعی به عمق بازتابنده مرتبط است نیز به نRNIP.  نیز به انحناي سطح بازتابنده بستگی داردRNارتباط است و دیگري 
 ,.Höcht et al(براساس این دو جبهه موج فرضی تقریب توان دوم زمان گذر موج را می توان به دو طریق پارامتري 

 بدست آورد و به صورت زیر بیان (Schleicher et al., 1993; Tygel et al., 1997)تئوري پرتوي موازي محورو یا ) 1999
  : نمود

)1(       
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 می باشد V0تنها پارامتر مورد نیاز .  نقطه میانی بین منبع مولد موج و گیرنده می باشدXm نیم درو افت، hدر این رابطه 
 پارامتر هاي )t0, x0( براي هر نمونه از مقطع درو افت صفر یعنی . در نظر گرفته می شود2000 تا 1500برابر که معموال 

بدست آورده (Coherency Analysis)  و شعاع انحناي این دو موج از طریق آنالیز همدوسیRNIP و RNزوایه خروج امواج 
 .(Taner and Koehler, 1969)می شود

  
  سطح بازتاب مشترك  پیاده سازي روش 3

می باشد که   گروه هم انفجار479داده هاي مورد استفاده در این مقاله در شمال شرق ایران برداشت شده اند و شامل 
 2برابر   متر، فاصله نمونه برداري ها34 عدد با فاصله 96 متر، تعداد ژئوفون ها در هر برداشت تا 70فاصله انفجارها 

پیاده روش .  متر می باشد3457 متر تا 140 عدد و بازه دور افت از 1875در هر لرزه نگاشت میلی ثانیه، تعداد نمونه 
 در آن مشکل تداخل شیب ها می باشد که بهینه شده  سطح بازتاب مشتركبرانبارششده بر روي این داده ها، روش 

به منظور . ر را نشان می دهد مقطع برانبارش شده حاصل از روش فوق الذک2شکل . (Mann, 2000)مرتفع گردیده است
نشان دادن توانایی روش برانبارش سطح بازتاب مشترك روش معمول برانبارش نقطه میانی مشترك نیر بر روي داده ها 

 2همانطور که مشاهده می شود نسبت سیگنال به نویز در شکل .  نشان داده شده است3پیاده سازي شده و در شکل 
 پیوستگی بسیاري از حوادث 2همچین در شکل . اري از حوادث لرزه اي آشکار شده اندبسیار باال تر می باشد و بسی

  .حفظ شده اند

  
  مقطع برانبارش شده حاصل از روش سطح بازتاب مشترك. 2 شکل
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  مقطع برانبارش شده حاصل از روش معمول نقطه میانی مشترك. 3 شکل

   نتیجه گیري    3
این روش محل، . ی جامع تر نسبت به روش هاي معمول برانبارش می باشدروش برانبارش سطح بازتاب مشترك روش
به این ترتیب عملگر برانبارش این روش نه تنها انطباق بیشتري با حوادث . انحنا و جهت بازتابنده را در نظر می گیرد

استفاده قرار داده و از این لرزه اي دارد بلکه گروه هاي نقطه میانی مشترك مجارو هر نمونه را به منظور برانبارش مورد 
  .طریق مقطع دور افت صفر با نسبت سیگنال به نویز باالتري را نسبت به روش هاي معمول برانبارش فراهم می آورد

در این مقاله روش برانبارش سطح بازتاب مشترك معرفی شده و سپس بر روي یک سري داده واقعی در شمال شرق 
ایسه نتایج حاصل از روش برانبارش سطح بازتاب مشترك و روش معمول برانبارش با مق. ایران پیاده سازي شده است

نقطه میانی مشترك توانایی هاي این روش در شبیه سازي مقطع دور افت صفر با نسبت سیگنال به نویز باالتر آشکار 
 .گردیده است

  
  تقدیر و تشکر

 اجازه استفاده از کدهاي مربوط به روش سطح  کهWave Inversion Technology (WIT)بدین وسیله از کنسرسیوم 
بازتاب مشترك را صادر نمودند، دکتر پیروز، دکتر مان و پروفسور هوبرال به خاطر راهنمایی هایشان تقدیر و تشکر می 

 .گردد
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