
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 37-34صفحه – 1394 اردیبهشت 23، اکتشافی نفت ژئوفیزیک سمینارن میدومجموعه مقاالت 

 

  ي مرتبه کاهیده براي مهاجرت زمان معکوسساز مدلاستفاده از روش 
  

 5امین رحیمی دلخانی، 4 دهقانی فیروزآبادياهللا روح، 3 شمالینیظاهرحس، 3و2 عبدالرحیم جواهریان،1هادي مهدوي بصیر

 
  basir.m@aut.ac.irدانشجوي دکتري دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  1

 javaherian@aut.ac.irمهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  دانشکده 2
 shomali@ut.ac.ir موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، 3

 firouzabadi@sharif.eduدانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف،  4
  aminrahimi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آموخته دانش 5

 

  چکیده
در . ي و اکتشاف منابع هیدروکربوري برخوردار استا لرزهي ها دادهي در پردازش ا ژهیوي از اهمیت ا لرزهاجرت عمقی مقاطع مه

ي، روش مهاجرت زمان معکوس به دلیل توانایی در پردازش و مهاجرت ا لرزهي موجود براي مهاجرت عمقی مقاطع ها روشمیان 
ي مهم روش مهاجرت زمان معکوس، حجم ها چالشیکی از .  استقرارگرفته موردتوجهر ی پیچیده، بسیاشناس نیزمیی با ها طیمح

ي مرتبه کاهیده ساز مدلدر این تحقیق، روش .  که کاربرد آن را با محدودیت همراه کرده استاستمحاسبات بسیار زیاد آن 
 براي مهاجرت SEG/EAGEدل سرعتی در این مقاله قسمتی از م.  استقرارگرفتهی موردبررس کاهش حجم محاسبات منظور به

 با تواند یمي مرتبه کاهیده ساز مدل که استفاده از روش دهد یمنتایج این مطالعه نشان .  قرار استمورداستفادهزمان معکوس 
  .، حجم محاسبات را به میزان زیادي کاهش دهدها دادهحفظ کیفیت 

  
هیده، مهاجرت عمقی پیش از برانبارش، تصویرسازي ي مرتبه کاساز مدلمهاجرت زمان معکوس، :  کلیديهاي واژه
  يا لرزهي ها داده
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Abstract 
Depth migration of seismic data is very important in seismic processing and exploration of 
hydrocarbon resources. Among existence methods for depth migration, reverse time migration 
has ability to handle geologically complex environment successfully. Main challenge of the 
reverse time migration is its expensive computational requirement. In this research, reduced 
order modeling is used to reduce the computation cost. In this paper, some part of SEG/EAGE 
velocity model is used for the reverse time migration. The results show that the reduced order 
modeling can reduce the computational cost while preserve the quality. 
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  مقدمه    1
.  دارديا ژهی وتی اهمي حفارسکی و کاهش ريدروکربوری در اکتشاف منابع ه،یشده عمق  مهاجرت دادهيا  مقاطع لرزههیته

معکوس که ازلحاظ ان زمجز روش مهاجرت   بهانی منیدر ا.  از برانبارش وجود داردشی پعمقی مهاجرت ي برای مختلفيها روش
 در تی به محدودتوان ی مها تی محدودنیازجمله ا.  هستندییها تی محدوديها دارا  روشهی ندارد، بقی خاصتی محدودينظر
روش مهاجرت زمان .  اشاره کردادی زبی شيها هی با الییها طی محاو ی هستند دی سرعت شدیب جانراتیی تغي که داراییها طیمح

 و ها طی از محياری در بسلی دلنی و به همکند یله موج دوطرفه از حل کامل معادله موج استفاده م معاد  روشایمعکوس 
 سرعت، امواج ی جانبراتیی تغاد،ی زيها بی شتواند ی روش منیا. شود ی برتر شناخته ميرسازی تصوتمی الگوردهیچی پيساختارها

  . فراهم آوردنی زمری از زیناسب مری چندگانه را مهاجرت داده و تصويدهای زمان رسی وبرگشت
 روش به نی اشود ی آن است که باعث مي باالاری روش مهاجرت زمان معکوس حجم محاسبات بسی اصليها تی از محدودیک    ی

 و ویل . دادندشنهادی کاهش حجم محاسبات پي براییها  روشنی از محققیبرخ.  باشدازی باقدرت باال نییها حافظه باال و پردازنده
 مهاجرت زمان معکوس ي را برایکیاستفاده از روش تفاضل محدود با مرتبه باال و استفاده از واحد پردازنده گراف) 2010(کاران هم

 مهاجرت زمان یی بهبود کاراي برایک روش جدید تفاضل محدوداستفاده از ) 2011(تسمر  .ند دادشنهادی برانبارش پشیپ
مهدوي بصیر .  دادندشنهادی منظور پنی اي را برايا  از روش چشمه صفحهتفادهاس) 2013( و شوستر يدا.  دادشنهادیپرا معکوس 

  . کاهش حجم محاسبات بررسی کردندمنظور بهي را ساز مدلکاهش زمان ) 1393(و همکاران 
یا  کاهیده  مرتبهيساز  شده است، روش مدلشنهادی موج پدانی ميساز  محاسبات مدلنهی کاهش هزي که براییها  از راهیک    ی

 ستمی سکی را در ي درجه آزادزانی که مردیگ یها را در برم  از روشيا  مرتبه کاهیده مجموعهيساز مدل.  استکاهش مرتبه مدل
 اری بسستمی سکی با ابعاد بزرگ به کینامی دستمی سکی لی تبدي مرتبه کاهیده برايساز مدل. دهد ی کاهش ماسیمق بزرگ

 کی مکانک،ی در مباحث الکترونيزیآم تیطور موفق ها به  روشنی از ایبرخ. کند یعامد استفاده م متيها هیتر آن، از پا کوچک
 موج در دانی ميساز  مدلي اما در مقابل، برا.اند شده  متخلخل به کار گرفتهطی در محالی سانی جر و مخابرات، کنترلاالت،یس
 از معدود کارهایی که در این زمینه انجام شده است .نگرفته استها صورت   روشنی در استفاده از ایتوجه  زمان کار قابلطهیح
ي دقیق انتشار موج ساز هیشباشاره کرد که بر اساس محاسبه مقادیر تجزیه منفرد حاصل از ) 2008(پریرا و کائلین  به کار توان یم

اي طبیعی مدل است ارائه و بررسی  که بر اساس مقادیر بسامده مرتبه کاهیدهيساز مدلدر مطالعه حاضر، یک روش جدید . است
 .شده است

 
 
 
  تئوري    2

  :نشان داد) 1( با رابطه توان یمي را دوبعدمعادله موج صوتی اسکالر 

)1(  
2 2 2

2
2 2 2 ,u u uc F

t x y
   

      
 

 المان هایی مانند توان با روش این رابطه را می.  نیروي خارجی استF سرعت انتشار موج طولی در محیط و c جابجایی و uکه 
ي میرایی و نیروي ها عبارتنظر کردن از  سازي مکانی این رابطه و با صرف پس از گسسته. سازي مکانی کرد محدود گسسته

  ):2008پریرا و کائلین، (شود خارجی، رابطه زیر حاصل می
)2(  0,u u M K    

 :با تبدیل فوریه از این معادله خواهیم داشت. شود یمماتریس سختی نامیده  K ماتریس جرم و Mکه 
)3(  2- 0,    K M  

 ؛ صفر باشداین مسئله زمانی جواب غیر صفر خواهد داشت که دترمینان ماتریس ضرایب. این معادله، یک مسئله مقادیر ویژه است
  :شود بنابراین مسئله به حل معادله زیر تبدیل می

)4(    - 0, K M  
) i( یک پاسخ )3(، رابطه )i( از مقادیر ویژه هرکدامگویند که به ازاي ) (هاي این معادله را مقادیر ویژه ماتریس  یشهرکه 

 بردارهاي ویژه در که یدرصورت. یا مودهاي طبیعی سیستم دینامیکی گویند ها را بردارهاي ویژه ماتریس این پاسخ. خواهد داشت
  :یعنی ؛)2008(پریرا و کائلین (ین ماتریس داراي خاصیت تعامد است ا. یک ماتریس قرار گیرند به آن، ماتریس طیفی گویند
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)5(   T
n m Φ KΦ و  T

n m Φ MΦ  
  :قطري خواهند شدبنابراین دو ماتریس زیر تک.  دلتاي کرانکر استδکه 

)6(  T
n mk Φ KΦ و  T

n mm Φ MΦ  
iبنابراین با فرض  tu e q   شود به شکل زیر تبدیل می) 2(، رابطه:  

)7(      0 MΦq KΦq  
  :یم داشت ضرب شوند خواهTΦ طرفین این معادله درکه یدرصورت

)8(    0T T Φ MΦq Φ KΦq  
  : زیر قابل بازنویسی استصورت به) 6(که با توجه به رابطه 

)9(    mq + kq = 0  
2با توجه به رابطه.  تک قطري خواهند بودk و mکه هر دو ماتریس  ، به ازاي هر مقدار ویژه یک بسامد ) ( به دستنیز 

تعداد مقادیر ویژه و بسامدهاي طبیعی سیستم  .ندیگو یم موردنظرها بسامدهاي طبیعی سیستم دینامیکی  آید که به آن می
ي، به تمام بسامدهاي ساز هیشب در مورداستفادهبا توجه به پهناي باند بسامدي موجک . است) N( درجه آزادي سیستم اندازه به
 با دقت مناسبی انتشار موج در توان یمی سیستم نیاز نیست و با تعداد بسیار کمتري از بسامدهاي طبیعی سیستم نیز عیطب

متغیري خواهیم  معادله دیفرانسیلی مجزا و تکP بسامد طبیعی، یک دستگاه با Pبنابراین با انتخاب  .ي کردساز هیشبمحیط را 
 :توان نوشتبنابراین می ؛تر است نتر و آسا داشت که حل آن بسیار سریع

)10(    ( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( 1)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]T T T
N P N N N P P N P N N N P P N P N          Φ K Φ q Φ M Φ qΦ Φ F  

 
 
  
      مدل مصنوعی3

ها در   مدل، فاصله گرهنیدر ا. مورداستفاده قرار گرفت) 1شکل ( SEG/EAGE  سرعتی قسمت از مدلکی ق،ی تحقنیدر ا
مهاجرت زمان معکوس با دو .  متر است10ها   چشمهنی و فاصله بها رندهی گنیفاصله بی و نیز عمقدر راستاي  و ی افقيراستا

 نتایج حاصل 2شکل . انجام گرفته است)  بسامد طبیعی1000با انتخاب (ي مرتبه کاهیده ساز مدل و 4روش المان محدود مرتبه 
 بسیار مشابه آمده دست به، نتایج شود یم که در شکل دیده طور همان. دهد یماز مهاجرت زمان معکوس به این دو روش را نشان 

 نیز زمان انجام محاسبات در هر دو روش 1جدول .  ساختارهاي زیرزمین را به تصویر بکشنداند توانستهی خوب بهاست و هردو روش 
سازي مرتبه کاهیده بیشتر است  هرچند زمان مهاجرت زمان معکوس یک برداشت چشمه مشترك در روش مدل. دهد یمرا نشان 

 برابر 20ها، زمان انجام مهاجرت زمان معکوس با این روش کاهش چشمگیري دارد و نزدیک به  اشتولی با افزایش تعداد برد
 باید به دفعات زیاد تکرار ها يساز مدلي مرتبه کاهیده در مواردي مانند مهاجرت زمان معکوس که ساز مدل. کاهش یافته است

  .یابد سازي بیشتر شود، کارایی این روش نیز افزایش می ا زمان مدلها و ی سازي هر چقدر تعداد مدل. شود، کارایی بسیار خوبی دارد
 

 .دهیکاه مرتبه يساز مدلي المان محدود و ها روش زمان انجام مهاجرت زمان معکوس با استفاده از .1جدول 
  روش حل  )ثانیه(یک برداشت چشمه مشترك   )ثانیه( برداشت چشمه مشترك 100

  المان محدود  610  59913
  دهیکاه مرتبه يساز مدل  1352  2893
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  . که در این مطالعه استفاده شده استSEG/EAGE قسمتی از مدل سرعتی .1شکل 

  

  
 .سازي مرتبه کاهیده مدل) ب(المان محدود، ) الف: ( با استفاده از روششده داده مقطع مهاجرت .2 شکل

 
  

  گیري     نتیجه4
که روش  دهد ینشان مي مرتبه کاهیده ساز مدلروش   دو روش المان محدود ومقایسه نتایج حاصل از مهاجرت زمان معکوس به

همچنین .  چشمگیري کاهش دهدطور بهی توانسته است حجم محاسبات مهاجرت زمان معکوس را خوب بهي مرتبه کاهیده ساز مدل
 قابل قبولی طور به را شده دادهت ی به تصویر بکشد و کیفیت مقاطع مهاجرخوب به را نیرزمیزاین روش توانسته است ساختارهاي 

  . استافتهی شیافزابا استفاده از این روش سرعت انجام محاسبات چندین برابر . حفظ کند
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