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   چکیده
 معادله موج است که امکان يساز یخط در Born بیفاده از تقر استمدل سرعت انتشار موج محاسبه ي از راههایکی

 بد شرط بودن کردی رونی سرعت در انی از مشکالت تخمکند، ی قبل از برانبارش فراهم ميهامحاسبه سرعت را از داده
 TV يساز  مناسب از روش منظمی حل مسئله و انتخاب مدل سرعتي مقاله، برانیدر ا.  شده استیطمسئله خ

اعمال . می مسئله اعمال کني رودی مدل سرعت تنک است را به عنوان قانی که گرادتی واقعنیده شده است تا ااستفا
 حل مسئله يبرا.  انتخاب شودباشد زی تشیها  که لبهیها، مدل سرعت  مدلي  همهنی که از بشود می باعث دی قنیا

 مدل نی تخمي باالاریدهنده دقت بس ه شده نشان ارائي عدد مثال. مینکیاستفاده م BOS تمی از الگورزیمعکوس ن
  . روش استنیسرعت با ا

  
 .TV ،BOS قبل از برانبارش، مدل سرعت، مسئله معکوس، مسئله بد شرط، يها ، دادهBorn بی تقر:ي کلیديها واژه
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Abstract 

The Born approximation of wave equation provides the possibility of determining earth velocity 
from pre-stack seismic data. But ill-conditioning of the linearized problem is a major challenge. 
In this paper, in order to solve the problem and find an appropriate velocity model the total 
variation (TV) regularization is used to force the velocity model to have sparse gradient. Such a 
constraint allows selecting a model that has sharp boundaries between adjacent layers. We 
employ the BOS algorithm to solve the problem. Numerical examples show high performance 
of the proposed method for velocity model building.  
Keywords: Born approximation, pre-stack data, velocity model, inverse problem, TV, BOS. 
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  مقدمه    1
 شوند ی ارسال منی به درون زمکی چشمه موج، امواج االستکی لهی به وس،یشناس  به روش لرزهیکیزیدر مطالعات ژئوف

بازتاب و سپس ) کند ی مریی تغنی زمیکیزی پتروفاتی که خصوصییجا (ها هی امواج پس از برخورد با مرز النیو بازتاب ا
 و ری مورد تعبی مراحل پردازشیشده پس از ط امواج ثبت. شوند یبت م و ثافتی درنی سطح زمي روي ها رندهیتوسط گ

 نیدر ا.  و محاسبه نمودنی مورد نظر را تخمیشناس نی زماتیها خصوص  تا بتوان با استفاده از آنرندیگ ی قرار مریتفس
 يبرا.  استي ضرورها  مراحل پردازش دادهشتری بي داشتن مدل سرعت انتشار موج در محل مطالعه، برااری در اختنیب
 و نیپدو( جبهه موج ی، توموگراف)1388 ،یغالم (ری زمان سی توموگرافری نظییها  از روشنی زمی مدل سرعتکردن  دایپ

 .شود ی استفاده مرهیو غ) 1999 اس،یاُد( سرعت لی، تحل)1990لکُمته، 
 ثبت شده نهفته يها  دادهير محتوا برداشت به صورت شکل موج دهی در ناحنی مختلف زمي اطالعات پارامترهاتمام

.  استخراج نمودي ثبت شده به نحويها  اطالعات نهفته را از دادهنی اتوان ی متفاوت ميها  و لذا با روشباشند یم
 ي برادی زمان رسی مثال توموگرافيبرا. کنند ی مفاده مختلف شکل موج ثبت شده استيها  متفاوت از قسمتيها روش

 استفاده از کل گریراه د.  باشديا  موج لرزهدی رسنی که تنها براورد کننده زمان اولکند یش م تالی مدل سرعتافتنی
قبل  (ی جبهه موج بازتابيساز  با استفاده از وارونماًی مقاله مدل سرعت موج مستقنیدر ا. باشد یجبهه موج ثبت شده م

 ن،یلکیب (شودی محاسبه مBorn به روش يساز یبا خط) يساز نهیبه( مدل هی بر پايساز به روش معکوس) از برانبارش
 که ما به نی زمی که مدل سرعتمیدان ی منی و همچنکتاستی ری و حل آن غداریاز آنجا که مسئله مورد نظر ناپا). 1985

 ي براBOS مقاله از روش نی در اباشد ی می سرعتیوستگی ناپي دارایواح در نی ناگهانراتیی تغي دارامیدنبال آن هست
 با اضافه BOSروش . استفاده شده است) TV (ی کلراتیی تغيساز  جواب در حل مسئله منظميکتاسازی و ياردیپا

 را دان  نشدهدی از داده مشاهده شده که هنوز توسط مدل ارائه شده تولییها  بخشتی که نقش تقويا کردن مرحله
 شده و هم از ي مدل بازسازتیفی هم از لحاظ کيادی تا حد زتمی الگورنیا. شود ی مزی متماISTAبرعهده دارد، از روش 

  .دهد ی را ارتقا مISTA ،ییلحاظ سرعت همگرا
 
 
      روش تحقیق2

  ) Born( معادله موج به روش برنيساز ی   خط2.1
  :شود ی مفی تعرریبه شکل ز)  فرکانسي در فضانگریبا توجه به تابع موج شرود (کی موج آکوستتابع

  
)1(                      22

2( , , ) ( , , ) ( ).u x s u x s x sc
         

فرکانس  ߱ موقعیت مکانی و xچشمه تولید موج،  s  سرعت انتشار موج در محیط،cمیدان موج پراکنده شده،  uکه 

  .تابع چشمه است که دراینجا دلتا فرض شده است) 1(سمت راست رابطه . موج است
 نی زميها هی با الی حالت، امواج صوتنیدر ا. شود ی مي موج فروددانی و بازتاب می باعث پراکندگنی سرعت زممدل

  .شوند یبرخورد کرده و پراکنده م
 : باشدری به صورت زهی اولدانی پراکنده شده با مدانی رابطه ماگر

)2(                  
گیرنده محل   rمحل چشمه موج و s  میدان موج پراکنده شده، usc میدان موج فرودي،u میدان موج زمینه، G0که 

      :است و داریم
)3(                 2 3

0( , , ) ( , , ) ( ) ( , , ) .scu r s G r x f x u x s d x                                  
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  f میدان موج پراکنده شده  با توجه به اینکه . استمدل پتانسیل سرعتusc تابعی از میدان موج کل  u است پس معادله
توان استفاده کرد، چراکه با وجود غیرخطی بودن  سازي براي حل مسئله معکوس نمی در این شرایط از روش بهینه. غیرخطی است

سازي  براي خطی.  شود سازي معادله مطرح می مسئله احتمال وجود چندین کمینه محلی وجود خواهد داشت، لذا نیاز به خطی
گذارد که  رده شده است، فرض را براین میمحتواي این تقریب که در رابطه زیر آو. شود  استفاده میBornاز تقریب ) 3(رابطه 

  :میدان موج پراکندگی در مقایسه با میدان موج کل بسیار کوچک و لذا قابل اقماض است
 )4(          0( , , ) ( , , ).scu u u r s G r s                                           

  جهی نتدر
)5(     2 3

0 0( , , ) ( , , ) ( ) ( , , ) .scu r s G r x f x G x s d x                     
  :کنند ی مفی تعرری به صورت زي انتگرال را به شکل اپراتورنیا
)6(     .d Bf                                                                               

 .ماتریس مدل پتانسیل سرعت است  fو  Bornخطی  اپراتور B ماتریس میدان موج پراکنده شده، dکه 
 
 
  

  ی کلراتیی تغيساز    حل مسئله معکوس به روش منظم2.2
 هم اضافه شده eاي است که به آن نوفه  باشد که میدان موج پراکنده شده نگاشت می اي که در اختیار است لرزه داده
d: است Bf e   کهdنگاشت و هدف ما بازسازي پتانسیل  ماتریس لرزه fبراي این .  است که مجهول مسئله است

]1منظور داریم  ]f B dپذیر نیست زیرا ماتریس  ولی حل مسئله به این شکل امکانB ًپذیر نیست و یا  وارون غالبا
]:یک راهکار مرسوم استفاده از ترانهاده ماتریس به جاي معکوس آن است. بسیار بد شرط است ]Tf B d که تنها 

  .   ارائه دهدی مات از مدل اصلری تصوکیقادر است 
 آن است تا جواب مورد نظر کردن نهی بر حسب مدل و کمنهی تابع هزکی فی تعری مسائلنی چني حل بهتر براکی

  : استری به شکل زخونفی تنهیتابع هز. دیبدست آ
)7(    2 2

2 2( )J f d Bf f                                                

هاي حاصل از آن کمترین  مربوط به پیدا کردن مدلی است که داده) 7( جمله اول رابطه .ساز است منظم پارامتر ߤکه 

هاي ممکن آنکه با نوفه  شود از جواب ساز است که باعث می ترم دوم منظم. فاصله اقلیدسی را از مشاهدات ما دارند

گیرد و ممکن است  سازي صورت نمی  منظم0=ߤاه است انتخاب شود، به این شکل که اگر قرار دهیم کمتري همر

  .شان منطبق شود ها و هم بر نوفه همراه هاي حاصل از آن هم بر خود داده مدلی را پیدا کند که داده
لذا . شود ی سرعت می ناگهانراتیی تغ چراکه باعث هموار و مات شدنستی سرعت نيها مناسب مدل) 7 (نهی هزتابع

 مدل سرعت است انی تنک بودن گراددی قنیدر مسئله ما ا.  استفاده کرديساز  منظمي براگری مناسب دودی از قدیبا

 نی به اߤ و با پارامتر شود ی شرط به مسئله اضافه منیاپس .  مقدار داردانی سرعت، گرادریی فقط در محل مرز تغیعنی
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  شود یه مشرط ارزش داد
)8(                                   2

2arg min{ (f)}
f

d Bf TV       

  .کند که گرادیان تنک دارد را پیدا می  fحلی از  این مسأله.  است f حاصل جمع اندازه گرادیان TV(f)که در این رابطه 
ه ابتدا براي حل قسمت اول مسئله به این صورت ک[4]. شود   استفاده میBOSاز روش ) 8(براي حل مسئله معکوس 
2  شروع کرد، باید در خالف جهت شیب تابع هزینه f0اگر از یک جواب دلخواه 

2d Bfنقطه به اندازه طول نی در ا 
   رفتشی، پsگام 

)9(    
21

2

k k k kf f s d Bf                                                            
  شود ی اعمال مری تکرار به شکل زنی به جواب حاصل از اانی تنک بودن گراددی قالح
)10(      

21

2
arg min{ ( )}k

f
f f TV f                                     

 در نظر گرفته و وارد تکرار بعدي شود، تغییر زیر k+1پیش از اینکه به عنوان پاسخ تکرار ) 10(بر روي جواب مسأله 
الگوریتم تا جایی که . تر کند  ها نشده را قوي هایی از مدل که هنوز موفق به تولید آن شود تا اثر قسمت میاعمال 

  . همگرایی حاصل شود تکرار می شود
)11  (       1 1( )k k kd d d Bf                                                        

این رابطه با . سازي تغییرات کلی است هاي پیشین براي حل منظم  سایر روش باBOSتمایز اصلی روش ) 11(رابطه 
هایی که هنوز بازسازي  هاي مصنوعی حاصل از مدل تخمین زده شده، قسمت هاي مشاهده شده با داده مقایسه داده

 .دها سوق ده اند را به داده اضافه کرده تا با تقویت اثرشان الگوریتم را به سمت بازسازي آن نشده
 
 
  
  گیري     نتیجه3

سازي مدل سرعتی  پس از گسسته. کنیم شده استفاده می  سازي براي تست عملکرد روش ارائه شده از یک مدل شبیه
 گیرنده با 128براي مدل از . هاي مصنوعی تولید شدند  سلول در راستاهاي قائم و افق، داده128 در 128به ابعاد 

ها با  کردن نوفه به داده پس از اضافه. هاي باالي مدل استفاده شده است گوشهفواصل یکسان در سطح و دو چشمه در 
مدل اصلی، . شود آوردن مدل اصلی پرداخته می ها براي بدست سازي آن استفاده از الگوریتم پیشنهادي به وارون

شود مدل سرعتی  طور که دیده می همان.  نشان داده شده است1هاي تولید شده و مدل بازسازي شده در شکل  داده
  .اصلی با دقت بسیار باالیی ساخته شده است

سازي معادله موج به  هاي پیش از برانبارش با استفاده از خطی در این مقاله به محاسبه مدل سرعت زمین از روي داده
تر  ارائه شد که شامل دو پارامTVهمچنین یک الگوریتم مناسب براي حل مسأله به روش .  پرداخته شدBornروش 
هاي سرعت  شده در این مقاله نشان داد که الگوریتم پیشنهادي قادر است مدل   عددي ارائه مثال. باشد می λ و sآزاد 

رود تا بتوان در آینده  لذا امید آن می. هاي پیش ار برانبارش محاسبه نماید ساده و پیچیده را با دقت خوبی از روي داده
توان در پردازش و تفسیر  در این صورت مدل سرعت حاصل را می. هاي واقعی نیز بگیرد ز دادهاین پژوهش نتایج خوبی ا

 .هاي برداشت شده به منظور افزایش دقت در مطالعات اکتشافی مخازن نفت و گاز به کار گرفت داده
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  BOS .روش از شده يبازساز مدل: راست-نییپا ه،یاول مدل: چپ-نییپا مدل، راست و چپ چشمه به مربوط يها نگاشت لرزه: باال: 1شکل
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