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  : چکیده
ي حیاتی در تفسیر لرزه اي تطابق درست تریس لرزه اي مصنوعی حاصل از نگارهاي چاه با تریس لرزه اي واقعی، امر

داده هاي لرزه اي با ساختارهاي زمین شناسی، تخمین درست موجک لرزه اي و شناسایی الیه ها همخوان کردن براي 
که می تواند تحت شعاع نظر مفسر ، د بصورت کیفی انجام می شو با داده لرزه ايهاي چاهعموما، تطبیق داده . است

روش . تري را به دنبال داشته باشدتر می تواند نتایج بهتر و یکدستو، توسعه روشهاي کمیر از این. لرزه اي قرار بگیرد
یکی از این روشهاي کمی محسوب می شود که مورد  DTW(Dynamic Time Warping(پیچش زمانی پویا 

 فرایند  و کاربرد آن در بهینه کردن و تسریعDTWهدف این پژوهش، معرفی روش . توجه بسیاري واقع شده است
روش پیچش زمانی پویا عالوه بر همبستگی متقابل، از عملیات کشش و . تطبیق نگارهاي چاه با داده هاي لرزه اي است

در مقایسه با روشهاي . فشردگی سیگنال هاي لرزه اي براي تطبیق بهتر و اندازه گیري میزان شباهت استفاده می کند
 .ز خود نشان می دهدرا ا عملکرد بهتر و سریعتري DTWکیفی، روش 

  
 تخمین موجک، اندازه گیري شباهت، برنامه پیچش زمانی پویا، تطابق داده چاه با داده لرزه اي،: واژه هاي کلیدي
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Abstract: 
Reliable well-seismic tying is a crucial step in seismic interpretation to correlate subsurface geology to 
observed seismic data, the estimation of a suitable wavelet, and the correctly identifying horizons to pick. 
generally, matching well data with the seismic data qualitative is done,that can be considered a seismic 
interpreter.the aim of this study, the introduction DTW method and its application to optimize and speed 
up the matching process seismic data with well logs. DTW method by addition cross correlation, 
stretching and squeezing of the seismic signal for better matching and similarity measure uses. compared 
to qualitative methods, DTW method shows the better and faster performance. 
 
Key words: Well to Seismic tying, Dynamic Time Warping, Wavelet Estimation, similarity measure, 
Dynamic Programming.  

  مقدمه  1
اهمیت تطبیق درست تریس لرزه اي مصنوعی حاصل از نگارهاي چاه با تریس لرزه اي واقعی از آن جا ناشی می شود 
که عموما، نگارهاي چاه داده هایی با کیفیت باال محسوب می شوند و بهره گیري از آنها می تواند به تصاویري لرزه اي با 

بازتاب از الگ هاي سونیک و محاسبه ضرایب  : عبارتند از)Tying( مراحل انجام روش .کیفیت باالیی منجر شود
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، همامیخت موجک تخمین شده حاصل از مدل لرزه اي با ضرایب بازتاب، تبدیل ضرایب بازتاب از عمق به زمانچگالی، 
مان موجک  به دلیل ماهیت متغیر با ز.عمق -روز رسانی منحنی زمانبه، تطابق تریس مصنوعی با تریس لرزه اي واقعی

کیفیت تطابق به آسانی توسط یک  حجم زیاد داده هاي لرزه ايو  اي غیر خطی بودن تریس لرزه ،انتشار یافته در زمین
براي رفع این مشکالت، استفاده از روش پیچش زمانی پویا پیشنهاد ). ٢٠١٢نیوریک،(رابطه خطی محاسبه نمی شود 

 . تطابق بهینه سریهاي زمانی و اندازه گیري میزان شباهت آنها استاین روش یک الگوریتم شناخته شده براي. گردید
DTW با بهره گیري از برنامه نویسی پویا، مسئله بهینه سازي را به تعداد زیادي زیر مسئله کوچکتر تقسیم می کند و 

اقلیدسی  این روش از فاصله ).٢٠٠٧مولر،.٢٠١٢ھیل،(رو، پیچیدگی محاسبات را به شدت کاهش می دهد  از این
به عنوان فاصله اولیه مابین دو نقطه از سریهاي زمانی استفاده می کند، با این تفاوت که در این روش، شباهت یک 

نتیجه، تطبیق هاي خیلی و درنقطه از یک سري زمانی با چندین نقطه از سري زمانی دیگر مورد بررسی قرار می گیرد 
  .دهد نسبت به روش دستی ارائه می بهتر و سریعتري

  روش تحقیق  2 
 از داده هاي مصنوعی براي ساخت تریس لرزه اي و داده هاي چاه ،DTWبراي بررسی و مشاهده نحوه عملکرد روش 

 موجک لرزه اي، معموال بصورت موجک ریکر با فاز کمینه در نظر گرفته می ابتدابراي این منظور، . استفاده شده است
سپس، . د بصورت مستقیم از طیف دامنه داده هاي لرزه اي تخمین زده شوددر عمل، موجک لرزه اي می توان. شود

سري بازتاب ناشی از داده هاي چاه را مشابه .  بازتاب کننده در نظر گرفته می شود5سري بازتابی لرزه اي متشکل از 
-aشکل (ظر می گیریمسري بازتابی لرزه اي، ولی با جابجایی هاي زمانی متفاوتی نسبت به سري بازتاب لرزه اي در ن

تریس هاي مصنوعی از طریق همامیخت کردن موجک لرزه اي با سري ضرایب بازتاب حاصل از چاه و لرزه بدست ). 1
 . است) b -1( تریس مصنوعی نشان داده شده در شکل 2در واقع، هدف ما در اینجا تطابق ). b -1شکل(خواهد آمد

  
تریس هاي مصنوعی بدست آمده از اطالعات لرزه اي و b) ).بترتیب(اب مصنوعی لرزه اي و ضرایب بازتاب مصنوعی چاه موجک لرزه اي مصنوعی، ضرایب بازت: a) 1شکل 

 چاه

 Dynamic Time (براي دستیابی به تطابق بهینه بین این دو تریس از روش اتوماتیک پیچش زمانی پویا
Warping(ر مولفه از یک سري زمانی با تمامی مولفه ها از سري زمانی مقدار فاصله ه در ابتدا.  استفاده شده است

حاصل این عمل تشکیل ماتریس فاصله است که بیانگر اختالف هر یک از نمونه هاي یک سري . دیگر محاسبه می شود
مناسب ترین مسیر بین دو سري زمانی،  در ماتریس فاصله. زمانی با نمونه هاي مختلف از سري زمانی دیگر است

سري  یافتن این مسیر بهینه از روي یک .ي است که حداقل فاصله را در میان همه مسیرهاي دیگر داشته باشدمسیر
و  اما، این کار زمان بر گفته می شود) Warping Paths(مسیرهایی امکان پذیر است که به آنها مسیرهاي پیچشی 

معرفی ) Dynamic Programmingِ)نامیک  به همین دلیل، الگوریتمی مبتنی بر برنامه نویسی دی.پیچیده است
 )Accumulated Distance Matrix(می شود که حاصل آن یک ماتریس تحت عنوان ماتریس فاصله تجمعی 

با محاسبه این ماتریس می توان مسیر بهینه را با انجام محاسبات کمتري پیدا کرد و با استفاده از آن به بهترین . است
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  ).2شکل (اه و داده هاي لرزه اي دست یافت تطابق ممکن بین داده هاي چ
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 به تریس قرمز مربوط. نمایش مسیر پیچش بهینه در ماتریس فاصله به همراه تریسهاي مصنوعی مورد آزمایش در طرفین شکل. 2شکل

  . تریس مصنوعی چاهه بآبی مربوطتریس مصنوعی لرزه اي و تریس 
  

ی از تطابق دو سري داده با یکدیگر بر روي ضرایب بازتاب اعمال می توان تغییرات ناشپس از یافتن مسیر بهینه، 
نوان داده هاي لرزه اي، تریس لرزه اي در نزدیکی چاه به ع با چاه نگارهايالبته الزم به ذکر است که در تطابق . کرد

به . شودمرجع در نظر گرفته می شود و تریس مصنوعی بدست آمده از نگارهاي چاه نسبت به آن تطبیق داده می 
 همین دلیل، ما نیز در اینجا، تریس مصنوعی لرزه اي را ثابت فرض کرده و تریس مصنوعی بدست آمده از چاه را بر

 عملکرد بسیار DTWهمانطورکه مشاهده می شود، ). a-3شکل( برازش می دهیم DTWوي تریس لرزه اي توسط ر
از آن که تریس چاه با تریس لرزه اي تطبیق داده شد، پس .  خوبی در تطبیق تریس چاه با تریس لرزه اي داشته است

 و حذف اثر موجک لرزه اي، تغییرات زمانی اعمال (deconvolution)می توان با انجام عمل واهمامیخت لرزه اي 
دلیل اینکه همه اطاالعات ه در اینجا، ب). b-3شکل (شده بر روي سري بازتاب بدست آمده از چاه را مشاهده کرد 

صنوعی تولید شده اند و تریس مصنوعی لرزه اي بعنوان مرجع در نظر گرفته شده است، لذا سري بازتاب بصورت م
  ). b -3شکل(حاصل از چاه بایستی پس از عمل واهمامیخت شبیه سري بازتاب لرزه اي باشد 

  
ین، همان تر یسها پس از تاباندن شکل پای). رنگ قرمز(و تریس چاه ) تریس لرزه اي، رنگ آبی(شکل باال، تریس مرجع ) a:  3شکل
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(warping) تریس چاه بر روي تریس لرزه اي با استفاده از روش DTW. همانطورکه مشاهده می شود، تریس لرزه اي هیچ تغییري نکرده 
  . شده چاهWarpشکل پایین ضرایب بازتاب تریس  لرزه اي،شکل باال ضرایب بازتاب تریس ) b .است

  نتیجه گیري   3
روش سریع و با قابلیت اطمینان بیشتري نسبت  ،DTWاده هاي چاه با داده هاي لرزه اي با استفاده از روش تطابق د

استفاده از این روش می تواند از عدم قطعیت . به روشهاي دستی است که نتایج بهتر و یکنواخت تري را بدنبال دارد
 این قابلیت را دارد که DTWروش . ف جلوگیري کند به نظرات مفسرین مختل هاتطابق دادهناشی از وابستگی نتایج 

، فشردگی و کشیدگی را در هر بخش از )همبستگی متقابل(عالوه بر اعمال جابجایی هاي ثابت زمانی به کل تریس 
                                                                                                                                        .  که الزم باشد، بصورت مجزا انجام دهد(warped trace)تریس تابیده شده 
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