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   چکیده
ها ناخواسته  رندهی گط،ی بستر محي مثل حرکت امواج و گل و الیر عوامل گوناگون بر اثییای دري لرزه نگاراتیدر عمل

پس . ها به وجود خواهد آورد  را در برداشت دادهيادی زي به وجود آمده خطاهاریی تغنیدهند و ا ی متی موقعرییتغ
ها  رندهی گتی موقعنیی تع.باشد ی مي مهم و ضروراری بسي امري نگارلرزه گروه يها برا رندهی گتی موقعقی دقنییتع

مکانیابی  آمده در شی پي هرگونه خطانیبنابرا. ری پردازش و تفسیعنی ي لرزه نگاري است بر انجام مراحل بعديا مقدمه
 با استفاده مقاله نیا . شودي لرزه نگاراتی عملي در مراحل بعدی بزرگيتواند باعث به وجود آمدن خطاها  میها رندهیگ

 تیموقع ،اي هاي اولین رسید موج لرزه  دادهوروديبا  که  تهیه کردهمدلی  و روش لتراسیون،یسیه نو برناميها از زبان
هاي نرم افزار   مقاطع پردازش شده با  موقعیتبراي ارزیابی مدل، .کند محاسبه می بستر منطقه يها بر رو رندهی گواقعی

SPSPro  توسط مدل این پژوهش است تري  دقیقبیمکانیانتایج حاکی از  . مقایسه شدندمدل این مقاطعو . 
  

 نیی، روش تعOBC ي لرزه نگاراتی عمل،ییای دري لرزه نگاراتی، عملTZ ي لرزه نگاراتیعمل:  کلیديهاي واژه
  .ها رندهی گتی موقعنیی تعد،ی رسنی اولعی موقنیی روش تعک،ی اکوستتیموقع
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Abstract 
In marine seismic operations due to several environmental phenomena like water waves and 
movement of mud in the basement of the sea, changes may happen to the location of the 
receivers and these changes would cause many miscalculations and errors in data acquisition. So 
determining the exact position of the receivers is an important and critical subject for the 
seismic team. Determining the Position of the receivers is a beginning for further upcoming 
stages; Processing and Interpreting. Therefore any error in determining the position of the 
receivers can lead to more errors in processing and interpreting stages. This research develops a 
model which uses computer programming languages and lateration method with first break 
seismic data to calculate the real position of receivers.  To validate the model, a comparison 
between a processed seismic section with position values from SPSPro and this article has been 
made. Results indicate better accuracy with the model developed in this paper.  
 
Key words: TZ seismic operation, Marine seismic operation, OBC seismic operation, Acoustic 
Positioning method, first breaks positioning method, Receiver positioning method 
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  مقدمه    1
کشتی لرزه ها  موقعیت یابی موسوم به پینگ است که براي تهیه آنهاي  نیاز به دادهها  راي تعیین موقعیت گیرنده

. کند حرکت کرده و در نقاط از پیش تعیین شده چشمه را فعال میها  نگاري در دو خط موازي در اطراف خط گیرنده
 تجهیزات به ولی در صورتی که امکان دسترسی استینه بر هاي پینگ هز این حرکت اضافی کشتی براي تهیه داده

  .]1[ از آن استفاده کرد روش، سهولت در به کار بردن این دقت باال و در ر بتکیهتوان با  آکوستیک نباشد، می
در عملیات لرزه نگاري . منطقه پارس شمالی است TZ عملیات 9خط  استفاده شده در این پژوهش مربوط بههاي  داده
به طور معمول یک بویه پالستیکی در هر دویست متر و یا بیشتر به کابل لرزه ) ناحیه بستانه(ژه پارس شمالی پرو

از قبل به کابل ها  هیدروفون. تواند در سطح آب شناور بماند نگاري متصل شده و با بستن طنابی به طول مناسب می
اي هدایت  با استفاده از سیستم موقعیت یاب ماهواره که خط لرزه نگاريدر مسیر  متصل شده و با حرکت کشتی کابل

هاي پینگ در این عملیات به  داده. ]1[ شوند گردد، کابل لرزه نگاري در نقاط از قبل طراحی شده در آب رها می می
  .  با هشتاد چشمه در ارتباط استحداکثراي ثبت شده اند که هر گیرنده  گونه

 
      روش تحقیق2

ها  گزاري داده بار. شود اجرا میمدمه نگاري موسوم به پینگ با توجه به اصول و مراحل گفته شده در ابتدا عملیات لرزه 
بعد از . بارگزاري در نرم افزار پردازش و بارگزاري در نرم افزار محاسباتی. گیرد در این پژوهش در دو مرحله صورت می

 هاي رسید انتخاب زماناولین اي  رم افزار، در هر مقطع لرزهبارگزاري در نرم افزار پردازش به کمک امکانات موجود این ن
 مختصات نقاط چشمه و گیرنده انتخاب شده و به همراه سایر اطالعات الزم SPSهاي  در قدم بعد از روي فایل. شوند می

  سرعت آب،ی و برنامه نویسها در نرم افزار محاسباتی سپس با بارگزاري این داده. شوند هاي متنی وارد می در فایل
هایی که فاقد شرط الزم براي  سپس گیرنده .]4[ شود رسید اعمال میهاي   تصحیح عمق بر روي زمانمحاسبه شده و

هاي موجود و  از روي مختصات. شوند ها حذف می  دورافت هستند از داده-ورود به مرحله رسم نمودار زمان رسید 
با رسم خط رگراسیون بر . ]3[ شود ها رسم می ورافت براي داده د–هاي رسید تصحیح شده، نمودار زمان رسید  زمان

هاي جدید،  با محاسبه دورافت. شود ها محاسبه می  عملیاتی، مقادیر جدیدي براي دورافتاعداد نمودارروي تک تک 
 قبل از اعمال خط(ها که فاقد شرایط الزم براي ورود به مراحل بعدي هستند به صورت اولیه خود  بخشی از آن

 در .]2[ شوند با استفاده از روش لتراسیون به مختصات تبدیل می) واقعی(جدید هاي  دورافت. گردند بر می) رگراسیون
در انتها با انجام . آید هاي مخصوص به هر چشمه مختصات محاسبه شده به دست می این مرحله با اعمال وزن

  .]4[ خواهد آمدبه دست تصحیحات تکمیلی بر روي مختصات محاسبه شده، مختصات نهایی 
این  . باشد یکی از مهمترین تصحیحات تکمیلی به کار رفته در این پژوهش، تصحیح محدودیت کشیدگی طول کابل می

 تیمحدود. توان کشیده شود بدون اینکه پارگی رخ دهد ها می اي که طول کابل گیرنده مقدار یعنی حداکثر امدازه
بعد از . در نظر گرفته شده استوجه به تجهیزات به کار رفته پنجاه و پنج متر در این پژوهش با ت طول کابل یدگیکش

 SPSهاي  ها را در فایل اعمال تصحیحات تکمیلی، می توان با خروجی گرفتن متنی از مختصات جدید نقاط گیرنده، آن
  . استفاده کردمراحل بعديجایگزین مقادیر قدیمی نمود و براي 

  
  گیري نتیجه    3
ها در نرم  رندهی مختصات محاسبه شده گ،يها در مقاطع لرزه ا رندهی گحی استفاده از مختصات صحری تاثیرس بريبرا

 به دنی رسي برايا  سادهاری پردازش بسد،ی جدي نشان دادن اثر ژئومتريسپس برا. شوند ی ميافزار پردازش بارگزار
 انی ملتری دامنه، فتیها شامل تقو  دادهي پژوهش بر رونی ارمراحل پردازش اعمال شده د. شود ی انجام مبرنانبارش خام

 به يها تی حاصل از موقعيا  مقطع لرزهنی پژوهش همچننیدر ا. ها است  دادهیی سرعت و برم بارش نهالیگذر، تحل
  .شود ی مسهی مقاابی تی با مختصات به دست آمده از نرم افزار موجود موقعمدل ارائه شدهدست آمده توسط 

 و مکان یبا نقاط آبها  رندهی گیاسمهاي  در قسمت چپ مکان. دهد  می را نشانیاتی منطقه عملی کلي شما2 شکل
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 با نقاط رندهی نقاط گي و محاسبه شده ی مکان واقعزیدر قسمت راست ن. با نقاط قرمز نشان داده شده استها  چشمه
  . نشان داده استیآب

  
موقعیت واقعی و : باال(است ها  و نقاط آبی نشان دهنده ي گیرندهها   دهنده ي چشمه، شماي کلی منطقه، نقاط قرمز نشان)10-5(شکل 

  ).ها موقعیت اسمی گیرنده: پایین) (ها  محاسبه شده گیرنده
مقطع باالیی با مختصات محاسبه شده . دهد اي زمانی را پس از اعمال مراحل ذکر شده نشان می  دو مقطع لرزه3شکل 

در مقطع باالیی در قسمتی که با .  با مختصات اسمی نقاط گیرنده به دست آمده استو واقعی و مقطع پایینی
اند، در  ها به صورت پیوسته و هماهنگ با روند کلی مقطع قرار گرفته هاي آبی رنگ نشان داده شده است، بازتابنده بیضی

با توجه به محور . دهند  اطع را نشان میها روندي بسیار پراکنده، نا منظم و متق صورتی که در مقطع پایینی باز تابنده
دهد،  بیشترین اثر را نشان میها  عمودي که نشان دهندة زمان است، این قسمت از مقطع که تصحیح موقعیت گیرنده

شود،   میدر قسمت بیضوي که بیشترین تفاوت در دو مقطع دیده. باشد قسمت سطحی منطقه ي مورد مطالعه می
  . تفاوت قابل توجهی داشته استها  نسبت به موقعیت اسمی آنها  موقعیت واقعی گیرنده

  
  ).ها موقعیت اسمی گیرنده: پایین) (ها موقعیت واقعی گیرنده: باال(متفاوت هاي  زمانی با مختصات گیرندهاي   دو مقطع لرزه:3شکل 

در آن به ها   گیرندهدر مقطع باالیی که موقعیت صحیح. دهد  می را در عمق بیشتري نشان3دو مقطع شکل  4شکل 
دهند در صورتی که در شکل پایینی  اي مجددا روند پیوسته و منظمی را نشان می لرزههاي  کار رفته است، نشانگر

همانطور که در این دو شکل مشاهده . گذارند اي را به نمایش می اي روند نامنظم و تاقدیس گونه لرزههاي  نشانگر
دهد ولی با افزایش عمق به تدریج  هاي کم عمق را افزایش می ها کیفیت بازتابنده شود، اعمال موقعیت صحیح گیرنده می

  .شود ها کمرنگ شده و اثر آن خنثی می نادرست گیرنده تغییرات ناشی از استفاده از موقعیت هاي
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  ).ها موقعیت اسمی گیرنده: یینپا) (ها موقعیت واقعی گیرنده: باال(متفاوت هاي  زمانی با مختصات گیرندهاي   دو مقطع لرزه:4شکل 

شود که مدل طراحی شده بازدهی و دقت باالتري در محاسبۀ مختصات جدید   نتیجه گیري می4 و 3هاي  با توجه به شکل
محدودیت در نظر گرفتن نوآوري به کار رفته در این پژوهش شامل . نقاط چشمه نسبت به نرم افزار موجود موقعیت یاب دارد

نتایج به دست آمده در این .  و قرار دادن فیلترهاي کارآمد براي حذف نقاط با خطاي برداشت زیاد استکشیدگی طول کابل
  :توان به صورت زیر ارائه نمود پژوهش را می

ها تاثیر مستقیمی در بهبود کیفیت پاسخ نهایی  در ارتباط با گیرنده) چگالی نقاط چشمه(افزایش تعداد نقاط چشمه  .1
 . خواهد داشت

 . دهد کم عمق را افزایش میهاي  ها در بستر دریا کیفیت، بازتابنده  موقعیت واقعی گیرندهداشتن .2
هاي  ها، کیفیت بازتابنده هاي اسمی و واقعی، با اعمال موقعیت صحیح گیرنده در صورت وجود اختالف زیاد بین موقعیت .3

 . یابد عمیق تر نیز افزایش می
گیري نقاط چشمه  اي و عدم تقارن در قرار توان اثرات ناخواسته ي آینه یبا وزن دهی مناسب معادالت موقعیت یاب م .4

  .را خنثی نمود
  :گردد ی مشنهادی پرزی موارد تر  کاملجی پژوهش و در جهت کسب نتانی اي در راستای انجام مطالعاتيبرا

.  خواهند داشتیی پاسخ نها دقتشی در افزايادی زاری بسریمتقارن تاثهاي   و الگوی برداشت عرضيها استفاده از الگو .1
 يها رندهی گتی نسبت به موقعی متقارنبای چشمه حالت تقری حرکت کشتری االمکان مسی شود حتی سعدی باگریبه عبارت د

  . رندیگ ی قرار مرندهیدر اطراف نقاط گاي   به صورت حلقهاه  حالت، چشمهنیدر بهتر.  داشته باشديا لرزه
 واقع شده در يها رندهی گتی تا بتوان موقعابندیادامه ها  رندهی خط گي از ابتدا و انتهارشتی بی نقاط چشمه تا مسافتدیبا .2

  . به دست آوردیی خط را با دقت بااليابتدا و انتها
 در رندهی هر گيشود تا تعداد نقاط فعال چشمه به ازا  میشنهادی محاسبه شده پیی مختصات نهاتیفی بهبود کيبرا .3

  .ابدی شی افزانگی پاتیعمل
  
   نابعم
. " و تـاثیر آن در افـزایش کیفیـت داده هـا    )TZ( خـاکی  –در عملیات لرزه نگاري آبـی  ها  تعیین موقعیت هیدروفون  ". کمایستانی، احمد   ]1[

 1388کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک، 
[2] Zheng, Yang; Liu, Yunhao; “Quality of Trilateration: Confidence Based Iterative Localization”. Hong 

Kong University of Science and Technology, 2008Nakamura, N., 1996, Two-dimensional mixing, 
edge formation, and permeability diagnosed in an area coordinate: J. Atmos. Sci., 53, 1524-1537. 

[3] Zinn, Noel; “Method for Verifying The Location of an Array of Sensonrs”. United States Patent,  
No.5,757,722, May 1998 

[4] Zinn, Noel; “Modeling Velocity Gradients in an OBC, First – Break Posotioning Algorithm”. 
European Association of Geoscientists & Engineers, Geneva, May 1997 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

