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اس��تفاده از ویبراتورها به عنوان منبع تولی��د موج لرزه ای در عملیات 
برداش��ت داده های انعکاس��ی بطور روزافزونی درحال گسترش است، 
چرا ک��ه این نوع از چش��مه انرژی نس��بت به چش��مه های انفجاری 
)دینامی��ت(، با طبیعت همخوانی بیش��تری داش��ته و اصطالحاً جزء 
چشمه های س��بز  درنظر گرفته می شود. قابلیت تکرار پذیری در این 
نوع چش��مه تولید امواج لرزه ای، تخریب کمتر محیط، کنترل بیش��تر 
ب��ر روی ویژگی های م��وج تولیدی و غیره از جمله دالیلی اس��ت که 
استفاده از ویبراتورها را در اولویت شرکت های بزرگ دنیا قرار می دهد 
]1[. در نقطه مقابل، یکی از بزرگترین معایب اس��تفاده از ویبراتورها، 
کم بودن میزان انرژی تولیدی آن است که به خصوص در مکان هایی 
 با عوامل ناخواس��ته و نوفه های بیشتر، این نقیصه نمود بیشتری پیدا 
می کن��د]۲[. در طی س��الیان متمادی گروه های مختلفی س��عی در 
افزایش میزان نس��بت س��یگنال به نوفه  در برداش��ت ب��ا این نوع از 
چش��مه انرژی نموده اند و روش های مختلفی نیز در این خصوص ارائه 
ش��ده است. یکی از این روش ها، اس��تفاده از تغییرات ماهیت موجک 
)س��وییپ(  در راس��تای بهبود نتایج بوده اس��ت، بطوری که با ایجاد 
تغییراتی بر روی دامنه س��وییپ، فرکانس س��وییپ و یا فاز س��وییپ 
تولی��دی تاثیرات قاب��ل مالحظه ای را در افزایش نس��بت SNR نتایج 
حاصله نش��ان داده است ]3[. افزایش تعداد سوییپ ها، روشی متداول 

در راس��تای کاهش میزان نوفه های محیطی اس��ت زی��را با برانبارش 
تعداد بیش��تری سوییپ می توان اثرات اینگونه نوفه ها را تا حد زیادی 
کاه��ش داد ]4[. اما درمورد کاهش اثرات هارمونیک های زوج، فرد4 و 
اعوج��اج، روش هایی متفاوت مانند روش س��ورکین، فاز متغیر و غیره 
امتح��ان و معرفی گردیده اند ]۵ و 6[. در این مقاله نیز با اس��تفاده از 
تغییر فاز ثابت بر روی س��وییپ تولیدی توسط ویبراتور در یک نقطه 
چش��مه و همچنین برداش��ت داده بدون تغییر ف��از در همان نقطه و 
برداش��ت در دوازده الین گیرنده فعال۵، اثرات این دو نوع برداشت در 

افزایش نسبت SNR مورد بررسی قرار گرفته است.

1- فاز امواج لرزه ای و شیفت آن
فاز6 یک موج سینوس��ی را در حالتی که دارای فاز ثابت باشد می توان 
به صورت θ1=ωt نش��ان داد. چنانچه این فاز دارای شیفت نیز باشد در 
رابطه ذکر ش��ده مقدار جابجایی به صورت θ2=θ1+∆θ ارائه می گردد. 
مقادی��ر مختلفی که در ش��یفت-فازی ثابت7 ب��ر روی موجک اعمال 
می گ��ردد باع��ث تغییراتی در آن می ش��ود ک��ه برای نمون��ه، اعمال 
ش��یفت-فازی ثابت به میزان 9۰ درجه به موج��ک فاز-صفر8، آنرا به 
موج��ک نامتقارن تبدیل می کند و یا با اعمال 18۰ درجه ش��یفت در 
ف��از موجک، در نهایت قطبیت9 موجک معکوس خواهد ش��د و بدین 
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استفاده از ویبراتورها به عنوان منبع انرژی تکرار پذیر و سازگار با محیط زیست در عملیات لرزه نگاری میادین 
نفت و گاز درحال افزایش بوده اس��ت، هر چند اس��تفاده از این نوع چشمه انرژی نیز دارای محدودیت هایی 
می باشد. یکی از موارد محدودیتی این نوع از چشمه انرژی وجود نوفه های اعوجاج )هارمونیکهای زوج، فرد و 
کل( است که باعث کاهش کیفیت داده های حاصل شده و در حین عملیات نیز با تکرار سوییپ ها در جهت 
کاهش اثر آنها باعث افزایش زمان و هزینه عملیات می گردند. در این مقاله با استفاده از چرخش فاز به میزان 
π )18۰ درجه( در سوییپ های تولیدی توسط ویبراتور نسبت به حالت فاز ثابت، تاثیر کاهش مقادیر این نوع 
از هارمونیک ها بررس��ی گردیده اس��ت. در این پژوهش، در حین عملیات لرزه نگاری 3 بعدی بر روی میدان 
نفتی اهواز، دو شوت در فاصله بسیار نزدیک به هم )به منظور بررسی در شرایط کاماًل یکسان محیطی(، یکی 
ب��ا ف��از ثابت و دیگری با فاز متغیر انجام گردید. نتایج حاص��ل از تحلیل و آنالیز داده های حاصل بیانگر این 
مسئله است که در حالت فاز متغیرنسبت به حالت فاز ثابت )شیفت فاز به میزان 18۰ درجه نسبت به حالت 
فاز صفر(، عالوه بر ایجاد س��وییپی با دامنه بهتر در محدوده فرکانسی مشابه و همچنین نوسان کمتر امواج 

تولیدی، داده های بهتری نیز بدست آمده که کمتر تحت تاثیر هارمونیک ها قرار گرفته اند.
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نح��و با اعم��ال ۲7۰ درجه تغییر فاز بر موج��ک فاز-کمینه1۰، هر دو 
خصیص��ه موجک یعنی قطبیت و همچنی��ن تقارن آن تغییر می کند، 
و در نهای��ت نی��ز با تغییر 36۰ درجه ای، ش��کل موجک ثابت و بدون 
تغییر باقی می ماند ]7[. همانگونه که در ش��کل-1 نش��ان داده ش��ده 
است با شیفت 18۰ درجه ای در فاز سوییپ تولید شده برای استفاده 
در ای��ن پژوهش، در اصل تنها قطبیت س��ویپ تغییر کرده اس��ت. از 
آنجای��ی که هارمونیک ها11 اثرات زی��ادی در کاهش کیفیت داده های 
لرزه نگاری حاصل از چش��مه های ویبرات��وری دارند، تالش در افزایش 
نس��بت سیگنال به نویز در هنگام اس��تفاده از این نوع چشمه انرژی، 

بطور مس��تقیم با تالش در کاه��ش مقادیر هارمونیک های ایجادی در 
زمان برداشت مربوط می باشد ]۵[.

 
2- برداشت و تحلیل داده ها

ب��ا اس��تفاده از روش چرخ��ش ف��از ثابت1۲، آزمایش��ی ب��رای حذف 
هارمونیک های زوج، فرد و اعوجاج در میدان نفتی اهواز صورت گرفت 
در راس��تای همسان بودن حداکثری ش��رایط انجام آزمایش دو نقطه 
ب��ه فاصله چند متر در کنار یکدیگر به عنوان نقاط چش��مه13 انتخاب 
گردید که از لحاظ س��فتی خاک و صاف بودن س��طح زمین کاماًل به 

)b(180 و در حالت فاز )a( سوییپ های تولیدی در حالت فاز صفر )polarity( 1   قطبیت 

)b( و فاز متغیر )a( 2  سوییپ های مرجع در حالت های متفاوت، فاز ثابت 
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یکدیگر ش��بیه بودند، س��پس با پلیت14 کاماًل تمیز ویبراتور برای هر 
ش��وت در دو نقطه، چهار س��ویپ کاهنده1۵ به طول 14 ثانیه و با بازه 
فرکانس��ی 8 تا 8۰ هرتز تولید و نتایج ثبت گردید. الزم به ذکر است 
که پچ فعال16 برای هر دو شوت نیز کاماًل یکسان بوده و شامل دوازده 
خ��ط گیرنده فعال و در هر خط گیرن��ده نیز ۲۲۰ نقطه گیرنده فعال 

بود.
 در این آزمایش میدانی، سوئیپ های شماره 1 و 3 با فاز یکسان صفر 
و سوئیپ های ش��ماره ۲ و 4 بصورت همفاز با یکدیگر ولی با اختالف 
 فاز 18۰ درجه ای با س��وئیپ های 1 و 3 تولید گردیده و ثبت ش��دند. 

ش��کل-1 بیانگ��ر قطبیت س��یگنال های ایجادی توس��ط بیس پلیت 
ویبراتورها برای ایجای س��وییپ های با فاز ثابت و همچنین فاز متغیر 
جه��ت انج��ام آزمایش م��ورد نظر می باش��د. همانگونه ک��ه مالحظه 
می گردد ش��کل-a در حالت فاز ثابت و شکل-b در حالت فاز متغیر، 

مبین سوییپ های تولید شده با اختالف 18۰ درجه ای هستند.
ش��کل-۲ نشان دهنده س��وییپ های مرجع17 ایجادی در هر مرحله از 
آزمایش هس��تند. همانگونه که در شکل-۲ قسمتa که مربوط به فاز 
ثابت است نیز مشاهده می شود اثر عوامل جانبی از جمله اعوجاج18 بر 
روی شکل سوییپ اثر زیادی داشته و باعث بهم ریختگی نسبی بیشتر 

)b( و فاز متغییر )a( 3  نمای بزرگ شده و محدود در یک ثانیه از سویپ های مرجع در حالت های فاز ثابت 

)b(و همچنین در حالت فاز متغیر )a( 4  طیف دامنه سیگنال کورلیشن سوییپ مرجع و داده ها در حالت فاز ثابت 
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دامنه19 س��وییپ گردیده اس��ت، اما در ش��کل- ۲ قسمت b  سوئیپ 
تولید شده با اختالف فاز 18۰ درجه ای، شکل اصلی خود را بهتر حفظ 
نم��وده و عوامل جانبی کمتر بر میزان دامنه آن اثر گذاش��ته اند. برای 
روش��ن تر شدن این مورد، در ش��کل-3 پنجره ای برای این سوییپ ها 
انتخاب ش��ده اس��ت تا یک ثانیه از طول س��وییپ نمایش داده شود، 
نوسانات موجود در روی امواج به وضوح در این نما مشخص می گردد 
تا تفاوت اثرات مذکور بهتر مشاهده شده و تفاوت های ایجادی در لرزه 

نگاشت های نهایی بدست آمده بیشترقابل درک باشند.
 اث��ر چرخش فاز ثابت بر روی نمودار دامنه س��یگنال و کورلیش��ن۲۰  

  b س��وییپ مرجع در شکل-4 نشان داده شده است. شکل-4 قسمت
بیانگر طیف دامنه س��یگنال حاصل از برانبارش۲1 سوییپ های معمول 
دارای فاز ثابت بوده که دارای نوفه۲۲ بیشتری بر روی سیگنال خروجی 
اس��ت، ش��کل-4 قس��مت b نیز نش��ان دهنده طیف دامنه سیگنال 
خروجی در حالت فاز چرخش��ی اس��ت که کاه��ش قابل مالحظه ای 
در میزان نوفه موجود در س��یگنال خروجی را نش��ان می دهد. به تبع 
مورد مذکور مش��اهده گردید که میزان کمینه ی۲3 نس��بت س��یگنال 
ب��ه نوفه در حالت فاز ثابت 34/1- دس��ی بل اس��ت، درحالی که این 
نس��بت در حالت فاز متغیر ۲9/۵- می باش��د که موید بهبود کیفیت 

)b( و فاز متغیر )a( 5  هارمونیک های زوج، فرد و اعوجاج های حاصل در داده های بدست آمده از وضعیت فاز ثابت 

 6  دو خط گیرنده از شات  برداشت شده در وضعیت فاز ثابت، در زمان 4 ثانیه به پایین مقدار اثر هارمونیک ها به وضوح قابل مشاهده است
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س��یگنال خروجی در حالت دوم اس��ت. همچنین میزان بهبود کیفی 
سیگنال خروجی و کاهش نوسان ها در حالت استفاده از فاز متغیر در 
فرکانس های باال و پایین س��یگنال، به وضوح در شکل -4 قسمت های  
a و b مشاهده می گردد. بنابراین با تحلیل های صورت گرفته می توان 
نتیجه گرفت که روش مورد اس��تفاده تأثیر قابل مالحظه ای در بهبود 
کیفیت داده های بدس��ت آمده از چشمه انرژی ویبراتوری داشته و با 

کاهش میزان هارمونیک های زوج و فرد، نس��بت س��یگنال به نوفه را 
افزایش داده است.

در ادامه، بررس��ی هایی در مورد میزان اعوجاج داده ها نیز انجام گرفت 
که نتایج آن در شکل-۵ آورده شده است. این نتایج به خوبی بیانگر این 
مطلب است که تأثیر استفاده از روش فاز متغیر در چشمه ویبراتوری، 
بخصوص در مناطق مس��تعد ایجاد اعوجاج قابل مالحظه است. مقدار 

 7  دو خط گیرنده از شات  برداشت شده در وضعیت فاز متغیر، میزان نوفه های حاصل از هارمونیک ها در زمان زیر 4 ثانیه به مراتب کمتر از حالت فاز ثابت شده است

 )b( و فاز ثابت )a( 8   آنالیز فرکانسی مربوط به دوخط گیرنده انتخابی، از ثانیه 3 تا 7 و با پنجره انتخابی ثابت برای هر دو حالت فاز متغیر 
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پانویس هاپانویس ها
1. Green Source
2. Signal to Noise Ratio )SNR(
3. Sweep
4. Even & Odd Harmonic
5. Active Receiver Line
6. Phase
7. Constant Phase Shift
8. Zeno Phase
9. Polarity
10. Minimum Phase
11. Harmonic
12. Phase Rotation

13. Source Point
14. Plate
15. Down Sweep
16. Active Patch
17. Reference Sweep
18. Distortion
19. Amplitude
20. Correlation
21. Stack
22. Noise
23. Minimum
24. Distortion Harmonic
25. Shot Record
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اعوجاج موجود در حالت فاز ثابت که در ش��کل-۵ قس��مت a نش��ان 
داده شده است به مراتب از مقادیر مشابه در حالت فاز متغیر شکل-۵ 
قس��مت b بیش��تر می باش��د. به طور مثال میزان متوسط هارمونیک 
اعوجاج۲4   در حالت فاز ثابت 48/4 درصد بوده، در حالی که این مورد 
در حالت فاز متغیر 46/1 درصد را نش��ان می دهد. نه تنها این تفاوت 
۲/3 درصدی در مقادیر متوسط اعوجاج در دو حالت وجود دارد، بلکه 
در مقادی��ر ماکزیمم هارمونیک اعوجاج نی��ز 394/9 درصد متعلق به 
حال��ت فاز ثابت بوده و این مقدار با کاهش 4/۲ درصدی، برای حالت 
فاز متغیر مقدار 39۰/7 درصد را نشان می دهد. نتایج حاصله به خوبی 
مزی��ت این روش را در کاهش می��زان هارمونیک ها و اعوجاج بر روی 

سیگنال های خروجی نشان می دهد. 
 در شکل های- 6 و 7، داده های دو خط گیرنده برداشت شده برای 
هر دو حالت س��وییپ ب��ا فاز ثابت و همچنین با ف��از متغیر جهت 
مقایسه نتایج نهایی بر روی شات رکوردهای۲۵ برداشت شده نشان 
داده شده اس��ت. همانگونه که مشاهده می شود شباهت زیادی در 
بازتابنده ه��ای مورد نظر در هر دو ش��ات رک��ورد وجود دارد اما در 
قس��مت های زیر 4 ثانیه تفاوت موج��ود در دو حالت مختلف زیاد 
بوده که به دلیل تفاوت در میزان نس��بت س��یگنال به نوفه اس��ت. 
عمده اثر هارمونیک هایی که در ش��کل- 6 مربوط به ش��ات رکورد 
با فاز ثابت اس��ت با چرخش 18۰ درجه ای فاز در شکل- 7 از بین 
رفته و میزان نوفه ها کاهش یافته است. به منظور مقایسه محتوای 
فرکانس��ی در دو ش��ات رکورد که بیانگر تاثیر چرخش فاز بر روی 

داده ها نیز می باشد، در شکل- 8 آنالیز فرکانسی از ثانیه 3 تا 7 در 
یک پنجره کاماًل یکسان برای هر دو حالت انجام گرفته و نتایج آن 
آورده شده است. چنانچه در شکل مذکور مشاهده می شود محتوی 
فرکانس��ی در حالت فاز متغیر باالتر و بهتر از محتوی فرکانسی در 

حالت فاز ثابت می باشد.

نتیجه گیری
روش های متعددی در راس��تای بهبود نس��بت س��یگنال به نوفه در عملیات 
لرزه نگاری در مورد چشمه های لرزه ای ویبراتوری مورد استفاده بوده و هست 
ک��ه عمده آنها بر روی چیدمان ویبراتورها در نقاط چش��مه و بهینه س��ازی 
چیدمان گیرنده ها متمرکز شده اند. طراحی سوییپ های متفاوت از نظر خطی 
یا غیر خطی بودن، تفاوت های فرکانسی و مدت زمان تزریق سوییپ تأثیرات 
بس��زایی در راس��تای بهبود نسبت س��یگنال به نوفه دارند. همچنین طراحی 
ویبراتورهای متفاوت نیز تالش ش��رکت های س��ازنده ویبراتورها را در جهت 
بهبود این نسبت نش��ان می دهد. راهکارهای متفاوت دیگری نیز وجود دارند 
ک��ه اغلب قابلیت عملیاتی ش��دن را ندارند. روش ش��یفت ف��از ثابت یکی از 
روش هایی اس��ت که هم تاثیر بسزایی در راستای از بین بردن هارمونیک های 
ایجادی در منطقه عملیاتی داش��ته و هم اینکه به علت س��هولت اجرا و زمان 
اجرای مس��اوی با روش فاز ثابت هزینه و زمان را در حین انجام پروژه تحت 
تأثیر قرار نمی دهد. لذا همانگونه که در نتایج این پژوهش ارائه گردید استفاده 
از ای��ن روش در عملی��ات لرزه نگاری خش��کی می تواند باع��ث بهبود کیفیت 

داده های برداشت شده گردد.


