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 طراحي عمليات لرزه نگاري سه بعدي، الگوريتم ژنتيك، بهينه سازي.

به منظور بهينه سازي يك طراحي سه بعدي الزم است تا ميان اهداف ژئوفيزيكي-عملياتي و محدوديت هاي اقتصادي تعادل برقرار شود. لذا يك 
طراحي زماني مطلوب تلقي مي گردد كه داده هايي با كيفيت مناسب و با كمترين هزينه ممكن ثبت شوند.

در اين مطالعه ســعي شــده اســت با نگاهي نو به مسأله طراحي عمليات لرزه اي سه بعدي و اســتفاده از روش الگوريتم ژنتيك كه جزء روش هاي 
نوين در علوم مهندسي و رياضي مي باشد، نسبت به بهينه سازي پارامترهاي مؤثر در هزينه يك عمليات لرزه اي سه بعدي اقدام نمود. با توجه به مطالبات 
متنوع از طراحي يك عمليات ســه بعدي، چهار پارامتر عملياتي در نهايت پيشــنهاد مي شود كه بر حســب نوع مطالعات مي تواند طرح مناسب از ميان 

آن ها انتخاب گردد.

بهينه سازي طراحي لرزه نگاري سه بعدي 
با استفاده از الگوريتم ژنتيك در پروژه پرديس 

بهينه سازي طراحي لرزه نگاري سه بعدي 
با استفاده از الگوريتم ژنتيك در پروژه پرديس 

محمد طالبي كناري  مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران رامين محمد حسيني دخت1  دانشگاه صنعتي امير كبير  

مقدمه 
روند رو به رشــد برداشــت هاي لرزه نگاري ســه بعدي خشكي، 
روش هــاي مشــخص برنامه ريــزي و طراحــي براي ارزيابــي تمامي 
مشــخصات يك برداشــت ازجمله توزيع فولد، دورافت، آزيموت، 
تأثير موانع ســطحي، آرايش فرستنده ها و ســاير موارد را از پيشرفت 
قابل مالحظه اي برخوردار نموده اســت و اين موضوع بيان گر اهميت 

طراحي لرزه نگاري، به ويژه در برداشت هاي سه بعدي مي باشد.
در اين مطالعه، پروژه لرزه نگاري ســه بعدي پرديس مورد بررسي 
واقع شــد كه حجــم طراحي اين پــروژه در حالت پوشــش كامل2 ، 
حدود 1120 كيلومترمربع برآورد گرديد[10]. پس از مطالعه خطوط 
لرزه نگاري دو بعدي در اين منطقه مشــخص شــد ساختمان هاي اين 
منطقه به سمت جنوب، پلكاني و در سطح پايين تري قرار گرفته اند. از 
اين رو مرز جنوب باختري محدوده پروژه پرديس به گونه اي در نظر 

گرفته شده است كه اين ساختمان ها را زير پوشش قرار دهد.
هندســه برداشت مد نظر، هندســه متعامد مي باشد كه پارامترهاي 
ژئوفيزيكي آن شــامل پارامترهاي برداشــت و پارامترهاي هندسي با 

استفاده از الگوريتم ژنتيك بهينه شده اند.

1- تعاريف اوليه
اصطالحــات به كار گرفته شــده در يك عمليات ســه بعدي از يك 
اســتراتژي به اســتراتژي ديگــر تغيير مي كند. در شــكل زيــر به صورت 

شماتيك به مفاهيم و تعاريف كاربردي در هندسه متعامد اشاره شده است.

1-1- پارامترهاي ژئوفيزيكي
پارامترهاي ژئوفيزيكي در يك عمليات لرزه نگاري ســه بعدي 
را مي تــوان در پارامترهاي تصويربرداري، حاشــيه اي و هندســي 
خالصه نمود. تمامي اين پارامترها تأثير خود را بر كيفيت داده هاي 

 RI     1: فاصلــه ميــان گيرنده ها در هر خط، RLI: فاصله ميان خطوط 
گيرنــده، bx: انــدازه بيــن در جهــت امتــدادي؛ SI: فاصله ميان 
 :by ،فاصله ميان خطوط فرســتنده :SLI ،فرســتنده ها در هر خــط

اندازه بين در جهت عرضي [2]
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ثبت شده خواهند داشت [2]. بيشــترين تأثير از ميان اين پارامترها، 
پارامترهــاي تصويربــرداري خواهنــد داشــت كه مرتبــط با فولد 
پوششــي، اندازه بين، و دهانه كوچ هســتند. پارامترهاي حاشيه اي 
شــامل حاشيه پوشش در راســتاي امتدادي و عرضي مي شوند، در 
حالي كه پارمتراهاي هندسي مرتبط با دورافت و آرايش فرستنده ها 
و گيرنده هــا مي باشــد. پارامترهاي ثبت نيز همــان طول زمان ثبت 
و نرخ نمونه برداري هســتند. از ميــان پارامترهاي فوق، پارامترهاي 
تصويربرداري و هندسي از اهميت بيشتري در مرحله پيش طراحي 
برخــوردار هســتند و در اين مطالعه نيز پيكــره اصلي تابع هدف را 

تشكيل مي دهند.
 

2- مقدمه اي بر الگوريتم ژنتيك
بــه طور خالصه مي توان گفت بهينه ســازي، فرآيندي اســت كه 
بــا تعديل نمــودن ورودي ها يــا مجموعه ويژگي هاي يك سيســتم، 
خروجي يا همان نتايج را بهينه مي كند. ورودي ها شــامل متغيرها بوده 
و تابعي كه بهينه مي شــود تابع هزينه، تابع هدف، تابع تناســب، يا تابع 

برازش خوانده مي شود [5]. 
از ميان روش هاي محاســبات تكاملي3، الگوريتم ژنتيك و تبريد 

تدريجي4 كاربرد وســيعي در حل مسائل بهينه ســازي دارند. با توجه 
بــه ويژگي هاي خاص الگوريتم ژنتيــك در لقاح و جهش، مجموعه 
جواب هــاي اوليه براي دســتيابي بــه مجموعه جواب هاي مناســب و 
تكرار اين عمل تا رســيدن به جواب بهينه مســأله، اين الگوريتم براي 
حل مســأله بهينه ســازي طراحي ها به كار گرفته شد. مزيت اين روش 
نســبت به الگوريتم تبريد تدريجي در اثرپذيــري عملگرهاي لقاح و 
جهــش در فرآيند تكرار مي باشــد. در الگوريتم هاي ژنتيك متداول، 
متغيرها توســط يك رشته بيت با طول ثابت5 معرفي مي شوند و فرض 
بر آن اســت كه موقعيت هر بيت در رشته، يك ويژگي از يك فرد را 

نمايش دهد [8].

2-1- آشنايي با مفاهيم الگوريتم ژنتيك
فـرد: در قيــاس بــا علم بيولــوژي، هر رشــته از بيت هــا را يك 
كروموزوم6  يا يك فرد7  مي نامند كه در حقيقت نقطه اي مي باشد كه 

مقدار تابع تناسب در آن برآورد مي شود.  
جمعيت و نسـل: يك آرايه از افراد را يك جمعيت8  مي نامند. در 
هر تكرار، الگوريتم ژنتيك مجموعه اي از محاسبات را روي جمعيت 
حاضــر انجام مي دهد تا به يك جمعيت جديد برســد. هر يك از اين 

جمعيت هاي متوالي يك نسل9  ناميده مي شود [9].
لقاح و جهش: در اثر پديده لقاح10  در الگوريتم ژنتيك، براي توليد 
يك فرد از جواب هاي جديدتر (فرزند)، بيت ها از دو رشته بيت هاي 
والد با يكديگر تركيب شــده و به يك جواب جديد مي رسند. به بيان 
رياضي به منظور بهينه ســازي تابع هدف، در هر نسل، از يك جمعيت 
اوليه از افراد كه در حقيقت جواب هاي اوليه مسأله هستند (والدين) به 
يك جمعيت جديد از افراد مي رسيم كه جواب هاي ثانويه براي مسأله 

(فرزندان) مي باشند [8].
كدگـذاري: همان طور كه اشاره شــد در الگوريتم ژنتيك هر فرد 
بيان گر پاســخي از مسأله مي باشــد. بسته به اينكه مســأله از چه نوعي 
باشــد، كدگذاري11  مســأله نيز متغير بوده و مي تواند باينري، حقيقي، 
كدگذاري بر مبناي 16، كدگذاري ارزشي و كدگذاري درختي باشد. 
مقـدار برازش: مناســب بودن يــا نبودن جواب با معيــاري كه از 
تابع هدف به دســت مي آيد، سنجيده مي شود. هرچه كه يك جواب 
مناســب تر باشــد، مقدار برازش12  بزرگ تري خواهد داشــت. براي 
آن كه احتمال بقاي چنين جوابي بيشــتر شود، احتمال بقاي آن جواب 

را با مقدار برازش آن مي سنجند [8].
الگوريتــم ژنتيك خود داراي انواع متعددي اســت كه بررســي 
تمامي آن ها از حوصله اين نوشــتار خارج مي باشــد. الگوريتم به كار 

گرفته شده در اين مقاله از نوع ترتيبي-زايشي13  است.
 3   در فرآيند بهينه سازي مقادير ورودي متناوباً تغيير مي كند تا   

       اينكه به خروجي مطلوب برسيم [5]

 2   محدوده مورد مطالعه در پروژه پرديس به همراه موقعيت
       ساختمان هاي آن [10]
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2-2- عملگرهاي الگوريتم ژنتيك
در سيستم يك الگوريتم ژنتيك ساده، شاهد چهار عملگر اصلي 
براي رســيدن از يك نسل به نسلي ديگر هستيم. اين عملگرها عبارتند 

از: 
عملگـر انتخاب: اين عملگر ســاز و كار بقــاي موجودات قوي تر 
در طبيعــت را تقليــد مي كند. در ايــن مرحله تعداد مناســبي از زوج 
كروموزوم ها بر اســاس ميــزان برازش آن ها براي توليد نســل بعدي 

انتخاب مي شوند [8].
عملگـر الحاق: اين عملگــر بر روي يك جفت از كروموزوم هاي 
انتخاب شــده عمل مي كند و با تركيب دو كرومــوزوم والد، يك يا 

چند كروموزوم فرزند توليد مي كند [8].
عملگر جهش: با اســتفاده از اين عملگر مي توان تغيير تصادفي در 
يــك و يا چند بيت (ژن) از يــك كروموزوم والد به يك كروموزوم 

جديد دست يافت [8]. 
نخبه گرايـي: نخبه گرايي مانِع از دســت رفتن نامطلوب اطالعات 
در خالل عملگر جهش مي شــود و عالوه بــر آن مدت زمان اجراي 

الگوريتم را نيز كاهش مي دهد [8].
شكل شماره 4 ساختار كلي يك الگوريتم ژنتيك ساده را نمايش 

مي دهد.
 

3- طراحي الگوي برداشـت با استفاده از الگوريتم ژنتيك 
در پروژه پرديس

در اين مطالعه ســعي شده تا با بهره گيري از يك مدل بهينه سازي 
ژنتيكــي14  و حل آن، تا حداكثر ميزان ممكن به اهداف ژئوفيزيكي- 
عملياتــي و اقتصادي براي يك طرح متعامــد در عمليات لرزه نگاري 
خشكي دست يابيم. مدل ارائه شده شامل تعدادي متغير تصميم گيري 
مي باشــد كه تابــع هدف نيز بر مبنــاي آن ها تعريف شــود. عالوه بر 
آن بــراي محدود كــردن فضاي جســتجو، محدوديت هايــي اعم از 

 4   ساختار يك الگوريتم ژنتيك ساده [9].
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 1   متغييرهاى مستقل و وابسته به كار گرفته شده در الگوريتم 
                   بهينه سازى

متغيرتعريف
متغيرهاي مستقل

RIفاصله ميان گيرنده  ها
SIفاصله ميان فرستنده  ها

nrتعداد گيرنده  ها ميان دو خط فرستنده مجاور
nsتعداد فرستنده  ها ميان دو خط گيرنده مجاور

NRLتعداد خطوط گيرنده
NSLتعداد خطوط فرستنده

متغيرهاي وابسته
RLIفاصله ميان خطوط گيرنده

SLIفاصله ميان خطوط فرستنده
Ifoldفولد امتدادي
Xfoldفولد عرضي

Foldفولد اسمي درون قطعه15
SDتراكم فرستنده  ها در واحد سطح (در هر كيلومتر مربع)

NCتعداد كانال  هاي گيرنده در قطعه
Xrدورافت ثبت شده در جهت امتدادي

Xsدورافت ثبت شده در جهت عرضي

Xmaxحداكثر دورافت ثبت شده در قطعه

Xminبزرگترين دورافت كمينه ثبت شده

ARنسبت تصوير در قطعه (ابعاد عرضي به ابعاد امتدادي)

 2   تعريف متغيرهاي وابسته بر حسب متغيرهاي مستقل [4]

متغير رابطه
وابسته

0/5 × (NSL - 1)Ifold

0/5 × NRLXfold

0/25 × (NSL - 1) ×NRLFold

SD

nr × (NSL - 1) × NRLNC

0/5 × (NSL - 1) × nr × RIXr

0/5 × (NSL - 1) × ns × SIXs

[(0.5 × (NSL - 1) × nr × RI) + (0.5 × NRL × ns × SI)2] 1/2Xmax

[(RLI - 0.5 × SI)2 + (SLI - 0.5 × RI)2] 1/2Xmin

AR
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محدوديت هــاي ژئوفيزيكي و عملياتي نيز اعمــال گرديد. ملزومات 
طراحي هــاي لرزه نــگاري را مي توان در دو جنبــه خالصه كرد: (1) 
جنبه ژئوفيزيكي-عملياتي و (2) جنبه اقتصادي. وظيفه طراح عمليات 
لرزه نــگاري برقراري تعادل بين اهــداف ژئوفيزيكي و هزينه عمليات 
است تا داده هاي با كيفيت مطلوب  با كمترين هزينه به دست آيد [1].

 3-1- برنامه نويسي ژنتيكي
به طور كلي اســتفاده از انواع تكنيك هاي برنامه نويســي رياضي 
زماني كاربــرد دارد كه بتوانيم مجموعه اي از متغيرهاي تصميم گيري 
مســتقل از يكديگر را تعريف كــرده، آن ها را به صــورت رابطه اي 
رياضي بيان نموده و تابعي را بهينه نماييم [9]. مسائل و مواردي كه در 
يك عمليات لرزه نگاري خشكي مي تواند مدل شود بي شمارند؛ ليكن 
به دليل پيچيدگي هــاي موجود و زمان بر بودن آن، در اين مطالعه تنها 

معيارهاي ژئوفيزيكي و اقتصادي لحاظ مي شوند. 

3-2- تعريف متغيرها-انتخاب پارامترهاي مدل
در جدول 1 متغيرهاي به كارگرفته شــده در اين مســأله مالحظه 
مي شــود. شــش متغير اول متغيرهاي مســتقل يا تصميم گيري و ساير 
متغيرها وابســته هستند. با اســتفاده از متغيرهاي تصميم گيري مي توان 

تمام متغيرهاي وابسته را شبيه سازي كرد (جدول2).

3-3- كدگذاري باينري پارامترهاي مدل
همان گونــه كه در مبحــث قبل ديده شــد، مزيــت به كارگيري 
متغيرهاي مستقل آن اســت كه ساير پارامترهاي به كارگرفته شده در 
تابع هدف را مي توان بر اســاس آن ها تعريف كرد، در نتيجه از تعداد 
متغيرهــاي ورودي به الگوريتم ژنتيك كاســته خواهد شــد. بنابراين 
متغيرهاي مســتقل در جدول 1 به عنوان پارامترهاي مدل يا متغيرهاي 

الگوريتــم ژنتيك تعريف مي شــوند. هر متغيــر در الگوريتم ژنتيك 
متناظــر با يك ژن مي باشــد كه مجمــوع آن ها يك فرد را تشــكيل 
مي دهد. به منظور تعريف مســأله، تعداد حاالت ممكن براي هر متغير 
تصميم گيــري را 16 حالت در نظر مي گيريــم، بنابراين هر يك از 6 
متغيــر (يا ژن) را به صورت يك رشــته  4 بيتي تعريــف مي كنيم. در 
نهايت، تمام تركيب هاي ژنتيكي براي پاســخ مسئله معادل 6(24) مورد 
خواهــد بود. جدول 3 مجموعه مقادير عــددي يا همان تعداد حاالت 

ممكن را براي هر پارامتر مدل نشان مي دهد. 
همان طور كه در جدول 3 ديده مي شود متغير ورودي به الگوريتم 
ژنتيــك به صورت يك ماتريس باينري 4×6 تعريف مي شــود. يعني 
هــر تركيب باينري در هر ســطر از ماتريس متناظر بــا يكي از مقادير 
در جــدول فوق خواهد بود. از آنجــا كه تمامي پارامترهاي مدل فقط 
مقادير صحيــح را اختيار مي كنند، اين مســأله تركيبي از برنامه ريزي 
عدد صحيح و برنامه ريزي غيرخطي مي باشــد كــه از آن با نام آناليز 
تركيبي ياد مي شــود [7]. مزيــت تعريف پارامترهــاي مدل از جنس 
اعداد صحيح در آن اســت كه از اعمال محدوديت هاي غير ضروري 
اجتناب خواهد شــد كه در نتيجه سرعت اجراي الگوريتم نيز افزايش 

خواهد يافت. 

3-4- بيان رياضي مدل- معرفي تابع هدف
پــس از تعريف متغيرهاي تصميم گيري الزم اســت تا تابع هدف 
تعيين شــود. يكــي از مطلوب ترين فرم هاي توابع هدف، اســتفاده از 
مجموع مربعات خطا مي باشــد. در اين تابع بزرگي خطا بين مقدار به 
دســت آمده (حاصل از الگوريتم به كار گرفته شده) و مقدار مطلوب 
(هدف از پيش تعيين شده)، محاسبه  و سعي مي شود تا اختالف آن ها 

كمينه شود. فرم كلي اين تابع در زير آمده است:
  Objective Function = ∑ wi

(xi –Xi)
2

xi
                                                                                                      

 4   تفكيك هزينه هاي برداشت بر مبناي قرادادهاي موجود
     في مابين مديريت اكتشاف و پيمانكاران مختلف

نقشه بردارى نقاط
فرستنده و گيرنده

عنوان
سهم هر 

بخش

گسترش و جمع آورى 
گيرنده ها

گسترش ژئوفون ها

حفارى چال هاىجمع آورى ژئوفون ها
انفجارى(چشمه ها)

ثبت داده ها

10 درصد

10 درصد

10 درصد

20 درصد

35 درصد

35 درصد

تفكيك هزينه هاى
برداشت

 3   مجموعه مقادير عددي پارامترهاي مدل

متغيرمجموعه حاالت پيش فرض براي هر متغير

5 ،10 ،15 ،... ،75 ،80RI*
5 ،10 ،15 ،... ،75 ،80SI**

1 ،2 ،3 ،... ،15 ،16nr
1 ،2 ،3 ،... ،15 ،16ns
2 ،4 ،6 ،... ،30 ،32 NRL
3 ،5 ،7 ،... ،31 ،33NSL

*  و ** : معموالً پس از مرحله پيش طراحي تنها با چند گزينه معدود براي اندازه 
بين پيش رو خواهيم بود كه همين مطلب از وسعت فضاي جستجو مي  كاهد.
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كــه wiها توابع وزني هســتند كه برحســب اهميت و حساســيت 
پارامتر متناظر با آن انتخاب مي شــوند، xiها مقادير محاســبه شده، و 
Xi ها مقادير هدف مي باشــند [7]. فرم بســط داده شده  تابع هدف در 

رابطه 2 و پس از مشخص شدن مقادير هدف در جدول شماره 5 نشان 
داده شده است.

كمينه نمودن هزينه برداشــت بــه عنوان هدف ثانويــه مورد نظر 
مي باشــد. در جدول 4 سهم هر بخش از عمليات برداشت به صورت 
تقريبي مالحظه مي شــود [كه از قرادادهاي موجود في مابين مديريت 
اكتشاف و پيمانكاران مختلف اســتخراج شده است]. با لحاظ كردن 
مقادير اين جدول در توابع وزنــي مرتبط، مي توان براى كمينه كردن 

هزينه عمليات گام برداشت.

3-5- محدوديت ها و اهداف
فولـد سـه بعدي: چنانچه توزيع فولد يكنواخت باشــد مقدار فولد 
بايد عدد صحيح شــود، در غير اين صورت توزيع فولد از يك بين به 

بين ديگر تغيير نموده و اصطالحاً باعث توزيع فولد نواري مي شود.
انـدازه بيـن: اندازه بين16  بايســتي حتي االمكان مطابــق با مقدار 
مطلوب آن باشــد. بــراي اين منظور اگــر تغييرات جزئــي در مقدار 
اندازه بين قابل قبول باشد و يا چندين انتخاب محدود براي اندازه بين 
موجود باشــد، مي توان وزن اين جمله را در تابع هدف افزايش داد تا 

اين محدوديت نيز برآورده شود. 

فاصله خطوط : فاصله ميان چشــمه ها يا گيرنده ها و نيز فاصله ميان 
خطوط چشــمه و گيرنده فقط مي تواند مقادير مشخصي (با گام هاي 
معلوم) را اختيار كند كه البته اندازه اين مقادير بســته به استانداردهاي 

متفاوت متغير خواهد بود.
دورافت بيشـينه: چنانچه مقدار دورافت بيشــينه به اندازه مطلوب 
نزديك باشــد كفايت مي كند. معموالً دورافت بيشــينه را معادل و يا 

كمي بزرگتر از عمق هدف در نظر مي گيرند. 
الگوي مربعي يا دستيابي به آزيموت هاي عريض (باز)17 : به منظور 
اســتحصال پوشــش آزيموتي كامــل، حتي االمكان اســتفاده از يك 

الگوي مربعي18  در اولويت انتخاب قرار دارد.
بزرگترين دورافت كمينه: بزرگ ترين دورافت كمينه را مي توان 
از روي فاصلــه ميان خطوط برآورد كرد كــه البته به صورت تقريبي 

محاسبه مي شود.
به طــور كلي هدف نهايي در يك عمليات لرزه اي ســه بعدي آن 
است كه از افق عميق به صورت مطلوب نمونه برداري شود و وضوح 
جانبي مطلوب به دســت آيد. با توجه به اطالعــات لرزه اي دوبعدي 
قديمي و مطالعات زمين شناســي صورت گرفتــه در منطقه عملياتي، 
مقاديــر عددي موجــود در جدول 5 بــه عنوان اهــداف و ثابت هاي 
ورودي به الگوريتم پيشــنهاد مي شود (محاســبات مربوط به طراحي 
ابعاد بين، جــزء اهداف اين مطالعه نبوده و تنهــا به عنوان ورودي در 

اين پروژه لحاظ گرديد). 

Objective Function = w1( x max – 5500     

xmax

)2

+ w2(  x min – 500     
x min

)2

+
 

                                                                                                                                                     

w3( fold – 90     

fold
)2

 + w4(  nc - 4400 
nc

)2

+ w5(RLI – SLI 
RLI+SLI

)2

+ w6(  ar - AR 
ar

)2

 5  روند همگرا شدن تابع هدف، بهينه سازي پارامترهاي
     تكاملي.
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 5   مقادير ورودي به الگوريتم ژنتيك

1200 متر عمق هدف اوليه
5000 متر عمق هدف ثانويه
30 درجه حداكثر شيب زمين شناسي

100 هرتز فركانس بيشينه
8 فولد مورد نياز در هدف اوليه

90 فولد مورد نياز در هدف ثانويه
22 متر ابعاد بين در هدف اوليه

37,5 متر ابعاد بين در هدف ثانويه
550 متر  دورافت حذف براي افق نشانگر سطحي مورد نظر براي

 هدف همزمان سازي
1320 متر دورافت حذف براي هدف اوليه
5500 متر دورافت حذف براي هدف ثانويه

4400 حداكثر تعداد گيرنده  هاي موجود با فاكتور تورم 0/1

 6   مجموع مقادير برابر با 0/1 (مضربي از عدد 1) مي باشد.

w6  w5  w4  w3  w2  w1  
0/0150/010/0050/0250/0350/01
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مقــــالـــــات

 7   مشخصات الگوهاي برداشت طراحي شده به ترتيب در كالس  اول، دوم و سوم

كالس اول با نسبت تصوير صفر تا 0/5

 Cumulative
Absolute Error

 Cost per
shot (€)ARXmin

(m)
Xmax

(m)NCFold
SD

 per square
km

SLI
(m)

RLI
(m)NSLNRLشماره طرح

0,016535540/36453573132409069/436032031121

0,01615578/10/38424546830729678/132032033122

0,01266614/40/4481581632409069/436036031123

0,01108619/10/44453551535289869/436032029144

0,01441621/50/48510558230248469/436040029125

0,01626635/30/42453555730729678/132036033126

0,01491637/80/51566583231207862/540044027127

0,01032647/20/58537555733608462/540040025148

0,01099660/80/414535846378010569/436032031149

0,01339663/10/44510590932409069/4360400311210

0,00735673/80/5481563535289869/4360360291411

0,01006681/10/444245589358411278/1320320331412

0,012326950/534535421336010578/1320360311413

كالس دوم با نسبت تصوير  0/5 تا 0/8

 Cumulative
Absolute Error

 Cost per
shot (€)ARXmin

(m)
Xmax

(m)NCFold
SD

 per square
km

SLI
(m)

RLI
(m)NSLNRL

0,00882682/60/8594563535208056/8440440211614

0,00956720/20/8566563535208862/5400440231615

0,004667480/82537568539609962/5400400231816

0,00477776/20/694815692421211769/4360360271817

0,00280791/40/834815623432012069/4360360252018

0,00530806/20/714245505448014078/1320320292019

0,00688812/80/874535501416013078/1320360272020

كالس سوم با نسبت تصوير 0/8 تا 1

 Cumulative
Absolute Error

 Cost per
shot (€)ARXmin

(m)
Xmax

(m)NCFold
SD

 per square
km

SLI
(m)

RLI
(m)NSLNRL

0,00827695/11594560035648156/8440440191821

0,01036716/31/31566562939609056/8440400192022

0,00522726/31540560043569956/8440360192223

0,00884736/70/99566562936009062/5400440211824

0,00411756/915375657400010062/5400400212025

0,00339766/70/995105629440011062/5400360212226

0,00617788/31/015105629396011069/4360400232027

0,00220798/214815600435612169/4360360232228

0,00689798/80/974535516475213269/4360320232429

0,00605822/11/034535516422413278/1320360252230

0,00498823/614245431460814478/1320320252431

2887 متر = اندازه نوار كوچ
* ابعاد بين در تمامي طرح ها ثابت و برابر با 20 متر* 20 متر مي باشد.

** فرستنده و گيرنده ها در محل تقاطع خطوط به اندازه يك بين از يكديگر فاصله دارند.
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كه xmax دورافت بيشــينه، xmin بزرگترين دورافت كمينه، fold اندازه 
فولد پوششــي در عميق ترين هدف، nc تعداد كانال هاي به كار برده 
شــده، و ar نســبت تصوير در طرح ارائه شده مي باشــند. از آنجا كه 
دســت يابي به ســلول واحد مربعي شــكل (يعني فاصله ميان خطوط 
چشــمه و فاصله ميان خطوط گيرنده با هم برابر باشــد) اهميت دارد، 
جمله پنجم وارد رابطه شــده اســت. در مورد جمله آخر نيز ذكر اين 
نكته ضروري اســت كه فضاي جستجو در سه حالت با نسبت تصاوير 

متفاوت0/5، 0/8 و 1 فعال خواهد بود. 
جــدول 6 مقادير عــددي فاكتورهاي وزني مربــوط به هر جمله 
را نمايــش مي دهد. مقادير فاكتورهاي وزني با روش ســعي و خطا و 
انجام آناليز حساسيت با توجه به نسبت هاي موجود جدول 4 به دست 

آمده اند.

3-6- مبناي طبقه بندي طرح هاي ارائه شده
الزم اســت قبل از اجراي الگوريتم ژنتيك، به دنبال مبنايي براي 
طبقه بنــدي طرح هــاي خروجي باشــيم تــا بتوانيم آن هــا را بر مبناي 
مشــخصى بررســي و تحليل كنيم. با توجه به نوع مطالعات حاصل از 
عمليات لرزه نگاري، الگوريتم در سه فضاي جستجوي متفاوت براي: 
كالس اول با نســبت تصوير صفر تا 0/5 ؛ كالس دوم با نسبت تصوير  
0/5 تــا 0/8 ؛ و كالس ســوم با نســبت تصوير 0/8 تــا 1 فعال خواهد 
بود. زيرا با تغييرات نســبت تصوير، تعداد خطوط فرســتنده و خطوط 
گيرنده فعال در هر قطعه تغيير خواهد نمود كه در نتيجه هزينه عمليات 

مي تواند كاهش يا افزايش قابل مالحظه اي داشته باشد.

 8   طرح هاي نهايي انتخاب شده براى برداشت عمليات لرزه نگاري

طرح 
شماره 28

طرح 
شماره 18

طرح 
شماره 12

طرح 
شماره11

198/22 216/20 256/14 252/14 تعداد خطوط گيرنده/تعداد 
كانال هاي گيرنده در هر خط

360/360 360/360 320/320 360/360 فاصله  داري خطوط گيرنده/
فرستنده (متر)

121 120 112 98 فولد ميانگين در عميق ترين 
افق هدف 

481 481 424 481 بزرگ ترين دورافت كمينه(متر) *

3960/3960 3600/4320 2240/5120 2520/5040 بزرگ ترين دورافت در راستاي 
امتدادي/ عرضي (متر)

5600 5623 5589 5635 دورافت بيشينه (متر)
1 0/83 0/44 0/5 نسبت تصوير

798/2 791/4 681/1 673/8 هزينه عمليات به ازاي هر 
شات (€)

4- طرح هاي پيشنهادي بر اساس الگوريتم ژنتيك
پس از مشــخص شدن اهداف و محدوديت ها، نوبت به اجراي 
الگوريتم مي رسد. شكل 5 روند همگرا شدن الگوريتم را در طول 
51 نســل از جواب ها در كالس اول نشــان مي دهد. بديهي اســت 
كه در نســل هاي ابتدايــي به علت دور بودن از جــواب بهينه روند 
كاهش مقدار خطا بســيار سريع تر باشــد، حال آن كه در نسل هاي 
انتهايي به ســبب نزديك شــدن به جواب بهينــه روند كاهش خطا 

كندتر مي شود.
 نتيجــه اجــراي الگوريتم ژنتيــك، ارائه 31 اســتراتژي متفاوت 
برداشــت بود كه همگي تا حد مطلوب اهداف از پيش تعيين شــده را 
برآورده مي سازند. جزئيات تمامي اين طرح ها به صورت خالصه در 

جدول 7 نشان داده شده است.
ســتون دوازدهم در جدول فوق مقادير هزينه عمليات به ازاي 
هر شــات را نشــان مي دهد. محاســبه اين مقادير براي تك تك 
طرح هــا عملياتي پيچيده و زمان بر مي باشــد ولــي در عمل براي 
دســت يابي به تقريبي نسبي از هزينه عمليات، از يك روش خطي 
استفاده شد. اين برآورد هزينه به اين صورت بود كه در ابتدا هزينه 
كل عمليــات به تفصيل براي طرح شــماره 12 به عنوان طرح مبنا 
محاســبه و سپس هزينه عمليات به ازاي هر شات سرشكن شد. در 
نهايت با كمك جدول 4 و در نظر گرفتن نسبت تعداد كانال هاي 
بــه كار گرفته شــده در هر خــط گيرنده و تغييــرات فاصله ميان 
خطوط بين ســاير طرح هاي پيشــنهادي و طرح مبنا (طرح شماره 
12)، تقريبي اوليه از هزينه عمليات به ازاي هر شــات براي تمامي 

طرح ها به دست آمد.
   

5- انتخاب نهايي الگوي بهينه برداشت و بررسي نتايج 
براي بررســي دقيق تمــام طرح هاي پيشــنهادي و انتخاب بهترين 
الگوي برداشــت، الزم اســت تا تمامي نمودارهاي شــاخص تحليل 
شود و مقايسه نسبي از پارامترهاي مختلف برداشت ميان تمام طرح ها 
صــورت گيرد. ولــي در عمل، تحليل و مقايســه تمامــي نمودارهاي 
شــاخص و نمودارهايي از اين نوع فرآيندي وقت گير و غيركاربردي 
اســت. در اين شــرايط است كه اســتفاده از مقادير خطاي تجمعي به 
دســت آمده از الگوريتم ژنتيك مي تواند نقطه قوت اجراي الگوريتم 
باشــد. با توجه به ســتون آخر در جدول 7، طرح هاي شماره 11، 12، 
18 و 28 كمتريــن مقادير خطاي مطلــق تجمعي را در هر كالس دارا 
مي باشند. جدول 8 مشخصات اين چهار طرح منتخب عملياتي را نشان 
مي دهد. اين طرح ها كمترين مقدار خطا را در نســل آخر از جواب ها 

در هر كالس دارا مي باشند.
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مقــــالـــــات

       پانويس ها
1 ramin.hosseinidokht@gmail.com
2 Full fold
3 Evolutionary Computation
4 Simulate Annealing
5 Fixed-length bit string
6 Chromosome
7 Individual

8 Population
9 Generation
10 Recombination or Crossover
11 Encoding
12 Fitness Value
13 Sequential GA-Generational

14 مقصود از آن، برنامه نويســي و بهينه ســازي با 

كمك الگوريتم ژنتيك مي باشد.
15 Patch
16 Bin size
17 Wide Azimuths
18 Square template
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گزارش هاي موجود از پروژه پرديس در مديريت اكتشــاف شــركت   
ملي نفت ايران.

نتيجه گيري:
1-بــا اســتفاده از مفاهيــم طراحــي، اطالعــات زمين شناســي، 
توپوگرافي، اطالعات سرعتي چاه ها و بررسي مقاطع SEGY خطوط 
دوبعدي قديمي، طراحى ابعاد بيــن، 20×20متر در اين پروژه در نظر 
گرفته شــده و محاســبات و تعريف مدل ژنتيكي به منظور بهينه سازي 

پارامترهاي برداشت، با فرض اين موضوع انجام شد.
2-با استفاده از الگوريتم ژنتيك و كدگذاري باينري، مدل رياضي 
ارائه شــده براي دســتيابي بــه اهداف مطلــوب، در عيــن كمينه كردن 
هزينه ها، تحليل شــد و در نتيجه آن 31 طرح برداشــت در سه كالس با 
نسبت تصوير متفاوت به دست آمد كه از آن ميان چهار طرح شماره 11، 

12، 18 و 28 به عنوان طرح هاي مطلوب با خطاي كم پذيرفته شدند.
3-طرح هاي 11 و 12 به ترتيب با نســبت تصوير 0/5 و 0/44 جزو 
طرح هاي با نســبت تصوير متوسط و باريك، و طرح هاي 18 و 28 به 

ترتيب با نســبت تصوير 0/83 و 1 جزو طرح هاي با آزيموت عريض 
محسوب مي شوند.

4-مقصــود مــا از ارائه  چهار طــرح نهايي آن نيســت كه به طور 
مشــخص بيان كنيم كه آيا برداشت هاي سه بعدي با آزيموت عريض 
در اولويــت قــرار دارند يا اينكه برداشــت هاي بــا آزيموت باريك 
مناسب تر هستند، بلكه بايد همزمان با ارائه اين طرح ها، مزايا و معايب 
هر يك نيز ذكر شــود تا مشخص گردد كدام طرح در كدام بخش و 
با توجه به هدف از مطالعات، عملكرد بهتري خواهد داشــت. انتخاب 
هر طرح پيشنهادي مي تواند در شــرايط زماني و مكاني متفاوت، و با 
توجه به وضعيت و پيچيدگي هاي زمين شناســي، توپوگرافي، اقليمي 
و فرهنگــي، شــرايط عملياتي و نيز اهــداف مطالعــات نظير اهداف 
ساختماني و يا چينه اي، و در نهايت نوع مطالعات نظير مطالعات اوليه، 

تكميلي و مخزني متفاوت باشد.


