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مدلسازي كاهش نوفهی لولهاي در برداشت درونچاهی توسط سد موجی
احمد امینی* ،غالمرضا رستگارموحد ،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
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ساختگاه ( ،)fluid-structorانتشار موجتاریخ ارسال نویسند   ه97/12/21 :
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مقدمه

یکی از اهداف ني��مرخ لرزهای قائم ،شناس��ایی بازتابندههای لرزهای
اولیه و شبيهس��ازي امواج بازتابشیش��ان با دادههای تولیدش��ده توسط
چشمهی لرزهای است .این هدف بهطور کامل قابلدستیابی نیست؛ زیرا
امواج لولهای پایینرون��دهی قوی ،تعداد زیادی از رویدادهای باالرونده را
میپوش��انند .بهویژه اینکه در مقاطع برداش��ت س��رعتهای تبدیلی موج
 Sتوس��ط گیرندههای  Xو  Yدر بس��یاری موارد بهدلیل همزمانی اولین
رس��یدهای موج  Sتبدیلی و نوفه ی لولهای ،اولین رس��یدهای موج برشی
قابلردگیری نیس��ت و روشهای فیلتری موجود برای کاهش این نوفهها
باع��ث صدم��ه زدن به دامنه ،فاز و فرکانس موج برش��ی می ش��وند و در
نتیجه گاهی اوقات تعیین س��رعت موج برش��ی از اولین رس��یدهای این
امواج غیرممکن است.
نوف��هی لرزهای تصادفي میتواند با تکرار ش��وت ل��رزهای و برانبارش
چندین پاس��خ ژئوفون��ی به یک ثبت واحد ،کاهش یاب��د .اما نوفهی موج
لولهای همدوس اينگونه نيست .در حقیقت این موج با تکرار برداشت در
هر عمق معموالً تقویت میگردد؛ زیرا مش��خصهی شکل موجیاش برای
تمامی ثبتهایی که برانبارش ميگردند سازگار است [.]1
م��وج لولهای قویترین نوفهی همدوس در عملیات نيمرخ لرزهای
قائم است .بنابراین شناسایی فرآیندهای میدانی برای حذف یا کاهش
این نوع موج مهم اس��ت و برای این منظور باید سازوکارهایی که این
امواج را تولید میکنند ،درک شوند .در واقع هیچ روش میدانی دفاعی
وجود ندارد که بتواند با اطمینان از انتش��ار امواج حجمی جهت تولید
امواج لولهای در تضادهای امپدانس��ی بزرگ جلوگیری کند روشهای
لولهجدار و س��یمان کردن مورد اس��تفاده برای تکمیل چاههای نفت
و گاز هم��واره با تغییرات چش��مگیری در امپدانس چاه در عمقهای
مختلف همراه اس��ت .در نتیجه ،هر موج برخوردکننده به محلهای با

تضاد امپدانس��ی درون چاه میتواند در ش��رایط مناسب ،موج لولهای
تولید کند.
از آنج��ا که منبع اصلی امواج لولهای ،امواج زمین غلت اس��ت که در
عرض مس��یر چشمه تا سرچاه منتشر ش��ده و حرکت قائم ستون گل در
چ��اه را تولید میکند ،فرآینده��ای میدانی دفاعی باید روی کاهش امواج
زمین غلت در سر چاه یا بر جلوگیری از انتقال انرژی این امواج به ستون
گل تمرک��ز کنند .چندی��ن روش برای کاهش ان��رژی امواج زمین غلت
رسیده به س��ر چاه استفاده شدهاند [ )1 :]1افزایش فاصله بین چشمهی
انرژی تا س��ر چاه  )2قراردادن س��دی فیزیکی بین چشمه و سر چاه که
امواج سطحی س��یرکننده به چاه را مسدود کند  )3تولید آرایهی چشمه
و گيرن��ده که طولموج حاکم امواج زمین غلت را تضعیف نماید  )4پایین
آوردن ارتفاع ستون گل حفاری نسبت به سطح زمین و ممانعت از انتقال
انرژی موج ریلی به داخل ستون گل  )5نصب تجهيزاتي بههمراه ابزارهای
درونچاهی كه مانع از عبور موج ریلی به داخل چاه شوند.
 -1مطالعات پیشین

اولین بار وودز در س��ال  ]2[ 1968کاهش ارتعاشات زمین را مطالعه
ک��رد .تا كنون كارهاي زي��ادي در خصوص تأثير س��دهاي موجي جهت
كاهش ارتعاش��ات زمين انجام ش��ده که ش��امل آزمايشه��اي ميداني و
شبيهس��ازيهاي عددي بهكم��ك روشهاي المان م��رزي )BE(1و المان
محدود )FE(2و تركيب اين دو ( )FE-BEبوده اند.
پرس��ون و همکاران ( ]3[ )2016مطالعهای برای کاهش ارتعاش��ات
لرزهای تأسیس��ات س��ینکروترون انج��ام دادند .مطالع��هی حاضر حاصل
تعمیم روش ذکر ش��ده توسط ایشان روی برداشت میدانی دادهی نیمرخ
لرزهای قائم است.

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ( )Amini1.a@nioc.ir
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مقاالت پژوهشی

 -2مطالعهی حاضر

 -1-3ديناميك ساختاري

مهمترين هدف اين مطالعه ،بررس��ي سازوكار استفاده از سدها براي
كمينه كردن ارتعاش��ات ويبرات��وري در عمليات  VSPاس��ت .اين كار با
ساخت مدلهاي  FEزمين الیهبندی شده انجام و توسط اندازهگیریهاي
ميداني ،اعتبارس��نجي ش��د .خصوصيات ارتعاش ويبراتور در مدل اعمال
گرديد .ايجاد يك سد موجي ،3جبههی موج را دچار اختالل کرده و امواج
را به داخل س��نگ بس��تر بازتاب ميکند .امواج در س��نگ بستر ،كمتر از
خاك تضعيف ميش��وند؛ بنابراين كاهش ارتعاش��ات زمين در فواصل دور
از اين س��د ميتواند تحت تأثير امواج انتش��ار يافتهی زير س��د در سنگ
بس��تر قرار گيرد .بههمین جهت كاهش حاصل در فواصل دور از اين سد
مطالعه گرديد .با بهكارگيري يك مدل  FEجفت ش��ده از س��يال و خاك
ب��ا درنظر گرفتن برهمكنش بين آنها ،اثرات نفوذ س��يال به س��د موجی
امتحان گرديد .مطالعات پارامتری هندس��ي مادهی پرکننده 4در س��دی
جامد نیز انجام شد.

معادلهی ديفرانس��يلي جابجايي يك جامد سهبُعدي طبق رابطهی1-
است:
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 1مدهای موج کشسان موجود در ثبت لرزهای زیرسطحی []1

 -3محاسبات عددي

در برداش��تهای درونچاهی که چش��م ه روی سطح زمین قرار دارد
امواج ریلی و الو س��یرکننده در راس��تای س��طح زمین ،با امواج حجمی
درون چاه خالی از س��یال تداخل نمیکنند .اما هنگامی که چاه از س��یال
پر ش��ده باشد دسترس��ی به داخل چاه فراهم میگردد که محیطی برای
انتشار امواج س��طحی ناخواسته است .امواج درونچاهی حاصل از تالطم
س��یال به امواج لولهای معروفند .طبق شکل 1-ژئوفونهای سطحی تحت
تأثی��ر امواج الو و ریلی قرار میگیرند اما ژئوفونهای درونچاهی از امواج
لولهای اثر میپذیرند [.]1
تحلیل مفصل دادههای برداش��ت ش��دهی عمليات لرزهاي قائم نشان
میده��د که چهار مد موج لول��های تولید و تفس��یر میگردند [ .]1مث ً
ال
مدهای مختلف موج لولهای مرب��وط به دادههاي خام نیمرخ لرزهاي قائم
میدان چاه  375میدان گچساران در شكل 2-ارائه شده است.
ايجاد يك س��د موجي در زمين بين چش��مهی ل��رزهاي و چاه ،یک
ناپيوس��تگي را براي انتش��ار امواج فراهم ميكند .امواج برخورد كننده به
اين س��د موجی ،به پنج گروه مختلف تقسيم ميگردند (شكل :)3-امواج
ريلي بازتابيده ،امواج ريلي عبوركننده از سد ،امواج حجمي انتشاريافتهی
پايينس��وي بازتابيده از ديواره ی سد ،امواج حجمي پيشروي عبوركننده
از سد و امواج انتشاريافته از طريق خاك و سنگ بستر زير سد .ارتعاشات
زمين بعد از سد ،ناشي از موارد دوم ،چهارم و پنجم هستند.
در اين بخش تئوري حاكم ديناميك س��اختاري و برهمكنش سيال-
ساختگاه )FSI( 5ارائه ميگردد.
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 2مدهای مختلف موج لولهای روی دادههای نيمرخ لرزهای قائم چاه 375-میدان
گچساران .محور افقي و قائم بهترتيب بيانگر عمق و زمان هستند

ی موج ارتعاشي به سد
 3امواج مختلف توليد شده بعد از برخورد جبهه 
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ﺑﻪﻛﻤﻚ روش ﮔﺎﻟﺮﻛﻴﻦ ،ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪي  FEﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺎل ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪي 8-اﺳﺖ:
Mf p+Kf p=ff
كه در آن  σSتانسور تنش bS ،بردار نيروي حجمي ρS ،چگالي جرمي(8) u ،
�� = � � � � �� ��
)(8
بردار جابجايي ،عملگر ديفرانسيلي و  tزمان است .بهكمك روش گالركين ،6كه در آن  pبردار فشار گرهاي است.

∆

فرمولبندي  FEبراي يك حوزه ی ساختاري طبق رابطهی 2-است:
 -3-3 MS +KS u=ƒSجفت كردن محيطها
)(2
ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ فرض ميشود پيوستگي در جابجاييهاي سيال و ساختگاه در جهت
نيروي
ك��ه در آن  MSماتري��س جرم KS ،ماتريس س��ختي f ،بردار
S-3-3ﺟﻔﺖ ﻛﺮدن
مرزي
اعمالي و  uبردار جابجايي گرهاي اس��ت .از آنجا كه ميرايي بايد در مدل عمود بر مرز مشتركشان  Sباشد .با معرفي يك بردار قائم  ،nشرط
ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎل و ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮﻛﺸﺎن  Sﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ
ی 9-خواهد بود:
طبق رابط
نرخ-ﻣﺮزيجنبشي
عددي وارد ش��ود تا پاسخی واقعي بهدس��ت آيد ،يكﻳﻚمدل
راﺑﻄﻪهي:9-
ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻃﺒﻖ
ميرايي ﺷﺮط
ﺑﺮدار ﻗﺎﺋﻢ ،n
7
.n|s=u
سادهی موجود )(9
S
�� �u�|s
= �.n|s
مس��تقل فرض گرديد تا نسبت به سایر مدلهاي ميرايي )(9
� � �|s
و بهدليل پيوس��تگي فشار در  ،Sشرط مرزي براي جفتشدگي طبق
تطاب��ق بهت��ري با رفتار واقعي خ��اك فراهم آورد .ي��ك محدوديت مدل
ی10-
رابطه
ميرايي
شود .اين
ميرايي اينس��ت كه در حوزهی زماني نميتواند
بود:ﺷﺪﮔﻲ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪي 10-ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
خواهدﺟﻔﺖ
ﻣﺮزي ﺑﺮاي
ﺷﺮط
ﻓﺸﺎر در ،S
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
استفادهﺑﻪدﻟﻴﻞ
و
|s=-p
ميرايي ساختاري )(10
σ���σ|s
توس��ط يك عامل كاهش معرفي شده توس��ط ماتريس)(10
S,n = −p
,σs,nتنشه��ا در  Sدر جهت قائم اس��ت .توس��ط معرفي يك ماتريس
توصيف گرديد [.]4
سيال-س��اختگاه ﻛﺎﻣﻞ
كام��ل ،Hﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎدﻻت
مع��ادالت ﺷﺪﮔﻲ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺟﻔﺖ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ
ﻗﺎﺋﻢ nاﺳﺖ.
طبق
سيس��تم
ﺗﻮﺳﻂ ،H
ش��دگي
��� σﺗﻨﺶﻫﺎ در  Sدر ﺟﻬﺖجفت
11هاﺳﺖ:
 -2-3برهمكنش سيال-ساختگاه
ی 11-است:
ﺳﻴﺎل-ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪي-رابط
��
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�
براي بررس��ي سد موجی حاوي سيال ،مدل ) FSIرا(11درنظر میگیریم(11) .
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دو معادل��هی حاكم ميتوانند براي توصيف ميدان فش��ار س��يال همگن
�
��
�
�
�
كشس��ان بهكار روند كه فرض ميگردد غیرلزج ،8غيرچرخشي،) uf=0( 9
توصيف نويز زمين غلت ويبراتور
ﻧﻮﻳﺰهی
معادل
باش��د .در
-4-3وﻳﺒﺮاﺗﻮر
زﻣﻴﻦ ﻏﻠﺖ
ﺗﻮﺻﻴﻒ
تراكمپذي��ر و همچني��ن تغييرات فش��ار روي آن کم-3-4
فرض
اﺳﺖ.كه
هستند
ﻛﺸﺴﺎﻧﻲالً در
ها معمو
كرنش
نوشتهﻛﺮﻧﺶﻫﺎ براي
ی3-
ﺑﺮايرابطه
حركت از کشیدگی حجمي صرفنظر ميگردد و طبق
ﺑﻪﻛﻤﻚ
سطحيﻗﺒﻮل
ﺧﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﺮض
ارتعاش��اتي ،ﻛﻪ
چنينﺳﻄﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً در
ارﺗﻌﺎﺷﺎﺗﻲ،
ﭼﻨﻴﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ ،ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ وﻳﺒﺮاﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﻴﺎسﺑﻨﺪي10
معادالتﺑﺎ ﻃﻴﻒ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
كمكﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﻫﺎي
خطي،
سيس��تمي از
كشس��اني خطي قابلقبول اس��ت .به
ميشود:
)(∂ u ƒ
10
هاي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
جابجاييﻣﻘﺪار
بندي وﻳﺒﺮاﺗﻮر،
ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺑﺎر
ويبراتور ﻣﺤﺘﻮاي
فركانسيﻣﺤﺎﺳﺒﻪي
ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
توس��ط مقياس
محتواي
ﺣﺎﺻﻞρ= (∂t
p=0
)(3
محاسبه
ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ) +
)ﭼﻨﺪك (%50=11دادهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮاي ﻣﻘﻴﺎسﺑﻨﺪي ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ12
ش��ده با طيف فركانس��ي حاص��ل درنظر گرفته ش��د .جهت محاس��بهی
)ﺷﻜﻞ.(4-
محتواياﺳﺘﻔﺎده
آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ FE
جابجايي (FRFﺑﻪ
)
ﮔﺮدﻳﺪ بار
فركانس��ي
دﺳﺖزمان،
س��يالt ،
كه در آن  ،ρ0چگالي ايس��تايي uf ،بردار
ويبراتور ،مقدار ميانگين (چندك )%50=11دادههاي
عملگر گراديان و  pفشار سيال كشسان است [6و .]5معادلهی ساختاري اندازهگیری شده براي هر فركانس ،محاسبه و براي مقياسبندي تابع پاسخ
6
براي سيال باروتروپيك با چگالي ثابت طبق رابطهی 4-نوشته میشود :فركانسي )FRF( 12بهدست آمده از تحليل  FEاستفاده گرديد (شكل.)4-
p=-c2 ρ0 uf
)(4
كه در آن  cسرعت موج كشسان در سيال است .بهكمك روابط4-و3
معادلهی موج براي س��يال كشسان ،فشار بهكار رفته بهصورت تغييرپذير
ميداني طبق معادلهی هلمهولتز است:
)(∂ p
2 2
p=0
)(5
(∂t ) -c
اگر فشار را به صورت تابع هارمونيك مختلط نشان دهيم:
p=peiωt
)(6
معادلهی موج در حوزهی فركانسي بهشکل رابطهی 7-تبديل
ميشود:
2 2
^2 p+ω /c p=0
)(7
بهكمك روش گالركين ،فرمولبندي  FEبراي محيط سيال كشساني
 4طي��ف دامنهی جابجاييه��اU (f( ،حاصل بر اس��اس اندازهگیریها .منحنيهاي
چن��دك  %95و  %5بهترتي��ب با خطچينها نش��ان داده ش��دهاند .مقدار مياني
طبق رابطهی 8-است:
ﻛﻪ در آن  pﺑﺮدار ﻓﺸﺎر ﮔﺮهاي اﺳﺖ.

ƒ

∆

2

∆

2

∆

∆

2

2

∆

(چندك  )%50در تحليلهاي عددي با خطتيرهی قرمز نشان داده شده است
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 -5-3ارزيابي

مقدار  RMSبهعنوان اندازهاي از بزرگي ارتعاش براي ارزيابي و اهداف
مقايس��هاي استفاده شد .مقدار  RMSجابجاييها از تحليلهاي حالت پايا
توسط رابطهی 12-تعیین میشود:
)(12

)∑ i=1 U(ƒ

= URMS

ك��ه  URMSمقدار  RMSجابجاييه��ا U(f)i ،بزرگي جابجاييها در هر
فركانس و  nتعداد فركانسها در هر بازه (فاصله) است.
جهت كاوش اثرات ايجاد سد در فواصل طوالني با چشمهی ارتعاشي،
از مقدار عمل ( )actionاستفاده شد كه طبق رابطهی 13-تعریف میشود:
		 Action=∫ωE(ω)dω
)(13
انرژي كل  Eتوس��ط مقدار ميانگين چرخشي انرژي جنبشي و انرژي
كرنشي با تحليل  FEطبق رابطهی 14-محاسبه ميشود:

بزرگترين تغيير براي افزايش از  6-10متری در عمق حاصل شد .بين
 6-10متر اين كاهش در س��طح ارتعاش��ي از  21به  %55افزايش مييابد.
براي س��د موجي عميقتر از  10متر ،امواج منتش��ر ش��ده در سنگ بستر
حاكم هستند .كاهش  %65ميتواند براي عمق  16متري بهدست آيد.
پهناي  wسد موجی بين  0/25-4متر تغيير داده و نتيجه گرفته شد
كه پهنا تنها اثر بسيار كمی بر كاهش سطح ارتعاشي دارد.
س��د ،امواج فرودي را بازت��اب ميدهد اما در اخت�لال جبههی موج
سهيم است كه اين باعث شكست موج و پراش امواج انتشاريافته ميگردد.
تغييرات در س��رعت و جهت جبههی موج ناش��ي از بازتابش ،شكس��ت و
پ��راش به تداخالت امواج در فواصل مش��خص از س��د منجر ميش��وند.
بنابراين ميتوان مؤثرترين موقعيت جهت كاهش ارتعاش��ات را براي سد
تعيين کرد .بررس��ي تأثير موقعيت سد موجی در فاصلهی  10-90متر از

)(14
 -4مطالعهی متغیري سدها

جهت عينيت دادن به تأثير بزرگ س��دهاي موجي بر انتشار جبههی
م��وج ،در ش��كل 5-بزرگيهاي مختل��ط قائم جابجاييه��ای حاصل از
شبيهس��ازيها با و بدون وجود س��د موجی ،براي يك ب��ار هارمونيك در
 15هرتز نش��ان داده ش��ده است .همانطور كه مش��اهده ميگردد براي
حالت با وجود سد موجی ،جبههی موجي كه بهسمت سنگ بستر منتشر
شده از ميان سنگ بستر بهسمت جلو حرکت میکند و با اليههاي خاك
برهمكنش دارد .همچنين در ش��كل مشخص اس��ت كه تراز ارتعاشي در
س��طح زمين بهسمت راست س��د موجی در مقايس��ه با حالت بدون سد
موجی كاهش يافته است.

 5نتايج شبيهس��ازي بزرگي (دامنه) مختلط جابجاييهاي قائم در  15هرتز (الف)
بدون وجود س��د موجی و (ب) براي س��د موجی با هندس��هی x=40m، w=1m،
 .d=16mرنگه��ا در دو ترس��يم ،مقادي��ر مش��ابهي در مح��دوده از دامنههاي
ارتعاشي صفر (رنگ آبي) تا بيشينه ( 0/4 ،nmرنگ قرمز) را نشان ميدهند

 -1-4سد موجی خالی

مطالعهی متغیري سدهای موجی براي موقعيتها ،پهناها و عمقهاي
مختلف انجام شد .بهعنوان يك حالت پايه ،سد موجی در فاصلهی  xبرابر
با  50متر از مركز چشمه قرار داده شد .هر متغیر از حالت پايه تغيير داده
شد؛ در حالي كه ديگر متغیرها ثابت نگه داشته شدند.
در ش��كل-6-الف كاهش در سطح ارتعاش��ي بهصورت تابعي از عمق سد
موجی نشان داده شد ه است .عمق  dبين  0-16متر تغيير داده شد .با افزايش
عمق ،اين كاهش بيش��تر ميش��ود و گواهي بر آنس��ت كه براي اينكه سطح
ارتعاش��ي در محل چاه بهطور قابلتوجهی كاهش يابد الزم اس��ت سد موجی
عميقتر از  4متر باشد.

18

 6كاهش ميانگين در تراز ارتعاشي (جابجايي) (الف) برحسب عمق سد موجی (ب)
برحسب موقعيت سد موجی

 7كاهش ميانگين در تراز ارتعاش��ي (جابجايي) (الف) برحس��ب ضریب كشس��ان
مادهی پركنندهی جامد (ب) برحسب سطح سيال آب در سد موجی

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 166
ماهنامه 

ويبراتور مطالعه گرديد .در ش��كل-6-ب كاهش حاصل در سطح ارتعاشي
براي موقعيتهاي مختلف س��د موجی نشان داده شده است .نتيجه اينكه

 8كاهش ميانگين در سطح ارتعاش (جابجاييها) توسط سد موجی با متغیرهاي پايه
بر حسب موقعيت اين ارزيابي

 9بزرگ��ي مختل��ط جابجاييهاي قائم ،ارزيابي ش��ده روي س��طح زمين در فواصل
مختلف از چشمهی ارتعاشي (خطتيره :بدون سد موجی و خطچين :با سد موجی)

مؤثرترين موقعيتهاي سد موجی در عمل  20-80متر از چشمه بود.
 -2-4سد موجی محتوی مادهی پرکنندهی جامد

در عمل ،اس��تفاده از سدهای موجی حاوي سيال بهدليل نفوذ سيال
و مالحظات ايمني كه بايد درنظر گرفته ش��وند ،مش��كل است .در نتيجه
س��دها با مادهای پركننده از گونههاي مختلف جامد بهكار ميروند و نياز
ب��ه محافظت جانب��ي در ديوارهها ندارند .مطالع��هی متغیري ويژگيهاي
مادهی پركننده انجام ش��د .چهار متغیر ش��امل ضريب كشس��اني ،عامل
افت ،چگالي جرمي و نسبت پواسون تغيير داده شدند .سد موجي در 50
متري هدف قرار داشت.
ضري��ب كشس��ان بي��ن  1و  50000MPaتغيير يافت (ش��كل.)7-
همانطور كه در ش��كل 7-مشاهده ميگردد در ضریب کشسانی بیش از
یک حد م ّعین (تقريباً  ،)35MPaاین ضريب اثر مشخصي روي اثربخشي
اين سد براي كاهش درجهی ارتعاش دارد .كاهش از  39تا  %10با تغيير
مقدار ضريب كشس��اني از  1تا  35MPaبهدس��ت آمد .با نزديك ش��دن
ضريب كشس��اني به صفر ،كاهش در سطح ارتعاشي به همان سطح براي
سد موجی نزديك ميشود .اگرچه ممكن است بهدليل چگالي جرمي سد،
در سطح يكس��اني نباشد .براي محدودهی فركانس��ي درنظر گرفته شده
( 5-25هرتز) با ضريب كشس��اني مادهی س��د مث ً
ال 20تا  50GPaكاهش
بهدست آمدهی س��د قابلچشمپوشي اس��ت .براي آن ضرايب كشساني،
كاهش حدود  3درصدی براي ارزيابي نقطهی واقع ش��ده در  100متري
ه��دف و در اينجا وابس��تگي قوي فركانس��ي ديده ش��د .در نتیجه براي
فركانسهاي باالتر ،كاهش حاصل ميتواند متفاوت باشد.
عام��ل ات�لاف 13بي��ن  0/01و  ،2چگال��ي جرمي بي��ن  10و 3000
كيلوگرم بر مترمكعب و نسبت پواسون بين  0/01و  0/48تغيير يافت .از
آنجا كه سد موجی باريك است تغيير اين متغیرهاي مادهی پركننده فقط
اثر كمي بر كاهش ارتعاش دارد.
 -3-4سد موجی محتوی سيال

 10موقعیت س��د موجی حفر شده جهت انجام آزمایش و موقعیت ویبراتور برای
انج��ام آزمای��ش در دو حال��ت مختلف .موقعی��ت بیضی قرمز و س��بز بهترتیب
حالته��ای ق��رار گرفته در امتداد مس��یر و بیرون از خط اتصالدهندهی س��د
موجی به چاه هستند

ب��راي تحقي��ق اثرات اف��زودن آب به داخل س��د موج��ی ،مطالعهی
متغیري با درنظ��ر گرفتن برهمكنش سيال-س��اختگاه ( )FSIدر تحليل
 FEبهگونهاي انجام ش��د كه س��طح سيال در س��د موجی قابلتغيير بود.
عمق و پهناي س��د موجی بهترتيب  16و  1متر و در فاصله ی 50متري
از چش��مهی ويبراتوري و سطح آب در س��د موجی  0-16متر قابلتغيير
بود (صفر متناظر با س��د موجی به عمق  16متر بدون هيچ سيالی است).
در حالي كه متغیرهاي ديگر ثابت نگه داش��ته ش��دند .تغيير سطح سيال
با دیوارهی س��د موجی ب��ر متغیرهاي خاك در مجاورت س��د موجی اثر
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ميگذارد .بهدليل هدايت هيدروليكي بس��يار کم تپههاي رسي فرض شد حدود  700-800متری مشابه و متفاوت با چشمهی ارتعاشي است.
که تغييرات در س��طح سيال ،پديدهای محلي است و بر طولموجهاي
 -5كاربرد عملي
نسبتاً بلند در خاك در محدوده ی فركانسي مطلوب اثر نميگذارد.
بهعن��وان نمونهاي از كارب��رد عملي اين روش در عملي��ات لرزهاي قائم،
همانطور كه از ش��كل-7-ب مشخص اس��ت سطح سيال در سد
موجی به وضوح ميتواند موجب كاهش س��طح ارتعاشي شود .كاهش چاه 210-آغاجاري مطالعه ش��د .ش��کل 10-موقعیت سد موجی حفر شده و
بين  65و  %21براي س��طوح س��يالي مختلف بهدست آورده شد .اين محلهای قرارگیری ویبراتور (در راس��تاي س��د موجی-چاه و غير اين راستا)
كاهش ناشي از سد موجی خالي از سیال ،تنها به مقدار اندك تا سطح نزديك چ��اه 210-میدان آغاجاری را نش��ان میدهد .ب��رای انجام آزمایش،
 6متري سيال انجام شده و سپس به سرعت تا سطح  10متري كاهش ویبراتور ابتدا در محل نش��ان داده شده با بیضی سبز ،شروع به انجام سوئیپ
مييابد كه اين س��طوح س��يالي باالتر ،سبب عبور بيش��تر امواج  Pاز کرد ،س��پس به محل نش��ان داده ش��ده با بیض��ی قرمز (ب��دون تغییر محل
ميان سد موجی میشود (امواج  Sنميتوانند در سيال منتشر گردند) .گیرندهه��ا) انتقال یافت .بعد از آن گیرندهه��ای درون چاه به موقعیت عمقی
سپس در بين سطوح سيالي  10-14متري به حداقل ممکن میرسد .بعدی فرس��تاده ش��دند و پس از تثبیت موقعیت ،بهترتیب ویبراتور شروع به
در سطح سيالي باالتر ( 14-16متر) مقدار اين كاهش بیشتر میشود .انجام سوئیپ در موقعیتهای بیضی قرمز و سبز کرد و همین کار برای عمق
س��وم نیز تکرار ش��د .نتیجهی حاصل در ش��کل 11-نش��ان داده شده است.
 -4-4اثرات فواصل طوالني از چشمه
مش��اهده ميگردد كه نوفهها تا حد بسيار چشمگيري كاهش يافتهاند .شکل-
همانطور كه اش��اره شد حضور يك س��د موجي در زمين ،امواج  12نی��ز دادهه��ای حاصل بعد از قرارگیری ویبراتور در مقابل س��د موجی در
برخوردي را به طرف س��نگ بس��تر هدايت ميكند (پراش) ،س��پس طول کل چاه را نشان میدهد.
بهس��مت جلو از ميان سنگ بستر انتشار مييابد و خاك دورتر از سد
را تحريك ميکند .فواصل لحاظ ش��ده در مطالعات متغیري پيش��ين نتيجهگيري
كاهش امواج نويزي ريلي از طريق اس��تفاده از سدهاي موجي در
منجر به كاهش س��طح ارتعاش��ي در موقعيت هدف ميگردد .در اين
بخش داليل كاهش ايجاد يك س��د موج يا حتي رويداد تقويتشدگي ي��ك مطالعهی متغی��ري عددي با بهكارگيري يك مدل  FEبررس��ي
گردي��د .اثرات متغیرهاي هندس��ي س��د موجی ،متغیره��اي مادهی
در فواصل دور از چشمهی ارتعاشي بررسي ميشوند.
فواص��ل درنظر گرفت��ه ش��ده از مطالعات متغیري پيش��ين منجر پركنندهی جامد و سيال موجود در سد موجی و نيز اين اثر بر كاهش
ب��ه كاهش س��طح ارتعاش��ي در موقعيت ه��دف ميش��ود .طول مدل حاصل در فواصل طوالني دور از سد امتحان شدند.
نتايج حاصل از بررس��ي س��دهاي موج با لحاظ كردن محتواي فركانسي
 FEم��ورد اس��تفاده در بخ��ش قبلي ب��ه  1500متر گس��ترش يافت
تا س��طح ارتعاش��ي در فواصل بسیار طوالني از س��د ارزيابي گردد .در اندازهگیری ش��دهی ارتعاش ويبراتور ،با نتايج كلي حاصل از مطالعات پيشين
ش��كل 8 -كاه��ش ميانگين در س��طح ارتعاش��ي بر حس��ب موقعيت در اين زمينه همراس��تا هستند؛ عمق سد موجی يكي از متغیرهايي است كه
اي��ن ارزياب��ي در ب��راي دو محدودهی فركانس��ي مختلف نش��ان داده بیش��ترين تأثیر را بر اثربخش��ي دارد .هنگامي كه فاصله تا چشمه ی ارتعاشي
ش��ده اس��ت .كاهش حاص��ل در فواصل ح��دود  500مت��ر و دورتر از قابلمالحظه باش��د ميتوان از پهنا صرفنظر کرد .يافتهها در مورد متغیرهاي
چش��مهی ارتعاشي ثابت اس��ت .با اعمال محدودهی فركانسي مطلوب مادهی پركننده با نتايج كلي تطابق دارد؛ اثربخشي سدها به متغیرهاي مادهی
( 5-25هرت��ز) ،كاهش��ي در تمام��ی فواص��ل درنظ��ر گرفت��ه ش��ده پركننده بس��تگي دارد .استفاده از يك مادهی پركنندهی نرمتر ،اثربخشي سد
( 100-1200مت��ر با گامهاي  100متري) مش��اهده ميگردد .اما اگر را افزايش ميدهد .عمق سد مؤثرتر از افزايش در پهناست .از آنجا كه سدهاي
فركانسه��ا بين  10 - 25هرتز درنظر گرفته ش��وند تقويتش��دگي در بررس��ي شده در اينجا باريك هس��تند ،چگالي جرمي ،نسبت پواسون و عامل
فواصل  600و  800تا  1200متري از چشمهی ارتعاشي اتفاق ميافتند .افت مادهی پركننده در محدودهی مقادیر كاربردي آنها بهطور قابلتوجهی بر
شكل( -9الف-ج) شامل ارزيابي پاسخ فركانسي جابجايي در سطح اثربخشي سد تأثير میگذارد.
با نفوذ آب به داخل و نيز زهكشي آب در آن ،سد موجی میتواند
زمين در فواصل  200-1200متر از چش��مهی ارتعاشي در حالتهاي
با و بدون وجود س��د موجی اس��ت .با مقايس��هی پاسخها روي سطح بهشدت بر كاهش س��طح ارتعاشي مؤثر باشد .وقتي مقدار زیادی آب
زمين در فواصل مختلف مش��خص ميگردد كه اين پاس��خ در فواصل نفوذ کرده باشد اثربخشي سد موجی كاهش مييابد .زيرا آب امواج P
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 11تأثیر تضعیف امواج لولهای توس��ط فیلتر طبیعی س��د موجی حفرشده در چند
عمق مختلف .دادههاي لرزهاي سمت راست و چپ بهترتیب حالتهای با و بدون
وجود س��د موجی را نش��ان میدهند .كادر متوازياالض�لاع در هر بخش بيانگر
محدودهی امواج لولهاي است

 12مجموع��هی دادههای خام برداش��ت ش��دهی چ��اه 210-آغاجاری .مش��اهده
میگردد که این فیلتر طبیعی نقش بسیار مهمی در کاهش امواج لولهای دارد

را عبور ميدهد .مث ً
ال يك سطح آبي  12متري در يك سد موجی 16
متري ،مقدار كاهش در سطح ارتعاشي را از  65به  %21كاهش داد.
امپدانس كه متغیر كنترلي براي اثربخش��ي يك سد موجی است،
به س��رعت موج و چگالي جرمي بس��تگی دارد .چگالي جرمي مادهی
جامد اثر كمي دارد .بنابراين س��رعت موج مهمترين متغیر اس��ت .اما
ميتواند توس��ط ضريب كشسان و نس��بت پواسون توصيف گردد و از
آنجا كه نسبت پواسون تأثير چشمگيري بر اين اثربخشي ندارد (درون
مقادير كاربردي) ،ضریب كشس��ان تراكمي (يا برش��ي) ميتواند براي
تعيين اثربخشي يك مادهی سدي جامد كافي باشد.
با ايجاد س��د موجی در فواصل  500-700متري و بيشتر از چشمهی
ارتعاش��ي ،نوفهی لرزهاي تقريباً  %15براي محدودهی فركانس��ي مطلوب
كاهش مييابد .با درنظر گرفتن محدودهی فركانسي مختلف ،تقويتشدگي
دامنهه��اي س��طح زمين ميتواند ب��راي فواصل ح��دود  600متر يا فراتر
مشاهده گردد .همچنين در فواصل حدود  700متر و بيشتر ،جابجاييهاي
قائم سطح زمين از جابجاييهاي قائم سنگ بستر پيروي ميكنند.
حذف امواج لولهاي در روش ميداني اين مزيت را دارد كه برخالف
روش حذف نوفه در مرحلهی پردازش دادهها ،محتواي فركانسي امواج
ب��اال و پايينرونده بدون تغيير باقي ميمانند .دليل اين امر آنس��ت كه
ايجاد اينگونه س��دها ،در مس��ير ام��واج تراكمي (چش��مه به گيرنده)
نیست؛ بلكه در مس��ير امواج سطحي است كه منبع اصلي توليد امواج
لولهاي هستند.
در نهايت با ايجاد س��د ،مهمترين هدف اين مطالعه يعني كمينه
كردن نوفهی لولهاي در عمليات  VSPبا ويبراتور محقق گرديد.

پانویس ها
8. inviscid
9.irrotational
10. scaling
11. quantile
12. Frequency Response Function
13. Loss

1.Boundari Element
2. Finite Element
3. wave barrier
4. Filling material
5. Fluid-Structure Interaction
6. Galerkin
7. rate-independent
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