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تقدیر و تشکر
سپاس خدای را که سخنوران ،در ستودن او بمانند و شمارندگان ،شمردن نعمت های او ندانند و
کوشندگان ،حق او را گزاردن نتوانند .و سالم و دورد بر محمّد و خاندان پاك او ،طاهران معصوم ،هم
آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز .خدای را
بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار وجودشان
بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم ودانش تالش نمایم.
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا که این دو وجود پس
از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب
آموختند .با تشکر از همسر عزیزم که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد ،او که اسوه صبر و
تحمل بوده و مشکالت مسیر را برایم تسهیل ،و محیطی سرشار از سالمت و امنیت و آرامش و آسایش
برای من فراهم نمود.
از استاد گرامیم جناب آقای پروفسور علی مرادزاده بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان
تامین این رساله بسیار مشکل مینمود.
از جناب آقای دکتر علی نجاتی و جناب آقای دکتر حمید آقاجانی به دلیل یاریها و راهنماییهای بی
چشمداشت ایشان که بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند ،سپاسگذارم.
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و

چکیده
روشهای گرانی سنجی و مغناطیس سنجی که در ژئوفیزیک معموالً روشهای میدان پتانسیل نامیده
میشوند از مهمترین روشهای ژئوفیزیکی در اکتشاف مواد معدنی میباشند .مدلسازی وارون دادههای
میدان پتانسیل از مهمترین روشهای تفسیر این دادهها است .اکثر روشهای وارونسازی دادههای
ژئوفیزیکی نیاز به حجم زیاد حافظه رایانه و زمان زیاد محاسبه دارند .بنابراین افزایش سرعت و کاهش
حافظه رایانهای مورد نیاز در الگوریتمهای وارونسازی دادههای ژئوفیزیکی بهویژه دادههای میدان
پتانسیل از موضوعات مهم تحقیقاتی است .در این تحقیق ،هدف این است که با ارائه الگوریتمهای جدید
سرعت مدلسازی وارون هموار ،مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده با قید
پراکندگی بهبود یابد .به منظور دستیابی به اهداف فوق کدهای الزم برای حل مسئله مستقیم و
الگوریتم دو قطری سازی لنکزوس برای مدلسازی وارون هموار در محیط برنامه نویسی متلب تهیه شد.
سپس برای کاهش حجم حافظه رایانهای الزم و افزایش سرعت مدلسازی وارون الگوریتم دو قطری
سازی لنکزوس ،روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده با استفاده از بردارهای پایه
تبدیل کسینوسی گسسته ارائه شد .نشان داده شد که روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده ()NCP
روشی مناسب و سریع در انتخاب پارامتر منظمسازی است .بر اساس نتایج فوق الگوریتم بهبود یافته
برای مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل ارائه گردید .همچنین برای بهبود سرعت انجام
مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی دادههای میدان پتانسیل
از روش دو قطری سازی لنکزوس استفاده شده و الگوریتمهای بهبود یافته توسعه داده شد .در نهایت
الگوریتمهای بهبود یافته بر روی دادههای حاصل از مدلهای مصنوعی دوبعدی و سهبعدی و چند دسته
دادههای صحرایی اعمال گردید و نتایج با سایر دادههای اکتشافی مقایسه گردید و کارایی الگوریتمهای
بهبود یافته تأیید گردید .نتایج نشان داد که با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط
گذاری شده در مدلسازی وارون هموار ،حجم حافظه رایانه الزم به یک ششم کاهش مییابد و زمان
انجام مدلسازی  60درصد کاهش مییابد .همچنین الگوریتمهای بهبود یافته برای مدلسازی وارون
متمرکز حد اقل  20درصد و در روش فضای داده با قید پراکندگی حداقل  10درصد سریعتر از الگوریتم-
های رایج میباشند.
کلمات کلیدی :روشهای میدان پتانسیل ،مدلسازی وارون ،پارامتر منظمسازی ،دو قطریسازی
لنکزوس ،الگوریتمهای وارونسازی بهبود یافته.
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 -1-1مقدمه
برداشتهای ژئوفیزیکی در اکتشاف مواد معدنی معموالً برای شناسایی مناطق پتانسیلدار و برای
درك بهتر الیهبندی و ساختارهای بزرگمقیاسی که ممکن است ذخیره در آن تشکیل شده باشد ،انجام
میگیرد و یا در مقیاس کوچکتر بهمنظور تعیین جزئیات بیشتر از یک ذخیره شناخته شده این برداشت-
ها انجام میشوند [.]Oldenburg and Pratt, 2007
روشهایی ژئوفیزیکی که در اکتشاف مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرد بسته به نوع خواص
فیزیکی مورد استفاده ،به روشهای مختلف طبقهبندی میشود .هر یک از این روشها براساس تباین

1

فیزیکی یک یا چند پارامتر و ویژگی فیزیکی منطقه مورد هدف (بیهنجاری )2با سنگهای اطراف بنا
میشوند .برای نمونه ،روشهای لرزهای مبتنی بر خواص کشسانی 3سنگها  ،روش گرانی سنجی براساس
تباین چگالی 4سنگها ،روش مغناطیسسنجی براساس خاصیت مغناطیسی شدن سنگها در یک میدان
مغناطیسی ،روشهای الکتریکی و الکترومغناطیسی براساس تباین مقاومت (و یا هدایت) الکتریکی ویژه
سنگها و طبقات زیرسطحی و روشهای رادیومتری بر اساس خاصیت رادیواکتیو سنگها استوار می-
باشند .انتخاب نوع روش یا روشهای ژئوفیزیکی در عمل به عوامل مختلفی مثل شکل ،نوع موادمعدنی
(منابع مورد نظر) ،عمق قرارگیری و  ...بستگی دارد .همچنین روش ژئوفیزیکی ممکن است نشانگر آن
باشد که آیا شرایط زمینشناسی برای تشکیل یک منبع طبیعی مساعد است یا خیر؟ [ Telford et al.,

 .]1990در بین روشهای مختلف ژئوفیزیکی ،روشهای گرانیسنجی و مغناطیسسنجی 5که معموالً به
نام روشهای میدان پتانسیل 6شناخته میشوند نقش مهمی در اکتشاف منابع زیرزمینی دارند [ Li and

.]Oldenburg, 1996, 1998; Williams, 2008; Hinze et al., 2013
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پس از برداشت دادههای ژئوفیزیکی و پردازش آنها میتوان تصاویر و نقشههایی را تهیه نمود که با
استفاده از آنها میتوان به برخی از سوالهای زمینشناسی درباره منطقه مورد مطالعه پاسخ داد .برای
مثال در روشهای میدان پتانسیل هنگامی که یک توده عامل بیهنجاری در یک سنگ میزبان ساده
قرارگرفته است ،با استفاده از تصاویر و نقشههای بهدست آمده میتوان موقعیت توده عامل بیهنجاری
و برخی از شاخصهای عمقی آن را تعیین نمود [.]Hinze et al., 2013
در بیشتر موارد هدف اکتشافی که معموالً ماده معدنی بوده و عامل بیهنجاری ژئوفیزیکی است در
یک ساختار زمین شناسی پیچیده قرار گرفته است ،که سایر واحدهای زمین شناسی پاسخ ناشی از این
توده عامل بیهنجاری را محو 1میکند .در چنین مواردی تفسیر چشمی و مستقیم از موقعیت هدف
اکتشافی مشکل و یا غیر ممکن است .با وارون سازی 2دادههای ژئوفیزیکی میتوان توزیع خواص فیزیکی
نسبی مورد نظر در زیر سطح زمین را بهدست آورد بهگونهای که مدل حاصل شده بتواند دادههای
مشاهدهای را با دقت مناسبی بازتولید نماید [.]Oldenburg and Pratt, 2007
برنامههای اکتشافی مؤثر ،با استفاده از فناوریهای مناسب و با بهینه نمودن حفاری ،ریسک و هزینه
اکتشاف را کاهش داده و سرعت اکتشاف را باال میبرد .به عبارت دیگر استفاده صحیح از ابزارهای موجود
در برنامههای اکتشافی به اکتشاف کانه بیشتر ،با سرعت بیشتر و هزینه کمتر کمک میکند .مطالعات
نشان میدهند که استفاده از دادههای ژئوفیزیکی میتواند در برنامههای اکتشافی به منظور اکتشاف
کانسارهای پنهان بشدت سودمند باشند .این مسئله در چند سال اخیر به دلیل افزایش توانایی در وارون
سازی دادههای ژئوفیزیکی و تولید مدلهای سه بعدی بهتر از توزیع خواص فیزیکی زیرسطحی ،واضحتر
شده است [ Phillips et al., 2001; Oldenburg et al., 1998; Farquharson, 2008; Boszczuk et

 .]al., 2011; Ribeiro et al., 2013; Abedi et al., 2013; Zhang et al., 2015; Qin et al., 2016این
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مدلها همراه با اطالعات موجود از سنگهای منطقه در تفسیر زمینشناسی و ساختاری منطقه مورد
مطالعه به کار میروند .درنهایت به کمک آنها میتوان نقاط حفاری بهینه را تعیین نمود.
از آنجایی که مطالعه حاضر برای ارائه روش جدید وارونسازی دادههای میدان پتانسیل با سرعت و
دقت بهتر میباشد ،در ادامه پس از شرح مختصر روشهای میدان پتانسیل ،انواع روشهای مدلسازی
دادههای میدان پتانسیل به طور مختصر توضیح داده میشود .سپس با توجه به پیشینه مطالعاتی،
سؤاالت موجود مطرح و اهداف رساله حاضر تبین میگردد.
 -2-1روشهای میدان پتانسیل
روشهای گرانی سنجی و مغناطیس سنجی معموالً روشهای میدان پتانسیل نامیده میشوند زیرا
دادههای ژئوفیزیکی اندازه گیری شده در این روشها تابعی از پتانسیل میدان (گرانی یا مغناطیس)
نیروی مورد اندازهگیری هستند .روشهای میدان پتانسیل در مقیاسهای مختلف در علوم زمین به کار
گرفته شدهاند زیرا در مقایسه با سایر روشهای ژئوفیزیکی برداشت داده در این روشها سریع و کم
هزینه بوده و پردازش و تفسیر دادههای حاصل از این روشها به نسبت ساده است .با این حال اطالعات
خوبی از زیر سطح زمین در اختیار ما قرار میدهد [.]Hinze et al., 2013
 -1-2-1روش گرانی سنجی
در روش گرانی سنجی تغییرات کوچک میدان گرانشی زمین 1که ناشی از تغییرات جانبی چگالی
سنگهاست ،اندازه گیری میشود .این اندازهگیریها توسط دستگاههایی به نام گرانی سنج 2انجام می-
شود که در واقع شتاب گرانی 3را اندازه گیری میکند .اخیراً دستگاههایی ساخته شده است که میتواند
گرادیان 4و یا اجزا بردار میدان گرانی را اندازه گیری نماید .اندازه گیری دادههای گرانی بر روی زمین،
دریا ،درون چاه ،هوا و فضا انجام میشود [.]Hinze et al., 2013

1

Earth’s gravitational field
Gravimeters
3
Acceleration of gravity
4
Gradient
2

4

فصل اول :کلیات و مفاهیم

اندازهگیری دقیق گرانی این امکان را فراهم میکند تا بتوان تفسیر مناسبی از توزیع چگالی در زیر
سطح زمین به دست آورد .از روش گرانی سنجی در مطالعات زمینشناسی و تکتونیک و اکتشاف مواد
معدنی استفاده میشود [ .]Paterson and Reeves, 1985روش گرانی سنجی از مهمترین روشها در
اکتشاف نفت و گاز بوده و در مطالعات پایش سطح آب زیرزمینی کاربرد دارد [.]Nabighian, 2005a
همچنین روش گرانی سنجی در مطالعات مهندسی و مسائل زیست محیطی نیز کاربرد دارد [ Hinze,

;.]1990
بیهنجاری گرانی ،اختالف بین مقدار گرانی واقعی زمین و مقدار گرانی نرمال برای یک زمین همگن
و ایدهآل در یک ایستگاه مشخص در سطح ژئوئید است [ .]Li and Gotze, 2001مقدار گرانی به عواملی
نظیر عرض جغرافیایی نقطه مشاهدهای که در محاسبه مقدار نرمال گرانی در فرمول منظور
میشود ،ارتفاع  ،hفاصله قائم بین سطح آبهای آزاد و نقطه مشاهدهای ،که دامنه تغییرات آن از نقطه
مشاهدهای تا مرکز زمین میباشد و توزیع جرم زیر سطحی بستگی دارد .از آن جا که مقدار بیهنجاری
گرانی حاصل از اندازهگیری تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ارتفاع ایستگاه ،عرض جغرافیایی،
توپوگرافی منطقه و  ...هستند ،بنابراین بایستی اثرات این عوامل را با اعمال تصحیحات مختلف بر روی
دادهها حذف نمود یا به حداقل ممکن کاهش داد [ .]Blakely,1996هدف نهایی در گرانی سنجی
تفکیک مقدار اثر تغییرات چگالی محلی (زمین شناسی) از سایر بخشها میباشد که ناشی از اثر اختالف
چگالی محلی طبقات در اعماق مختلف بوده و نسبت به سایر پارامترها بخش کوچکی از گرانی مشاهدهای
است.
به منظور اکتشاف به روش گرانی سنجی ،اندازه گیری و قرائت مقادیر عددی گرانی روی هر یک از
نقاط شبکه در سطح زمین انجام میشود .سپس روی مقادیر مشاهدهای تصحیحات الزم بنا به نیاز انجام
گرفته و سپس نقشه مقادیر بیهنجاری بوگه به صورت مقادیر کنتوری رسم میشود .این مقادیر گرانی
نشان دهنده تغییرات زمینشناسی منطقه است که اختالف چگالی ایجاد نموده و شامل بیهنجاریهای
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ناحیهای 1و محلی) 2باقیمانده (3میباشند .چون هدف اصلی شناسایی تغییرات حاصل از بیهنجاریهای
باقیمانده در محدودهی اندازهگیری گرانی است ،بنابراین به نحوی بایستی مقادیر ناحیهای که بیانگر
تاثیرات زمینه روی منحنیهای بیهنجاری است حذف و یا اثر آن حداقل شود .مقادیر غیرعادی گرانی
بر روی نقشه کنتوری گرانی باقیمانده نشان دهنده وجود اجسام عامل بیهنجاری است [آقاجانی،
.]1388
 -2-2-1روش مغناطیس سنجی
روش مغناطیس سنجی یکی از قدیمیترین و پرکاربردترین روشهای ژئوفیزیکی است که در اکتشاف
و بررسی پدیدههای زیرسطحی مورد استفاده قرار میگیرد .در روش مغناطیسسنجی تغییرات میدان
مغناطیسی زمین اندازه گیری میشود.
روش مغناطیس سنجی در اکتشاف مواد معدنی ،اکتشاف نفت ،مطالعات تکتونیکی ،شناسایی مینها
و مواد منفجره ،شناسایی تونلها و خطوط لوله و مطالعات باستان شناسی بهکار گرفته شده است
[ .]Reynolds, 1997; Nabighian, 2005bدر روش مغناطیس سنجی معموالً دادهها بر روی پروفیل-
های موازی برداشت میشوند .معموالً فواصل برداشت دادهها بر روی این پروفیلها کمتر از فواصل
پروفیلها از یکدیگر میباشد .مشابه روش گرانی سنجی دادههای خام برداشت شده باید بهگونهای اصالح
گردند که معرف پدیدههای زیرسطحی در منطقه برداشت دادهها باشند .مهمترین هدف اصالح دادههای
مغناطیس سنجی حذف تغییرات اضافه میدان مغناطیسی است که وابسته به مکان و زمان میباشد.
مقدار میدان مغناطیسی اندازه گیری شده به عواملی نظیر ارتفاع ،پدیدههای سطحی طبیعی و مصنوعی،
ویژگیهای دستگاه اندازه گیری ،منابع سیارهای و زمین شناسی بستگی دارد .میدان مغناطیسی حاصل
از هر کدام از این منابع دارای یک دامنه و دوره زمانی خاص میباشد .هدف نهایی در مغناطیس سنجی
تفکیک مقدار اثر تغییرات میدان مغناطیس محلی (زمین شناسی) از سایر بخشها میباشد که ناشی از
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اثر تباین خودپذیری مغناطیسی محلی طبقات در اعماق مختلف است [ .]Hinze et al., 2013مهمترین
اصالحات الزم بر روی دادههای مغناطیس سنجی شامل حذف اثر میدان اصلی مغناطیسی زمین (میدان
ناشی از هسته زمین) و تصحیح روزانه 1دادهها میباشد .برای حذف اثر میدان مغناطیسی اصلی زمین
میتوان مقدار میدان مغناطیسی زمین در هر نقطه را با استفاده از رابطه ریاضی میدان مبنای مغناطیسی
بین المللی زمین )IGRF( 2محاسبه نموده و از دادهها کسر نمود .اگر میدان مغناطیسی در یک نقطه از
سطح زمین در زمانهای متفاوت اندازه گیری شود ،مقادیر اندازه گیری شده معموالً متفاوت خواهد بود.
تغییرات میدان مغناطیسی اندازه گیری شده در یک نقطه در بازه زمانی کوتاه مدت (یکسال یا کمتر)
معموالً منبع خارجی دارد مثل جریانهای الکتریکی موجود در یونسفر .3این تغییرات در بازه کوتاه مدت
میتواند به دلیل تغییرات روزانه و یا طوفانهای گذرا مغناطیسی ایجاد شود که با انجام اصالح روزانه بر
روی دادهها میتوان اثر این تغییرات میدان مغناطیسی را از دادهها حذف نمود [ .]Blakely,1996معموالً
تصحیح ارتفاع بر روی دادههای مغناطیس که بر روی زمین برداشت شده است انجام نمیگیرد زیرا
مقدار این تصحیح ناچیز است (حداکثر  0/03نانو تسال بر متر) .این تصحیح معموالً روی دادههای
مغناطیس هوابرد 4انجام میشود [.]Telford et al., 1990
 -3-1مدلسازی دادههای میدان پتانسیل
بعد از پایان عملیات برداشت دادههای میدان پتانسیل و اعمال تصحیحات روی دادهها و جدا کردن
بیهنجاریهای ناحیهای و محلی از یکدیگر ،نوبت به تفسیر دادهها میرسد .به منظور تفسیر بایستی
یک یا چندین پارامتر منبع بیهنجاری را برآورد کنیم .در روند تفسیر باید از تمامی اطالعات
زمینشناسی و ژئوفیزیکی موجود و سایر اطالعات وابسته استفاده کرد .مدلسازی دادههای میدان
پتانسیل از مهمترین روشهای تفسیر این دادهها است [ .]Blakely,1996روشهای مدلسازی دادههای
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میدان پتانسیل به دو دسته مدلسازی مستقیم( 1یا مدلسازی پیشرو) و مدلسازی وارون 2تقسیم بندی
میشود.
 -1-3-1مدلسازی مستقیم
برای مطالعه و تفسیر دادهها ،باید رابطه میان توزیع خصوصیات فیزیکی اجزای سیستم تحت مطالعه
(به عنوان مثال ،سیستم زمین) و پاسخهای ژئوفیزیکی سیستم (یعنی دادههای مشاهدهای) به طور
کامل بررسی شود .سیستم معادالتی که چنین روابطی را بررسی میکنند ،ساختار تئوری مستقیم

3

(پیشرو) را ترسیم میکنند [ .]Meju,1994در روش مدلسازی مستقیم یک مدل اولیه به عنوان چشمه
بر مبنای ساختار زمینشناسی و مطالعات ژئوفیزیکی در صورت وجود برای بیهنجاری در نظر گرفته
میشود .بیهنجاری حاصل از مدل (توسط روشهایی که در فصل بعد به آن اشاره میکنیم) محاسبه
شده و با دادههای مشاهدهای مقایسه میشود .حال پارامترهای مدل را بگونهای تغییر میدهیم که
بیهنجاری حاصل از دادههای محاسبهای بهترین برازش را با بیهنجاری حاصل از دادههای واقعی
داشته باشد [.]Blakely,1996
یک کارشناس با تجربه متوسط میتواند مدلسازی مستقیم را انجام دهد .همچنین با استفاده از
مدلسازی مستقیم میتوان به سرعت اطالعات خوبی در زمینه محدوده تغییرات دادهها ،مدل حاصل
زیرسطحی و حساسیت پارامترهای مدل نسبت به دادهها به دست آورد .با این حال در حالتی که تعداد
پارامترهای مدل زیاد باشد یا منابع تولید بیهنجاری در زیرسطح زمین زیاد و متنوع باشد ،رسیدن به
مدل مناسب کند و زمان بر خواهد بود .از این رو در مسائل پیچیده و بزرگ معموالً از روش مدلسازی
وارون استفاده میشود [.]Hinze et al., 2013
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 -2-3-1مدلسازی وارون
استنتاج خصوصیات و پارامترهای فیزیکی سیستم مورد مطالعه از دادههای مشاهدهای با استفاده از
اعمال مجموعه ای از عملگرها را تئوری وارون 1مینامند .تئوری وارون با سازماندهی روشهای ریاضی
و آمار مانند حساب دیفرانسیل و انتگرال ،جبر ماتریسی ،استنتاج و برآوردهای آماری و محاسبات در
فضاهای برداری خاص (نظیر فضای هیلبرت) اطالعات سودمندی درباره خصوصیات ژئوفیزیکی سیستم
مورد مطالعه با استفاده از مجموعه دادههای مشاهدهای بهدست میآورد .این خصوصیات و پارامترهای
فیزیکی مستقیماً با آنالیز دادههای مشاهدهای و برازش مدلهای ریاضی و بهینه سازی پارامترهای مدل
در روند وارون سازی ،بهدست میآیند [.]Meju,1994
در روش مدلسازی وارون ،ساختار زمین (یا سایر اطالعات و پارامترهای مورد نظر) مستقیماً با
استفاده از دادههای مشاهدهای بهدست میآید .در این روش ،با استفاده از مجموعهای از روابط ریاضی
مستقیماً از روی مقادیر دادههای مشاهدهای پارامترهای مدل به گونهای برآورد میشوند که دادههای
محاسبه شده با استفاده از پارامترهای مدل به دست آمده برازش مناسبی با دادههای مشاهدهای داشته
باشند .به عبارت دیگر ،در این روش یک یا چند پارامتر منبع عامل بیهنجاری به صورت خودکار و با
استفاده از دادههای مشاهدهای محاسبه میشود [ .]Blakely,1996هدف اصلی در مدلسازی وارون
دادههای میدان پتانسیل پیدا کردن پارامترهای مدل است به گونهای که دادههای مشاهدهای را باز تولید
کند.
دو نوع مسئله وجود دارد که از آنها بهعنوان مسئله وارون یاد میشود .رایج ترین این مسائل تخمین
تعداد کمی پارامتر است در حالیکه تعداد دادهها بیش از تعداد مجهوالت است .به این دسته از مسائل،
مسئله تخمین پارامتر 2گویند .این مسائل را میتوان با استفاده از روش حداقل مربعات 3حل نمود .دسته
دوم از مسائلی هستند که هدف اصلی در آنها تعیین یک تابع است که معموالً توزیع فضایی یک خاصیت
1
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فیزیکی است [ .]Oldenburg and Pratt, 2007در اینجا منظور از مسائل وارون ،مسائل دسته دوم
میباشد.
فرایند مدلسازی وارون از فرایند مدلسازی مستقیم دشوارتر است .دلیل اول این است که دادههای
ژئوفیزیکی وابسته به توزیع فضایی خواص فیزیکی هستند و اطالعات در مورد این خواص با ترکیب
پیچیدهای در دادهها قرار گرفتهاند .دلیل دوم این است که نباید انتظار داشت که توزیع فضایی خواص
فیزیکی را بتوان با تعداد اندکی از دادهها و بصورت یکتا مشخص نمود .بنابراین هر جوابی که با استفاده
از الگوریتمهای مدلسازی وارون بهدست میآید ،یکتا نیست و انتخاب یک جواب (بهترین جواب) نیاز
به اطالعات اضافه دارد [.]Oldenburg and Li, 2005
مسایل وارون را بر اساس خصوصیات ابعادی مسایل میتوان به چهار گروه اصلی تقسیم بندی کرد
[ )1( :]Menke, 2012مسائل فرو برآورد :1مسایل فرو برآورد وقتی اتفاق میافتند که تعداد مجهوالت
(که در اینجا همان پارامترهای مدل هستند) از تعداد دادهها بیشتر باشد .در مسایل عملی ژئوفیزیک
سیستمهای فروبرآورد صرفاً به دلیل کمتر بودن تعداد دادههای مشاهدهای از پارامترهای مدل ناشی
نمیشوند بلکه گاهی روش و طراحی عملیات برداشت دادهها موجب میشود مساله از نظر ذاتی فرو
برآورد باشد )2( .مسائل برآورد یکسان :2در اینگونه مسایل دادهها دقیقاً برابر تعداد پارامترهای مدل
است .در این حالت تنها یک جواب برای مساله وجود دارد )3( .مسائل فرا برآورد :3در این گونه مسائل
تعداد دادهها از پارامترهای مدل بیشتر است )4( .مسائل برآورد ترکیبی :4در این مسایل برخی از
پارامترهای مدل فرا برآورد و برخی فرو برآورد هستند .همچنین ،مسائل وارون بر مبنای رابطه میان
تغییرات در پارامترهای مدل و اثرات متقابل آنها روی دادههای مشاهدهای دسته بندی میشوند .این
روابط میتوانند به صورت خطی ،5غیر خطی 6یا کامال غیر خطی 7باشند .در مسائل وارون خطی یک
1
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وابستگی خطی میان دادهها و پارامترهای مدل وجود دارد .در مسائل وارون غیر خطی رابطه بین دادهها
و پارامترهای مدل غیر خطی است ولی تا هنگامی که تغییرات در مدل نسبت به مدل اولیه در این
مسایل کوچک باشد ،انتظار داریم رابطه میان تغییرات پارامترهای مدل و اثرات ناشی از آنها روی
دادههای مشاهده شده خطی باشد .طیف بزرگی از مسائل ژئوفیزیکی در این دسته قرار میگیرند .روند
وارون سازی در مورد این مسائل سرانجام منجر به شکل گیری یک سیستم معادالت خطی بر مبنای
تغییرات پارامترهای مدل خواهد شد .اما در مسائل وارون کامالً غیر خطی ،رابطه غیر خطی میان دادهها
و پارامترهای مدل را نمیتوان خطی کرد .در مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل زمانی که چگالی
یا خودپذیری مغناطیسی به عنوان پارامترهای مدل در وارون سازی مطرح میباشند ،مسئله وارون خطی
است که در این صورت با حل یک سیستم معادالت خطی فرو برآورد مواجه هستیم.
در روشهای میدان پتانسیل که کاربرد زیادی در اکتشاف مواد معدنی دارند ،پاسخ ژئوفیزیکی را
میتوان ،بر اساس فیزیک میدانهای پتانسیل و از طریق مدلهای توزیع چگالی یا خودپذیری
مغناطیسی ،محاسبه نمود .در مدلسازی وارون خطی به دست آوردن پارامترهای مدل از طریق این
دادهها ،از نظر عددی مشکل بوده و جواب یکتا نیست .ممکن است بینهایت مدل وجود داشته باشد که
دادههای میدان پتانسیل را بهخوبی توجیه نماید .یک راه برای حل این مشکل ،انتخاب مدلی است که
با قیدهای زمین شناسی موجود در منطقه همخوانی داشته باشد [ Li and Oldenburg, 1996,

 .]Zhdanov, 2015یکی از روشهای رایج برای رسیدن به این مدل کمینه نمودن یک تابع هدف است
که این تابع ،عدم برازش 1دادهها را با یک تابع پایدار کننده 2دیگر مثل یکی از توابع منظمسازی
تیخونوف 3ترکیب میکند [ .]Zhdanov, 2002روشهای مختلفی برای وارونسازی دادههای میدان
پتانسیل وجود دارد که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -4-1سابقه تحقیق
1
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اولین بار بات )1959( 1تالش کرد که با استفاده از روش آزمون و خطا در وارونسازی دادههای
گرانی عمق منشورهای قائم را تعیین کرده و به این وسیله ضخامت یک حوزه رسوبی را تعیین نماید.
دینز )1960( 2از روشی مشابه برای تعیین عمق باالیی گنبدهای نمکی استفاده نمود .اولدنبرگ

3

( )1974روش حل مسئله مستقیم پارکر )1973( 4را در حوزه فوریه 5توسعه داد و بر اساس آن،
الگوریتمی را برای تعیین عمق حوزههای رسوبی با استفاده از تئوری وارون ارائه کرد .گرین)1975( 6
یک ماتریس وزنی برای وارونسازی دادههای گرانی ارائه نمود که به کمک آن میتوان مقدار برخی از
پارامترهای مدل را با توجه به اطالعات اولیه زمین شناسی در حین وارونسازی ثابت نگه داشت .او
همچنین از روش بکوس -گیلبرت 7برای وارونسازی دو بعدی دادههای گرانی استفاده کرد .در این روش
با استفاده از مدل اولیه و ماتریسهای وزنی ساخته شده با توجه به اطالعات اولیه ،نتایج مدلسازی
وارون مقید شد .لست 8و کوبیک )1983( 9روشی را برای وارونسازی دادههای میدان پتانسیل ارائه
نمودند که در این روش مدلی حاصل میشود که در آن حجم توده و یا مدل عامل بیهنجاری کمینه
است .گولن و منیکتی )1984( 10تصمیم گرفتند که در فرایند وارونسازی ممان اینرسی توده را با توجه
به مرکز توده و یا محوری که از درون توده میگذرد کمینه نمایند تا مدلی با مرزهای واضح ایجاد شود.
در ادامه این روش استفاده از ممان اینرسی برای حالت چند توده نیز تعمیم یافت [ Barbosa and

 .]Silva, 1994رنه )1986( 11الگوریتمی را برای مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل ارائه داد که
در آن مدل در اطراف یکی از پارامترهای مدل رشد پیدا میکند .مدل حاصل از این روش مدلی فشرده
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بوده و مرزهای بین توده و محیط اطراف در مدل واضح وتیز 1است .در ادامه وارونسازی سه بعدی
دادههای گرانی با استفاده از روش وارونسازی در فضای داده ]Tarantola, 1988[ 2توسعه داده شد
[.]Camacho et al., 2000
لی 3و اولدنبرگ ( )1996یک روش تعمیم یافته برای وارونسازی هموار سه بعدی دادههای مغناطیس
بر اساس منظمسازی تیخونوف [ ]Tikhonov and Arsenin, 1977ارائه کردند .در این روش یک تابع
هدف که از دو قسمت تشکیل شده کمینه میشود .قسمت اول این تابع هدف بیانگر عدم برازش بین
دادههای مشاهدهای و محاسبه شده است و قسمت دوم پیچیدگیهای ساختاری مدل را شامل میشود.
در این تابع پارامتر منظمسازی 4سبب تعادل بین این دو قسمت میشود .همچنین در این روش قید
کران باال و کران پایین بر پارامترهای مدل اعمال میشود که باعث پایداری بیشتر پاسخ مدلسازی
میشود .در ادامه این روش برای وارونسازی دادههای گرانی نیز توسعه یافت [ Li and Oldenburg,

 .]1998پیلکینگتون )1997( 5روشی را برای وارونسازی هموار سه بعدی دادههای مغناطیس بر اساس
روش گرادیان مزدوج 6ارائه کرد .این روش قابلیت اعمال بر روی مدلهای بزرگ را که در آنها تعداد
دادهها و پارامترهای مدل زیاد است.
پرتنیاگواین و ژدانوف )1999( 7روش وارونسازی متمرکز 8را بر اساس روش لست و کوبیک ()1983
ارائه نمودند .در این روش نیز مشابه روش لی و اولدنبرگ ( )1996یک تابع هدف که از دو قسمت
تشکیل شده کمینه میشود .قسمت اول این تابع هدف بیانگر عدم برازش بین دادههای مشاهدهای و
محاسبه شده است و قسمت دوم شامل یک تابع پایدار کننده 9است که میتواند قید فشردگی را بر مدل

1

Sharp
Data space
3
Li
4
Regularization parameter
5
Pilkington
6
Conjugate Gradient
7
Portniaguine and Zhdanov
8
Focusing inversion
9
Stabilizing functional
2

13

اعمال نماید .این تابع پایدار کننده میتواند تابع حداقل حمایت 1و یا تابع حداقل گرادیان حمایت 2باشد
که تابع حداقل حمایت برای اولین بار توسط لست و کوبیک ( )1983معرفی شد .تفاوت اصلی روش
مدلسازی متمرکز با روش مدلسازی فشرده ارائه شده توسط لست و کوبیک ،اعمال این روش با استفاده
از روش منظمسازی تیخونوف است .برتری این روش بر روش وارونسازی هموار در وارونسازی دادههای
میدان پتانسیل در مقیاس معدنی ،ایجاد مدلهایی فشرده است که در آن مرز بین توده و محیط اطراف
تیز و واضح است .پرتنیاگواین و ژدانوف ( )2002روش وارونسازی متمرکز را برای وارون سازی سه
بعدی دادههای مغناطیس توسعه دادند .بولنگر و چوتیو )2001( 3روش ترکیبی از مدلهای ریاضی را
برای وارونسازی سه بعدی دادههای گرانی پیشنهاد دادند .در این روش هم میتوان مدلهای هموار به
دست آورد و هم مدلهای متمرکز .برتته -آگیره 4و همکاران ( )2002از تابع منظمساز تغییرات کلی

5

در تابع هدف برای وارونسازی دو بعدی دادههای گرانی استفاده نمودند .نتایج نشان داد که با این روش
مرز بین توده حاصل از مدل و محیط اطراف تیز و واضح به دست میآید .ون زون 6و چودهاری)2004( 7
وارونسازی ساختاری را بر اساس برنامه نویسی خطی انجام دادند .آنها نیز توانستند مدل مناسبی برای
دادههای گرانی به دست بیاورند .این روش حساسیت کمتری نسبت به نوفه دارد ولی اعمال آن از نظر
محاسباتی پیچیده است .فارکوهارسون )2008( 8روشی را برای وارونسازی ساختاری دادههای گرانی
ابداع نمود که در آن نرم  1مدل و یا مشتقات مدل به همراه تابع عدم برازش کمینه میشود که حاصل
فرایند وارونسازی مدلی متمرکز با مرزهای تیز و واضح است .فوالگار 9و همکاران ( )2008روشی را
برای پارامتر سازی ترکیبی 10در وارونسازی دادههای میدان پتانسیل ارائه دادند که با استفاده از آن
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میتوان مرز بین واحدهای زمین شناسی را بعنوان یک پارامتر مدل وارد فرایند وارونسازی نمود و
مدلهای پیچیدهای را به دست آورد که با ساختارهای زمینشناسی انطباق دارد .پیلکینگتون ()2009
روشی را برای وارونسازی سه بعدی دادههای مغناطیس بر اساس قید پراکندگی 1معرفی نمود .در این
روش جوابی حاصل میشود که مشابه جواب نرم  1میباشد .وارون سازی با استفاده از این روش در
فضای داده انجام میگیرد .پیلگینگتون نشان داد که نتایج حاصل از این روش از نتایج حاصل از روش
لی و اولدنبرگ ( )1996بهتر است.
سیلوا دیاس 2و همکاران ( )2009یک روش تعاملی 3را برای وارونسازی دادههای گرانی پیشنهاد
کردند که در آن بر اساس یک فرایند تطبیقی -آموزشی در هر مرتبه تکرار تعداد پارامترهای مدل
افزایش مییابد .در این روش اطالعات اولیه ابتدا در مدل بصورت قید وارد میشود .در نهایت این روش
میتواند مدلی متمرکز و فشرده ایجاد نماید .مارتینز 4و همکاران ( )2010روش وارونسازی هموار را
برای وارونسازی دادههای گرادیومتری 5گرانی توسعه دادند .آنها از روش لی و اولدنبرگ برای وارون-
سازی استفاده کردند .شمسی پور و همکاران ( )2010الگوریتمی را بر اساس روشهای زمین آماری
کوکریجینگ 6و شبیه سازی شرطی برای وارونسازی دادههای گرانی توسعه دادند .سپس آنها این روش
را برای وارونسازی سه بعدی دادههای مغناطیس توسعه دادند [ .]Shamsipour et al., 2011یوایدا 7و
باربوسا ( )2012یک روش نیرومند برای وارونسازی دادههای گرادیومتری گرانی ارائه دادند که مدل
توسعه یافته روش رنه ( )1986است .این روش نیز مدلهای فشرده و متمرکز ایجاد میکند .فورنیه
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( )2015الگوریتمی را برای وارونسازی سه بعدی دادههای مغناطیس پیشنهاد نمود از نرم ترکیبی
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استفاده میکند .در این روش برخی از محدودههای مدل با روش نرم  2مدلسازی شده و برخی مناطق
1
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دیگر با روش نرم  1مدلسازی میشود .رضایی و همکاران ( )2016روش وارونسازی در فضای داده با
قید پراکندگی را برای وارونسازی سه بعدی دادههای گرانی همراه با قید کران باال و پایین پارامترهای
فیزیکی مدل توسعه دادند.
به هر حال در بین روشهای مختلف وارونسازی دادههای میدان پتانسیل ،روشهای وارونسازی
هموار ،وارونسازی متمرکز و روش وارونسازی با قید پراکندگی در فضای داده بیشترین کاربرد را دارند
که در این رساله مورد بررسی قرار میگیرند.
 -5-1تعریف مسئله و ضرورت انجام تحقیق
بیشتر روشهای وارونسازی دادههای ژئوفیزیکی نیاز به حجم زیاد حافظه رایانه و زمان زیاد محاسبه
دارند ،در حالی که استفاده از دستگاههای اندازهگیری جدید حجم دادههای برداشت شده بر روی مناطق
اکتشافی بزرگ را افزایش داده است .این وضعیت حتی با افزایش تعداد پارامترهای مدل به موازات
افزایش دادهها ،بدتر میشود .با وجود چنین موضوعی عجیب نیست که افزایش سرعت و کاهش حافظه
رایانهای مورد نیاز در الگوریتمهای وارونسازی دادههای ژئوفیزیکی بویژه دادههای میدان پتانسیل از
موضوعات مهم تحقیقاتی در مسئله وارون سازی دادههای ژئوفیزیکی است [ ;Davis and Li, 2011

 .]Foks et al., 2014با افزایش اندازه مسئله وارونسازی ،زمان محاسبه و حافظه بیشتری بهویژه برای
محاسبه و ذخیرهسازی ماتریسهای حاصل مورد نیاز است .تالشهای انجام گرفته برای افزایش سرعت
وارونسازی دادههای ژئوفیزیکی را میتوان در پنج محدوده دسته بندی نمود :بهبود الگوریتم مدلسازی
مستقیم ،بهبود ذخیرهسازی ماتریسها ،بهینهسازی تعداد پارامترهای مدل ،کاهش تعداد دادهها ،و بهبود
الگوریتم وارونسازی با استفاده از روشهای برنامه نویسی موازی 1و استفاده از الگوریتمهای جدید.
در مدلسازی مستقیم ماتریسهای حساسیت بزرگ و چگال ایجاد میشود که ذخیرهسازی آنها
سنگین است ،به منظور افزایش سرعت مدلسازی مستقیم ،انجام مدلسازی مستقیم با استفاده از تبدیل

Parallel programming
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فوریه سریع دو بعدی و تئوری هم آمیخت 1پیشنهاد شده است [ .]Pilkington, 1997در ادامه استفاده
از تبدیل فوریه سه بعدی سریع پیشنهاد شد [ .]Caratori Tonini et al., 2009با استفاده از محاسبه
پاسخ مدل در اطراف محل قرار گیری نقاط اندازهگیری ،میتوان سرعت محاسبه ماتریس کرنل را افزایش
داده و آن را تبدیل به یک ماتریس پراکنده نمود [ .]Cox et al., 2010روش دیگری برای فشردهسازی
ماتریس کرنل ،استفاده از روش تبدیل موجک است .با استفاده از این روش ،ماتریس متراکم به شکل
ماتریس پراکنده ذخیره شده بنابراین حجم ذخیره سازی ،کاهش مییابد .با استفاده از این روش سرعت
انجام وارونسازی افزایش مییابد زیرا با تبدیل ماتریس حساسیت به یک ماتریس پراکنده زمان مورد
نیاز برای ضرب ماتریس در بردار و ضرب ماتریس در ماتریس در الگوریتم وارونسازی کاهش مییابد
[ .]Li and Oldenburg, 2003; Davis and Li, 2011; Martin et al., 2013با استفاده از تغییر روش
مشبندی میتوان تعداد پارامترهای مدل را کاهش داد که در نتیجه آن تعداد درایههای موجود در
ماتریس حساسیت کاهش یافته و حجم این ماتریس کاهش مییابد [ .]Asher and Haber, 2001با
استفاده از مش چهارشاخهای 2که از دادهها و به شکل تطبیقی ساخته میشود نیز میتوان تعداد
پارامترهای مدل را کاهش داد [ .]Davis and Li, 2011با استفاده از نمونه برداری تطبیقی میتوان با
حفظ اطالعات ،تعداد دادهها را کاهش داده و سرعت وارونسازی را افزایش داد زیرا با کاهش دادهها نیز
حجم ماتریس حساسیت کاهش مییابد [ .]Foks et al., 2014کوما 3و همکاران ( )2012با استفاده از
برنامهنویسی موازی موفق شدند که وارونسازی سه بعدی متمرکز دادههای میدان پتانسیل را برای
مسائل بزرگ مقیاس ممکن نمایند .در ادامه با استفاده از پردازشگرهای گرافیکی 4سرعت اجرای برنامه
موازی ارائه شده افزایش یافت [ .]Cuma and Zhdanov, 2014با استفاده از الگوریتمهای جدید وارون-
سازی میتوان سرعت وارونسازی دادههای ژئوفیزیکی را افزایش داد.

1
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Quadtree
3
Cuma
4
Graphical processor
2

17

روشهای مختلفی برای وارونسازی دادههای میدان پتانسیل وجود دارد .بیر 1و همکاران ()1995
روش تجزیه مقادیر تکین 2را برای وارونسازی سه بعدی دادههای گرانی به کار گرفتند .آنها روش
وارونسازی تیخونوف مرتبه صفر را به کار گرفتند و دادهها را بدون نوفه در نظر گرفتند .نتایج نشان
میدهد تنها زمانی که تعداد سلولهای زیر سطحی کم بوده و مقدار نوفه موجود در دادهها کم است
میتوان از این روش را در وارونسازی به کار گرفت .روش تجزیه مقادیر تکین کوتاه 3شده برای وارون-
سازی دوبعدی دادههای گرانی و مغناطیس به کار گرفته شده است .مقدار نوفه موجود در دادهها و تعداد
سلولهای زیر سطحی در نظر گرفته شده نقش مهمی در تفکیک پذیری مدل نهایی دارد
[ .]Abdelazeem, 2007; Abdelazeem, 2013برای حل مسائل بزرگ وارونسازی دادههای میدان
پتانسیل که در آن تعداد دادهها و پارامترهای مدل زیاد است ،روش گرادیان مزدوج مورد استفاده قرار
گرفته است ،با توجه به الگوریتم مورد استفاده در این روش زمان مورد نیاز برای انجام وارونسازی زیاد
است ولی برای مسائل بزرگ مناسب است [ Pilkington, 1997; Li and Oldenburg, 2003; Bruun
 .]and Nielsen, 2007عابدی و همکاران ( )2013الگوریتم دوقطری سازی لنکزوس [ Paige and

 ]Saunders, 1982را برای وارونسازی سه بعدی دادههای مغناطیس با شرط تیخونوف مرتبه صفر به
کار گرفتند .آنها نشان دادند که این الگوریتم از الگوریتم گرادیان مزدوج سریعتر به جواب میرسد در
حالی که مدل به دست آمده با مدل به دست آمده از روش گرادیان مزدوج کامالً شبیه بوده و خطای
مدلسازی برای هر دو روش نزدیک میباشد .آنها این روش را تنها برای منظم سازی تیخونوف مرتبه
صفر توسعه دادند .مارتین 4و همکاران ( )2013از این الگوریتم برای وارونسازی سه بعدی دادههای
گرانی با شرط تیخونوف مرتبه صفر استفاده نمودند.
الگوریتم دوقطری سازی لنکزوس تاکنون برای مدلسازی هموار با شروط تیخونوف مراتب باالتر از
صفر و همچنین برای مدلسازی غیرهموار و مقید دادههای میدان پتانسیل مثل وارونسازی متمرکز و
1
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3
)Truncated singular value decomposition (TSVD
4
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2
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روش وارونسازی با قید پراکندگی در فضای داده استفاده نشده است ،در حالی که روشی سریع برای
وارونسازی است .بنابراین تعمیم این الگوریتم برای وارونسازی هموار ،غیرهموار و مقید دادههای میدان
پتانسیل ضروری به نظر میرسد .همچنین تالشهای زیادی برای افزایش سرعت این الگوریتم نیز انجام
نشده که بررسی این موضوع نیز الزم به نظر میرسد.
روش انتخاب پارامتر منظم سازی نیز عامل دیگری است که نقش مهمی در سرعت انجام وارونسازی
وکیفیت مدل حاصل از وارونسازی دادههای ژئوفیزیکی دارد [قائدرحمتی .]1392 ،پارامتر منظم سازی
باید بگونهای انتخاب شود که نوفه موجود در دادههای مشاهدهای با توجه به مدل ساخته شده قابل
توجیه باشد ،و از طرف دیگر ساختارهای اضافی در مدل ساخته شده وجود نداشته باشد [ Fraquharson

 .]and Oldenburg, 2004یکی از مسائل مهم در روشهای منظمسازی از جمله روش تیخونوف انتخاب
مقدار مناسب پارامتر منظمسازی است [ Haber and Oldenburg, 2000; Fraquharson and

 .]Oldenburg, 2004; Kaltenbacher et al., 2011روشهای متعددی برای تخمین پارامتر منظم
سازی در مسائل وارون سازی خطی دادههای وجود دارد که تحت شرایط خاصی جواب خوبی دارند ولی
تحت شرایطی دیگر جواب خوبی ندارند [ .]Hansen, 2010الدنبرگ و لی ( )2005از روشهای منحنی
 ، Lاصل اختالف 1و اعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته )GCV( 2برای وارون سازی هموار دادههای
میدان پتانسیل استفاده کردند .آنها دریافتند که با استفاده از روش  GCVمیتوان به مقدار پارامتر منظم
سازی مناسب نزدیک شد و تا حدودی سطح نوفه موجود در دادهها را تخمین زد و درنهایت با استفاده
از روش اصل اختالف به پارامتر منظم سازی مناسب رسید .از روشهای  GCVو اصل اختالف در وارون
سازی متمرکز دادههای گرانی سنجی استفاده شده است .نتایج بهدست آمده نشان میدهند که روش
 GCVروش مناسبی برای انتخاب پارامتر منظمسازی در وارون سازی متمرکز دادههای گرانی است
[ .]Vatankhah et al., 2014قائد رحمتی ( )1392نشان داد که با استفاده از روش اعتبار سنجی متقاطع

Discrepancy principle
)Generalized cross validation (GCV
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1
2

تعمیم یافته وزن دار )WGCV( 1سرعت و دقت انجام وارونسازی دادههای مگنتوتلوریک افزایش می-
یابد .عابدی و همکاران ( )2013از روش  WGCVدر وارونسازی سه بعدی دادههای مغناطیس استفاده
کردند .وطنخواه و همکاران ( )2015از روشهای اصل  2و تخمینگر نااریب ریسک احتمالی

2

( )UPREرا برای اولین بار در وارونسازی متمرکز دادههای گرانی استفاده کردند .آنها برای حل مسئله
وارون از روشهای مستقیم بر پایه روش  SVDاستفاده نمودند .نتایج نشان داد که این دو روش سرعت
انجام وارونسازی متمرکز دادههای گرانی را افزایش میدهد .رضایی و همکاران ( )1394روش UPRE

را برای اولین بار در وارونسازی هموار دادههای مغناطیس با استفاده از روش تکراری دوقطری سازی
لنکزوس به کار گرفتند .نتایج نشان داد که این روش گاهی اوقات از روش  GCVبهتر پارامتر منظمسازی
را تعیین مینماید.
هرچند در خصوص انتخاب پارامتر منظم سازی برای حل مسائل وارون سازی ژئوفیزیکی کمتر کار
شده است اما در حالت عمومی برای مسائل بد وضع 3مطالعات مختلفی انجام شده است [ Hansen and

 .]O’Leary, 1993; Haber, 1997; Haber and Oldenburg, 2000; Bauer and Lukas, 2011بائر و
لوکاس )2011( 4در یک مطالعه کامل اغلب روشهای موجود انتخاب پارامتر منظم سازی را مورد
مقایسه قرار دادند .آنها نتیجه گرفتند که در عمل مقایسه این روشها کار سادهای نبوده و در صورتی
که یک روش منظم سازی برای یک مسئله خاص جواب مناسب را ارائه دهد نمیتوان بیان نمود که این
روش برای تمامی مسائل مناسب است .بهکار گرفتن یک روش منظم سازی خاص برای یک مسئله
خاص تا حدودی به طبیعت مسئله بستگی دارد .در واقع بسیاری از روشهای انتخاب پارامتر منظم
سازی بایستی برای هر مسئله خاص به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند .از طرف دیگر روشهای
دیگری مثل روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده )NCP( 5ارائه شده است []Hansen et al., 2006

1

)Weighted generalized cross validation (WGCV
)Unbiased Predictive Risk Estimator (UPRE
3
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4
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5
)Normalized Cumulative Periodogram (NCP
2
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که تا کنون در وارونسازی دادههای میدان پتانسیل استفاده نشده است .بنابراین ،با توجه به مطالب
بیان شده بررسی روشهای مختلف انتخاب پارامتر منظمسازی و بررسی کارایی روش  NCPدر افزایش
سرعت و دقت وارون سازی دادههای میدان پتانسیل ضرورت دارد.
 -6-1سواالت اصلی و اهداف تحقیق
با توجه به مطالب بیان شده ،وارون سازی دادههای میدان پتانسیل با استفاده از روشهای مدلسازی
وارون هموار و غیر هموار انجام میشود .وارون سازی دادههای میدان پتانسیل با این روشها و با استفاده
از الگوریتمهای وارون سازی موجود نیاز به حجم حافظه و زمان محاسبات زیادی دارد .از طرف دیگر
روش انتخاب صحیح پارامتر منظم سازی نقش مهمی در دقت و سرعت انجام وارونسازی دارد .در چند
سال گذشته الگوریتمهای عددی جدیدی برای وارون سازی خطی دادههای میدان پتانسیل ارائه شده
است که سرعت وارونسازی را افزایش داده است .از طرف دیگر ،روشهای دیگری عالوه بر روشهای
رایج برای انتخاب خودکار پارامتر منظم سازی ارائه شده است .با توجه به آنچه بیان گردید سواالت
اصلی تحقیق شامل موارد زیر خواهد بود:
 -1آیا میتوان با ایجاد تغییرات در الگوریتم روش دو قطری سازی لنکزوس آن را برای وارونسازی
خطی هموار دادههای میدان پتانسیل به کار گرفت ،و با ایجاد تغییراتی سرعت و دقت وارونسازی این
دادهها را افزایش داد؟
 -2آیا میتوان الگوریتم دوقطری سازی لنکزوس را ،در روشهای وارون سازی غیر هموار دادههای
میدان پتانسیل مثل روش وارونسازی متمرکز و روش وارونسازی در فضای داده با قید پراکندگی بکار
گرفت و سرعت وارونسازی را افزایش داد؟
 -3روش مناسب برای انتخاب خودکار پارامتر منظمسازی در بین روشهای منحنی  ،Lروش ()GCV
و روش  NCPو سایر روشهای رایج برای وارونسازی هموار دادههای میدان پتانسیل کدام است؟
به این ترتیب اهداف اصلی مطالعه حاضر ابتدا تعمیم و افزایش سرعت الگوریتم دوقطری سازی
لنکزوس برای وارون سازی هموار دوبعدی و سهبعدی دادههای میدان پتانسیل به همراه تعیین بهترین
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روش انتخاب پارامتر منظم سازی است ،به گونهای که سرعت انجام و دقت وارونسازی افزایش یابد.
هدف بعدی استفاده از روش دوقطری سازی لنکزوس در وارونسازی غیر هموار دادههای میدان پتانسیل
به روشهای وارونسازی متمرکز و روش وارونسازی در فضای داده با قید پراکندگی است به گونهای
که سرعت انجام عملیات مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل افزایش یابد.
 -7-1روش تحقیق
به منظور رسیدن به اهداف بیان شده در قسمت قبل ابتدا کدهای الزم برای حل مسئله مستقیم و
الگوریتم دوقطری سازی لنکزوس برای مدلسازی وارون هموار در محیط متلب 1تهیه می گردد .سپس
برای کاهش حجم حافظه رایانهای الزم و افزایش سرعت مدلسازی وارون الگوریتم دو قطری سازی
لنکزوس ،روشی ارائه میشود که در آن با استفاده از بردارهای پایه متعامد تبدیل کسینوسی گسسته

2

( ،)DCTپیش شرط گذاری بر مسئله وارون اعمال میشود.
برای تعیین بهترین روش انتخاب پارامتر منظمسازی ،روشهای رایج انتخاب پارامتر منظمسازی به
همراه روش  NCPدر مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل حاصل از دادههای مصنوعی به
کار گرفته شده و دقت و سرعت به دست آمده از مدلسازی با هریک از روشهای انتخاب پارامتر
منظمسازی مقایسه میشوند تا بهترین روش انتخاب پارامتر منظمسازی تعیین شود.
با به کارگیری بهترین روش انتخاب پارامتر منظمسازی و روش دو قطری سازی لنکزوس پیش
شرطگذاری شده ،الگوریتم بهبود یافته برای مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل ارائه
میگردد .همچنین برای بهبود سرعت انجام مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده
با قید پراکندگی دادههای میدان پتانسیل از روش دو قطری سازی لنکزوس استفاده شده و الگوریتمهای
بهبود یافته توسعه داده میشود .الگوریتمهای بهبود یافته تهیه شده و الگوریتمهای رایج بر روی دادههای
حاصل از مدلهای مصنوعی اعمال شده و نتایج حاصل از مدلسازی وارون با استفاده از الگوریتمهای

MATLAB
)Discrete cosine transform (DCT
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بهبود یافته و الگوریتمهای رایج مقایسه میگردد .در نهایت الگوریتمهای بهبود یافته بر روی دادههای
صحرایی اعمال شده و نتایج با سایر دادههای زمین شناسی مقایسه میشود.
 -8-1ساختار رساله
در فصل اول این مجموعه ابتدا به طور مختصر روشهای گرانیسنجی و مغناطیس سنجی و کاربرد
آنها معرفی شده است .سپس با معرفی مختصر روشهای مدلسازی دادههای میدان پتانسیل ،پیشینه
تاریخی انواع روشهای مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل ،مزایا و محدودیتهای آن و ضرورت
و اهداف انجام این رساله تشریح شده است .در فصل دوم فرمول بندی حل مسئله مستقیم و مسئله
وارون در روشهای میدان پتانسیل و همچنین روشهای مرحلهای گرادیان مزدوج و دو قطری سازی
لنکزوس بیان میشود .در ادامه روش دو قطری سازی لنکزوس با پیش شرط گذاری فضای حل برای
حل مسئله وارون ارائه میشود .در این فصل همچنین انواع روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی به ویژه
نمودار تناوب تجمعی نرمال شده برای اولین بار در مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل مطرح
میشود .در فصل سوم انواع روشهای مدلسازی وارون هموار ،مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی
وارون در فضای داده با قید پراکندگی دادههای میدان پتانسیل و الگوریتمهای آنها شرح داده میشود.
در این فصل پیشنهاداتی برای افزایش سرعت هر یک از روشهای بیان شده مطرح میشود و الگوریتم-
های بهبود یافته ارائه میشوند .در فصل چهارم ابتدا روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری
شده به همراه روشهای دو قطری سازی لنکزوس و گرادیان مزدوج برای مدلسازی وارون هموار داده-
های حاصل از مدلهای مصنوعی استفاده شده و میزان استفاده حافظه رایانه و سرعت این روشها
مقایسه شده و روش مناسب انتخاب میشود .سپس روشهای اصل اختالف ،منحنی  ،Lاعتبار سنجی
متقاطع تعمیم یافته ( ،)GCVتخمینگر نااریب ریسک احتمالی ( )UPREو نمودار تناوب تجمعی نرمال
شده ( )NCPدر مدلسازی هموار دادههای مصنوعی به کار گرفته شده و سرعت و دقت مدلسازی
وارون با هریک از این روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی اندازه گیری میشود تا روش مناسب انتخاب
پارامتر منظمسازی تعیین گردد .در ادامه الگوریتم بهبود یافته برای مدلسازی وارون هموار دادههای
23

میدان پتانسیل ارائه میشود .سپس روشهای بهبود یافته مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون
در فضای داده با قید پراکندگی به همراه روشهای رایج بر روی دادههای حاصل از مدلهای مصنوعی
اعمال شده و کارایی الگوریتمهای بهبود یافته بررسی میشود .در فصل پنجم نتایج به کارگیری الگوریتم-
های بهبود یافته بر روی دادههای صحرایی ارائه میشود و مدلهای به دست آمده با نتایج حفاری و
سایر اطالعات زمین شناسی موجود ارزیابی میشود و در نهایت در فصل ششم نتایج و پیشنهادات رساله
بیان میشود.
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 -1-2مقدمه
دادههای برداشت شده میدان پتانسیل در ابتدا به توزیع خواص فیزیکی (چگالی و خودپذیری
مغناطیسی) سنگهای زیرسطحی بستگی دارد .هدف نهایی از برداشتهای ژئوفیزیکی شناسایی
ساختارهای زیرسطحی با کمک این دادهها است .این کار به دلیل پیچیدهبودن ساختارهای زمینشناسی
دشوار است .بنابراین معموالً ساختارهای زمینشناسی را با استفاده از مدلهای سادهتری تخمین می-
زنیم .به این منظور در فرایند وارونسازی پارامترهای این مدل با استفاده از این دادهها تخمین زده
میشوند.]Zhdanov, 2015[ .
در این فصل به فرمول بندی مسائل وارون خطی و انواع روشهای حل آنها پرداخته میشود .به این
منظور ابتدا فرمول بندی کلی مسائل ژئوفیزیکی و گسسته سازی آنها بیان شده در ادامه حل مسئله
مستقیم دادههای میدان پتانسیل مطرح میشود .سپس انواع روشهای وارونسازی رایج مطرح میشود
و روش دو قطری سازی لنکزوس تعمیم یافته برای حل مسایل وارون با شرط تیخونوف مراتب باالتر
ارائه میشود .در ادامه تالش میشود با استفاده از پیش شرط گذاری حجم حافظه رایانه الزم کاهش
یافته و سرعت حل مسائل وارون خطی افزایش یابد .در نهایت انواع روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی
بیان میشود تا در فصل چهارم این روشها به کار گرفته شده و بهترین روش انتخاب پارامتر منظمسازی
تعیین شود.
 -2-2فرمول بندی مسائل ژئوفیزیکی
اغلب روندهای پردازش و تفسیر دادهها در ژئوفیزیک را میتوان توسط عملگرهای ریاضی توصیف
کرد .به طور کلی هر رابطه ژئوفیزیکی را میتوان به شکل زیر نوشت [:]Aster et al., 2015
d ( s) =  g ( x,s)m( x)dx

()1-2
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که در رابطه فوق ) d ( sپاسخ قابل اندازهگیری مدل بوده و )  m( xتابعی است که وابسته به خواص
فیزیکی زمین است این خواص فیزیکی پارامترهای مدل 1نام دارند g ( x,s) .کرنل 2دادهها نامیده
میشوند که رابطه بین دادهها و پارامترهای مدل را بیان میکند .معادالتی به فرم رابطه ( )1-2را
معادالت انتگرالی فردهلم 3مرتبه اول گویند .حل معادالتی به این فرم مشکل است [ Aster et al.,

 .]2013پارامترهای مدل ممکن است به صورت توابع پیوسته در مکان یا زمان باشند .رابطه انتگرالی
( )1-2را میتوان توسط ریاضیات گسسته و با استفاده از رایانههای دیجیتال برآورد کرد .بدین منظور
میبایست از یک جمعبندی 4به جای انتگرال روی  m( x)dxو ) g ( x,sو جایگزین کردن آنها به
ترتیب با نماد  Gو  mاستفاده کرد .در این صورت رابطه اساسی که در اغلب مسائل وارون به شکلهای
مختلف ظاهر میشود ،بهدست خواهد آمد [.]Meju, 1994
di = Gij m j

()2-2

که در رابطه ( i di )2-2امین داده است m j ،نیز  jامین پارامتر مدل بوده و  i Gijامین داده را به
 jامین پارامتر مدل مرتبط میکند که ماتریس کرنل یا ماتریس حساسیت 5نامیده میشود .رابطه (-2
 )2شکل گسسته انتگرال ( )1-2است .نمونه ذکر شده یک شکل ساده شده از مسائلی است که به طور
معمول در ژئوفیزیک با آنها مواجه هستیم .به دالیل تکنیکی ومحدودیتهای انکار ناپذیر روشهای
ژئوفیزیکی ،میدانها یا دادههای مشاهدهای روی فواصل محدود زمانی یا مکانی ثبت میشوند .در این
صورت برای توصیف یک سیستم ژئوفیزیکی اغلب توزیع پیوسته پارامترهای فیزیکی زمین را به صورت
یک مجموعه متناهی از پارامترها بیان میکنند .این امر به دلیل سهولت در محاسبات رایانهای و عدم
امکان ثبت تمامی مشاهدات تجربی برای سیستم فیزیکی به صورت پیوسته است [ .]Menke, 2012به
عنوان مثال در وارونسازیهای خطی دادههای مغناطیس زمین ،خودپذیری مغناطیسی هر بلوك که به
1

Model parameter
Data Kernels
3
Fredholm
4
Summation
5
Sensitivity matrix
2
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عنوان یکی از پارامترهای مدل در نظر گرفته میشود ،مقدار ثابت فرض میشود .ساختار مورد مطالعه
با استفاده از یک مجموعه متناهی از این بلوك ها که به صورت دو بعدی یا سه بعدی در فضا توزیع
شدهاند ،مدلسازی میشود .نحوه توزیع ،ابعاد و چگونگی انتخاب پارامترهای مدل در یک مساله وارون
پارامترسازی 1نامیده میشود .بسیاری از مهمترین مسایل وارون در علوم فیزیکی (مانند ژئوفیزیک)
توسط این معادالت توصیف میشوند [.]Menke, 2012
در حالت کلی و با استفاده از حساب ماتریسها ،رابطه ( )2-2را میتوان به فرم زیر نوشت:
()3-2

G ( m) = d

که در آن  d  R Nبردار دادهها بوده که  Nعضو دارد m  RM .بردار پارامترهای مدل است و
 G  R N×Mماتریسی است که دادهها و پارامترهای مدل را به یکدیگر ربط میدهد و با نام ماتریس کرنل
یا ماتریس حساسیت شناخته میشود [.]Li and Oldenburg, 1998
معموالً دادههای مشاهدهای برداشت شده در ژئوفیزیک همراه با کمی نوفه 2هستند .یعنی هر داده
اندازه گیری شده از دو قسمت داده مفید (سیگنال) و نوفه (  ) eتشکیل شده است (  .) d obs  d + eبا
در نظر گرفتن نوفه موجود در دادهها و خطی بودن رابطه بین دادهها و پارامترهای مدل رابطه ( )3-2را
میتوان به شکل زیر نوشت:
()4-2

Gm = d obs

توصیف ریاضی سیستمهای ژئوفیزیکی نظیر آنچه در باال بدان اشاره شد ،در تئوری مستقیم مورد
بررسی قرار میگیرد .تئوری مستقیم برای بسیاری از روشهای ژئوفیزیکی گسترش و بسط یافته است
و برای محاسبه و تخمین دادهها یا پاسخهای فیزیکی سیستمهای ژئوفیزیکی و ساختارهای تئوری مورد
استفاده قرار میگیرد .برای محاسبه ماتریس  Gاز روشهای حل مستقیم مسئله ژئوفیزیکی استفاده

Parameterization
Noise
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میشود .در ادامه روشهای حل مسئله مستقیم دو و سه بعدی دادههای میدان پتانسیل که در این پایان
نامه مورد استفاده قرار گرفته است تشریح میشود.
 -3-2حل مسئله مستقیم در گرانی سنجی
با استفاده از شکل ( )1-2پتانسیل گرانشی ( )  ) U ( Pو میدان وابسته ( )  ) g( Pبه آن در نقطة
مربوط به توزیع چگالی (  ) از رابطههای زیر بهدست میآید [:]Blakely, 1996

U ( P )    dv
r
R

()5-2
ρ
dv
2
r
R

g ( P) = U = -γ 

()6-2
 rفاصلة المان

حجمی dv

از نقطة مشاهده است

و

ثابت جهانی جاذبه است.

شکل ( :)1-2توزیع چگالی در سه بعد با شکل دلخواه و نقطة مشاهده  Pبا مختصات )  r̂ ، ( x,y,zبردار واحد المان
حجمی  dvبه سمت  Pاست [.]Blakely, 1996
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دستگاه مختصات استفاده شده به طور معمول سیستم مختصات راستگرد 1است و محور  zبه سمت
پائین مثبت انتخاب شده است .گرانی سنجها مولفة عمودی شتاب جاذبه را اندازهگیری میکنند .در
مختصات متعامد مولفة قائم میدان گرانی از رابطة زیر بهدست میآید [:]Blakely, 1996
()7-2

U
)( z - z
 -γ    ρ( x, y ,z) 3 dxdydz
z
r
z  y  x

= ) g ( x, y,z

که در آن  r = ( x - x) 2 + ( y - y ) 2 + ( z - z ) 2است .رابطه ( )7-2را در حالت کلی میتوان به
صورت زیر نوشت:
()8-2

g ( x, y,z ) =    ρ( x, y ,z) Ψ ( x - x, y - y ,z - z ) dxdy dz 
z y  x

که در آن
z
( x + y + z 2 )3/ 2

()9-2

2

2

Ψ = -γ

که  Ψبنا به مفاهیم تئوری پتانسیل تابع گرین 2نامیده میشود .در رابطه ( )7-2تابع گرین به سادگی
نمایش مقدار شتاب جاذبه حاصل از جرم نقطهای واقع در ) ( x, y,zدر نقطه )  ( x, y,zاست [ Blakely,

 .]1996در حل مسئله مستقیم بیهنجاری گرانی را میتوان با استفاده از رابطة ( )7-2محاسبه نمود.
 -1-3-2حل مسئله مستقیم برای مدلهای دو بعدی در گرانی سنجی
ساختارهای زمین شناسی زیادی وجود دارد که نسبت گسترش طولی آنها به گسترش عرضی این
ساختارها زیاد است .زونهای شکسته ،3گسلها ،4دایکها و  ....از جملة این مواردند .بیهنجاریهای
گرانی و مغناطیس ناشی از آنها نیز اکثراً دارای گستردگی طولی زیاد است .در صورتیکه بیهنجاریهای
مشاهده شده به اندازة کافی گسترش طولی داشته باشند ،میتوان چشمة تولید کنندة آنرا کامالً مستقل
از جهت موازی باگسترش طولی فرض کرد .به عبارت دیگر بیهنجاری را دو بعدی تصور میکنیم.

1

Right-hand system
Green function
3
Fracture zone
4
Faults
2
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در بیهنجاریهای دو بعدی تغییرات چشمة آنومالی در یک جهت خاص بسیار ناچیز است .اگر
گسترش طولی بیهنجاری موازی محور  yها باشد ،بنابراین در حالت دو بعدی چگالی

تابع y

نخواهد

بود و تنها به ) (x,zوابسته است یعنی ). ρ(x,y,z)= ρ(x,z
یک تقریب بسیار مناسب از تودههای عامل بیهنجاری دو بعدی جایگزین کردن آنها با یک مقطع
دو بعدی به صورت چند ضلعی است (شکل  .)2-2تالوانی 1و همکاران ( )1959برای اولین بار روشی را
برای محاسبة عددی بیهنجاری ناشی از یک چند ضلعی با تباین چگالی ρ

ارائه دادند .در اینجا با کمی

اختالف روشی را که تالوانی برای محاسبة بیهنجاری دو بعدی پیشنهاد کرد را برای حل مسئله مستقیم
استفاده میکنیم [.]Blakely, 1996

شکل ( :)2-2تقریب یک جسم دو بعدی توسط یک چند ضلعی [.]Blakely, 1996

بیهنجاری دوبعدی با توزیع حجمی چگالی به صورت ) ρ(x,zدارای پتانسیل گرانشی به صورت زیر
است:

Talwani
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1

U = 2γ  ρ( s)log (1 / r )ds

()10-2

s

که انتگرال مزبور روی سطح مقطع جسم گرفته میشود و  rنیز فاصلة المان

سطحی ds

تا نقطة

مشاهده است (  .) r = ( x - x)2  ( z - z)2برای سادگی فرض میکنیم که نقطة مشاهده روی مبدا
مختصات واقع است .شتاب قائم گرانشی ناشی از توزیع یاد شده با محاسبة مشتق جزئی 1پتانسیل نسبت
به متغیر  zبه صورت زیر بیان میشود:
U
zdxdz
 2γρ   2
z
x + z2

()11-2
با انتگرال گیری نسبت

به x

g ( P) 

داریم

x
x 
g  2γρ  tan -1 2 - tan -1 1 dz 
z
z 


()12-2

که هر  x1 , x2دو تابعی از  zهستند و در شکل ( )2-2به عنوان مرز جدا کنندة سطح مقطع نشان
داده شدهاند که در دو جهت مخالف میباشند .با بهحساب آوردن انتگرال ساعتگرد پیرامون محیط مقطع
داریم:
x
dz
z

()13-2

g = 2γρ  tan -1

در نهایت با جایگزین کردن سطح مقطع با یک  Nضلعی خواهیم داشت:


rn+1
log r - αn (θn+1 - θn ) 
n



()14-2

βi
2
n=1 1+ αn
N

g = 2γρ 

که مقادیر  αn , βnبه صورت زیر تعریف میشوند:
()15-2

) ( zn+1 - zn

 n  xn   n zn

()16-2
به منظور محاسبه ماتریس حساسیت

) ( xn+1 - xn

= αn

G

در وارونسازی دو بعدی دادههای گرانی ابتدا زیر سطح

زمین به سلولهای مربع یا مستطیلی با ابعاد مساوی تقسیم میشود (شکل  .)3-2سپس چگالی واحد
Partial derivation
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برای هر یک از این سلولها در نظر گرفته میشود .در نهایت دادههای گرانی حاصل از هر کدام از
سلولها با استفاده از رابطه ( )14-2در سطح زمین محاسبه میشود .اعداد حاصل شده درایههای
ماتریس حساسیت را تشکیل خواهد داد.

شکل ( :)3-2گسسته سازی زیر سطح زمین به منظور حل مسئله مستقیم دو بعدی.

 -2-3-2حل مسئله مستقیم برای مدلهای سه بعدی در گرانی سنجی
به منظور محاسبه ماتریس حساسیت

G

در وارونسازی سه بعدی دادههای گرانی ابتدا زیر سطح

زمین به سلولهای مکعب مستطیلی با ابعاد یکسان تقسیم میشود (شکل  .)3-2سپس چگالی واحد
برای هر یک از این سلولها در نظر گرفته میشود و دادههای گرانی حاصل از هر کدام از سلولها با در
سطح زمین محاسبه میشود تا اینکه درایههای ماتریس حساسیت محاسبه شوند.

شکل ( :)4-2گسسته سازی زیر سطح زمین به منظور حل مسئله مستقیم سه بعدی.
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اثر گرانی هر سلول را میتوان با حل انتگرال رابطة ( )7-2روی حدود سلول محاسبه کرد .با استفاده
از رابطه ارائه شده توسط پلوف )1976( 1میتوان مقدار داده گرانی را برای هر یک از منشورهای یکنواخت
مکعب

مستطیل

با

چگالی

یکنواخت ρ

که

مقادیر x, y,z

به

ترتیب

به

صورت

 z1  z  z2 , y1  y  y2 ,x1  x  x2محدود شدهاند ،در مبدا مختصات به صورت زیر محاسبه کرد.
()17-2

2 2 2


xy
g  γρ μijk  zk tan 1 i i - xi .log ( Rijk + y j ) - y j .log ( Rijk + xi ) 
zk Rijk
i=1 j=1 k=1



که در آن
()18-2

Rijk = xi 2 + y j 2 + zk 2 , μijk = (-1)i+ j+k

از رابطه ( )17-2میتوان برای محاسبة  Ψدر رابطه ( )8-2نیز استفاده کرد .بوسیلة بسط رابطه (-2
 )8و محاسبة  Ψو با استفاده از ( )17-2میتوان مقدار شتاب گرانی را برای هر جسم دلخواه با چگالی
متغیر (البته با تقریب جسم به صورت مجموعهای از بلوكهای مکعبی با چگالی یکنواخت) بهدست آورد.
 -4-2حل مسئله مستقیم در مغناطیس سنجی
بیهنجاری میدان کل مغناطیسی ناشی از یک توده مغناطیسی را میتوان با استفاده از رابطه زیر
محاسبه نمود [:]Blakely, 1996
ˆ  M. 1dv
T = -Cm F.
R r

()19-2

که در این رابطه  Mمغناطیدگی 2و  rفاصله نقطه مشاهدهای  Pتا مرکز جزء

dv

از توده میباشد.

مقدار ثابت  Cmبه سیستم واحد مورد استفاده بستگی دارد F̂ .بردار یکه در جهت میدان مغناطیسی
ناحیهای است و  Rبیانگر مرز توده مغناطیسی است .مشابه روش گرانی سنجی میتوان دادههای
مغناطیس ناشی از یک توده مغناطیسی زیرسطحی را با استفاده از حل مستقیم محاسبه نمود .مهمترین

Plouff
Magnetization
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مسئله در اینجا نیز حل انتگرال حجمی در رابطه ( )19-2میباشد .در عمل توده زیر سطحی با شکلهای
سادهتری مثل دوقطبیهای مغناطیسی و یا منشورهای مکعبی تخمین زده میشود.
 -1-4-2حل مسئله مستقیم برای مدلهای دو بعدی در مغناطیس سنجی
در اینجا از مفهوم بار مغناطیسی سطحی در الگوریتم مدلسازی دو بعدی استفاده میشود .اگر
جسمی به صورت یکنواخت مغناطیده 1شده باشد .مغناطیدگی آن را میتوان با بار 2مغناطیسی بر روی
سطح آن جسم جایگزین کرد [ .]Blakely, 1996اگر مقطع توده زیرسطحی با یک  Nضلعی تخمین
زده شود ،آنگاه برای حل مستقیم مسئله کافی است جاذبه مغناطیسی  Nنوار 3مسطح با بار مغناطیسی
را محاسبه نماییم که این نوارها در جهت مثبت و منفی محور  yتا بینهایت امتداد دارند (شکل )5-2
[.]Talwani and Heirtzler, 1964

شکل ( :)5-2نمایی از نوار افقی گسترده شده به موازات محور .]Blakely, 1996[ y

1

Magnetized
Charge
3
Ribbon
2
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برای حل مسئله مستقیم دو بعدی در مغناطیس سنجی ،ابتدا زیر سطح زمین به سلولهای مستطیلی
با ابعاد مساوی تقسیم میشود (شکل  .)3-2این گونه در نظر گرفته میشود که هر کدام از این سلولها
به موازات محور  yتا بینهایت گسترده شدهاند .در نتیجه هر سلول یک چهار ضلعی را تشکیل میدهد.
بنابراین با استفاده از روش نوار میتوان تاثیر هر سلول را در سطح زمین با استفاده از روابط زیر محاسبه
نمود [:]Blakely, 1996
4

) T = ( Fˆx Bxl + Fˆz Bzl

()20-2

l=1

که در آن

T

داده اندازهگیری شده در نقطه مشاهدهای است.

مغناطیس زمین هستند و

Bxl

و

Bzl

Fˆ x

و

Fˆz

بردارهای یکه میدان

به ترتیب مولفههای افقی و قائم میدان مغناطیسی حاصل از

نوارها هستند که به صورت زیر محاسبه میشوند:
r2
r1

()21-2
()22-2

Bx = -2Cm M.n log

) Bz = -2Cm M.n (θ1 -θ2

که در آنها  r1 , r2 , θ1و  θ2مشابه شکل ( )5-2میباشد M .مقدار مغناطیدگی است و  nبردار یکهای
است که همواره بر نوارها عمود است و در سیستم SI

Cm = 4π×10 -7

است .به کمک روابط فوق

میتوان ماتریس حساسیت را مشابه روش گرانی سنجی محاسبه نمود.
 -2-4-2حل مسئله مستقیم برای مدلهای سه بعدی در مغناطیس سنجی
در مدلسازی سه بعدی دادههای مغناطیس ابتدا زیر سطح زمین به سلولهای مکعب مستطیلی با
ابعاد یکسان تقسیم میشود (شکل  .)4-2اثر مغناطیس هر سلول را میتوان با استفاده از روش باتاچارایا

1

( )1964با حل انتگرال رابطة ( )19-2روی حدود سلول محاسبه کرد .اگر اضالع هر سلول مکعب
مستطیل به موازات محورهای

x, y

و

z

قرار گرفته باشد و مقدار مغناطیدگی هر بلوك به صورت

) ˆˆ
ˆ ˆ + ˆjMˆ +kM
 M = M (iMبیان گردد .و همچنین ابعاد بلوك y  y2 ,x1  x  x2
x
y
z

y 
1

Bhattacharyya
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 z1  z  باشد و بیهنجاری ناشی از این سلول در میدان مغناطیسی زمین به موازات
)  Fˆ = ( Fˆx ,Fˆ y ,Fˆzایجاد شود ،آنگاه میدان مغناطیسی کل ناشی از این سلول در مبداء مختصات با
استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است [:]Blakely, 1996
α23
α
r - x
r - y
(log
() + 13 log
) ) - α12log( r + z1
2
r + x
2
r + y

()23-2

xy 
xy 
(ˆ Fˆ tan -1
)
M
)
y
y
x2 + rz1 + z12
r 2 + rz1 + x 2
y = y2
y = y1

[ T = Cm M

(- Mˆ x Fˆx tan -1

xy  x=x2
(+ Mˆ z Fˆz tan -1
])
rz1 x=x1

که در آن
α12 = Mˆ x Fˆ y + Mˆ y Fˆx ,
α = Mˆ Fˆ + Mˆ Fˆ ,

()24-2

x

z

z

x

13

α23 = Mˆ y Fˆz + Mˆ z Fˆ y ,
r 2 = x2 + y 2 + z12 ,

برای محاسبه داده مغناطیس ناشی از هر سلول یک بار  z1را عمق باالیی سلول در نظر گرفته و با
رابطه ( )23-2مقدار میدان مغناطیسی ناشی از این منشور را محاسبه میکنیم .دوباره  z1را عمق زیرین
سلول در نظر گرفته و مقدار میدان مغناطیسی منشور دوم را نیز با استفاده از رابطه ( )23-2محاسبه
میکنیم .سپس مقادیر میدان مغناطیسی حاصله را از یکدیگر کسر میکنیم .مقدار باقیمانده برابر با
داده مغناطیسی سلول زیرسطحی است .در نهایت برای محاسبه ماتریس حساسیت مشابه روش گرانی
سنجی عمل میشود.
در این رساله تمامی کدهای الزم برای حل مسئله مستقیم دو وسه بعدی دادههای میدان پتانسیل
در محیط متلب تهیه گردید .به منظور بررسی صحت نتایج حاصل از کدهای تهیه شده ،دادههای محاسبه
شده از مدلهای مصنوعی با دادههای حاصل از نرم افزارهای  Grav 3d ،Mag 3dو  Zondمقایسه شد
و صحت کدهای تهیه شده تایید گردید (شکل .)6-2
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شکل ( :)6-2مقایسه دادههای حاصل از یک مدل مصنوعی با استفاده از کدهای تهیه شده در سمت چپ و دادههای
حاصل از نرم افزار در سمت راست نشان داده شده است.

 -5-2اصول حل مسائل وارون
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همان طور که بیان شد هدف اصلی در وارونسازی محاسبه بردار پارامترهای مدل (  ) mبا استفاده
از بردار دادههای مشاهدهای (  ) d obsباتوجه به رابطه ( )4-2است .از جمله مهمترین مسائل در وارون-
سازی دادهها ،بحث وجود جواب ،1یکتایی جواب 2و ناپایداری در روند حل 3مسئله است [ Aster et al.,

.]2013
 -1وجود جواب :ممکن است مدلی وجود نداشته باشد که دقیقاً بر دادهها منطبق گردد .این مشکل
میتواند به این دلیل پیش آید که مدل ریاضی که فیزیک سیستم را توضیح میدهد تقریبی بوده ،و یا
دادهها دارای نوفه باشند.
 -2یکتایی جواب :اگر جواب دقیق (  ) mtrueوجود داشته باشد ،ممکن است که یکتا نباشد .یعنی
جوابهای دیگری در کنار  mtrueوجود داشته باشد که جواب آنها نیز در رابطه  Gm  dtrueصدق کند.
این مشکل معموالً به دلیل وجود عدم یکتایی ذاتی در مسائل میدان پتانسیل بوجود میآید [ Hinze

 .]et al., 2013عدم یکتایی ویژگی مسائل وارون سازی خطی گسستهای است که نقص رتبه 4دارند.
چون در این حالت ماتریس  Gیک فضای صفر 5غیربدیهی 6دارد .در مسائل وارون خطی مدلهای

m0

که در فضای صفر ماتریس  Gقرار میگیرند نیز جواب رابطه  Gm0 = 0هستند .بنا بر اصل برهم نهی هر
ترکیب خطی از این مدلهای فضای صفر میتوانند به یک مدل معین اضافه شده و در معادله ()4-2
صدق نمایند.
()25-2

G( m + m0 ) = d obs

بنابراین تعداد بینهایت مدل وجود دارد که از نظر ریاضی قابل قبول است .نکته مهم در این گونه
مسائل این است که مدل تخمین زده شده ممکن است نسبت به مدل واقعی بشدت هموار شده و یا

1

Solution existence
Solution uniqueness
3
Instability of the solution process
4
Rank-deficient
5
Null space
6
Nontrivial
2
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اریب 1باشد .شناسایی چنین روندهایی در تفسیر مدلها به منظور امکان بوجود آمدن آنها در واقعیت،
بسیار مهم است.
 -3ناپایداری روند حل :فرایند حل مسئله وارون اغلب اوقات میتواند بشدت ناپایدار باشد .بطوریکه
تغییرات کوچکی در مقدار دادهها میتواند منجر به تغییرات شدیدی در مدل تخمین زده شده شود.
اگر مسئله وارون سازی یکی از شرایط وجود جواب ،یکتایی جواب و یا پایداری جواب را نداشته باشد
این مسئله وارون ،یک مسئله بد حالت 2نامیده میشود [ .]Hansen, 2010اگر مسئله وارون از نوع
گسسته باشد به آن مسئله بد وضع 3گویند و اگر مسئله وارون از نوع پیوسته باشد به آن مسئله بد حالت
گویند.
سادهترین راه برای حل معادالت بشکل رابطه ( ،)4-2استفاده از روش حداقل مربعات است .یک راه
مناسب برای حل این مسئله ،یافتن پارامترهای مدل به گونهای است که عدم برازش بین دادههای واقعی
و دادههای محاسبهای را حداقل نماید .این مقدار عدم برازش را میتوان باقیمانده 4نامید

( r = d - Gm

) .یکی از روشهایی که برای اندازه گیری عدم برازش بکار میروند نرم 2-باقیماندهها یعنی
N

- (Gm )i )2

i

( d
i=1

=  r 2 = d obs - Gmاست .مدلی که مقدار این نرم 2-را حداقل میکند جواب
2

حداقل مربعات 5مسئله وارون ( )4-2میباشد [:]Aster et al., 2013; Menke, 2012
()26-2

2

min Gm - d obs

مسائل بدحالت را نمیتوان با استفاده از رابطه ( ،)26-2حل نمود .چون به دلیل ماهیت مسائل
بدحالت ،خطاهای کوچک در دادهها میتواند باعث بوجود آمدن خطاهای بزرگ در پارامترهای مدل
شود [ .]Hansen, 2010میتوان فرایند مدلسازیوارون را با اعمال قیدهای اضافی که جواب را روند دار

1

Bias
Ill-conditioned
3
Ill-posed
4
Residual
5
Least squares solution
2
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میکند ،پایدار کرد .این فرایند بهعنوان منظمسازی 1نامیده میشود .منظمسازی نقش مهمی در یافتن
جواب مناسب در حل مسائل وارون داشته و انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
 -1-5-2منظمسازی تیخونوف
منظمسازی تیخونوف کاربردیترین روش در حل مسائل گسسته بد حالت است .برای یک مسئله بد
حالت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ،ممکن است تعداد زیادی جواب وجود داشته باشد.
اگر فرض شود که دادهها دارای نوفه باشند و دادههای حاصل از جواب به دلیل این نوفه موجود در
دادهها دقیقاً بر دادههای مشاهدهای برازش پیدا نکند ،بدیهی است جوابهای حداقل مربعات زیادی
وجود دارند که بر دادهها برازش پیدا میکنند به طوری که

2

 Gm - d obsبه اندازه کافی کوچک شود

[.]Aster et al., 2013
درحالت ساده و با استفاده از روش منظمسازی تیخونوف جوابهایی در نظر گرفته میشود که در
آنها مقدار عدم برازش از مقدار مشخصی کمتر است یعنی  ، Gm - d obs  و در نهایت جوابی را
2

انتخاب میکنیم که در آن اندازه بردار پارامترهای مدل (  ) mنیز کمینه 2باشد:
Gm - d obs  
2

()27-2

2

min m

یکی از دلیل انتخاب بردار جواب (  ) mبا نرم  2کمینه این است که عبارات غیرصفری که در جواب
منظم شده ظاهر میشوند مقدار عبارت  m 2را افزایش میدهند .هرچند که حضور این عبارات ظاهر
شده در جواب برای برازش دادهها ضروری است .در عوض ،کمینه کردن  m 2باعث میشود عبارتهای
غیرالزم از جواب منظم شده حذف شوند.

Regularization
Minimum
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توجه داشته باشید که با افزایش مقدار



تعداد مدلهای ممکن به عنوان جواب افزایش مییابد ،و

مقدار کمینه  m 2کاهش مییابد .به عبارت دیگر مدلی به دست میآید که دادههای محاسبهای حاصل
از آن برازش ضعیفتری بر دادههای مشاهدهای دارد ولی مقدار کمینه نرم  2این مدل کوچکتر است.
میتوان منحنی مقادیر کمینه  m 2را در برابر
آمده ،منحنی L

1



رسم کرد (شکل  .)7-2در این شکل منحنی به دست

نامیده میشود.

شکل ( :)7-2منحنی  Lبا حد عدم برازش مشخص [.]Aster et al., 2013

همچنین میتوان منحنی  Lرا برای حالت زیر نیز رسم کرد (شکل :)8-2
m ε
2

()28-2
2

min Gm - d obs

با کاهش مقدار  εتعداد مدلهای ممکن به عنوان جواب کاهش یافته و کمترین مقدار
افزایش مییابد .باتغییر مقدار  εدر منحنی  Lمیتوان مقدار بهینه  m 2و

2

2

Gm - d obs

 Gm - d obsرا بهدست

آورد .در حالت سوم مسئله بهصورت حداقل مربعات تعدیل شده 2زیردرنظر گرفته میشود.
()29-2

2

2

2

2

min Gm - d obs   m

L-Curve
Damped least squares
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رابطه فوق با به کارگیری روش ضرایب الگرانژ در رابطه ( )27-2به وجود میآید ،که در آن 

پارامتر منظمسازی 1نامیده میشود.

شکل ( :)8-2منحنی  Lبا حد نرم مدل مشخص [.]Aster et al., 2013

میتوان نشان داد که اگر سه پارامتر  δ, εو  در روابط ( )28-2( ،)27-2و ( )29-2مناسب انتخاب
گردند جواب حل مسئله وارون در سه حالت یکسان خواهد بود [ .]Hansen, 1998پارامتر منظمسازی
وزن نسبی بین تابع عدم برازش

2
2

Gm - d obs

و تابع ثبات ساز (

2
2

m

) را کنترل میکند .اگر پارامتر

منظمسازی صفر انتخاب گردد تابعی که کمینه میگردد فقط شامل تابع عدم برازش خواهد بود .در
نتیجه مدل حاصل بدون توجه به مقدار ساختارهای کاذب ایجاد شده ،به بهترین شکل بر دادهها برازش
پیدا میکند .اما اگر پارامتر منظمسازی مقدار بزرگی انتخاب شود ،آنگاه تابع ثبات ساز تا حد ممکن
کوچک شده ولی مقدار عدم برازش بزرگ خواهد بود .درفصل بعد ،پارامتر منظمسازی بیشتر مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .برای حل مسئله وارون دادههای میدان پتانسیل معموالً از روش حداقل
مربعات تعدیل شده استفاده میشود که در آن با کمینه کردن تابع هدف( 2رابطه  )29-2که در واقع از
دو قسمت تابع عدم برازش و تابع ثبات ساز تشکیل شده جواب وارون مسئله به دست میآید
[.]Oldenburg and Li, 2005

Regularization parameter
Objective function

43

1
2

جواب مسئله حداقل مربعات تعدیل شده را میتوان مشابه روش حداقل مربعات معمولی و به شکل
زیر به دست آورد [:]Aster et al., 2013
2

()30-2
2

 G 
 d obs 
min 
m


 
 0 
 I 

(G T G + I )m  G T d obs

()31-2

که در آن  I  R M Mماتریس همانی بوده و  G Tترانهاده 1ماتریس  Gاست .رابطه ( )31-2معادله
مقید شده به نرم مدل برای جواب منظمسازی تیخونوف مرتبه صفر 2معادله  Gm  d obsاست که به نام
معادله نرمال 3نیز شناخته میشود [ .]Menke, 2012با حل این معدله میتوان بردار پارامترهای مدل (
 ) mرا به دست آورد .تا کنون هرجا از منظمسازی تیخونوف صحبت شد ،منظور کمینه نمودن تابع
هدف با تابع ثبات ساز

2
2

m

بود .در بسیاری از موارد ترجیح داده میشود جوابی حاصل شود که سایر

توابع  mمثل مشتق اول و مشتق دوم آن کمینه شود و به عنوان تابع ثبات ساز استفاده شود.
اگر مسئله با نظم و ساده گسسته شود و مدل یک بعدی باشد ،میتوان مشتق اول مدل را با استفاده
از ضرب ماتریس عملگر مشتق اول در بردار پارامترهای مدل ( ) Lmتخمین زد که در آن:
 1 1



1 1



L



1 1



 1 1

()32-2

در واقع

عبارت Lm

تخمین تفاوت محدود متناسب با مشتق اول بردار پارامترهای مدل (  ) mاست.

ماتریسهایی را که برای مشتقگیری از بردار پارامترهای مدل و به منظور منظمسازی استفاده میشوند،
ماتریس ناهموار ساز 4نامند .ماتریس ناهموارساز ( )32-2را ماتریس تخت شدگی 5نیز نامند .با کمینه

1

Transpose
Zeroth-order Tikhonov regularization
3
Normal equation
4
Roughening matrix
5
Flatness matrix
2
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2

کردن تابع هدف به همراه تابع ثبات ساز  ، Lm 2جوابهای هموار 1به دست میآید .جواب حداقل
مربعات تعدیل شده مسئله وارون با منظمسازی تیخونوف مرتبه اول به شکل زیر به دست میآید [ Aster

:]et al., 2013
()33-2

2

2

2

2

min Gm - d obs   Lm

(G T G + LT L)m  G T d obs

()34-2
در منظمسازی تیخونوف مرتبه دوم  Lبه شکل زیر است:

1  2 1



1 2 1



L



1 2 1



1  2 1

()35-2

که در این صورت ماتریس ناهموارساز را ماتریس همواری 2نامند و در واقع عملگر مشتق دوم بردار
پارامترهای مدل است .در مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل مدلها معموالً دو و یا سه
بعدی هستند در نتیجه ماتریسهای ناهموار ساز یک بعدی مناسب نمیباشند.
 -6-2انواع روشهای حل مسائل وارون
همان گونه که توضیح داده شد به منظور به دست آوردن بردار پارامترهای مدل (  ) mیا همان جواب
مسئله وارون باید سیستم معادالت ( )31-2یا ( )34-2را حل نمود که این سیستم معادالت یک سیستم
معادالت خطی است.
روشهای متعددی برای حل سیستم معادالت خطی مثل روش تجزیه مقادیر تکین ،روش تجزیه
مقادیر تکین کوتاه شده و روش روش تجزیه مقادیر تکین تعمیم یافته 3پیشنهاد شدهاند [ Hansen,

 .]2010به این روشها ،روشهای مستقیم در حل مسئله وارون گویند چون با استفاده از این روشها

1

Smooth
Smoothness matrix
3
Generalized singular value decomposition
2
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وارون ماتریس حساسیت مستقیماً محاسبه میشود .این روشها اصول سادهای دارند ولی به دلیل انجام
اعمال ریاضی بین ماتریسها و بردارها و ذخیره سازی آنها نیاز به حافظه رایانهای باالیی دارند و اعمال
آنها زمان بر است .با استفاده از روش تجزیه مقادیر تکین کوتاه شده تنها میتوان وارون سازی با شرط
تیخونوف مرتبه صفر (شرط کمینه نرم) را انجام داد .در بین این روشها مدلسازی هموار با شرط
تیخونوف مرتبه اول به باال فقط از طریق روش تجزیه مقادیر تکین تعمیم یافته قابل انجام است .بنابراین
اگر تعداد دادهها و تعداد پارامترهای مدل زیاد باشد استفاده از این روشها برای وارون سازی دادهها
مناسب نیست .هنگامی که ماتریس حساسیت خیلی بزرگ باشد یعنی از هزاران ردیف و ستون تشکیل
شده باشد ،در این حالت حل مسئله به کمک روشهای تجزیه مقادیر تکین عمالً ممکن نیست .چون
ذخیره نمودن همه اعضا یک ماتریس بزرگ در رایانه ،نیاز به حافظه زیادی دارد .بنابراین در این موارد
از روشهای تکراری 1استفاده میشود [.]Aster et al., 2013
در روشهای تکراری معموالً یک حدس اولیه از جواب به عنوان مدل اولیه انتخاب شده سپس در
هر مرحله تکرار این حدس اولیه اصالح میشود تا این که نتیجه به جواب همگرا شود .مهمترین مزیت
این روشها این است که در طی فرایند انجام محاسبات حداکثر با ضرب ماتریس در بردار مواجه هستیم
که نیاز به حجم حافظه و پردازش زیاد در رایانه ندارد .بنابراین روشهای دارای مرحله تکرار قابلیت
کاربرد در مسائل بزرگ مقیاس را دارد .مهمترین نقطه ضعف این روشها این است که برای انتخاب
پارامتر منظمسازی باید به ازای هر پارامتر منظمسازی یک بار مسئله ،با روشهای دارای مرحله تکرار،
حل شود .این مسئله خود میتواند زمان الزم برای حل مسئله وارون را افزایش دهد [.]Hansen, 2010
بنابراین استفاده از روشهای سریعتر در انتخاب پارامتر منظمسازی میتوان تا حدودی این افزایش زمان
را جبران نمود.

Iterative
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در ادامه ابتدا روشهای با تکرار محاسبات گرادیان مزدوج 1و دوقطری سازی لنکزوس 2شرح داده
میشود سپس روشی جدید با استفاده از پیش شرط گذاری برای افزایش سرعت و کاهش حافظه
رایانهای در روش دوقطری سازی لنکزوس ارائه میشود.
 -1-6-2روش گرادیان مزدوج
روش گرادیان مزدوج یکی از مهمترین روشهای دارای مرحله تکرار است که به کمک آن میتوان
سیستم معادالت خطی را حل کرد [ .]Hestenes and Stiefel, 1952در روش تجزیه مقادیر تکین کوتاه
شده جواب با استفاده از  kمقدار تکین اولیه بهدست میآید .این جواب در زیرفضای حاصل از  kبردار
تکین اولیه قرار میگیرد .ایده اصلی روش گرادیان مزدوج یافتن دستهای از بردارهای پایه 3با همان
ویژگیهایی است که  kبردار تکین اولیه دارند .همان گونه که قبالً نشان داده شد مسئله حداقل مربعات
سیستم معادالت خطی به فرم  Gm  dرا میتوان با کمینه کردن نرم  2عدم برازش
2
2

(

 ) min Gm  dحل نمود .میتوان نشان داد که جواب )  m ( kبعد از  kمرحله تکرار از الگوریتم گرادیان

مزدوج بهصورت زیر بهدست میآید به گونهای که [:]Hansen, 2010
()36-2

 m  κkبه شرطی که

2
2

m ( k )  min Gm  d

که  κkزیرفضای کریلوف 4مرتبط با ماتریس حساسیت (  ) Gو بردار دادهها (  ) dاست که از توانهای
 GT Gدر  GT dتشکیل شده است .برتری این روش این است که نیازی به حفظ تمام بردارهای پایه
نیست .فقط نیاز است تا در مراحل مختلف ضرب ماتریس -بردار با  G Tو ( Gو چند عمل دیگر روی
بردارها) انجام شود .الگوریتم گرادیان مزدوج برای حل مسئله حداقل مربعات فوق را میتوان به شکل
زیر نوشت [:]Hestenes and Stiefel, 1952

1

Conjugate gradient
Lanczos bidiagonalization
3
Basis vectors
4
Krylov subspace
2
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جدول ( :)1-2الگوریتم روش گرادیان مزدوج [.]Hestenes and Stiefel, 1952

) d  R N , G  R N M , m(0)  starting vector (often zero vector
m

Input:
Output:

)r (0)  d  Gm(0
)b( 0)  G T r ( 0
k  1, 2, 
2

)/ Gb( k 1

2

2

for

)k  G T r ( k 1

2

)m( k )  m( k 1)  k b( k 1
2

If Gm( k )  d  N , m  m( k ) , end
2

)r ( k )  r ( k 1)  k Gb( k 1
2
2

)/ G T r ( k 1

2
2

) k  G T r ( k

)b( k )  GT r ( k )  k b( k 1

end

به منظور حل مسئله حداقل مربعات تعدیل شده در رابطه ( )34-2با استفاده از الگوریتم گرادیان
2

مزدوج میتوان مسئله حداقل مربعات را به شکل
2

 G 
 d obs 
 min نوشت .حال کافی است
m  

 0 
 L

که جواب با استفاده از روش گرادیان مزدوج به دست آورد.
 -2-6-2روش دوقطری سازی لنکزوس
الگوریتم تکراری دیگری نیز وجود دارد که بردارهای پایه متعامد برای زیرفضای کریلف  κkرا ایجاد
میکند که با نام روش دوقطری سازی لنکزوس نیز شناخته میشود [.]Paige and Saunders, 1982
این روش از روش گرادیان مزدوج سریع تر است چون از ضرب ماتریسهای بزرگ در این روش جلوگیری
میشود .در این روش سیستم معادالت اصلی با یک سیستم معادالت با ابعاد کمتر جایگزین میشود در
48
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نتیجه سرعت حل مسئله با دقت باال افزایش مییابد [ .]Abedi et al., 2013اگر سیستم معادالت
بهصورت رابطه ( )31-2باشد میتوان بردار پارامترهای مدل را با استفاده از رابطه زیر به دست آورد:
m  (G T G  I ) 1 G T d obs

()37-2

به منظور حل مسئله وارون با روش دو قطری سازی لنکزوس ابتدا  lمرحله دو قطری سازی لنکزوس
مطابق الگوریتم جدول ( )2-2بر روی ماتریس حساسیت اعمال میشود [.]Calvetti et al., 2000
جدول ( :)2-2الگوریتم دو قطری سازی لنکزوس [.]Calvetti et al., 2000

; } d obs  R N , G  R N M , 0  l  min{ M,N

Input:

{v j }lj=1 , { ρ j }lj=1 , {σ j }l+1
{ u j }l+1
; j=1
j=1 ,

Output:

; σ1  d ; u1  d / σ1 ; v1  G T u1 ; ρ1  v1 ; v1  v1 / ρ1
2
2

j = 2,3,...,l

for

; u j  Gv j 1  ρ j 1u j 1 ; σ j  u j ; u j  u j / σ j
2

; v j  G u j  σ j v j 1 ; ρ j  v j ; v j  v j / ρ j
T

2

;End j
; ul 1  Gvl  ρl ul ; l 1  ul 1 2 ; ul 1  ul 1 / l 1

در این الگوریتم اگر  lبه اندازه کافی کوچک انتخاب شود ،آنگاه تمامی مقادیر  σ jو  ρ jمثبت خواهد
بود و ماتریسهای  Vl  v1 , v2 , vl   R M×lو  Ul   u1 , u2 , ul   R N×lبا ستونهای متعامد
ایجاد میشود .همچنین ماتریس دوقطری  Cl  Rl×lبا ابعاد کمتر به شکل زیر تشکیل میشود:






ρl 

()38-2

ρ3
σl

ρ2
σ3

 ρ1
σ
 2
Cl  




ماتریس  Clیک ماتریس پراکنده است و ذخیره سازی آن در رایانه نیاز به حجم زیاد حافظه ندارد.
برای حل مسائل فرو برآورد که در آنها

N  M

جواب مسئله وارون در رابطه ( )37-2را میتوان با

استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود:
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()39-2

m = G TU l b

که در آن
()40-2

) b = (Cl Cl T  I l )1(σ1e1

که در آن  . el  0,0,…,0,1  R lبردار  bرا میتوان با استفاده از حل مسئله حداقل مربعات زیر
به دست آورد [:]Calvetti et al., 2000
2

()41-2
2

 ClT 
minl  1/ 2  b  1/2σ1el 1
bR
 I l 

حل مسئله وارون در رابطه ( )37-2با استفاده از ماتریس  Clبه جای ماتریس

G

سریعتر انجام

میشود چون ماتریس  Clماتریس دو قطری و پراکنده است و ابعاد آن نسبت به ماتریس حساسیت

G

کمتر است در نتیجه رایانه حافظه کمتری را برای ذخیره سازی این ماتریس اختصاص میدهد [ Abedi

 .]et al., 2013برای حل مسئله وارون به روش دو قطری سازی لنکزوس باید مسئله حداقل مربعات در
رابطه ( )6-3را حل نمود .برای حل این مسئله حداقل مربعات میتوان از روش فاکتور سازی

QR

1

استفاده کرد [ .]Eldẻn, 1977به هر حال نیازی نیست که معادله ( )41-2به صراحت تشکیل شود بلکه
با استفاده از یک روش مؤثر فاکتور سازی  QRدارای مرحله تکرار میتوان مسئله وارون را با استفاده از
روش دو قطری سازی لنکزوس حل نمود [ .]Paige and Saunders, 1982مسئله حداقل مربعات سیستم
2

معادالت خطی به فرم  Gm  dرا میتوان با کمینه کردن نرم  2عدم برازش (  ) min Gm  d 2حل
نمود .میتوان نشان داد که جواب  mبعد از  kمرحله تکرار از الگوریتم وارون سازی به روش دو قطری
سازی لنکزوس به دست میآید (جدول .]Paige and Saunders, 1982[ )3-2
با استفاده از رابطه ( )41-2میتوان مسئله وارون با شرط تیخونوف مرتبه صفر را حل نمود .بنابراین
برای حل مسئله وارون با شرط تیخونوف مراتب باالتر میتوان مشابه روش گرادیان مزدوج به منظور
حل مسئله حداقل مربعات تعدیل شده در رابطه ( )34-2با استفاده از الگوریتم وارونسازی به روش دو

QR factorization
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2

قطری سازی لنکزوس مسئله حداقل مربعات را به شکل
2

 G 
 d obs 
 min نوشت و جواب
m  

 0 
 L

مسئله وارون را به دست آورد .در این رساله از این روش برای حل مسئله وارون هموار استفاده میشود.
جدول ( :)3-2الگوریتم حل مسئله وارون با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس [ Paige and Saunders,
.]1982

) d  R N , G  R N M , m0  starting vector (often zero vector

Input:

m

Output:

σ0 = d , u0 = d σ0 , ρ0 = G T u0 ,v0 = (G T u0 ) ρ0 , w0 = m0 ,c0 = 1, s0 = 0,
φ0 = σ0

k  1, 2, 

for

uk  Gvk 1  ρk 1uk 1
σ k  uk , uk = uk σ k

θk   sk 1 ρk 1 , ρk  ck 1 ρk 1 , υk  ρk2  σ k2 , ck = ρk υk , sk = -σ k υk ,
k  ck φk 1 , φk  sk φk 1
wk  ( vk 1  θk wk 1 ) υk
mk  mk 1  φk wk
2

If Gm( k )  d  N , m  m( k ) , end
2

vk  GT uk  σk vk 1
ρk  vk , vk  vk ρk

end

 -3-6-2بهبود سرعت روش دو قطری سازی لنکزوس با استفاده از پیش شرط گذاری

1

در این رساله برای افزایش سرعت مدلسازی وارون با روش دو قطری سازی لنکزوس و کاهش حجم
حافظه رایانه الزم تالش میشود ازیک روش پیش شرط گذاری استفاده شود .روشهای گرادیان مزدوج
Preconditioning
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1

و دو قطری سازی لنکزوس بر اساس بردارهای پایه متعامد برای زیرفضای کریلف عمل میکنند .گاهی
اوقات بردارهای پایه مناسبی برای حل مسئله وارون توسط زیر فضای کریلف ایجاد نمیشود که دلیل
اصلی آن ایجاد زیر فضای کریلف با استفاده از دادههای دارای نوفه است .در نتیجه در زیر فضای کریلف
دو دسته بردار پایه ایجاد میشود که یک دسته از این بردارهای پایه برای به دست آوردن جواب الزم
است و دسته دیگر بردارهای نا خواسته به دلیل وجود نوفه در دادهها است [.]Hansen, 2010
بنابراین نمیتوان مطمئن بود که بردارهای پایه اصلی برای رسیدن به جواب قبل از بردارهای پایه
ناخواسته ایجاد شود یعنی میزان نوفه در ایجاد جواب تاثیر میگذارد .برای حل این مشکل هنسن
( )2010پیشنهاد نمود که حل مسئله کریلوف با یک مسئله تصویر شده 1با ابعاد کوچکتر ترکیب شود
و یک زیر فضای جدید ایجاد شود (  .) wkدر اینصورت مسئله منظم سازی تیخونوف رابطه ( )29-2را
میتوان به شکل زیر نوشت [:]Hansen, 2010
()42-2

m =WK y

2

2

2

2

y = min GWK y - d obs   y ,

که در آن  WK  R M Kماتریسی است که ستونهای آن بردارهایی متعامد هستند .جواب مسئله
وارون در این حالت برابر با حل مسئله در رابطه ( )29-2خواهد بود .در نهایت برای حل مسئله حداقل
مربعات در رابطه ( )34-2میتوان نوشت
2

()43-2

m = WK y

 GWK 
 d obs 
y = min 
y


  ,

LW
 0 2
K


در اینصورت اگر  K  Mباشد ،ماتریس حساسیت جدید (  ) GWKتعداد ستونهای کمتری
نسبت به ماتریس حساسیت اولیه خواهد داشت در نتیجه انتظار میرود که حافظه کمتری برای ذخیره
سازی این ماتریس حساسیت جدید مورد نیاز باشد و همچنین با کاهش تعداد ستونهای ماتریس
حساسیت اصلی سرعت انجام وارون سازی با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس نیز افزایش یابد.

Projected
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به منظور پایداری در حل مسئله وارون باید بردارهای  w1 , , wKکه ستونهای ماتریس
 WK  R M Kرا تشکیل میدهند ،بردارهایی متعامد باشند [ .]Jacobsen et al., 2003در اینجا از
بردارهای پایه متعامد تبدیل کسینوسی گسسته 1به عنوان بردارهای متعامد برای تشکیل ماتریس WK

استفاده میشود که در آن
1
(1, 1, , 1)T
N

()44-2

w1 

و برای i = 2,3,…,k
()45-2

2
i
3i
(2N  1)i T
((cos( ) ,cos( ) , ,cos
))
N
2N
2N
2N

wi 

که در آن  Nتعداد دادهها است .بنابراین برای حل مسئله وارون با استفاده از روش ارائه شده ابتدا
ماتریس  WKبا استفاده از روابط ( )44-2و ( )45-2تشکیل میشود .سپس این ماتریس در ماتریس
حساسیت ضرب شده و سیستم معادالت جدید که ابعاد کوچکتری دارد تشکیل میشود .در مرحله بعد
جواب این سیستم معادالت با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس حل میشود (رابطه .)43-2
برای به دست آوردن جواب نهایی مسئله وارون ،ماتریس  WKدر جواب حاصل از مرحله قبل ضرب
میشود.
 -7-2انتخاب پارامتر منظمسازی
پارامتر منظم سازی  ، 0    است که پارامتر متعادل ساز 2نیز نامیده میشود .در رابطه ()33-2
این پارامتر وزن نسبی بین تابع عدم برازش و تابع ثبات ساز را کنترل میکند .اگر  به صفر میل کند،
تابعی که حداقل میشود فقط شامل عدم برازش (

2
2

Gm - d obs

) خواهد بود .در نتیجه مدل به دست

آمده بدون توجه به مقدار ساختارهای (مصنوعی) ایجاد شده در مدل ،به گونهای ساخته میشود که
دادههای حاصل از مدل کامالً بر دادههای مشاهدهای برازش پیدا کند .اگر مقدار  بزرگ انتخاب شود،

)Discrete cosine transform (DCT
Tradeoff parameter
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1
2

2

آنگاه در فرایند حل مسئله وارون مقدار تابع ثبات ساز (  ) Lm 2تا حد ممکن (اغلب برابر صفر) کوچک
میشود ولی مقدار تابع عدم برازش بزرگ خواهد بود .کمینه کردن هر دو مقدار تابع عدم برازش و تابع
تابع ثبات ساز برای حل مسئله وارون الزم است و در واقع نقش پارامتر منظمسازی متعادل کردن اهمیت
نسبی بین دو تابع عدم برازش و تابع ثبات ساز است [.]Oldenburg and Li, 2005
پارامتر منظم سازی باید به گونهای انتخاب شود که اختالف بین دادههای مشاهدهای و دادههای
حاصل از مدل ساخته شده با توجه نوفه موجود در دادههای مشاهدهای ،قابل توجیه باشد و از طرف
دیگر ساختارهای اضافی در مدل ساخته شده وجود نداشته باشد [ Fraquharson and Oldenburg,

 .]2004بنابراین میتوان گفت که هدف اصلی از تعیین پارامتر منظم سازی تعیین مقدار عدم برازش
مناسب در وارونسازی دادهها است .بنابراین میتوان گفت که تخمین پارامتر منظم سازی معادل تخمین
نوفه موجود در دادهها است [ .]Oldenburg and Li, 2005یکی از مسائل مهم در روشهای منظم سازی
از جمله روش تیخونوف انتخاب مقدار مناسب پارامتر منظم سازی است [ Haber and Oldenburg,
2000; Fraquharson and Oldenburg, 2004; Kaltenbacher et al., 2011; Vatankhah et al.,

 .]2015روشهای متعددی برای تعیین پارامتر منظم سازی در مسائل وارون سازی خطی دادههای وجود
دارد که هر کدام از این روشها تحت شرایط خاصی پارامتر منظمسازی را به خوبی تعیین میکنند ولی
تحت شرایطی دیگر نمیتوانند پارامتر منظمسازی را به خوبی تعیین کنند .در ادامه برخی از روشهای
انتخاب پارامتر منظمسازی بیان میشود.
 -1-7-2روش اصل اختالف

1

بنابر اصل اختالف مقدار  طوری انتخاب میشود که مقدار عدم برازش با اختالف 2دادهها که برابر
با

2

νdp e

است ،برابر شود [:]Engl et al., 1996

()46-2

2

Gm  d obs  νdp e
2

)Discrepancy principle (Dp
Discrepancy
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که  νdpیک مقدار ثابت است که ضریب ایمنی 1نامیده میشود و

 N 1/ 2

2

e

 .که  Nتعداد دادهها

است و  انحراف معیار توزیع نوفه موجود در دادهها است .در این روش فرض بر این است که نوفه
موجود در دادهها دارای توزیع تصادفی بوده و مقدار انحراف معیار آن مشخص است که در این صورت
مقادیر عدم برازش دارای توزیع  χ 2است .این روش زمانی به کار گرفته میشود که مقدار نوفه موجود
در دادهها مشخص بوده و مقدار انحراف معیار نوفه معلوم باشد [ Farquharson and Oldenburg,

 .]2004مهمترین برتری محاسباتی این روش سادگی این روش بوده و مهمترین عیب این روش مشخص
نبودن انحراف معیار نوفه موجود در دادهها است [.]Oldenburg and Li, 2005
-2-7-2

روش منحنی L

استفاده از منحنی

L

2

برای حل مسائل وارون سازی خطی ابتدا توسط الوسن و هنسون)1974( 3

معرفی شد و توسط هنسن ( )1998توسعه پیدا کرد .شکل ( )9-2یک نمونه از منحنی

L

را نشان

میدهد .در محدوده  Iاز منحنی  Lکه در آن مقدار  عددی بزرگ است ،مقدار عدم برازش میتواند
بدون نیاز به اضافه نمودن ساختارهای زیاد به مدل ،بشدت کاهش یابد .در این محدوده مدل با استفاده
از بردارهای پایهای ساخته میشود که طول موج بلند دارند .بنابراین ساختارهای ایجاد شده به احتمال
زیاد مرتبط با ساختارهای فیزیکی هستند .در محدوده  IIبا وجود کاهش کم مقدار عدم برازش ،مقدار
زیادی ساختار به مدل اضافه میشود .در این محدوده برازش در واقع در محدوده تغییرات فرکانس باالی
دادهها یا بعبارت دیگر نوفه موجود در دادهها انجام میشود .ساختارهای اضافه شده به مدل در این
محدوده ،فیزیکی نیستند .منحنی  Lاین دو محدوده و گوشه تیز بین این دو محدوده را بر روی منحنی
لگاریتمی -لگاریتمی نشان میدهد [ .]Oldenburg and Li, 2005در روش منحنی  Lمقدار  به گونه-
ای انتخاب میشود که مقدار تابع عدم برازش و تابع ثبات ساز بردار پارامترهای مدل به دست آمده با

1

Safety factor
)L curve (LC
3
Lawson and Hanson
2
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استفاده از  در گوشه منحنی

L

قرار گیرد .برای تعیین گوشه منحنی

L

میتوان مقدار انحنا 1در

منحنی را مشخص نمود ،در جایی که این مقدار بیشترین است را بعنوان گوشه منحنی تعیین نمود.
مقدار انحنا در منحنی  Lرا میتوان از رابطه زیر محاسبه کرد [:]Hansen, 2010
s d s d  2 s d  2s s

32
s
2s  2d 

()47-2
که در آن برای حل مسئله وارون رابطه ()34-2

2
2

 Gm - d obs

 s  Lm 2 ، dو
2

4 T
m z


()48-2

cˆ  2

s 

بردار  zرا از رابطه زیر به دست میآید
) z  (G T G  LT L) 1 G T (Gm  d obs

()49-2

البته بردار  zرا میتوان از طریق حل مسئله حداقل مربعات زیر با استفاده از یکی روش مرحلهای
به دست آورد
2

 G 
Gm  d obs 
min 
 z  

0

2
 L

()50-2

بنابراین مقدار پارامتر منظمسازی مناسب  مقداری است که به ازای آن مقدار  cˆبیشینه باشد.

شکل ( :)9-2نمونهای از منحنی L

Curvature
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در استفاده از روش منحنی  Lبه دو نکته باید توجه نمود .اول اینکه ،هرچند روش منحنی  Lروش
خوبی برای انتخاب پارامتر منظم سازی است ولی ضمانتی برای اینکه همیشه پارامتر منظم سازی
مناسب به دست آید ،وجود ندارد .برای مثال زمانی که مقدار تابع عدم برازش و تابع ثبات ساز برای دو
پارامتر متوالی نزدیک به هم باشند .دوم اینکه در روش منحنی  Lاگر مقدار نوفه صفر باشد ،نشان داده
شده است که مقدار پارامتر منظم سازی از مقدار پارامتر بهینه  1مقداری انحراف دارد ،در نتیجه جواب
به دست آمده با جواب واقعی متفاوت است [.]Hansen, 2010
 -3-7-2روش اعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته

1

یکی از روشهای رایج در انتخاب پارامتر منظمسازی روش اعتبارسنجی متقاطع تعمیم یافته ()GCV
است [ .]Wahba, 1990; Golub et al., 1979; Golub and Von Matt, 1997در این روش فرض بر
این است که جواب مناسب برای یک مسئله وارون سازی ،جوابی است که بیجهت به هیچ دادهای
حساس نیست .یعنی با استفاده از مدل حاصل از حل مسئله وارون میتوان یک داده را تخمین زد حتی
اگر آن داده برای محاسبه مدل به کار گرفته نشده باشد .به همین دلیل از نام اعتبار سنجی برای این
روش استفاده میشود .در این روش مقدار بهینه پارامتر منظمسازی (  ،) مقداری است که بتوان تمام
دادهها را با استفاده از مدل حاصل از حل مسئله وارون با مقدار بهینه پارامتر منظمسازی به بهترین
شکل تخمین زد.
در این روش برای انجام محاسبات ابتدا یک مقدار برای  فرض میشود .سپس  Nامین داده دلخواه
از دادهها حذف میشود و بردار دادهها بشکل  dnobsباز نویسی میشود .وارون سازی بردار دادههای
جدید با کمینه کردن تابع هدف در رابطه ( )34-2انجام میشود .اگر بردار  mnجواب مسئله وارون
باشد ،مقدار داده حذف شده (  ،) dnpredبا استفاده از مدل ایجاد شده تخمین زده میشود .اختالف بین

)Generalized cross validation (GCV
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1

داده تخمین زده شده و داده اندازه گیری شده در تابع اعتبارسنجی ( ) ) CV (انباشته میشود .اگر
فرایند ذکر شده برای تمام مقادیر  n  1, , Nانجام شود ،میتوان نوشت:
N

()51-2

CV ()   (dnpred  dnobs )2
n 1

با تکرار فرایند باال برای مقادیر  دیگر ،منحنی اعتبارسنجی به عنوان تابعی از  محاسبه میشود.
با استفاده از نقطه کمینه تابع اعتبارسنجی میتوان مقدار  بهینه را تعیین نمود .این تابع را میتوان
طوری بیان نمود که برای حذف هر داده به یک حل صریح مسئله وارون نیاز نباشد ،که به آن تابع اعتبار
سنجی متقاطع تعمیم یافته ( )GCVگفته میشود [ .]Golub et al., 1979اخیراً این تابع بهصورت زیر
توسعه یافته است [:]Wahba, 1990; Golub and Von Matt, 1997
2

()52-2

Gm  d obs

}) {N  trace(C

2

GCV () 

که میتوان مقدار  Cرا با استفاده از رابطه زیر بهدست آورد:
C  G (G T G  LT L) 1 G T

()53-2

در صورت زیاد بودن تعداد پارامترهای مدل ،محاسبه جمع قطر اصلی ماتریس ( Cرد ماتریس C

) در رابطه ( )52-2بهصورت مستقیم دشوار است ،بنابراین میتوان از روش تخمینگر تصادفی رد

1

هاچینسون 2برای محاسبه رد ماتریس  Cاستفاده کرد [ .]Hutchinson, 1990در این روش ،تخمین
نا اریب 3رد ماتریس  Cاز رابطه زیر قابل محاسبه است:
trace(C ())  u C u

()54-2
که در آن

T

N×1

u R

یک بردار تصادفی است که از اعداد  1و  -1تشکیل شده است و احتمال وقوع

هر یک از این اعداد برابر با  0/5است .بنابراین در صورتی که تعداد پارامترهای مدل زیاد باشد ،تابع
اعتبارسنجی متقاطع تعمیم یافته ( )GCVبهصورت زیر قابل محاسبه است:

1

Stochastic trace estimator
Hutchinson
3
Unbiased
2
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2

()55-2

Gm  d obs

N   u C u

2

GCV () 

T



دادههای حاصل از مدل به دست آمده با پارامتر منظمسازی انتخاب شده از روش اعتبارسنجی
متقاطع تعمیم یافته ( )GCVگاهی اوقات بر دادههای مشاهدهای بیش برازش دارد .همچنین در برخی
از مواقع تابع اعتبارسنجی متقاطع تعمیم یافته ( )GCVمقدار کمینه مطلق ندارد ،درنتیجه دو یا چند
مقدار به عنوان پارامتر منظمسازی بهینه تعیین میشود .به هر حال در بیشتر اوقات این روش خوب
عمل میکند .این روش یک روش آماری است و اگر تعداد دادهها بیشتر شود بهتر عمل میکند و در
کل بهتر است تعداد دادهها  30عدد یا بیشتر باشد [.]Oldenburg and Li, 2005
 -4-7-2روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی

1

ایده اساسی در این روش این است که جواب مناسب برای یک مسئله وارون ،جوابی است که تخمین-
گر آماری ،میانگین مربع نرم خطای احتمالی زیر را که به رابطه ریسک احتمالی 2معروف است ،کمینه
نماید [:]Vogel, 2002
2

()56-2

2

Gm  Gmtrue

1

2

N

2

p 

1
N

که در آن  pخطای احتمالی و  mبردار پارامترهای مدل است که با استفاده از پارامتر منظمسازی
 و حل رابطه ( )34-2حاصل میشود و  mtrueبردار پارامترهای مدل واقعی است.
بنابراین برای یافتن پارامتر منظم سازی بهینه با استفاده از اصل فوق تابع تخمینگر نااریب ریسک
احتمالی طوری بیان میشود که نیازی به بردار پارامترهای مدل واقعی (  ) mtrueنباشد ،که این تابع به
صورت زیر تعریف میشود [:]Vogel, 2002
()57-2

traceH   2

22
N



obs 2
2

Gm  d

1
N

U () 

)Unbiased Predictive Risk Estimator (UPRE
Predictive Risk
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1
2

که در آن  انحراف معیار تخمینی نوفه موجود در دادهها است و  Nتعداد دادهها است .همچنین
پارامتر  Hبه صورت زیر تعریف میشود:
H  G (GT G  LT L)1GT


()58-2

برای محاسبه بردار پارامترهای مدل (  ) mو  Hدر رابطه ( )58-2میتوان از یکی از روشهای
مرحلهای استفاده کرد .تا کنون از این روش در صورتی که تعداد پارامترهای مدل زیاد باشد استفاده
نشده است .در صورت زیاد بودن تعداد پارامترهای مدل ،محاسبه جمع قطر اصلی ماتریس ( Hرد
ماتریس  ) Hدر رابطه ( )57-2بهصورت مستقیم دشوار است ،بنابراین پیشنهاد میشود برای محاسبه
رد ماتریس  Hمشابه روش ( )GCVاز روش تخمینگر تصادفی رد هاچینسون []Hutchinson, 1990
استفاده شود .بنابراین در صورتی که تعداد پارامترهای مدل زیاد باشد ،تابع تخمینگر نااریب ریسک
احتمالی ( )UPREبهصورت زیر تخمین زده میشود:
2 22 T
1
2
Gm d obs 
u H u  
N
2 N

()59-2

U () 

بنابراین در عمل برای انتخاب پارامتر منظم سازی به روش ( )UPREابتدا چند عدد مختلف به عنوان
پارامتر منظم سازی انتخاب میشود .سپس تابع ) U (برای تک تک این اعداد با استفاده از رابطه (-2
 )59محاسبه میشود .در نهایت آن عددی به عنوان پارامتر منظم سازی بهینه انتخاب میشود که تابع
) U (را کمینه نماید [رضایی و همکاران .]1394 ،در این روش نیز مشابه روش اصل اختالف باید
مقدار نوفه موجود در دادهها مشخص بوده و مقدار انحراف معیار نوفه معلوم باشد.
 -5-7-2روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده

1

یکی از روشهای جدید تعیین پارامتر منظم سازی روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده ()NCP
است .در این روش طیف توان بردار باقیمانده بردار پارامترهای مدل محاسبه شده و سپس پارامتر
منظمسازی که با استفاده از آن نمودار طیف توان بردار باقیمانده بردار پارامترهای مدل از سیگنال به

Normalized Cumulative Periodogram (NCP).
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نوفه تغییر موقعیت میدهد تعیین میشود و به عنوان پارامتر منظمسازی مناسب انتخاب میشود .نمودار
تناوب بردار باقیمانده (  ) r  Gm  d obsبه شکل بردار  pتعریف میشود [:]Hansen et al., 2006
2

()60-2
که در آن  DFTبیان عملگر تبدیل فوریه گسسته است .بردار  p  R q1که

2

) p  DFT ( r

 . q   Nمقادیر

بردار نمودار تناوب تجمعی نرمال شده (  ) c به صورت زیر تعریف میشود:
()61-2

i  1, , q,

 pi 1
,
 pq1

p2 
p2 

ci 

بنابراین در عمل برای انتخاب پارامتر منظمسازی به روش ( )NCPابتدا چند عدد مختلف به عنوان
پارامتر منظم سازی انتخاب میشود .سپس بردار پارامترهای مدل (  ) mبرای تک تک این اعداد با
استفاده از حل رابطه ( )34-2محاسبه میشود .سپس بردار نمودار تناوب تجمعی نرمال شده (  ) c برای
تمام مقادیر انتخاب شده به عنوان پارامتر منظمسازی به دست میآید .پارامتر منظمسازی مناسب عددی
است که به ازای آن مقدار





 dکمینه شود .مقدار  dاز رابطه زیر قابل محاسبه است [ Hansen,

:]2010
d   c  v

()62-2

که در آن  . v  1 q, 2 q, , 1  R q1در این روش نیازی به دانستن مقدار نوفه موجود در
T

دادهها نمیباشد .از طرف دیگر تنها یک بار مسئله وارون به ازای هر پارامتر منظمسازی حل میشود و
در آن نیازی به محاسبه رد ماتریس نیست ،در نتیجه به نظر میرسد که انتخاب پارامتر منظمسازی با
استفاده از این روش سریعتر انجام شود .از این روش تا کنون برای انتخاب پارامتر منظمسازی در
مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل استفاده نشده است .بنابراین در این مطالعه در نظر است
کارایی این روش در مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل بررسی شود.
در فصل بعد انواع روشهای رایج در مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل جهت ارائه روشهای
بهبود یافته بیان میشود.
61
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 -1-3مقدمه
روشهای میدان پتانسیل از جمله روشهای پرکاربرد و کم هزینه در اکتشاف مواد معدنی میباشند.
در این روشها پاسخ ژئوفیزیکی (دادههای ژئوفیزیکی) را میتوان بر اساس فیزیک میدانهای پتانسیل
و مدل توزیع چگالی و خودپذیری مغناطیسی سنگها بهدست آورد .مدلسازیوارون دادههای میدان
پتانسیل و بهدست آوردن پارامترهای مدل از طریق دادهها ،از نظر عددی مشکل بوده و جواب یکتا
نیست [ .]Li and Oldenburg, 1996; Zhdanov, 2002ممکن است بینهایت مدل وجود داشته باشد
که دادههای میدان پتانسیل را بخوبی توجیه نماید .یک راه برای حل این مشکل ،انتخاب مدلی است
که با قیدهای زمین شناسی موجود در منطقه همخوانی داشته باشد .راههای مختلفی برای انتخاب مدل
مناسب پیشنهاد شده است .که برخی از آنها شامل :وارون سازی هموار و مدل کوچکLi and [ 1

]Oldenburg, 1996, 1998؛ وارونسازی متمرکز ]Portniaguine and Zhdanov, 1999, 2002[ 2و
وارونسازی در فضای داده با قید پراکندگی ]Pilkington, 2009[ 3است.
روشهای وارونسازی هموار بیشترین کاربرد را داشته و در سالهای اخیر روشهای وارونسازی
متمرکز و وارونسازی در فضای داده با قید پراکندگی در وارونسازی دادههای ژئوفیزیکی مربوط به
کانسارها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .لی و الدنبرگ ( )1998 ،1996الگوریتمی را برای وارون-
سازی هموار سه بعدی دادههای میدان پتانسیل توسعه دادند .بعضی از قیدها و اطالعات زمینشناسی
را میتوان از طریق این الگوریتم وارد فرایند مدلسازی نمود [.]Williams, 2008; Lelievre, 2009
مطالعات نشان داده است که قیدها و اطالعات اولیه زمینشناسی میتواند در حل مسایلوارون میدان
پتانسیل بسیار مفید باشد [ .]Boulanger and Chouteau, 2001; Williams, 2006این اطالعات نه
تنها در انتخاب مدل یکتا به ما کمک میکنند بلکه باعث افزایش کیفیت مدل توزیع چگالی و خودپذیری
مغناطیسی سنگها که از حل مسئله وارون بهدست آمده ،میشوند .هرچند که با کمک وارونسازی

1

Smooth and small model inversion
Focusing inversion
3
Data-space inversion with sparseness constraints
2
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هموار دادههای میدان پتانسیل میتوان محل قرارگیری منبع بیهنجاری را با دقت مناسبی تعیین نمود
ولی در مدل بهدست آمده مقادیر پارامترهای فیزیکی مدل کمتر از مقادیر واقعی میباشد که بخاطر
تاثیر قید همواری است [ .]Zhang et al., 2015از دیگر معایب روش وارونسازی هموارمیتوان به این
نکته اشاره کرد که در مدل حاصل از این روش وارونسازی مرز بین واحدهای سنگی واضح (تیز)1
نمیباشد [ .]Farquharson, 2008روش وارونسازی هموار بویژه در مدلسازی دادههای مرتبط با
کانسارهای معدنی نمیتواند مرز بین ماده معدنی و سنگ در برگیرنده را بهصورت واضح تعیین نماید.
نشان داده شده است که با استفاده از روش وارونسازی متمرکز میتوان مدلهایی با مرزهای واضحتر و
تیزتر بهدست آورد که در آنها مقادیر پارامترهای فیزیکی مدل حاصل شده به مقادیر واقعی نزدیکتر
است [ Portniaguine and Zhdanov, 1999; Portniaguine and Zhdanov, 2002; Qin et al.,

 .]2016در این روش تغییرات پارامترهای مدل غیر هموار در نظر گرفته میشود و سعی میشود حجم
توده عامل بیهنجاری در مدل حاصل شده حداقل شود .این روش بر اساس روش وارونسازی فشرده

2

[ ]Last and Kubik, 1983توسعه یافته است .در روش وارونسازی متمرکز اندازه تغییرات پارامترهای
فیزیکی مدل در دو سوی فصل مشترك واحدهای سنگی در نظر گرفته نمیشود [ Farquharson,

 .]2008با استفاده از روش وارونسازی غیر هموار با استفاده از قید پراکندگی (نرم  )L1نیز میتوان
مدلهایی با مرزهای واضح و تیز بهدست آورد .در این روش اندازه تغییرات پارامترهای فیزیکی مدل در
دو سوی فصل مشترك واحدهای سنگی و ناپیوستگیها در نظر گرفته میشود که تفاوت اصلی این
روش با روش وارونسازی متمرکز است [ ;Aguirre et al., 2002; Kirkendall et al., 2007

 .]Farquharson, 2008; Pilkington, 2009; Linde et al., 2014در ادامه این سه روش در وارونسازی
دادههای میدان پتانسیل مورد بررسی قرار میگیرند و برای بهبود این الگوریتمها پیشنهاداتی ارائه
میشود .برای ارائه الگوریتم بهبود یافته مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل به بررسی

Sharp
Compact inversion
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1
2

بیشتری نیاز است بنابراین این الگوریتم بهبود یافته پس از بررسیهای بیشتر در فصل بعد ارائه میشود.
ولی الگوریتمهای بهبود یافته برای مدلسازی وارون به روشهای مدلسازی متمرکز و مدلسازی در
فضای داده با قید پراکندگی در این فصل ارائه خواهد شد .در ضمن برای اولین بار در نظر است که از
روش تبدیل لگاریتمی برای اعمال قید کران در مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی استفاده
شود.
 -2-3مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل
برای مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل میتوان سیستم معادالت را به فرم
 Gm  d obsنوشت که  Gماتریس حساسیت است m  R M .بردار پارامترهای مدل بوده و d obs  R N

بردار دادههای مشاهدهای است .همانطور که در فصل قبل گفته شد برای حل مسئله وارون باید تابع
هدف کمینه شود .برای مدلسازی هموار دادههای میدان پتانسیل این تابع هدف به شکل زیر در نظر
گرفته میشود [:]Li and Oldenburg, 1996
)(m)  (d )  ( s

()1-3

که در آن ) (mتابع هدف بوده ( s ) ،تابع پایدارکننده است و )  (dتابع عدم برازش است:
()2-3

2
2

N
 (Gm )i  d iobs 
obs
( d )   
)   Wd (Gm - d

i 1 
i


که در این رابطه i ،مقدار انحراف معیار  iامین داده است که بیانگر مقدار نوفه موجود در داده  iام
است .همچنین  Wdیک ماتریس قطری است که  iامین درایه آن روی قطر اصلی  1 iاست .همانطور
که قبالً بیان شد در روشهای میدان پتانسیل محاسبه ماتریس حساسیت به کمک روشهای حل مسئله
مستقیم انجام میشود .روابط ریاضی ارائه شده در روشهای میدان پتانسیل برای حل مسئله مستقیم
نوفه موجود در دادهها را در نظر نمیگیرد .به کمک ماتریس  Wdمقدار نوفه را میتوان در حل مسئله
وارون در نظر گرفت .از طرف دیگر مقدار نوفه موجود در دادهها دقیقاً مشخص نیست .معموالً این گونه
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فرض میشود که نوفه موجود در دادهها دارای توزیع گوسی 1با انحراف معیار مشخص است [ Oldenburg

 .]and Li, 2005بنابراین )  (dمتغیری با توزیع  2است که درجه آزادی آن برابر با  Nاست به طوری
که  E  2   Nو انحراف معیار آن برابر با  2Nاست [ .]Parker, 1994مقدار عدم برازش مناسب
بین دادههای حاصل از مدل و دادههای مشاهدهای زمانی حاصل میشود که مقدار عدم برازش تقریباً
برابر با تعداد دادهها شود یعنی [:]Li and Oldenburg, 1996, 1998
()3-3

N

) (d

در این حالت با توجه به نوفه موجود در دادهها میزان برازش بین دادههای محاسبه شده از مدل و
دادههای مشاهدهای به خوبی بهدست آمده است .در نهایت تابع عدم برازش را میتوان به شکل زیر
نمایش داد:
2

()4-3

2

(d )  Gm - d obs

که در آن  G  Wd Gو  d obs  Wd dobsاست .در رابطه (  )1-3پارامتر منظمسازی است که میتوان
مقدار آن را با استفاده از یکی از روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی که در فصل قبل شرح داده شد،
بهدست آورد ( s ) .تابع پایدارکننده است که برای مدلسازی وارون هموار دو بعدی دادههای میدان
پتانسیل به صورت زیر تعریف میشود [:]Li and Oldenburg, 1996
)( s)  (Wz m)T ( LTx Lx  LTz Lz )(Wz m

()5-3

که در آن  Lxو  Lzماتریسهای عملگر مشتق در جهت محورهای  xو  zهستند و  Wzماتریس
وزنی عمقی است .در مطالعه حاضر از شرط تیخونوف مرتبه اول یعنی ماتریسهای عملگر مشتق اول
در فرایند مدلسازی وارون استفاده میشود .در وارونسازی دادههای میدان پتانسیل ،مقادیر درایههای
مربوط به سطح زمین به سمت عمق در ماتریس حساسیت کاهش مییابد که این امر باعث تمرکز قرار
گیری پارامترهای فیزیکی مدل حاصل از وارونسازی در سطح زمین میشود .برای جبران این مشکل

Gaussian
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1

که به خاطر هندسه مسئله در روشهای میدان پتانسیل ایجاد میشود ،ماتریس وزنی عمقی را باید وارد
روند حل مسئله وارون کرد .این ماتریس وزنی به شکل زیر قابل تعریف است [ Li and Oldenburg,

:]1996, 1998


()6-3



) Wz  diag (( z  z0 ) 2

که برای وارونسازی دادههای گرانی    2و در وارونسازی دادههای مغناطیس    3است .در
رابطه فوق  zعمق مرکز هر سلول زیر سطحی است و  z0ارتفاع برداشت داده از سطح زمین است.
ماتریس وزنی عمقی یک ماتریس قطری است که در تابع پایدارکننده وارد میشود .به صورت مشابه
تابع پایدارکننده برای وارونسازی سه بعدی را میتوان به صورت زیر تعریف نمود:
)( s )  (Wz m)T ( LTx Lx  LTy Ly  LTz Lz )(Wz m

()7-3

در نهایت تابع پایدارکننده را برای مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل به صورت زیر
نوشت:
( s )  LmWz m 2  Wm m
2

2

()8-3

2

در رابطه ( Lm  Lx  Lz )8-3یا  Lm  Lx  Ly  Lzو  Wm  LmWzاست .بردار پارامترهای مدل
(  ) mحاصل از وارونسازی هموار دادههای میدان پتانسیل را میتوان از طریق حل معادله زیرکه مشابه
رابطه ( )34-2است بهدست آورد:
(GT G + WmTWm )m  GT d obs

()9-3

به عبارت دیگر برای بهدست آوردن بردار پارامترهای مدل باید مسئله حداقل مربعات زیر حل شود:
2

()10-3

2

 G 
 d obs 
min 
m  

 Wm 
 0 

مسئله حداقل مربعات بیان شده در رابطه ( )10-3را میتوان با یکی از روشهای تکراری بیان شده
در فصل دوم حل نمود .برای حل مسئله وارون باید ابتدا پارامتر منظمسازی مناسب انتخاب کرد که
برای این کار روشهای مختلفی وجود دارد که برخی از روشها در فصل دوم بیان شدند .در مسائل
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بزرگ مقیاس که تعداد دادهها و پارامترهای مدل زیاد است حل مسئله حداقل مربعات ( )10-3به زمان
و حجم حافظه رایانه نسبتاً زیادی نیاز است .در این رساله پیشنهاد میشود که با استفاده از روش حل
مرحلهای مناسب مثل روش دو قطری سازی لنکزوس و روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط
گذاری شده و همچنین روش انتخاب پارامتر منظمسازی مناسب سرعت انجام مدلسازی وارون هموار
دادههای میدان پتانسیل را افزایش داد به گونهای که به حجم حافظه رایانهای کمتری نیاز باشد که
چگونگی انجام این مسئله در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت .فرایند مدلسازی وارون هموار
شرح داده شده برای دادههای میدان پتانسیل در شکل ( )1-3نمایش داده شده است.
 -3-3وارونسازی متمرکز دادههای میدان پتانسیل
با استفاده از توابع پایدارکننده قدیمی مثل نرم مدل و یا حداکثر همواری که قبالً شرح داده شد
پارامترهای مدل به صورت هموار تخمین زده میشود که در این مدل تغییرات تیز و تند ناگهانی
پارامترهای مدل مشاهده نمیشود .در برخی از مطالعات ژئوفیزیکی مثل اکتشاف مواد معدنی تهیه
مدلهایی که مرزهای ساختارهای زمین شناسی را به صورت تیز و واضح نشان دهد ارجحیت دارد .در
این گونه از مسائل استفاده از توابع پایدارکننده متمرکز میتواند مفید باشد .این توابع ابزار ریاضی را
برای وارونسازی مقید دادههای ژئوفیزیکی ارائه میکنند که به کمک آنها میتوان مدلهایی فشرده و
با مرزهای تیز و واضح بهدست آورد .به این منظور دو نوع تابع پایدارکننده پیشنهاد شده است )1( :تابع
پایدارکننده کمینه حمایت و ( )2تابع پایدارکننده کمینه گرادیان حمایت .در این رساله از تابع پایدار-
کننده کمینه حمایت برای وارونسازی متمرکز دادههای میدان پتانسیل استفاده میشود که تابعی رایج
برای مدلسازی وارون متمرکز دادههای میدان پتانسیل است .وارونسازی متمرکز اولین بار توسط لست
و کوبیک ( )1983معرفی شد .آنها تابع پایدارکننده کمینه حمایت را ارائه کردند .سپس این روش توسعه
داده شد و تابع پایدارکننده کمینه گرادیان حمایت نیز معرفی گردید [ Portniaguine and Zhdanov,

.]1999
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شکل ( :)1-3فلوچارت مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل.
از زمان ارائه ،این روش تا کنون در مطالعات گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است [ Zhdanov
and Tolstaya, 2004; Zhdanov et al., 2006; Zhdanov, 2009; Zhang et al., 2012; Vatankhah

 .]et al., 2015; Hou et al., 2015; Qin et al., 2016تابع پایدارکننده کمینه حمایت به صورت زیر
قابل تعریف است [:]Zhdanov, 2002
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m2
dv
V m 2  2

( s)  

()11-3

که در آن  پارامتر تمرکز 1نامیده میشود که معموالً از نظر مقدار عدد کوچکی انتخاب میشود و
 Vاشاره به حجم دارد .این تابع پایدارکننده را میتوان به مشابه تابع پایدارکننده در روش وارونسازی
هموار به صورت ضرب یک تابع در پارامترهای مدل به صورت زیر نوشت [ Portniaguine and

:]Zhdanov, 1999; Zhdanov, 2002
( s)   ( wms m)2dv

()12-3

V

که در آن  wmsتابعی از پارامترهای مدل (  ) mاست که برای روش کمینه حمایت داریم:
1

()13-3

2

1

) ( m 2  2

wms 

با وارد کردن ماتریس وزنی عمقی ،تابع پایدارکننده در وارونسازی متمرکز را میتوان مشابه رابطه
( )8-3به فرم ماتریسی نوشت:
2

()14-3

2

( s )  WmsWz m 2  Wmsm m
2

که در آن برای روش کمینه حمایت


1
Wms  diag 
1 
 ( m 2  2 ) 2 

()15-3
که در اینجا  Wmsتابعی از پارامترهای مدل است.

 -1-3-3حل مسئله وارونسازی متمرکز دادههای میدان پتانسیل با استفاده از روش منظم-
سازی دوباره وزندار شده

2

برای حل مسئله وارون سازی متمرکز میتوان از روش منظمسازی دوباره وزندار شده استفاده کرد
[ .]Portniaguine and Zhdanov, 1999, 2002در این روش ابتدا مسئله وارون ،به یک مسئله استاندارد
تیخونوف تبدیل میشود سپس با یکی از روشهای تکراری این مسئله حل میشود .برای این منظور
Focusing parameter
Re- weighted regularized
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1
2

یک ماتریس وزنی برای اعمال قید کمینه حمایت و عمق به صورت زیر تعریف میشود [ Portniaguine

:]and Zhdanov, 2002
Wˆmsm  diag ( m 2  2 )1 2  Wz1

()16-3
حال برای تابع عدم برازش و پایدارکننده میتوان نوشت:

2

()17-3

2

1
(d )  GWˆmsmWˆmsm
m - d obs
2

()18-3

2

1
( s)  Wˆmsm
m

با تعریف  GWˆmsm  Gwو  m  Wˆmsm mwتابع هدف را میتوان به شکل زیر نوشت:
()19-3

2

2

2

2

(m)  Gwmw  d obs   mw

مشابه روش مدلسازی وارون وزندار با کمینه نمودن تابع هدف با یکی از روشهای مرحلهای میتوان
بردار پارامترهای مدل وزندار  mwو بردارپارامترهای مدل  mرا بهدست آورد .مهمترین تفاوت حل
مسئله وارون متمرکز با حل مسئله وارون هموار در این است که در روش مدلسازی وارون متمرکز
ماتریس حساسیت (  ) Gwدر هر مرحله تکرار با توجه به تغییر بردار پارامترهای مدل (  ) mwتغییر می-
کند [.]Portniaguine and Zhdanov, 1999, 2002
در عمل برای حل مسئله مدلسازی وارون متمرکز دادههای میدان پتانسیل از یک روش مرحلهای
استفاده میشود که در آن ماتریس  Wˆmsmدر هر مرحله تکرار تغییر میکند .سپس بردار پارامترهای
مدل در هر مرحله تکرار بهدست میآید و قید کران به شکل زیر بر روی آن اعمال میشود:
()20-3

if m < mmin

m = mmin

if m > mmax

m = mmax

 mmaxکران باالی پارامترهای مدل بوده و  mminکران پایین پارامترهای مدل است .اعمال قید کران
بر روی پارامترهای مدل میتواند نتایج حاصل از وارونسازی دادههای میدان پتانسیل را بهبود بخشیده
و ساختارهای زیر سطحی را بهتر بازسازی کند [.]Li and Oldenburg, 1996, 1998, 2003
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پرتنیگواین و ژدانوف ( )1999روش منظمسازی دوباره وزن دار گرادیان مزدوج 1را برای وارونسازی
متمرکز دادههای میدان پتانسیل ارائه نمودند .در این روش مرحلهای با استفاده از بردار پارامترهای مدل
بهدست آمده از مرحله قبل و با استفاده از رابطه ( )16-3ماتریس وزنی متغیر (  ) Wˆmsmتشکیل میشود.
سپس ماتریس حساسیت با توجه به رابطه ( )17-3دوباره وزن دار شده و مسئله حداقل مربعات در
رابطه ( )19-3تشکیل میشود .در نهایت این مسئله حداقل مربعات با استفاده از روش گرادیان مزدوج
حل میشود و بردار پارامترهای مدل در این مرحله محاسبه میشود .این فرایند تا زمانی که مقدار تابع
عدم برازش برابر با تعداد دادهها شود (  ) (d )  Nادامه مییابد .در این روش در واقع در هر مرحله
تکرار یک مسئله منظمسازی تیخونوف حل میشود .برای انتخاب پارامتر منظمسازی در هر مرحله تکرار،
ابتدا در مرحله تکرار اول مسئله بدون منظمسازی حل میشود (  ) 0  0سپس بردار پارامترهای مدل
بهدست آمده (  ) m1برای مشخص کردن مقدار اولیه پارامتر منظمسازی به کار میرود [ Zhdanov,

:]2002
2

()21-3

2

Gm1  d obs
2
2

m1

1 

در بعضی از مواقع ممکن است که مقدار تابع پایدارکننده از یک مرحله به مرحله بعد افزایش یابد.
بنابراین ژدانوف ( )2002پیشنهاد نمود که مقدار پارامتر منظمسازی با افزایش مقدار تابع پایدارکننده
به فرم زیر کاهش یابد:
k  1,2,3, , 0  q  1

()22-3

k  1q k 1 ,

که در آن  kمقدار پارامتر منظمسازی در مرحله تکرار  kام است و  qعددی بین  0/5و  0/9است
( ) ) q (0.5,0.9و مقدار آن به شکل تجربی انتخاب میشود.

)Re- weighted regularized conjugate gradient (RRCG

73

1

در این رساله مد نظر است برای اولین بار روش منظمسازی دوباره وزن دار دو قطری سازی لنکزوس

1

برای حل مسئله وارون متمرکز دادههای میدان پتانسیل ارائه شود .به نظر میرسد با استفاده از این
روش بتوان سرعت انجام وارونسازی متمرکزدادههای میدان پتانسیل را افزایش داد .بدین منظور در
فرایند حل مسئله وارون متمرکز به روش منظمسازی دوباره وزن دار از روش دو قطری سازی لنکزوس
استفاده میشود .هرچند که روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده از روش دو قطری
سازی لنکزوس سریعتر است چون در الگوریتم منظمسازی دوباره وزن دار شده ماتریس حساسیت در
هر مرحله تکرار تغییر می کند در هر مرحله تکرار باید پیش شرط گذاری مجدداً انجام شود که این کار
خود باعث افزایش حجم محاسبات میشود .بنابراین در حالتی که ماتریس حساسیت در هر مرحله تکرار
تغییر کند استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده پیشنهاد نمیشود .تاثیر
استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس بر روی سرعت انجام وارون سازی متمرکز دادههای میدان
پتانسیل در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در حالت کلی الگوریتم بهبود یافته برای وارون
سازی متمرکز دادههای میدان پتانسیل به روش منظمسازی دوباره وزن دار در شکل ( )2-3نمایش داده
شده است.
 -4-3وارونسازی دادههای میدان پتانسیل در فضای داده با قید پراکندگی
وارونسازی دادههای میدان پتانسیل در فضای داده با قید پراکندگی یکی از روشهای وارونسازی
است که میتواند مدلهایی فشرده ایجاد کند که در آنها مرز بین ساختارهای زمین شناسی به صورت
واضح و تیز است [ .]Pilkington, 2009در این روش وارونسازی تابع هدف نسبت به رابطه ( )1-3کمی
متفاوت است .عالوه بر آن پارامتر منظمسازی برابر یک است (  )   1و تابع پایدارکنندهای که قید
پراکندگی را بر روی بردار پارامترهای مدل اعمال میکند نرم کوشی 2است:
mi2
)
2

()23-3

M

( s)   ln(1 
i 1

)Re- weighted regularized Lanczos bidiagonalization (RRLB
Cauchy
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که در آن  ηمقدار پراکندگی بردار پارامترهای مدل را تعیین میکند .مقدار )  ( sکوچک خواهد
شد اگر مقدار پارامترهای مدل کمتر از مقدار  ηباشد .در این صورت بردار پارامترهای مدل (  ) mاعضای
غیر صفر کمتری خواهد داشت.

شکل ( :)2-3فلوچارت الگوریتم بهبود یافته مدلسازی وارون متمرکز دادههای میدان پتانسیل.
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با این حال اگر مقدار  ηخیلی بزرگ باشد جوابی مشابه وارونسازی هموار بهدست میآید .اما اگر
مقدار  ηخیلی کوچک انتخاب گردد تعداد مقادیر غیر صفر موجود در بردار پارامترهای مدل کاهش
یافته ولی مقدار این مقادیر غیر صفر اگر قید کران پارامترهای مدل اعمال نشود به صورت غیر طبیعی
بزرگ خواهد شد .بنابراین مقدار  ηباید به گونهای انتخاب شود که مدل حاصل شده از وارونسازی از
نظر زمین شناسی قابل قبول باشد .تابع هدف حاصله را میتوان با استفاده از روش دارای مرحله تکرار
و در فضای داده حل نمود [:]Tarantola, 1987
mk 1  mk  mk

()24-3
()25-3

mk  μQk SkT GT GSkQk SkT GT + I    d obs  Gmk +GSk mk 
1

که در روابط باال  mkبردار پارامترهای مدل در مرحله تکرار  kام است μ .عدد ثابت طول گام است
که در اولین مرحله تکرار برابر با یک انتخاب میشود .سپس در مراحل تکرار بعدی بر  3تقسیم میشود.
این فرایند تکراری ادامه مییابد تا اینکه برازش الزم بین دادههای مشاهدهای و محاسبه شده از مدل
حاصل شود Qk .یک ماتریس قطری  M  Mاست که اعضای قطر اصلی آن به صورت
2

)

2

 qii  zi (1  miمحاسبه میشوند .در اینجا  ziعمق پارامتر مدل  iام است .در وارونسازی

دادههای گرانی    2بوده و در وارونسازی دادههای مغناطیس    3است [.]Pilkington, 2008
در واقع ماتریس  ، Qkماتریسی است که قید پراکندگی و تابع وزنی عمقی را اعمال میکند .در رابطه
( GSk )25-3نقش ماتریس ژاکوبین 1را دارد که در آن  S kماتریس قطری است که به کمک آن قید
کران بر روی پارامترهای فیزیکی مدل اعمال میشود I  R N N .ماتریس همانی 2است .در حالت فشرده
معادله ( )25-3را به فرم زیر نوشت:
mk  μQk SkT GT bk

()26-3
که در آن

Jacobian matrix
Identity matrix
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()27-3

bk  GSkQk SkT GT + I    d obs  Gmk +GSk mk 
1

در هر مرحله تکرار بردار  bkرا میتوان با استفاده از حل سیستم معادالت  N  Nزیر بهدست آورد:
Abk  tk

()28-3

که در این رابطه  A   GSk Qk SkT G T + I و  tk   d obs  Gmk +GSk mk میباشند .بنابراین در
هر مرحله تکرار فرایند مدلسازی وارون باید بردار  bkرا محاسبه نمود تا بتوان جواب مسئله وارون را
بهدست آورد.
اعمال قید کران میتواند نتایج حاصل از مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل را بهبود بخشد
[ .]Li and Oldenburg, 1996,1998; Oldenburg and Li, 2005در این رساله برای اعمال قید کران
در وارونسازی دادههای میدان پتانسیل در فضای داده با قید پراکندگی ،از روش تبدیل لگاریتمی
استفاده میشود [ .]Kim and Kim, 2008در این روش ابتدا بردار پارامترهای فیزیکی مدل به یک بردار
عمومی-تر تبدیل میشود ) . x  x(mسپس فرایند وارونسازی با استفاده از بردار جدید  xادامه
مییابد .در نهایت مدل نهایی  mمحدود به باند کران خواهد بود .برای انجام تبدیل لگاریتمی میتوان
از تابع تبدیل زیر استفاده کرد [:]Commer, 2011
   xi  

()29-3

) ai  ci exp( xi
) 1  exp( xi

mi ( x ) 

که در آن به ترتیب  aiو  ciکران پایین و باالی پارامتر مدل  miهستند )  . mi  (ai , ciبا در نظر
گرفتن تمامی پارامترهای مدل میتوان این مقادیر را به صورت بردار  aو  bدر نظر گرفت .با مشتق
گیری از رابطه ( )29-3نسبت به  xداریم:
) mi  ci  ai  exp( xi

2
xi
1  exp  xi  

()30-3

مقدار مشتق فوق همواره مثبت و کران دار است [ .]Kim and Kim, 2008به منظور اعمال قید
کران در رابطه ( ،)25-3ماتریس قطری  S kبه شکل زیر تعریف میشود:
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  c  a  exp( xk ) 

Sk  diag 
2

 1  exp  xk   


()31-3

در نهایت در هر مرحله تکرار  xkو  xk 1با استفاده از روابط ( )24-3و ( )25-3محاسبه میشوند.
سپس بردار پارامتر مدل مقید شده با قید کران (  ) mkبا استفاده از رابطه ( )28-3بهدست میآید .عدم
نیاز به انتخاب پارامتر منظمسازی از مهمترین مزایای حل مسئله وارون به روش فضای داده با قید
پراکندگی است .از طرف دیگر ماتریس  Aدر رابطه ( )28-3یک ماتریس  N  Nاست یعنی ابعاد این
ماتریس برابر با تعداد دادهها است .چون در مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل تعداد دادهها
معموالً کمتر از تعداد پارامترهای مدل است حل مسئله وارون در فضای دادهها نسبت به فضای
پارامترهای مدل سریعتر انجام میشود .برای بهدست آوردن حل مسئله وارون در فضای داده با قید
پراکندگی باید سیستم معادالت خطی در رابطه ( )28-3حل گردد .پیلکینگتون ( )2008استفاده از
روش گرادیان مزدوج را برای حل رابطه ( )28-3پیشنهاد نمود .در این رساله به منظور افزایش سرعت
حل مسئله وارون در نظر است از روش دو قطری سازی لنکزوس برای حل رابطه ( )28-3مطابق الگوریتم
نمایش داده شده در شکل ( )3-3استفاده شود .در اینجا نیز چون ماتریس  Aدر رابطه ( )28-3در هر
مرحله تکرار تغییر میکند استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده پیشنهاد
نمیشود .روشهای پیشنهادی و الگوریتمهای بهبود یافته در فصل بعد بر روی دادههای حاصل از
مدلهای مصنوعی اعمال میشود و نتایج بررسی خواهد شد.
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شکل ( :)3-3فلوچارت الگوریتم بهبود یافته مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل در فضای داده با قید
پراکندگی.
79
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فص
چ
ل هارم

ارزیابی اقبلیتاه و مقایسه روشاهی بهبود یافته وارونسازی با استفاده از داده-
اهی مدلاهی مصنوعی
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 -1-4مقدمه
همان گونه که در فصلهای قبل توضیح داده شد هدف اصلی در این رساله ارائه الگوریتمی بهبود
یافته برای مدلسازی وارون دو و سه بعدی دادههای میدان پتانسیل میباشد به گونهای که سرعت انجام
وارونسازی دادههای میدان پتانسیل افزایش یابد .بدین منظور سه روش رایج مدل سازی وارون هموار،
متمرکز و فضای داده با قید پراکندگی برای مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل بررسی و تالش
شد با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس در هر یک از این سه روش ،سرعت انجام مدلسازی
وارون افزایش یابد .همچنین برای مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل روش دو قطری
سازی لنکزوس پیش شرط گذاری مطرح و مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به نقش روش مناسب
انتخاب پارامتر منظمسازی در وارونسازی هموار دادههای میدان پتانسیل ،در فصل دوم چند روش رایج
برای انتخاب پارامتر منظمسازی بیان گردید و پیشنهاد شد که از آنها در وارونسازی هموار دادههای
میدان پتانسیل استفاده شده و مقایسهای بین این روشها انجام شود و بهترین روش انتخاب شود.
بنابراین در این فصل الگوریتمها و روشهای پیشنهاد شده بر روی مدلهای مصنوعی اعمال میشود و
نتایج مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به موارد فوق ابتدا برای افزایش سرعت مدلسازی وارون هموار دو و سه بعدی دادههای
میدان پتانسیل حاصل از مدل مصنوعی ،از روشهای دو قطری سازی لنکزوس تعمیم یافته برای شرط
تیخونوف مراتب باالتر و روش بهبود یافته پیش شرط گذاری فضای حل دو قطری سازی لنکزوس که
در فصل دوم مطرح شد در الگوریتم مدلسازی هموار استفاده شده و نتایج بررسی میشود سپس
روشهای پیشنهاد شده در فصل دوم برای انتخاب پارامتر منظمسازی مورد مطالعه قرار میگیرند و
بهترین روش از نظر دقت و سرعت تعیین میشود .سپس الگوریتم بهبود یافته برای مدلسازی وارون
هموار دادههای میدان پتانسیل ارائه میشود .در ادامه برای وارونسازی متمرکز دادههای حاصل از
مدلهای مصنوعی از روش بهبود یافته منظمسازی دوباره وزن دار دو قطری سازی لنکزوس (شکل -3
 )2استفاده شده و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از روش منظمسازی دوباره وزن دار گرادیان مزدوج
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مقایسه میشود .در نهایت از روش دو قطری سازی لنکزوس در الگوریتم بهبود یافته وارونسازی داده-
های میدان پتانسیل به روش فضای داده با قید پراکندگی (شکل  )3-3استفاده میشود و میزان تاثیر
این روش در سرعت انجام وارونسازی دادههای میدان پتانسیل حاصل از مدلهای مصنوعی بررسی
میشود.
الزم به ذکر است که تمام کدهای الزم برای اعمال الگوریتمهای فوق توسط نگارنده در محیط متلب
تهیه گردیده است که این الگوریتمها در فصلهای دوم و سوم شرح داده شده است.
 -2-4مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل حاصل از مدلهای مصنوعی
برای انجام مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل از روش نمایش داده شده در شکل (-3
 )1استفاده میشود .کدها و الگوریتمهای تهیه شده بر روی مدلهای مصنوعی مختلف اعمال شده و
نتایج مورد بررسی قرار گرفته است (به مقاالت مستخرج از رساله مراجعه شود) ولی برای رعایت اختصار
و هماهنگی تنها یک مثال مصنوعی برای هر روش در این مطالعه ذکر شده است.
 -1-2-4مدلسازی وارون هموار دو بعدی دادههای گرانی
برای بررسی روشهای پیشنهادی در مدلسازی وارون هموار دو بعدی دادههای گرانی ازیک مدل
مصنوعی استفاده میشود که از یک بلوك تشکیل شده است که در آن اختالف چگالی بین بلوك و
محیط اطراف ( 1 )gr/cm3میباشد .عمق باالیی بلوك حدود  12متر از سطح زمین فاصله دارد و ابعاد
بلوك  30 × 30متر است .فاصله نمونه برداری دادههای گرانی حاصل از مدل مصنوعی  3متر میباشد
و تعداد دادهها  100عدد است (شکل  .)1-4مقدار  5درصد نوفه با توزیع نرمال به دادهها اضافه شده
است .این مقدار نوفه معموالً برای دادههای میدان پتانسیل مناسب است [.]Williams, 2008
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شکل ( :)1-4مدل مصنوعی دوبعدی تک بلوك و دادههای گرانی حاصل از آن.

به منظور مدلسازی وارون هموار ابتدا زیر سطح زمین به سلولهایی با ابعاد  3 × 3متر تقسیم بندی
میشود که تعداد کل سلولها برابر با  100 × 30 = 3000است .الزم به ذکر است که برای انجام
مدلسازی وارون کدهای الزم در محیط نرم افزار متلب ویرایش  2014تهیه شده و در رایانهای با حافظه
داخلی ( 16 )Gbو پردازنده  Core i7با سرعت پردازش ( 2/6 )GHzاجرا میشوند.
مدلسازی وارون هموار دادههای مصنوعی با استفاده از الگوریتم نمایش داده شده در شکل ()1-3
با استفاده از روشهای تکراری گرادیان مزدوج (جدول  ،)1-2دو قطری سازی لنکزوس (جدول  )3-2و
دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده (رابطه  )43 -2که در فصل دوم شرح داده شدند،
انجام شدند .برای انجام وارونسازی از روش اعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته ( )GCVبه منظور انتخاب
پارامتر منظمسازی استفاده شد .نتایج در شکل ( )2-4نمایش داده شده است.با توجه به شکل ( )2-4با
استفاده از هر سه روش مدل توده زیر سطحی به خوبی به دست آمده است .تغییر تدریجی و هموار
پارامترهای مدل در این شکل قابل مشاهده است .در مدلسازی وارون هموار با استفاده از روش گرادیان
مزدوج عمق توده ناهنجار کمی بیشتر تخمین زده شده است ولی در کل نتایج مشابه یکدیگر میباشد.
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شکل ( :)2-4مدل مصنوعی تک بلوك (الف) .نتیجه حاصل از مدلسازی وارون با استفاده از روش گرادیان مزدوج (ب).
نتیجه حاصل از وارون سازی با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس (ج) .نتیجه حاصل از مدلسازی وارون با
استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده (د).

با این حال زمان الزم و حجم حافظه رایانه مورد نیاز برای انجام مدلسازی وارون هموار با استفاده
از هر یک از روشهای مرحلهای گرادیان مزدوج ،دو قطری سازی لنکزوس و دو قطری سازی لنکزوس
پیش شرط گذاری شده ،متفاوت است (جدول .)1-4
جدول ( :)1-4مقایسه زمان الزم و حجم حافظه مورد نیاز روشهای مختلف برای وارونسازی هموار دو بعدی دادههای

گرانی حاصل از مدل مصنوعی تک بلوك.
روش وارونسازی

حجم حافظه مورد نیاز ()Kb

زمان ()s

مقدار عدم برازش

CG

2290

12/4

100

LB

2290

10/04

99

PLB

390/6

4

100
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نتایج نشان میدهد که مدلسازی وارون هموار دادههای حاصل از مدل مصنوعی با استفاده از روش
دو قطری سازی لنکزوس سریعتر از حالتی است که مدلسازی وارون هموار با استفاده از روش گرادیان
مزدوج انجام شود ولی حجم حافظه مورد نیاز برای هر دو روش تقریباً برابر است.
با توجه به جدول ( )1-4روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده از دو روش گرادیان
مزدوج و دو قطری سازی لنکزوس سریعتر است و به حجم حافظه کمتری نیاز دارد .با استفاده از روش
1
آزمون و خطا بزرگترین مقدار  Kدر رابطه ( )43-2برابر با   M در نظر گرفته شد .با کاهش مقدار
6 

 Kساختارهای اضافی در مدل ایجاد میشود و خطای مدلسازی افزایش مییابد که مهمترین دلیل آن
این است که با کاهش بیش از اندازه  Kبردارهای پایه اصلی زیر فضای کریلف حذف میشوند [ Hansen,

 .]2010علت اصلی سریعتر بودن روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده کمتر بودن
تعداد ستونهای ماتریس حساسیت جدید (  ) GWKدر رابطه ( )43-2است .بنابراین به نظر میرسد که
روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده ،روشی مناسب برای حل مسئله وارون هموار
دو بعدی دادههای گرانی باشد.
مسئله مهم و تاثیرگذار دیگر در سرعت مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل ،مسئله انتخاب
پارامتر منظمسازی است [ .]Oldenburg and Li, 2005; Vatankhah et al., 2015روشهای مختلفی
برای انتخاب پارامتر منظمسازی ارائه شده است در اینجا روشهای اصل اختالف ( ،)Dpمنحنی ،)LC( L
اعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته ( ،)GCVتخمینگر نااریب ریسک احتمالی ( )UPREو روش نمودار
تناوب تجمعی نرمال شده ( )NCPبه منظور انتخاب پارامتر منظمسازی به کار گرفته میشود .در بین
روشهای فوق روش ( )NCPتاکنون در وارون سازی دادههای میدان پتانسیل مورد استفاده قرار نگرفته
است .به منظور بررسی روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی ابتدا به دادههای حاصل از مدل مصنوعی
 25نوع نوفه متفاوت تصادفی با انحراف معیار  5درصد اضافه شد سپس مسئله وارون برای هر دسته از
دادهها با استفاده از روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی فوق الذکر حل گردید .برای مقایسه بهتر
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روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی خطای نسبی 1مدل در هر بار مسئله وارون اندازه گیری شد .برای
اندازه گیری خطای نسبی مدل از رابطه زیر استفاده میشود [:]Hansen, 1997
2

()1-4

m exact  m
exact
2

m

e 

که در آن  eمقدار خطای نسبی مدل است mexact .و  mبه ترتیب بردار پارامترهای مدل واقعی و
بردار پارامترهای مدل حاصل از مدلسازی وارون دادهها میباشند .نتایج حاصل از مدلسازی وارون
هموار دادههای حاصل از مدل مصنوعی دارای تک بلوك با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس
برای یک دسته از دادههای دارای نوفه در شکل ( )3-4نشان داده شده است.
نتایج حاصل با توجه به شکل ( )3-4برای روشهای مختلف انتخاب پارامتر منظمسازی تقریباً مشابه
است .میانگین عملکرد روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی برای  25بردار داده دارای نوفه حاصل از
مدل مصنوعی تک بلوك در جدول ( )2-4نمایش داده شده است.
جدول ( :)2-4میانگین زمان الزم و خطای نسبی مدل برای مدلسازی وارون هموار دادههای مدل مصنوعی تک بلوك
برای  25بردار داده با روشهای مختلف انتخاب پارامتر منظمسازی.
روش انتخاب پارامتر منظمسازی

میانگین خطای نسبی ( ) 

میانگین زمان ()s

Dp

0/75

6

LC

0/76

14/15

GCV

0/75

10/15

UPRE

0/77

10

NCP

0/75

4/5

e

نتایج به دست آمده نشان میدهد که روشهای ( )Dpو ( )NCPبه زمان کمتری برای انجام مدل-
سازی وارون نیاز داشته و سریعتر میباشند و بیشترین زمان مورد نیاز مربوط به روش ( )LCمیباشد.
با توجه به مقادیر میانگین خطای نسبی مدل روشهای ( )GCV( ،)Dpو ( )NCPکمترین مقدار خطای
نسبی مدل را دارند.

. Relative error
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1

شکل ( :)3-4مدل مصنوعی دارای تک بلوك به همراه داده (الف) .نتیجه حاصل از مدلسازی وارون هموار با استفاده از
روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی اصل اختالف (( )Dpب) ،منحنی ( )LC( Lج) ،اعتبار سنجی متقاطع تعمیم
یافته (( )GCVد) ،تخمینگر نااریب ریسک احتمالی (( )UPREه) و نمودار تناوب تجمعی نرمال شده (( )NCPو).

در میان روشهای استفاده شده ،در روش ( )Dpو روش ( )UPREمقدار انحراف معیار نوفه باید
مشخص باشد ولی در سایر روشها نیازی به مشخص بودن مقدار انحراف معیار نوفه نمیباشد .با توجه
به مقدار زمان مورد نیاز و خطای نسبی مدل ،روش ( )LCچندان برای انتخاب پارامتر منظمسازی
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مناسب نیست .روش ( )Dpروشی به نسبت سریع است و خطای نسبی مدل حاصل از این روش نسبت
به روشهای ( )LCو ()UPREکمتر است ولی برای انتخاب پارامتر منظمسازی مناسب با استفاده از
روش ( )Dpباید مقدار انحراف معیار نوفه موجود در دادهها به خوبی مشخص باشد .زمان مورد نیاز در
روش ( )GCVبرای انتخاب پارامتر منظمسازی کمتر از روش ( )LCبوده ولی از سایر روشها بیشتر
است ولی خطای نسبی مدل در این روش مشابه روشهای ( )Dpو ( )NCPاست .بنابراین با توجه به
نتایج حاصل از مدل مصنوعی به نظر میرسد که روش ( )NCPنسبت به سایر روشهای انتخاب پارامتر
منظمسازی از نظر سرعت و دقت انجام مدلسازی وارون ارجحیت دارد.
 -2-2-4مدلسازی وارون هموار سه بعدی دادههای گرانی
برای بررسی روشهای پیشنهادی در مدلسازی وارون هموار سه بعدی دادههای گرانی از یک مدل
مصنوعی شامل دو بلوك استفاده میشود که در آن ابعاد هر یک از بلوكها  200 × 200 × 200متر
است و اختالف چگالی بین هر دو بلوك و محیط اطراف ( 1 )gr/cm3میباشد .مقدار چگالی زمینه صفر
در نظر گرفته شده است (شکل  4-4الف) .دو بلوك در دو عمق متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار گرفتهاند
به گونهای که عمق باالیی بلوكها به ترتیب از سمت چپ به راست  50متر و  100متر زیر سطح زمین
است .با استفاده از روش مدلسازی مستقیم که در فصل دوم شرح داده شد دادههای حاصل از این مدل
بر روی سطح زمین با فواصل  25 × 25متر محاسبه میشود و  5درصد نوفه با توزیع تصادفی به دادهها
اضافه میگردد که تعداد دادهها  40 × 40 =1600عدد است .شکل ( 4-4ب) نقشه دادههای آغشته به
نوفه حاصل از مدل مصنوعی به همراه موقعیت بلوكها را نشان میدهد .شدت بیهنجاری گرانی ناشی
از بلوك سمت راست کمتر است چون در عمق بیشتری قرار گرفته است.

89

شکل ( :)4-4نمایی سه بعدی از مدل مصنوعی دارای دو بلوك (الف) .دادههای گرانی آغشته به پنج درصد نوفه
تصادفی حاصل از مدل مصنوعی.

مشابه مدلهای مصنوعی دو بعدی ،مدلسازی وارون هموار با استفاده از روشهای مرحلهای گرادیان
مزدوج ،دو قطری سازی لنکزوس و دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده انجام میشود.
بدین منظور در ابتدا زیر سطح زمین به سلولهایی با ابعاد  25 × 25 × 25متر تقسیم بندی میشود.
بنابراین در این مدل مصنوعی تعداد پارامترهای مدل برابر با  40 × 40 × 20 = 36000است.
نتایج حاصل از مدلسازی وارون هموار بر روی مدلهای مصنوعی با استفاده از روشهای مرحلهای
گرادیان مزدوج ،دو قطری سازی لنکزوس و دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده در شکل
( )5-4نشان داده شده است.
با توجه به این شکل هر سه روش موقعیت بلوكها را به خوبی نمایش میدهد هر چند که عمق
زیرین بلوكها کمی بیشتر تخمین زده شده است که علت اصلی این پدیده عدم اعمال قید کران بر
پارامترهای فیزیکی مدل است [ .]Li and Oldenburg, 1996ولی به هرحال با توجه به موقعیت واقعی
هر بلوك که در شکل ( )5-4با خطهای سیاه رنگ نمایش داده شده است ،جوابها قابل قبول است .در
مدلهای به دست آمده تغییرات پارامترهای فیزیکی مدل در مرز بلوكها هموار است و از طرف دیگر
جوابهای به دست آمده با استفاده از روشهای مختلف مشابه یکدیگر است.
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شکل ( :)5-4تصویر برش قائم از مدل به دست آمده در فاصله  500متری از مبدا به سمت شمال و تصویر برش افقی
از مدل در عمق  125متری از سطح زمین برای مدلهای به دست آمده به کمک روشهای گرادیان مزدوج (الف و ب)،
روش دو قطری سازی لنکزوس (ج و د) و روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده (ه و و).

مشابه مثال مصنوعی برای مدلسازی وارون دو بعدی دادههای گرانی زمان الزم و حجم حافظه رایانه
مورد نیاز برای انجام مدلسازی وارون هموار با استفاده از هر یک از روشهای مرحلهای گرادیان مزدوج،
دو قطری سازی لنکزوس و دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده ،متفاوت است (جدول -4
 .)3همان گونه که قابل مشاهده است با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری
شده میزان حجم رایانه الزم برای انجام مدلسازی وارون هموار سه بعدی دادههای گرانی به شدت
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کاهش مییابد .از طرف دیگر با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده در
فرایند مدلسازی وارون هموار میتوان سرعت انجام مدلسازی وارون را افزایش داد.
جدول ( :)3-4مقایسه زمان الزم و حجم حافظه مورد نیاز روشهای مختلف برای وارونسازی هموار سه بعدی دادههای

گرانی حاصل از مدل مصنوعی.
روش وارونسازی

حجم حافظه مورد نیاز ()Mb

زمان ()s

مقدار عدم برازش

CG

390/63

184

1601

LB

390/63

147

1597

PLB

65/11

35/79

1600

به منظور بررسی روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی ابتدا به دادههای حاصل از مدل مصنوعی سه
بعدی  25دسته نوفه تصادفی با انحراف معیار  5درصد اضافه میشود سپس مسئله وارون هموار برای
هر دسته از دادهها با استفاده از روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی شرح داده شده در فصل دوم حل
میگردد .برای مقایسه بهتر روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی خطای نسبی مدل در هر بار مسئله
وارون اندازه گیری میشود .میانگین عملکرد روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی برای  25بردار داده
دارای نوفه حاصل از مدل مصنوعی سه بعدی در جدول ( )4-4نمایش داده شده است.
جدول ( :)4-4میانگین زمان الزم و خطای نسبی مدل برای مدلسازی وارون هموار دادههای مدل مصنوعی سه بعدی
برای  25بردار داده در روشهای مختلف انتخاب پارامتر منظمسازی.
روش انتخاب پارامتر منظمسازی

میانگین خطای نسبی ( )  e

میانگین زمان ()s

Dp

0/838

66

LC

0/834

141

GCV

0/837

157

UPRE

0/835

148

NCP

0/835

67

نتایج نشان میدهد که با استفاده از روش اصل اختالف ( )Dpو روش نمودار تناوب تجمعی نرمال
شده ( )NCPجواب مدلسازی وارون هموار سه بعدی دادههای گرانی سریعتر محاسبه شده در حالی
که خطای نسبی روش ( )NCPکمتر است .علت اصلی کمتر بودن زمان حل مسئله وارون با استفاده از
این دو روش این است که در این دو روش انتخاب پارامتر منظمسازی تنها یک بار مسئله وارون حل
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میشود در حالی که در سایر روشها دو بار باید مسئله وارون حل شود .شکل ( )6-4نتایج حل مسئله
وارون هموار با روشهای مختلف انتخاب پارامتر منظمسازی را نشان میدهد.

شکل ( :)6-4تصویر برش قائم از مدل مصنوعی (الف) و تصاویر برش قائم از مدل به دست آمده در فاصله  500متری
از مبدا به سمت شمال با استفاده از روشهای اصل اختالف (ب) ،منحنی ( Lج) ،اعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته
(ج) ،تخمینگر نااریب ریسک احتمالی (ه) و نمودار تناوب تجمعی نرمال شده (و).

 -3-2-4مدلسازی وارون هموار دو بعدی دادههای مغناطیس
مدل مصنوعی مشابه مدلسازی وارون هموار دادههای گرانی در نظر گرفته میشود و دادههای
مغناطیس حاصل از این مدلها با استفاده از حل مسئله مستقیم با استفاده از کدهای روش نوار که در
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فصل دوم شرح داده شد به دست میآید .این مدل مصنوعی از یک بلوك تشکیل شده است که در آن
اختالف خودپذیری مغناطیسی بین بلوك و محیط اطراف ( 0/01 )SIمیباشد .عمق باالیی بلوك حدود
 12متر از سطح زمین فاصله دارد و ابعاد بلوك  30 × 30متر است .فاصله نمونه برداری دادههای
مغناطیس حاصل از مدل مصنوعی  3متر میباشد و تعداد دادهها  100عدد است .درنهایت  5درصد
نوفه تصادفی به دادهها اضافه شد (شکل .)7-4

شکل ( :)7-4مدلهای مصنوعی دو بعدی دارای یک بلوك و دادههای مغناطیس همراه با نوفه ناشی از این مدلها.

در این مدلهای مصنوعی برای تولید داده مقدار زاویه میل میدان مغناطیسی برابر با ◦ ،60مقدار
زاویه انحراف میدان مغناطیسی برابر با ◦ 0درجه و مقدار میدان مغناطیسی کل ( 48000 )nTدر نظر
گرفته شده است .ابتدا مدلسازی وارون هموار دادههای مصنوعی با استفاده از الگوریتم نمایش داده
شده در شکل ( )1-3با استفاده از روشهای مرحلهای گرادیان مزدوج ،دو قطری سازی لنکزوس و دو
قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده انجام میشوند .برای انجام وارونسازی از روش اعتبار
سنجی متقاطع تعمیم یافته ( )GCVبه منظور انتخاب پارامتر منظمسازی استفاده میشود .نتایج در
شکل ( )8-4نمایش داده شده است.
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شکل ( :)8-4مدل مصنوعی تک بلوك مغناطیسی (الف) .نتیجه حاصل از مدلسازی وارون با استفاده از روش گرادیان
مزدوج (ب) .نتیجه حاصل از وارون سازی با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس (ج) .نتیجه حاصل از مدلسازی
وارون با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده (د).

نتایج به دست آمده با استفاده از تمام روشهای مرحلهای تقریباً مشابه است .زمان الزم و حجم
حافظه رایانه مورد نیاز برای انجام مدلسازی وارون هموار با استفاده از هر یک از روشهای مرحلهای
گرادیان مزدوج ،دو قطری سازی لنکزوس و دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده در جدول
( )5-4نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش
شرط گذاری شده ( )PLBحل مسئله وارون دو بعدی دادههای مغناطیس سریعتر محاسبه میشود و به
حجم رایانه کمتری نیز نیاز است.
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جدول ( :)5-4مقایسه زمان الزم و حجم حافظه مورد نیاز روشهای مختلف برای وارونسازی هموار دو بعدی دادههای

مغناطیس حاصل از مدل مصنوعی تک بلوك.
روش وارونسازی

حجم حافظه مورد نیاز ()Kb

زمان ()s

مقدار عدم برازش

CG

2290

15/38

101

LB

2290

10/88

100

PLB

390/6

3

100

در ادامه روشهای اصل اختالف ( ،)Dpمنحنی  ،)LC( Lاعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته (،)GCV
تخمینگر نااریب ریسک احتمالی ( )UPREو روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده ( )NCPبه منظور
انتخاب پارامتر منظمسازی به کار گرفته میشود .بدین منظور ابتدا به دادههای حاصل از مدل مصنوعی
 25بار نوفه تصادفی با انحراف معیار  5درصد اضافه میشود سپس مسئله وارون هموار برای هر دسته
از دادهها با استفاده از روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی شرح داده شده حل میشود .عملکرد روش-
های انتخاب پارامتر منظمسازی برای  25بردار داده دارای نوفه حاصل از مدل مصنوعی سه بعدی در
جدول ( )6-4نمایش داده شده است.
جدول ( :)6-4میانگین زمان الزم و خطای نسبی مدل برای مدلسازی وارون هموار دادههای مدل مصنوعی تک بلوك
برای  25بردار داده با روشهای مختلف انتخاب پارامتر منظمسازی.
روش انتخاب پارامتر منظمسازی

میانگین خطای نسبی ( )  e

میانگین زمان ()s

Dp

0/73

6

LC

0/73

10

GCV

0/71

13/3

UPRE

0/71

8

NCP

0/71

4/4

نتایج نشان میدهد که روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده ( )NCPاز سایر روشها سریعتر بوده
و خطای نسبی کمی دارد بنابراین به نظر میرسد این روش برای انتخاب پارامتر منظمسازی در مدل-
سازی وارون هموار دو بعدی دادههای مغناطیس مناسب است .نتایج حاصل از مدلسازی وارون هموار
دادههای حاصل از مدل مصنوعی دارای تک بلوك با استفاده از روشهای مختلف انتخاب پارامتر منظم-
سازی برای یک دسته از دادههای دارای نوفه در شکل ( )9-4نشان داده شده است.
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شکل ( :)9-4مدل مصنوعی دارای تک بلوك به همراه داده (الف) .نتیجه حاصل از مدلسازی وارون با استفاده از روش-
های انتخاب پارامتر منظمسازی اصل اختالف (( )Dpب) ،منحنی ( )LC( Lج) ،اعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته
(( )GCVد) ،تخمینگر نااریب ریسک احتمالی (( )UPREه) و نمودار تناوب تجمعی نرمال شده (( )NCPو).

 -4-2-4مدلسازی وارون هموار سه بعدی دادههای مغناطیس
برای بررسی روشهای پیشنهادی در مدلسازی وارون هموار سه بعدی دادههای مغناطیس از یک
مدل مصنوعی شامل دو بلوك مشابه مدل مصنوعی در وارونسازی هموار دادههای گرانی استفاده می-
شود که در آن ابعاد هر یک از بلوكها  200 × 200 × 200متر است و اختالف خودپذیری مغناطیسی
بین بلوكها و محیط اطراف ( 0/06 )SIمیباشد .مقدار خودپذیری مغناطیسی زمینه صفر در نظر گرفته
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شده است (شکل  10-4الف) .دو بلوك در دو عمق متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار گرفتهاند به گونهای
که عمق باالیی بلوكها به ترتیب از سمت چپ به راست  50متر و  100متر زیر سطح زمین است .با
استفاده از روش مدلسازی مستقیم که در فصل دوم شرح داده شد دادههای حاصل از این مدل بر روی
سطح زمین با فواصل  25 × 25متر محاسبه میشود و  5درصد نوفه با توزیع تصادفی به دادهها اضافه
میگردد که تعداد دادهها  40 × 40 =1600عدد است .شکل ( 10-4ب) نقشه دادههای آغشته به نوفه
حاصل از مدل مصنوعی را نشان میدهد .مقدار زاویه میل و انحراف میدان مغناطیسی ◦ 45درجه و
مقدار میدان مغناطیسی کل 48000 )nT( ،در نظر گرفته شده است.

شکل ( :)10-4نمایی سه بعدی از مدل مصنوعی دارای دو بلوك (الف) .دادههای مغناطیس آغشته به نوفه حاصل از
مدل مصنوعی.

مدلسازی وارون هموار با استفاده از روشهای مرحلهای گرادیان مزدوج ،دو قطری سازی لنکزوس
و دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده انجام میشود .بدین منظور زیر سطح زمین به
سلولهایی با ابعاد  25 × 25 × 25متر تقسیم بندی میشود .بنابراین در این مدل مصنوعی تعداد
پارامترهای مدل برابر با  40 × 40 × 20 = 36000است .نتایج حاصل از مدلسازی وارون هموار بر روی
مدلهای مصنوعی با استفاده از روشهای مرحلهای گرادیان مزدوج ،دو قطری سازی لنکزوس و دو
قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده در شکل ( )11-4نشان داده شده است.
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نتایج نشان میدهند که هر سه روش موقعیت بلوكها را به خوبی نمایش میدهند و با توجه به
موقعیت واقعی هر بلوك که در شکل ( )11-4با خطهای سیاه رنگ نمایش داده شده است ،جوابها
قابل قبول بوده و جوابهای به دست آمده با استفاده از روشهای مختلف مشابه یکدیگر است.

شکل ( :)11-4تصویر برش قائم از مدل به دست آمده در فاصله  500متری از مبدا به سمت شمال و تصویر برش افقی
از مدل در عمق  125متری از سطح زمین برای مدلهای به دست آمده به کمک روشهای گرادیان مزدوج (الف و ب)،
روش دو قطری سازی لنکزوس (ج و د) و روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده (ه و و).
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زمان الزم و حجم حافظه رایانه مورد نیاز برای انجام مدلسازی وارون هموار با استفاده از هر یک از
روشهای مرحلهای گرادیان مزدوج ،دو قطری سازی لنکزوس و دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط
گذاری شده ،در جدول ( )7-4نمایش داده شده است.
جدول ( :)7-4مقایسه زمان الزم و حجم حافظه مورد نیاز روشهای مختلف برای وارونسازی هموار سه بعدی دادههای

مغناطیس حاصل از مدل مصنوعی.
روش وارونسازی

حجم حافظه مورد نیاز ()Mb

زمان ()s

مقدار عدم برازش

CG

390/63

110

1598

LB

390/63

91

1603

PLB

65/11

40

1600

همان گونه که قابل مشاهده است با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری
شده میزان حجم رایانه الزم برای انجام مدلسازی وارون هموار سه بعدی دادههای مغناطیس کاهش
مییابد .از طرف دیگر با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده در فرایند
مدلسازی وارون هموار میتوان سرعت انجام مدلسازی وارون را افزایش داد.
به منظور بررسی روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی ابتدا به دادههای حاصل از مدل مصنوعی سه
بعدی  25دسته نوفه تصادفی با انحراف معیار  5درصد اضافه میشود سپس مسئله وارون هموار برای
هر دسته از دادهها با استفاده از روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی و روش دو قطری سازی لنکزوس
حل میگردد (شکل  .)12 -4میانگین عملکرد روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی سه بعدی در جدول
( )8-4نشان داده شده است.
جدول ( :)8-4میانگین زمان الزم و خطای نسبی مدل برای مدلسازی وارون هموار دادههای مدل مصنوعی سه بعدی
برای  25بردار داده با استفاده از روشهای مختلف انتخاب پارامتر منظمسازی.
روش انتخاب پارامتر منظمسازی

میانگین خطای نسبی ( )  e

میانگین زمان ()s

Dp

0/844

60

LC

0/844

112

GCV

0/843

92

UPRE

0/843

95

NCP

0/843

57
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شکل ( :)12-4تصویر برش قائم از مدل مصنوعی مغناطیسی (الف) و تصاویر برش قائم از مدل به دست آمده در فاصله
 500متری از مبدا به سمت شمال با استفاده از روشهای اصل اختالف (ب) ،منحنی ( Lج) ،اعتبار سنجی متقاطع
تعمیم یافته (د) ،تخمینگر نااریب ریسک احتمالی (ه) و نمودار تناوب تجمعی نرمال شده (و).

در مدلسازی وارون هموار با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس دادههای مغناطیس نیز روش
نمودار تناوب تجمعی نرمال شده ( )NCPبرای انتخاب پارامتر منظمسازی از روشهای دیگر سریعتر
است در حالی که جواب به دست آمده با این روش مشابه جواب به دست آمده با استفاده از سایر
روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی است (شکل  .)12 -4بنابراین به نظر میرسد که روش نمودار
تناوب تجمعی نرمال شده ( )NCPروشی مناسب برای انتخاب پارامتر منظمسازی برای مدلسازی وارون
هموار سه بعدی دادههای مغناطیس است.
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 -5-2-4ارائه الگوریتم بهبود یافته برای مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان دید که با استفاده از روش مرحلهای دو قطری سازی لنکزوس
پیش شرط گذاری شده ( )PLBمیتوان سرعت انجام مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل
را افزایش داد و همچنین حجم حافظه رایانه الزم برای انجام مدلسازی وارون را کاهش داد .از طرف
دیگر نتایج نشان دادند که روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده ( )NCPاز سایر روشهای انتخاب
پارامتر منظمسازی سریعتر است در حالی که جواب به دست آمده با استفاده از این روش مشابه جواب
به دست آمده از سایر روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی است .بنابراین پیشنهاد میشود که به منظور
بهبود الگوریتم مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل (شکل  )1-3از روش حل مرحلهای دو
قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده ( )PLBاستفاده شود و برای انتخاب پارامتر منظمسازی
از روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده ( )NCPاستفاده گردد .فلوچارت الگوریتم پیشنهادی در شکل
( )13-4نشان داده شده است.
به منظور ارزیابی الگوریتم ارائه شده برای وارونسازی هموار دادههای میدان پتانسیل ،این الگوریتم
بر روی دادههای حاصل از مدلهای مصنوعی نمایش داده شده در شکلهای ( )7-4( ،)4-4( ،)1-4و
( )10-4اعمال میشود و نتایج حاصل با نتایج حاصل از الگوریتم مدلسازی هموار وارون دادههای میدان
پتانسیل ارائه شده قبلی [ ]Abedi et al., 2013مقایسه میشود.
آنها در الگوریتم خود از روش تکراری دو قطری سازی لنکزوس برای حل مسئله وارون و از روش
اعتبارسنجی متقاطع تعمیم یافته ( )GCVبرای انتخاب پارامتر منظمسازی استفاده نمودند .آنها نشان
دادند که این الگوریتم از الگوریتم رایج مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل که از روش
گرادیان مزدوج استفاده میکند سریعتر است .در حالی که جوابهای به دست آمده از این الگوریتم
مشابه جوابهای روش رایج بود.
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شکل ( :)13-4فلوچارت الگوریتم بهبود یافته برای مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل.

نتیجه حاصل از مدلسازی وارون دادههای گرانی حاصل از مدل مصنوعی دو بعدی نمایش داده شده
در شکل ( )1-4با استفاده از الگوریتم بهبود یافته در شکل ( )14-4نمایش داده شده است.
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شکل ( :)14-4مدل دو بعدی حاصل از وارونسازی هموار دادههای گرانی حاصل از مدل مصنوعی با استفاده از
الگوریتم بهبود یافته.

زمان الزم برای محاسبه پارامترهای مدل در الگوریتم بهبود یافته  2ثانیه است و میزان عدم برازش
به دست آمده برابر با  100است .نتیجه حاصل از وارونسازی این دادهها با استفاده از روش دو قطری
سازی لنکزوس به همراه روش اعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته در شکل ( 2-4ج) نمایش داده شده
است .زمان الزم برای رسیدن به جواب در این روش  10/04ثانیه است و مقدار عدم برازش برابر با 99
است .از طرف دیگر حجم حافظه رایانهای برای حل مسئله وارون هموار با استفاده از الگوریتم بهبود
یافته ( 390/6 )Kbاست در حالی که این مقدار برای روش رایج ( 2290 )Kbاست .با توجه نتایج میتوان
دید که با وجود شباهت بین نتایج حاصل از الگوریتم بهبود یافته و الگوریتم رایج ،الگوریتم بهبود یافته
تقریباً  5برابر سریعتر به جواب میرسد و حجم حافظه رایانهای کمتری نیاز دارد.
دادههای گرانی حاصل از مدل مصنوعی سه بعدی نمایش داده شده در شکل ( )4-4با استفاده از
الگوریتم بهبود یافته وارون شد .نتایج در شکل ( )15-4نمایش داده شده است.
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شکل ( :)15-4نتایج مدلسازی وارون هموار سه بعدی دادههای گرانی شکل ( )4-4به کمک الگوریتم بهبود یافته
تصویر برش قائم از مدل به دست آمده در فاصله  500متری از مبدا به سمت شمال (الف) و تصویر برش افقی از مدل
در عمق  125متری از سطح زمین (ب).

زمان الزم برای به دست آوردن جواب با استفاده از الگوریتم بهبود یافته حدود  20/43ثانیه است و
مقدار حافظه الزم برابر با ( 65/11 )Mbاست .مقدار عدم برازش به دست آمده  1599میباشد که با
توجه به تعداد دادهها مناسب است .مدلسازی وارون هموار با استفاده از دادههای این مدل مصنوعی و
به کار گیری الگوریتم رایج انجام شد .شکل ( 5-4ج و د) نتایج مدلسازی وارون هموار با الگوریتم رایج
را نشان میدهد .زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون با این روش  147ثانیه بود و مقدار حافظه الزم
برابر با ( 390/63 )Mbبود .مقدار عدم برازش به دست آمده با این روش  1597است که کمی کمتر از
تعداد دادهها است.
به منظور بررسی الگوریتم بهبود یافته در وارونسازی دو بعدی دادههای مغناطیس ،دادههای حاصل
از مدل مصنوعی شکل ( )7-4با استفاده از الگوریتم بهبود یافته مدلسازی وارون هموار وارون گردید.
مدل حاصل شده در شکل ( )16-4نمایش داده شده است.
زمان الزم برای محاسبه پارامترهای مدل در الگوریتم بهبود یافته  2/5ثانیه است و میزان عدم برازش
به دست آمده برابر با  99است .نتیجه حاصل از وارونسازی این دادهها با استفاده از روش دو قطری
سازی لنکزوس به همراه روش اعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته در شکل ( 8-4ج) نمایش داده شده
است .زمان الزم برای رسیدن به جواب در این روش  10/88ثانیه است و مقدار عدم برازش برابر با 100
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است .از طرف دیگر حجم حافظه رایانهای برای حل مسئله وارون هموار با استفاده از الگوریتم بهبود
یافته ( 390/6 )Kbاست در حالی که این مقدار برای روش رایج ( 2290 )Kbاست.

شکل ( :)16-4مدل حاصل از وارونسازی هموار دادههای مغناطیس حاصل از مدل مصنوعی با استفاده از الگوریتم
بهبود یافته.

در نهایت دادههای مغناطیس حاصل از مدل مصنوعی سه بعدی نمایش داده شده در شکل ()10-4
با استفاده از الگوریتم بهبود یافته وارون شد .زمان الزم برای به دست آوردن جواب با استفاده از الگوریتم
بهبود یافته حدود  11/53ثانیه است و مقدار حافظه الزم برابر با ( 65/11 )Mbاست .مقدار عدم برازش
به دست آمده  1600میباشد که با توجه به تعداد دادهها مناسب است .نتایج حاصل وارونسازی هموار
دادههای مغناطیس حاصل از مدل مصنوعی سه بعدی در شکل ( )17-4نمایش داده شده است .در مدل
به دست آمده موقعیت بلوكها در زیر سطح زمین به خوبی تعیین شده است.
مدلسازی وارون هموار با استفاده از دادههای این مدل مصنوعی و به کار گیری الگوریتم رایج
انجام شد .شکل ( 11-4ج و د) نتایج مدلسازی وارون هموار با الگوریتم رایج را نشان میدهد .زمان
الزم برای انجام مدلسازی وارون با این روش  91ثانیه بود و مقدار حافظه الزم برابر با (390/63 )Mb
بود .مقدار عدم برازش به دست آمده با این روش  1598است که کمی کمتر از تعداد دادهها است .پس
مدل به دست آمده قابل قبول است.
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شکل ( :)17-4نتایج مدل سازی هموار سه بعدی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته تصویر برش قائم از مدل به دست
آمده در فاصله  500متری از مبدا به سمت شمال (الف) و تصویر برش افقی از مدل در عمق  125متری از سطح
زمین (ب).

 -3-4مدلسازی وارون متمرکز دادههای میدان پتانسیل حاصل از مدلهای مصنوعی
در این قسمت روش بهبود یافته منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس ()RRLB
که در فصل سوم ارائه شد (شکل  )2-3برای مدلسازی وارون متمرکز دادههای حاصل از مدلهای
مصنوعی به کار رفته و نتایج با نتایج روش منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج ()RRCG
مقایسه میشود .در روش منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس ( )RRLBاز روش
دو قطری سازی لنکزوس در الگوریتم مدلسازی وارون متمرکز (شکل  )2-3استفاده میشود.
 -1-3-4مدلسازی وارون متمرکز دو بعدی دادههای گرانی
برای بررسی روش بهبود یافته  RRLBدر مدلسازی وارون متمرکز دو بعدی دادههای گرانی از
دادههای مدل مصنوعی استفاده میشود که در شکل ( )1-4نمایش داده شده است .کدهای الزم در
محیط متلب آماده شده و پس از انجام مدلسازی وارون ،نتایج مدلسازی وارون متمرکز به دست آمده
با استفاده از روشهای منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج ( )RRCGو منظمسازی دوباره
وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس ( )RRLBدر شکل ( )18-4نمایش داده شده است.
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شکل ( :)18-4مدل دو بعدی گرانی حاصل از مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از روش منظمسازی دوباره وزن دار
شده گرادیان مزدوج (الف) و روش منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس (ب).

مقدار پارامتر تمرکز (  ) با استفاده از روش آزمون و خطا برابر با  0/002در نظر گرفته شده است.
مدت زمان الزم برای مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از روش منظمسازی دوباره وزن دار شده
گرادیان مزدوج ( 15 )RRCGثانیه بوده و مقدار عدم برازش  80بود .در صورتی که زمان الزم برای
مدلسازی متمرکز با استفاده از روش منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس
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( 10/34 )RRLBبود و مقدار عدم برازش  93بود .نتایج هر دو روش قابل قبول بوده و مشابه هم هستند
ولی روش منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس ( )RRLBمطابق انتظار سریعتر
است.
 -2-3-4مدلسازی وارون متمرکز سه بعدی دادههای گرانی
در ادامه پس از تهیه کدهای الزم در محیط متلب توسط نگارنده ،مدلسازی وارون متمرکز با استفاده
از الگوریتمهای روش منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج ( )RRCGو روش منظمسازی
دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس ( )RRLBبر روی دادههای حاصل مدل مصنوعی سه
بعدی (شکل  )4-4اعمال گردید که نتایج در شکل ( )19-4نشان داده شده است.
نتایج نشان داد که مدلهای به دست آمده از هر دو روش تقریباً مشابه یکدیگر میباشد در حالی که
زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از روش منظمسازی دوباره وزن دار شده دو
قطری سازی لنکزوس ( 227 )RRLBثانیه است و زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون متمرکز با
استفاده از روش سنتی منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج ( 260 )RRCGثانیه است .مقدار
عدم برازش در هر دو روش  1550محاسبه گردید.
با توجه به نتایج حاصل از مدلسازی وارون متمرکز دادههای مصنوعی گرانی به نظر میرسد که
روش پیشنهادی منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس ( )RRLBاز روش سنتی
منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج ( )RRCGسریعتر به جواب میرسد در حالی که نتایج
حاصل از دو روش تقریباً مشابه است.
به طور کلی مشخص است که نتایج بلوکی بوده و مرز تودههای زیر سطحی با استفاده از روش
مدلسازی وارون متمرکز بسیار واضحتر از مرز به دست آمده از روش مدلسازی وارون هموار میباشد.
در مدلسازی وارون متمرکز عمق زیرین بلوکی که عمق بیشتری دارد کمتر تخمین زده شده است ولی
به هر حال جواب به دست آمده قابل قبول است.
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شکل ( :)19-4نتایج حاصل از مدلسازی وارون متمرکز دادههای گرانی حاصل از مدل مصنوعی سه بعدی با استفاده از
روش منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج (( )RRCGالف و ب) و روش منظمسازی دوباره وزن دار شده
دو قطری سازی لنکزوس (( )RRLBج و د).

 -3-3-4مدلسازی وارون متمرکز دو بعدی دادههای مغناطیس
مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از الگوریتمهای روش منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان
مزدوج ( )RRCGو روش منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس ( )RRLBبر روی
دادههای حاصل مدل مصنوعی دو بعدی مغناطیس (شکل  )4-7اعمال گردید که نتایج در شکل (-4
 )20نشان داده شده است.
نتایج نشان داد که مدلهای به دست آمده از هر دو روش تقریباً مشابه یکدیگر میباشد در حالی که
زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از روش منظمسازی دوباره وزن دار شده دو
قطری سازی لنکزوس ( 20/14 )RRLBثانیه است و زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون متمرکز با
استفاده از روش سنتی منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج ( 25/2 )RRCGثانیه است.
مقدار عدم برازش در روش ( )RRLBبرابر با  85و در روش ( )RRCGبرابر با  90بود.
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شکل ( :)20-4مدل دو بعدی مغناطیسی حاصل از مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از روش منظمسازی دوباره وزن
دار شده گرادیان مزدوج (الف) و روش منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس (ب).

 -4-3-4مدلسازی وارون متمرکز سه بعدی دادههای مغناطیس
در نهایت مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از الگوریتم رایج منظمسازی دوباره وزن دار شده
گرادیان مزدوج ( )RRCGو روش پیشنهادی منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس
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( )RRLBبر روی دادههای حاصل مدل مصنوعی سه بعدی مغناطیس (شکل  )4-10اعمال گردید که
نتایج در شکل ( )21-4نشان داده شده است.

شکل ( :)21-4نتایج حاصل از مدلسازی وارون متمرکز دادههای مغناطیس حاصل از مدل مصنوعی سه بعدی با
استفاده از روش منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج (( )RRCGالف و ب) و روش منظمسازی دوباره وزن
دار شده دو قطری سازی لنکزوس (( )RRLBج و د).

مدلهای به دست آمده از هر دو روش تقریباً مشابه یکدیگر میباشد در حالی که زمان الزم برای
انجام مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از روش منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی
لنکزوس ( 250 )RRLBثانیه است و زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از روش
سنتی منظمسازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج ( 300 )RRCGثانیه است .مقدار عدم برازش در
روش ( )RRLBبرابر با  1570و در روش ( )RRCGبرابر با  1591بود.
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نتایج حاصل از مدلسازی وارون متمرکز دادههای مصنوعی مغناطیس نشان میدهد که روش
پیشنهادی منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس ( )RRLBاز روش سنتی منظم-
سازی دوباره وزن دار شده گرادیان مزدوج ( )RRCGسریعتر به جواب میرسد در حالی که نتایج حاصل
از دو روش تقریباً مشابه است.
 -4-4مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل در فضای داده با قید پراکندگی
همان گونه که در فصل سوم پیشنهاد گردید از روش دو قطری سازی لنکزوس برای حل معادله
( )28-3و در نتیجه بهبود مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی دادههای حاصل از مدلهای
مصنوعی استفاده میشود (شکل  )3-3و نتایج حاصل با نتایج روش مدلسازی وارون در فضای داده با
قید پراکندگی با روش گرادیان مزدوج مقایسه میشود .هرچند که روش دو قطری سازی لنکزوس پیش
شرط گذاری شده از روش دو قطری سازی لنکزوس سریعتر است چون در الگوریتم مدلسازی وارون
در فضای داده با قید پراکندگی ماتریس  Aدر رابطه ( )28-3در هر مرحله تکرار تغییر می کند در هر
مرحله تکرار باید پیش شرط گذاری مجدداً انجام شود که این کار خود باعث افزایش حجم محاسبات
میشود .بنابراین مشابه روش مدلسازی وارون متمرکز استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس پیش
شرط گذاری شده در الگوریتم مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی پیشنهاد نمیشود.
 -1-4-4مدلسازی وارون دو بعدی دادههای گرانی در فضای داده با قید پراکندگی
برای بررسی روش پیشنهادی در مدلسازی وارون دو بعدی دادههای گرانی در فضای داده با قید
پراکندگی از دادههای مدل مصنوعی استفاده میشود که در شکل ( )1-4نمایش داده شده است .نتایج
مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی به دست آمده با استفاده از روشهای گرادیان مزدوج
و دو قطری سازی لنکزوس در شکل ( )22-4نمایش داده شده است .مقدار پارامتر (  ) با استفاده از
روش آزمون و خطا برابر با  0/002در نظر گرفته شده است .جوابهای به دست آمده با استفاده از هر
دو روش تقریباً مشابه است و با توجه به مدل مصنوعی قابل قبول میباشد.
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زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی با استفاده از روش دو قطری
سازی لنکزوس  26ثانیه است و زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی
با استفاده از روش سنتی گرادیان مزدوج  34ثانیه است .مقدار عدم برازش در حالت اول برابر با  100و
در حالت دوم برابر با  96بود.

شکل ( :)22-4مدل دو بعدی گرانی حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی با استفاده از روش
گرادیان مزدوج (الف) و روش دو قطری سازی لنکزوس (ب).
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 -2-4-4مدلسازی وارون سه بعدی دادههای گرانی در فضای داده با قید پراکندگی
در ادامه مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی با استفاده از روشهای گرادیان مزدوج و
دو قطری سازی لنکزوس بر روی دادههای حاصل مدل مصنوعی سه بعدی (شکل  )4-4اعمال گردید
که نتایج در شکل ( )23-4نشان داده شده است.

شکل ( :)23-4نتایج حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی دادههای گرانی حاصل از مدل مصنوعی
سه بعدی با استفاده از روش گرادیان مزدوج (الف و ب) و روش دو قطری سازی لنکزوس (ج و د).

نتایج نشان داد که مدلهای به دست آمده از هر دو روش تقریباً مشابه یکدیگر میباشد در حالی که
زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی با استفاده از روش دو قطری
سازی لنکزوس  127ثانیه است و زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون متمرکز با استفاده از روش
سنتی گرادیان مزدوج  149ثانیه است .مقدار عدم برازش در روش اول  1557و در روش دوم 1700
محاسبه گردید .با توجه به نتایج حاصل از مدلسازی وارون متمرکز دادههای مصنوعی گرانی به نظر
میرسد که روش پیشنهادی از روش سنتی سریعتر به جواب میرسد در حالی که نتایج حاصل از دو
روش تقریباً مشابه است.
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 -3-4-4مدلسازی وارون دو بعدی دادههای مغناطیس در فضای داده با قید پراکندگی
مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی با استفاده از الگوریتمهای گرادیان مزدوج و دو
قطری سازی لنکزوس بر روی دادههای حاصل مدل مصنوعی دو بعدی مغناطیس (شکل  )4-7اعمال
گردید که نتایج در شکل ( )24-4نشان داده شده است.
نتایج نشان داد که مدلهای به دست آمده از هر دو روش تقریباً مشابه یکدیگر میباشد در حالی که
زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی با استفاده از روش دو قطری
سازی لنکزوس  32ثانیه است و زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی
با استفاده از روش سنتی گرادیان مزدوج  38ثانیه است .مقدار عدم برازش در روش اول برابر با  88و
در روش دوم برابر با  91بود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که انجام مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی دادههای
مغناطیس حاصل از مدل مصنوعی دو بعدی با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس سریعتر از
مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی این دادهها با استفاده از روش گرادیان مزدوج میباشد.
 -4-4-4مدلسازی وارون سه بعدی دادههای مغناطیس در فضای داده با قید پراکندگی
سرانجام مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی با استفاده از روشهای گرادیان مزدوج و
دو قطری سازی لنکزوس بر روی دادههای حاصل مدل مصنوعی سه بعدی (شکل  )4-10اعمال گردید.
نتایج نشان داد که زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی با استفاده
از روش دو قطری سازی لنکزوس  107ثانیه است و زمان الزم برای انجام مدلسازی وارون در فضای
داده با قید پراکندگی با استفاده از روش گرادیان مزدوج  120ثانیه است .مقدار عدم برازش در هر دو
روش  1420محاسبه گردید .با توجه به نتایج حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی
دادههای مصنوعی مغناطیس به نظر میرسد که روش پیشنهادی دو قطری سازی لنکزوس از روش
سنتی گرادیان مزدوج سریعتر به جواب میرسد در حالی که نتایج حاصل از دو روش تقریباً مشابه است.
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شکل ( :)24-4مدل دو بعدی مغناطیسی حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی با استفاده از روش
گرادیان مزدوج (الف) و روش دو قطری سازی لنکزوس (ب).

نتایج حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی بر روی دادههای حاصل مدل
مصنوعی سه بعدی در شکل ( )25-4نشان داده شده است.
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شکل ( :)25-4نتایج حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی دادههای مغناطیس حاصل از مدل
مصنوعی سه بعدی (شکل  )10-4با استفاده از روش گرادیان مزدوج (الف و ب) و روش دو قطری سازی لنکزوس (ج و
د).

 -5-4جمع بندی
در این فصل ابتدا مدلسازی وارون هموار بر روی دادههای حاصل از مدلهای مصنوعی با استفاده
از روشهای مرحلهای گرادیان مزدوج ،دو قطری سازی لنکزوس و دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط
گذاری شده اعمال گردید .نتایج نشان داد که روش دو قطری سازی لنکزوس پیششرطگذاریشده از
روش دو قطری سازی لنکزوس زمان کمتری برای انجام مدلسازی وارون هموار نیاز دارد در حالی که
دقت هر دو روش تقریباً برابر است و مدلهای به دست آمده از هر دو روش مشابه هستند .همچنین هر
دو روش دو قطری سازی لنکزوس و دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده از روش گرادیان
مزدوج سریعتر هستند .از طرف دیگر نتایج نشان داد که روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط
گذاری شده به حجم حافظه کمتری برای انجام مدلسازی وارون دارد چون با انجام پیش شرط گذاری
از تعداد ستونهای ماتریس حساسیت کاسته شده و ماتریس حساسیت کوچکتری ایجاد میشود .اما در
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صورتی که ماتریس حساسیت متغیر باشد و در هر مرحله تکرار تغییر نماید استفاده از روش دو قطری
سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده مناسب نیست چون در هر مرحله با تغییر ماتریس حساسیت
باید پیش شرط گذاری مجدداً انجام شود.
سپس روشهای اصل اختالف  ،منحنی  ، Lاعتبار سنجی متقاطع تعمیم یافته  ،تخمینگر نااریب
ریسک احتمالی و روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده به منظور انتخاب پارامتر منظمسازی در فرایند
حل مسئله وارون هموار دادههای میدان پتانسیل به کار گرفته شد .نتایج نشان داد که روش نمودار
تناوب تجمعی نرمال شده روشی سریع در انتخاب پارامتر منظمسازی بوده که در آن بر خالف روشهای
اصل اختالف و تخمینگر نااریب ریسک احتمالی نیازی به داشتن تخمین اولیه از نوفه موجود در دادهها
نمیباشد .بنابراین الگوریتم بهبود یافته برای مدلسازی هموار دادههای میدان پتانسیل ارائه گردید که
در آن از روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده برای انتخاب پارامتر منظمسازی استفاده شده و از روش
مرحلهای دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده در این الگوریتم برای حل سیستم معادالت
ایجاد شده استفاده میشود .به کار گیری این الگوریتم بهبود یافته برای حل مسئله وارون هموار دادههای
حاصل از مدلهای مصنوعی کارایی الگوریتم بهبود یافته را اثبات نمود.
در ادامه با به کار گیری روش دو قطری سازی لنکزوس ،الگوریتمهای مدلسازی وارون متمرکز و
مدلسازی در فضای داده با قید پراکندگی بهبود یافت .نتایج حاصل از مدلسازی وارون دادههای میدان
پتانسیل با استفاده از الگوریتمهای فوق کارایی این الگوریتمهای بهبود یافته را تایید نمود .همچنین
نتایج نشان داد که روش مدلسازی وارون متمرکز و روش مدلسازی وارون در فضای داده با قید
پراکندگی مرز بین تودههای زیر سطحی را بهتر و تیزتر نشان میدهند در حالی که به زمان بیشتری
برای انجام مدلسازی نیاز دارند .با مقایسه نتایج به دست آمده از روشهای مدلسازی وارون متمرکز و
مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی میتوان گفت که مدلسازی وارون متمرکز مرز بین
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تودههای زیرسطحی را با وضوح بهتری نشان میدهد .در فصل بعد از الگوریتمهای بهبود یافته ارائه شده
در مدلسازی وارون دادههای صحرایی 1استفاده میشود.

Field data
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وارونسازی دادهاهی صحرایی جهت ارزیابی الگوریتماهی بهبود یافته
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 -1-5مقدمه
توانایی الگوریتمهای بهبود یافته ارائه شده در فصل قبلی با استفاده از دادههای حاصل از مدلهای
مصنوعی اثبات گردید .در این فصل قابلیتهای این الگوریتمها برای مدلسازی وارون دادههای صحرایی
بیشتر مورد بررسی قرار میگیرند و نتایج حاصل با اطالعات زمینشناسی موجود مقایسه شده و
اعتبارسنجی انجام میشود .بدین منظور از دادههای گرانی معادن موبرون 1کشورکانادا و سن نیکالس

2

کشور مکزیک استفاده میشود .همچنین از دادههای مغناطیس کانسارهای اجت آباد سمنان و ا ...آباد
یزد نیز استفاده میشود.
 -2-5مدلسازی وارون دادههای گرانی معدن سولفید تودهای 3موبرون
توده سولفیدی موبرون در نزدیکی شهر نوراندا 4در ایالت کبک 5کانادا واقع شده است .سنگ
میزبان این توده معدنی سنگهای آتشفشانی پرکامبرین میانی است .کانیسازی درون هاله سولفیدی
متشکل از کانی پیریت به صورت تودهای و پراکنده به همراه مواد معدنی سولفیدی فلزات پایه با مقادیری
کمی طال و نقره میباشد .در این ناحیه اندازهگیری مقدار گرانی روی نقاط ایستگاهی به فاصله  30متری
بر روی پروفیلهایی به فواصل  60متری انجام شده است .با اخذ دادهها ،نقشه بیهنجاری گرانی محدوده
با فاصله شبکهبندی  20 × 20متر تنظیم و این دادهها برای مدلسازی وارون مورد استفاده قرار گرفت.
دامنه تغییرات مقدار گرانی در نقشه ارائه شده در شکل ( -1-5الف) از  0/2تا  1/7میلی گال میباشد.
مطابق این شکل ،گسترش بیهنجاری گرانی بر روی نقشه نشانگر ساختار  2/5بعدی آن است ،بنابراین
در تفسیر میتوان آن را به صورت دو یا سه بعدی بررسی نمود [.]Roy et al, 1999
نتایج حاصل از مغزههای حفاری نشان می دهد که ماده معدنی با چگالی متوسط حدود  4/6گرم بر
سانتیمترمکعب درون سنگهای آتشفشانی با چگالی  2/7گرم بر سانتیمتر مکعب قرار گرفته است .نتایج

1

Mobrun
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3
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2
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بررسیهای ژئوفیزیکی قبلی و دادههای حفاری همدیگر را به خوبی تأیید میکند و بر این اساس شیب،
عمق ،گسترش ماده معدنی و ضخامت روباره تخمین زده شده است .ضخامت متوسط ماده معدنی تقریباً
دو برابر عمق روباره میباشد که عمق روباره حدود  20متر است .به طور کلی میتوان گفت که گسترش
طولی توده معدنی در حدود  300متر ،عرض آن  30متر و بیشترین گسترش عمقی آن کمتر از 150
متر میباشد [ .]Grant and West, 1965این توده معدنی به وسیله پژوهشگران زیادی مورد بررسی قرار
گرفته است [Seigel, 1957; Grant and West, 1965; Roy et al, 1999; Abdelrahman and Abo-

.]Ezz, 2008; Aghajani et al., 2009; Ialogano et al., 2014
برای مدلسازی وارون دو بعدی ابتدا دادههای حاصل از پروفیل ' A-Aبا فواصل  5متری از نقشه
بیهنجاری گرانی تهیه شد سپس زیر سطح زمین با سلولهایی به ابعاد  5متر تقسیم بندی گردید.
تعداد پارامترهای مدل  132 × 40 = 5280عدد است .نتایج حاصل از مدلسازی وارون دوبعدی دادههای
گرانی معدن موبرون بر روی پروفیل ' A-Aبا استفاده از روشهای مختلف در شکل (-5ا -ب تا د) نشان
داده شده است .عمق باالیی توده کانی سازی در تمام روشها  15تا  20متر به دست آمده است که با
توجه به عمق واقعی جواب مناسبی است .در تمام مدلها کشیدگی ماده معدنی در عمق بیش از گسترش
عرضی ماده معدنی است .ضخامت ماده معدنی در مدل حاصل از روش مدلسازی متمرکز دو بعدی
حدود  40متر است ولی در مدلهای حاصل از روشهای مدلسازی وارون هموار و فضای داده با قید
پراکندگی ضخامت ماده معدنی بیشتر محاسبه شده است .عمق زیرین ماده معدنی در این پروفیل برای
تمام روشها کمتر از  150متر به دست آمده است .نتایج به دست آمده از مدلها انطباق مناسبی با
دادههای حاصل از حفاری دارد.
به منظور مدلسازی وارون سه بعدی دادههای گرانی معدن موبرون ابتدا زیر سطح زمین به سلول-
هایی با ابعاد  20 × 20 × 20متر تقسیم میشود .تعداد سلولها و یا همان پارامتر های مدل زیر سطحی
برابر با  38 × 33 × 13 = 16302است .همان گونه که قبالً نیز بیان شد فواصل بین دادهها در شبکه
دادهها  20 × 20متر است که تعداد دادهها  1254عدد است.
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شکل ( :)1-5نقشه بیهنجاری گرانی معدن موبرون (الف) .مدل دو بعدی حاصل از مدلسازی وارون دادههای
پروفیل  A'-Aبا استفاده از روش مدلسازی وارون هموار (ب) ،روش مدلسازی وارون متمرکز (ج) و مدلسازی وارون
در فضای داده با قید پراکندگی (د).

مدلسازی وارون سه بعدی با استفاده از الگوریتمهای بهبود یافته مدلسازی وارون هموار ،مدلسازی
وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی بر روی دادههای گرانی انجام شد.
مقاطع افقی در مدلهای به دست آمده در عمق  45متری در زیر سطح زمین در شکل ( )2-5نشان
داده شده است .مرز واقعی ماده معدنی که با استفاده از حفاریهای انجام شده برای عمق  45متری به
دست آمده نیز بر روی مقاطع حاصل از مدلهای مختلف رسم شده است .مدلهای حاصل از هر سه
روش مدلسازی وارون انطباق خوبی با مرز واقعی ماده معدنی در عمق  45متری دارد .مطابق انتظار
مرز ماده معدنی در مدل به دست آمده از روش مدلسازی هموار تیز و واضح نیست و تغییرات مقدار
پارامترهای مدل از مرکز مدل به بیرون تدریجی است ولی در مدلهای به دست آمده از روشهای
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مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی مرز بین مدل و سنگ در
بر گیرنده واضح و تیز است.

شکل ( :)2-5مقاطع افقی حاصل از وارونسازی هموار سه بعدی در عمق  45متری (الف) ،مدلسازی وارون متمرکز
(ب) و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی (ج) در معدن موبرون کانادا .مرز واقعی ماده معدنی در این
عمق با خط سیاه رنگ بر روی شکلها نشان داده شده است.

نتایج نشان میدهد که گسترش افقی ماده معدنی با استفاده از روش مدلسازی وارون متمرکز بهتر
مشخص شده است .برای بررسی گسترش قائم ماده معدنی مقاطع قائم حاصل از مدلهای سه بعدی در
راستای پروفیلهای ' A-Aو ' B-Bدر شکل ( )3-5نمایش داده شده است .با توجه به این شکل گسترش
عرضی ماده معدنی در راستای پروفیل ' A-Aکمتر از گسترش عرضی ماده معدنی در راستای پروفیل
' B-Bاست .گسترش عمقی ماده معدنی در مقاطع به دست آمده از عمق  20تا  120متری است .نتایج
حاصل از مدلسازی وارون سه بعدی انطباق خوبی با نتایج حاصل از مدلسازی وارون دو بعدی دارد.
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نتایج به دست آمده از مدلسازی وارون سه بعدی در اینجا شباهت زیادی با نتایج به دست آمده از
وارونسازی نامتغیر 1این دادهها توسط ایلوگانو 2و همکاران ( )2014دارد.

شکل ( :)3-5مقاطع قائم ' A-Aو ' B-Bحاصل از مدلسازی سه بعدی دادههای گرانی معدن موبرون .ردیف اول
مقاطع حاصل از مدلسازی وارون هموار را نشان میدهد (الف وب) .ردیف دوم مقاطع حاصل از مدلسازی وارون
متمرکز را نشان میدهد (ج و د) و ردیف آخر مقاطع حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی را
نشان میدهد (ه و و).

Invariant inversion
Ilogano

126

1
2

فصل پنجم :وارونسازی دادههای صحرایی جهت ارزیابی الگوریتمهای بهبود یافته

مدت زمان ،حجم حافظه رایانهای الزم و مقدار عدم برازش هر یک از روشهای مدلسازی وارون
دادههای گرانی معدن موبرون در جدول ( )1-5نمایش داده شده است.
جدول ( :)1-5مدت زمان ،حجم حافظه رایانهای الزم و مقدار عدم برازش هر یک از روشهای مدلسازی وارون داده-
های گرانی معدن موبرون.

دو بعدی

سه
بعدی

مدلسازی وارون
هموار

مدلسازی وارون متمرکز

مدلسازی وارون در فضای
داده با قید پراکندگی

حجم حافظه ()Mb

0/89

5/36

5/36

زمان ()S

2

5/77

8/36

عدم برازش

132

131

131

حجم حافظه ()Mb

25/99

155/97

155/97

زمان ()S

5/4

56/54

33/84

عدم برازش

1253

1250

1251

نتایج نشان میدهد که روش بهبود یافته برای مدلسازی وارون هموار کمترین مقدار حجم حافظه
رایانهای را نیاز دارد و از سایر روشها سریعتر است.
 -3-5مدلسازی وارون دادههای گرانی کانسار سولفید تودهای سن نیکالس
کانسار سولفید تودهای سن نیکالس که دارای عیار اقتصادی مس و روی به همراه طال و نقره است
در درون سنگ میزبان ولکانیکی قرار گرفته است .این کانسار در استان زاکاتکاس 1مکزیک قرار دارد.
ذخیره این کانسار  72میلیون تن تخمین زده شده که عیار مس در آن  1/4درصد و عیار روی 2/27
درصد میباشد .این کانسار در درون سنگهای آذرین بازیک و فلسیک با عمر ژوراسیک باالیی تا کرتاسه
پایینی و در سازند چیلیتوس 2قرار گرفته است .این ذخیره در امتداد گسلی که شیب آن به سمت جنوب
غرب است قرار گرفته که این گسل احتماالً به عنوان تغذیه کننده 3کانسار عمل نموده است .کانیسازی
در عمق و در امتداد گسل به صورت قسمت نواری شکلی ادامه دارد .این ذخیره با مجموعه ضخیمی از
سنگهای ریولیتی پوشیده شده است .در نهایت کل مجموعه با برشهای ترشیری با ضخامت  50تا

1

Zacatecas
Chilitos
3
Feeder
2
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 150متر پوشیده شده است .بیشترین اختالف چگالی بین سنگها در این منطقه  1/2گرم بر سانتیمتر
مکعب است [ .]Phillips, 2001شکل ( )4-5نمایی از مقطع قائم این کانسار را نشان میدهد.

شکل ( :)4-5نمایی از مقطع قائم شمالی – جنوبی کانسار سن نیکالس در امتداد شرقی  -1700متری [ Phillips,
.]2001
دادههای گرانی در محدوده این کانسار در سال  1998توسط یک شرکت مکزیکی ( Quantec

 )Geofisica de Mexico and Geociencias Consultoresتهیه شده است و نقشه بیهنجاری باقیمانده
گرانی از محدوده تهیه شده است (شکل  -5-5الف) [ .]Phillips, 2001این دادهها از سایت دانشگاه
بریتیش کلمبیا )UBC( 1دریافت گردید.
فواصل برداشت دادهها بر روی کانسار تقریباً  50 × 50متر است که تعداد کل دادهها  190عدد
است .به منظور مدلسازی وارون دو بعدی ،دادهها ابتدا با روش حداقل انحنا 2شبکه بندی شده و سپس
دادهها در راستای پروفیل (' )A-Aاستخراج شدند .فاصله نمونه برداری برابر با  10متر بود .برای مدل-
سازی زیر سطح زمین با سلولهایی به ابعاد  10 × 10متر شبکه بندی گردید که تعداد پارامترهای مدل
 175 × 100 = 17500بود .در ادامه مدلسازی وارون دو بعدی با استفاده از روشهای مدلسازی وارون

University of British Colombia (UBC).
Minimum Curvature
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هموار ،مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی بر روی دادهها انجام
گرفت که نتایج در شکل ( -5-5ب تا د) نشان داده شده است.

شکل ( :)5-5نقشه بیهنجاری گرانی کانسار سن نیکالس به همراه موقعیت دادهها (الف) .مدل دو بعدی حاصل از
مدلسازی وارون دادههای پروفیل  A'-Aبا استفاده از روش مدلسازی وارون هموار (ب) ،روش مدلسازی وارون
متمرکز (ج) و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی (د) .محدوده توده سولفیدی با توجه به اطالعات
حفاری با خط مشکی بر روی مقاطع نشان داده شده است.

نتایج نشان میدهد که با توجه به موقعیت کانسار که از طریق دادههای حفاری به دست آمده ،نتایج
قابل قبول میباشد .تغییرات پارامترهای مدل در روش مدلسازی وارون هموار تدریجی بوده و مرز ماده
معدنی و سنگ میزبان به خوبی مشخص نیست در حالی که در روشهای دیگر مرز ماده معدنی سولفیدی
بهتر تعیین شده است.
به منظور مدلسازی وارون سه بعدی دادههای گرانی کانسار سن نیکالس ،ابتدا زیر سطح زمین به
سلولهایی با ابعاد  50 × 50 × 50متر تقسیم شد و در نتیجه تعداد سلولها و یا همان پارامتر های
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مدل زیر سطحی برابر با  43 × 36 × 20 = 30960است .مدلسازی وارون سه بعدی با استفاده از
الگوریتمهای بهبود یافته مدلسازی وارون هموار ،مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای
داده با قید پراکندگی بر روی دادههای گرانی کانسار سن نیکالس انجام شد .مقاطع افقی در مدلهای
به دست آمده در عمق  300متری در زیر سطح زمین در شکل ( )6-5نشان داده شده است .توده
مرکزی با اختالف چگالی زیاد در این مقاطع مربوط به توده سولفیدی بوده و تودههای بیهنجار نمایش
داده شده با اختالف چگالی کم در شمال شرق و جنوب غرب منطقه مربوط به تودههای نفوذی بازیک
در این منطقه است [.]Phillips, 2001

شکل ( :)6-5مقاطع افقی حاصل از مدلسازی وارون هموار سه بعدی در عمق  300متری (الف) ،مدلسازی وارون
متمرکز (ب) و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی (ج) در کانسار سن نیکالس مکزیک.

برای بررسی گسترش قائم ماده معدنی مقاطع قائم حاصل از مدلهای سه بعدی در راستای پروفیل-
های ' A-Aو ' B-Bبه همراه مرز واقعی توده معدنی در شکل ( )7-5نمایش داده شده است.
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شکل ( :)7-5مقاطع قائم ' A-Aو ' B-Bحاصل از مدلسازی سه بعدی دادههای گرانی کانسار سن نیکالس .ردیف
اول مقاطع حاصل از مدلسازی وارون هموار را نشان میدهد (الف وب) .ردیف دوم مقاطع حاصل از مدلسازی وارون
متمرکز را نشان میدهد (ج و د) و ردیف آخر مقاطع حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی را
نشان میدهد (ه و و) .محدوده توده سولفیدی با خط مشکی در مقاطع نشان داده شده است .خط چین نشان دهنده
گسل احتمالی است.

نتایج حاصل از مدلسازی وارون سه بعدی در مقطع ' A-Aانطباق خوبی با نتایج حاصل از مدلسازی
وارون دو بعدی دارد هر چند که مرزهای ماده معدنی در مقاطع حاصل از مدل سه بعدی بهتر تعیین
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شده است .همچنین نتایج حاصل از مدلسازی وارون انطباق خوبی با نتایج حفاری دارد و عمق باالیی
و زیرین ماده معدنی به خوبی تعیین شده است .خط چین نمایش داده شده در شکلهای ( -7-5ج) و
( -7-5ه) احتماالً نشان دهنده گسلی است که به عنوان تغذیه کننده عمل نموده است .این گسل در
مدل حاصل از مدلسازی وارون هموار دیده نمیشود (شکل  -5-7الف) .از طرف دیگر با توجه به نتایج
میتوان گفت که جواب حاصل از روشهای مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده
با قید پراکندگی مرزهای کانسار را به خوبی مشخص نموده اند .کمترین مقدار چگالی سنگها در این
منطقه مربوط به برشهای ترشیری است که مقدار آن برابر با  2/3گرم بر سانتیمتر مکعب است و
بیشترین مقدار چگالی در این منطقه مربوط به توده سولفیدی است که مقدار آن برابر با  3/5گرم بر
سانتیمتر مکعب است یعنی بیشترین اختالف چگالی در سنگهای این منطقه برابر با  1/2گرم بر
سانتیمتر مکعب میباشد [ .]Phillips, 2001بنابراین در روشهای وارونسازی متمرکز و فضای داده با
قید پراکندگی کران پایین پارامترهای فیزیکی مدل  -0/2گرم بر سانتیمتر مکعب و کران باال  1گرم بر
سانتیمتر مکعب در نظر گرفته شد.
برای مقایسه بهتر روشهای مدلسازی وارون از نظر زمان و حجم حافظه رایانهای مورد نیاز ،مدت
زمان ،حجم حافظه رایانهای الزم و مقدار عدم برازش هر یک از روشهای مدلسازی وارون دادههای
گرانی کانسار سن نیکالس در جدول ( )2-5نمایش داده شده است .نتایج نشان میدهد که روش بهبود
یافته برای مدلسازی وارون هموار کمترین مقدار حجم حافظه رایانهای را نیاز دارد و از سایر روشها
سریعتر است .مدت زمان الزم برای وارونسازی متمرکز دو بعدی از مدت زمان الزم برای مدلسازی
وارون در فضای داده با قید پراکندگی کمتر بوده ولی در مدلسازی وارون سه بعدی این مسئله بالعکس
است .احتماالً این حالت به خاطر کم بودن تعداد پارامترهای مدل در مسئله وارون دو بعدی ایجاد
میشود.
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جدول ( :)2-5مدت زمان ،حجم حافظه رایانهای الزم و مقدار عدم برازش هر یک از روشهای مدلسازی وارون داده-
های گرانی کانسار سن نیکالس.

دو بعدی

سه
بعدی

مدلسازی وارون
هموار

مدلسازی وارون متمرکز

مدلسازی وارون در فضای
داده با قید پراکندگی

حجم حافظه ()Mb

0/57

3/42

3/42

زمان ()S

2/1

11/15

11/78

عدم برازش

171

173

172

حجم حافظه ()Mb

7/48

44/88

44/88

زمان ()S

3/09

25/79

15/66

عدم برازش

190

190

188

 -4-5مدلسازی وارون دادههای مغناطیس کانسار آهن ا ...آباد یزد
کانسار سنگ آهن اهللآباد یزد در ورقه  1:100000ساغند و در  20کیلومتری روستای اهللآباد و در
حاشیه کوه گلمنده قرار دارد .راه دسترسی به این کانسار از طریق جاده آسفالته ساغند -رباط پشت
بادام میباشد که پس از طی مسافتی در حدود  10کیلومتر به سمت شمال شرقی منحرف شده و از
طریق جاده خاکی درجه  3به طول تقریبی  15کیلومتربه محل کانسار میرسد .این کانسار در شرق
گسل پشت بادام و در سنگهای دگرگونه کمپلکس بنه شورو به سن پرکامبرین جای گرفته است.
مطالعات زمین شناسی نشان داده است که تیپ کانسار از نوع اسکارن منیزیم دار بوده و در اثر نفوذ
تودههای آذرین در مجاورت سنگهای آهکی تشکیل شده است .کانی اصلی تشکیل دهنده کانسار
مگنتیت است .در حاشیه رخنمونهای آهندار و در داخل سنگهای گنیسی ،سنگهای سبز تا سبز
تیره متمایل به سیاه رخنمون دارد که با توجه به وجود کانیهای درشت گرونا ،اپیدوت ،پیروکسن و
آمفیبول بیانگر پدیده اسکارن در این کانسار میباشد پدیده مزبور سبب کانیسازی آهن در سطح منطقه
شده است .الیههای آهکی که در اثر این پدیده در آنها سنگ آهن تشکیل گردیده بهصورت رخنمونهای
کوچک دیده میشود و احتماالً در عمق کانسار نیز گسترش قابل توجهی دارند [امامی.]1392 ،
دادههای مغناطیس منطقه بر روی  26پروفیل اصلی که فاصله آنها از یکدیگر  30متر است برداشت
شده است .فاصله برداشت دادهها بر روی هر پروفیل  10متر است [امامی .]1392 ،پس از حذف اثر
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ناشی از میدان مغناطیس زمین ،نقشه شدت میدان کل مغناطیسی منطقه تهیه گردید (شکل -8-5
الف) .به منظور مدلسازی وارون دو بعدی دادههای پروفیل (' )A-Aتهیه شد که تعداد آنها  108عدد
بود سپس زیر سطح زمین به سلولهایی به ابعاد  5 × 5متر تقسیم شد .تعداد سلولهای زیر سطحی
برابر با  119 × 40 = 4760عدد شد .مقدار زاویه میل مغناطیسی منطقه ◦ ، 50مقدار زاویه انحراف آن
برابر با ◦ 3/5و مقدار میدان مغناطیسی کل زمین در این منطقه  46900نانو تسال میباشد .در نهایت
مدلسازی وارون با استفاده از روشهای مدلسازی وارون هموار ،مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی
وارون در فضای داده با قید پراکندگی بر روی دادهها انجام گرفت که نتایج در شکل ( -8-5ب تا د)
نشان داده شده است.

شکل ( :)8-5نقشه بیهنجاری مغناطیس کانسار آهن ا ...آباد یزد به همراه موقعیت گمانهها (الف) .مدل حاصل از
مدلسازی وارون دو بعدی دادههای پروفیل  A'-Aبا استفاده از روش مدلسازی وارون هموار (ب) ،روش مدلسازی
وارون متمرکز (ج) و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی (د) .محدودهای که هر گمانه ماده معدنی را قطع
نموده است با خط مشکی بر روی مقاطع نشان داده شده است.
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به دلیل مشخص نبودن مقدار خودپذیری سنگها در این منطقه قید کران باال اعمال نشده است.
نتایج نشان میدهد که در مقطع ' A-Aشیب ماده معدنی به سمت جنوب میباشد .همچنین نتایج
نشان میدهد که در محل گمانه ( )BH3ماده معدنی وجود ندارد که نتایج حاصل از حفاری نیز این
نکته را تأیید میکند .با استفاده از مدلسازی وارون هموار دو بعدی عمق ماده معدنی بیشتر تعیین شده
است ولی با استفاده از روشهای مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده با قید
پراکندگی عمق باالیی و زیرین ماده معدنی بهتر تعیین شده است .نتایج حاصل از مدلسازی وارون
انطباق خوبی با نتایج حاصل از حفاری دارد.
به منظور مدلسازی وارون سه بعدی دادههای مغناطیس کانسار آهن ا ...آباد ،ابتدا زیر سطح زمین
به سلولهایی با ابعاد  30 × 30 × 10متر تقسیم میشود .تعداد سلولها و یا همان پارامتر های مدل
زیر سطحی برابر با  32 × 20 × 20 = 12800است و تعداد دادهها  693عدد است .مدلسازی وارون
سه بعدی با استفاده از الگوریتمهای بهبود یافته مدلسازی وارون هموار ،مدلسازی وارون متمرکز و
مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی بر روی دادهها انجام شد .مقاطع افقی حاصل از
مدلسازی سه بعدی مربوط به عمق  40متری در زیر سطح زمین در شکل ( )9-5نشان داده شده است.

شکل ( :)9-5مقاطع افقی در عمق  40متری حاصل از روشهای مدلسازی وارون هموار (الف) ،مدلسازی وارون
متمرکز (ب) و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی (ج) برای کانسار ا ...آباد یزد.
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برای بررسی گسترش قائم ماده معدنی مقاطع قائم حاصل از مدلهای سه بعدی در راستای پروفیل-
های ' A-Aو ' B-Bبه همراه محدوده ماده معدنی در گمانههای موجود در شکل ( )10-5نمایش داده
شده است .محدوده ماده معدنی در هر گمانه با خط مشکی نمایش داده شده است.

شکل ( :)10-5مقاطع قائم ' A-Aو ' B-Bحاصل از مدلسازی سه بعدی دادههای مغناطیس کانسار آهن ا ...آباد.
ردیف اول مقاطع حاصل از مدلسازی وارون هموار را نشان میدهد (الف وب) .ردیف دوم مقاطع حاصل از مدلسازی
وارون متمرکز را نشان میدهد (ج و د) و ردیف آخر مقاطع حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی
را نشان میدهد (ه و و) .محدوده ماده معدنی در هر گمانه با خط مشکی نمایش داده شده است.
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نتایج به دست آمده در مقطع ' A-Aتقریباً مشابه نتایج حاصل از مدلسازی وارون دو بعدی دادههای
مقطع ' A-Aاست ولی عمق زیرین به دست آمده از مدلسازی وارون دادههای سه بعدی بیشتر است.
علت اصلی این پدیده این است که عمق زیرین حاصل از مدلسازی وارون دادهها لزوماً مرز زیرین تودهها
از نظر زمینشناسی نیست ،بلکه عمقی است که دادهها برای اعماق بیشتر از آن نسبت به ماده مغناطیسی
حساس نیستند [ .]Ribeiro et al., 2013همچنین نتایج حاصل از مدلسازی وارون نشان میدهد که
گسترش ماده معدنی بیشتر درجهت شرقی -غربی است و ماده معدنی در جهت شمال –جنوب گسترش
کمتری دارد.
به منظور مقایسه روشهای مدلسازی وارون از نظر زمان و حجم حافظه رایانهای مورد نیاز ،مدت
زمان ،حجم حافظه رایانهای الزم و مقدار عدم برازش هر یک از روشهای مدلسازی وارون دادههای
مغناطیس کانسار آهن ا ...آباد یزد در جدول ( )3-5نمایش داده شده است.
جدول ( :)3-5مدت زمان ،حجم حافظه رایانهای الزم و مقدار عدم برازش هر یک از روشهای مدلسازی وارون داده-
های مغناطیس کانسار آهن ا ...آباد.

دو بعدی

سه
بعدی

مدلسازی وارون
هموار

مدلسازی وارون متمرکز

مدلسازی وارون در فضای
داده با قید پراکندگی

حجم حافظه ()Mb

0/63

3/81

3/81

زمان ()S

1

4/04

3/56

عدم برازش

105

104

107

حجم حافظه ()Mb

11/28

67/68

67/68

زمان ()S

4

41/06

32/27

عدم برازش

691

693

690

نتایج نشان میدهد که روش بهبود یافته برای مدلسازی وارون هموار کمترین مقدار حجم حافظه
رایانهای را نیاز دارد و از سایر روشها سریعتر است.
 -5-5مدلسازی وارون دادههای مغناطیس کانسار آهن اجت آباد
در منطقه جام که در شمال شرق شهر سمنان و جنوب جاده ترانزیتی تهران-مشهد واقع شده
تعدادی اندیس ،کانسار و معدن آهن وجود دارد .برخی از معادن این منطقه مثل معدن همیرد به علت
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ترکیب هماتیتی برای مصارف موردنیاز کارخانههای سیمان استفاده میشود .از جمله کانسارهای منطقه،
کانسار اجتآباد است که جهت اکتشاف و شناسایی بیشتر آن ،مطالعات مغناطیسسنجی در این محدوده
انجام شد [مرادزاده و همکاران.]1385 ،
بررسیها و مشاهدات صحرایی نشان میدهد که در این منطقه و به ویژه بر روی این کانسار سابقه
معدنکاری قدیمی با بیش از  50سال وجود دارد .این آثار به صورت محدود در دو محل همراه با مقداری
دپوی معدنی از کانسنگ آهن استخراج شده و اقدامات اولیه برای ریلکشی جهت دسترسی به محل و
سکوی بارگیری دیده می شود .برای اولین بار در سال  1993بلیچ و براگین 1کانسارهای آهن منطقه
سمنان را با ژنز کانسارهای گرمابی معرفی نمودند ،ولی مطالعات زمینشناسی بعدی نشان میدهد که
این کانسارها مرتبط با فعالیت ماگمایی در محدوده زمانی الیگومیوسن است [قربانی.]1381،

کانسار آهن اجتآباد در  63کیلومترى شمال شرق شهر سمنان ،جنوب شرق روستاى اجتآباد و
بین عرض جغرافیایى " 53ْ 48 23تا " 53ْ 48 46شمالی و طول جغرافیایى " 35ْ 42 44تا "35ْ 43 1
شرقی و در بخش جنوبى جاده سمنان-دامغان واقع شده است .محدوده مورد مطالعه داخل نقشه زمین-
شناسى  1/100000جام بوده و محدودهاى به وسعت  36هکتار را شامل مىشود (شکل .)11-5
از منظر سنگشناسی محدوده کانىسازى شده درون ماسهسنگها و سنگهایآهکى دونین تشکیل
شده و در اطراف آن سنگهاى سازند کرج شامل توف و آندزیت و سایر سنگهاى آتشفشانى و رسوبى-
هاى وابسته به ائوسن رخنمون دارند .عالوه بر آن در بخشهاى غربى و جنوبى محدوده مورد بررسى،
واحدهای سنگی گنگلومرا و سنگ آهک کنگلومرایى سازند فجن به سن ائوسن زیرین دیده مىشوند .با
توجه به مطالعات صحرایى و پتروگرافى سنگها میتوان گفت که عمده کانیسازی آهن در این منطقه
از جنس هماتیت و مگنتیت بوده که احتماالً در اثر فعالیتهاى گرمابى ناشی از نفوذ سنگهاى آندزیت-
داسیت به داخل رسوبات آهکى و کنگلومرائى و همچنین سیلیسهاى ائوسن شکل گرفته باشد [مرادزاده
و همکاران.]1385 ،
. Belich and bragin
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شکل ( :)11-5نقشه زمینشناسی ساده شده از منطقه اجت آباد.

پدیده جالب توجه کانیسازی در این منطقه وجود گرهکهای جدا یا متصل به هم کانسنگ آهن در
زون خرد شده هماتیت میباشد که در قسمت جنوبی منطقه مورد مطالعه دیده میشود .بررسیها
نشان میدهد شکل این گرهکها کروی تا نیمهکروی در حد ماسه تا گرانول و از جنس هماتیت بوده
که به وسیله سیمان اسپاریتی به هم متصل شده و گرهکهای بزرگتر را به وجود آوردهاند [عابدی و
همکاران.]1387 ،
دادههای مورد استفاده در این تحقیق بر روی  23پروفیل شرقی -غربی و سه پروفیل شمالی-جنوبی
بر روی  1200نقطه ایستگاهی در یک شبکه با ابعاد تقریبی  20×15متر در شرایط آرام مغناطیسی با
استفاده از مگنتومتر پروتون برداشت شدند [مرادزاده و همکاران .]1385 ،پس از تصحیح تغییرات روزانه
روی دادههای مورد نظر اثر میدان مغناطیسی زمین ( )IGRFاز دادهها با لحاظ مقدار زاویه انحراف ◦3/6
و میل مغناطیسی ◦ 53محدوده حذف گردید (شکل -12-5الف).
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در این منطقه هشت بیهنجاری مثبت مغناطیسی دیده میشود [رضایی و همکاران ]1395 ،که
برای سهولت گفتار با عدد شماره گذاری شده است (شکل -12-5الف) .به منظور مدلسازی وارون دو
بعدی دادههای پروفیل (' )A-Aتهیه شد که تعداد آنها  127عدد بود سپس زیر سطح زمین به سلول-
هایی به ابعاد  5 × 5متر تقسیم شد .تعداد سلولهای زیر سطحی برابر با  119 × 30 = 3570عدد شد.

شکل ( :)12-5نقشه بیهنجاری باقیمانده مغناطیس کانسار آهن اجت آباد (الف) .مدل حاصل از مدلسازی وارون دو
بعدی دادههای پروفیل  A'-Aبا استفاده از روش مدلسازی وارون هموار (ب) ،روش مدلسازی وارون متمرکز (ج) و
مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی (د).

با توجه به نتایج به دست آمده تودهای عامل بیهنجاریهای ( )2و ( )4به ترتیب از چپ به راست
در مقاطع دیده میشود که توده عامل بیهنجاری مغناطیسی ( )4عمق بیشتری دارد که با نتایج به
دست آمده از اعمال روش گرادیان کل نرمال شده بر روی این دادهها [آقاجانی ]1388 ،انطباق دارد .با
توجه به نتایج مدلسازی وارون ،عمق باالیی توده عامل بیهنجاری ( 5 ،)2متر و عمق باالیی توده عامل
بیهنجاری ( 10 ،)4متر است .به منظور مدلسازی وارون سه بعدی دادههای مغناطیس کانسار آهن
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اجت آباد ،ابتدا زیر سطح زمین به سلولهایی با ابعاد  10 × 10 × 10متر تقسیم میشود .تعداد سلولها
و یا همان پارامتر های مدل زیر سطحی برابر با  60 × 51 × 15 = 45900است و تعداد دادهها 1400
عدد است .مدلسازی وارون سه بعدی با استفاده از الگوریتمهای بهبود یافته مدلسازی وارون هموار،
مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی بر روی دادهها انجام شد.
مقاطع افقی حاصل از مدلسازی وارون سه بعدی مربوط به عمق  20متری زیر سطح زمین در شکل
( )13-5نشان داده شده است.

شکل ( :)13-5مقاطع افقی در عمق  20متری از سطح زمین حاصل از روشهای مدلسازی وارون هموار (الف) ،مدل-
سازی وارون متمرکز (ب) و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی (ج).

موقعیت هر هشت توده عامل بیهنجاری مغناطیسی در مقاطع افقی در شکل ( )13-5قابل مشاهده
است .برای بررسی گسترش قائم ماده معدنی مقاطع قائم حاصل از مدلهای سه بعدی در راستای
پروفیلهای ' A-Aو ' B-Bدر شکل ( )14-5نمایش داده شده است .نتایج به دست آمده در مقطع A-

' Aتقریباً مشابه نتایج حاصل از مدلسازی وارون دو بعدی دادههای مقطع '( A-Aشکل  )12-5است.
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شکل ( :)14-5مقاطع قائم ' A-Aو ' B-Bحاصل از مدلسازی سه بعدی دادههای مغناطیس کانسار آهن ا ...آباد .ردیف
اول مقاطع حاصل از مدلسازی وارون هموار را نشان میدهد (الف وب) .ردیف دوم مقاطع حاصل از مدلسازی وارون
متمرکز را نشان میدهد (ج و د) و ردیف آخر مقاطع حاصل از مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی را
نشان میدهد (ه و و).

عمق باالیی به دست آمده برای تودههای عامل بیهنجاری  5تا  10متر است و تشکیل کانسار در
نزدیکـی سـطح زمـین میباشد ،این موضوع به شکل آثار معدنکاری قدیمی در نزدیکـی بیهنجاری
(( )5بـه صـورت تـونلی کوچک) و بیهنجاری (( )1ترانشهای بزرگ) قابل مشاهده میباشد .همچنین
نتایج نشان داد که گسترش عمقی ماده معدنی در این منطقه کمتر از  100متر است .اعمال روش
142

فصل پنجم :وارونسازی دادههای صحرایی جهت ارزیابی الگوریتمهای بهبود یافته

گرادیان کل نرمال شده دو بعدی و سه بعدی نیز بر روی دادههای مغناطیس این منطقه نشان داده
است که گسترش عمقی کانیسازی کمتر از  100متر است [آقاجانی.]1388 ،
به منظور مقایسه روشهای مدلسازی وارون از نظر زمان و حجم حافظه رایانهای مورد نیاز ،مدت
زمان ،حجم حافظه رایانهای الزم و مقدار عدم برازش هر یک از روشهای مدلسازی وارون دادههای
مغناطیس کانسار آهن اجت آباد در جدول ( )4-5نمایش داده شده است.
جدول ( :)4-5مدت زمان ،حجم حافظه رایانهای الزم و مقدار عدم برازش هر یک از روشهای مدلسازی وارون داده-
های مغناطیس کانسار آهن اجت آباد.

دو بعدی

سه
بعدی

مدلسازی وارون
هموار

مدلسازی وارون متمرکز

مدلسازی وارون در فضای
داده با قید پراکندگی

حجم حافظه ()Mb

0/57

3/46

3/46

زمان ()S

0/78

3/39

2/56

عدم برازش

122

125

120

حجم حافظه ()Mb

78/98

473/92

473/92

زمان ()S

16

100/36

82

عدم برازش

1390

1393

1400

نتایج نشان میدهد که روش بهبود یافته برای مدلسازی وارون هموار کمترین مقدار حجم حافظه
رایانهای را نیاز دارد و از سایر روشها سریعتر است.
 -6-5جمع بندی
در این فصل الگوریتمهای بهبود یافته مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل که در این رساله
ارائه شده بر روی دادههای صحرایی گرانی کانسارهای موبرون کانادا ،سن نیکالس مکزیک و همچنین
دادههای مغناطیس کانسارهای آهن ا ...آباد یزد و اجت آباد اعمال گردید .نشان داده شد الگوریتمهای
بهبود یافته کارایی خوبی برای وارونسازی دادههای میدان پتانسیل دارند .با توجه به نتایج به دست
آمده الگوریتم بهبود یافته مدلسازی وارون هموار کمترین میزان حافظه رایانهای را نیاز دارد و از سایر
روشهای مدلسازی وارون سریعتر است .ولی روش مدلسازی وارون متمرکز و روش مدلسازی وارون
در فضای داده با قید پراکندگی محدوده تودههای زیر سطحی را بهتر نشان میدهند .روش مدلسازی
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وارون متمرکز مرز ساختارهای زیر سطحی را با وضوح بهتری از روش مدلسازی وارون در فضای داده
با قید پراکندگی مشخص میکند.
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 -1-6جمعبندی و نتایج
وارون سازی دادههای میدان پتانسیل با استفاده از الگوریتمهای وارون سازی موجود نیاز به حجم
حافظه و زمان محاسبات زیادی دارد .از طرف دیگر روش انتخاب صحیح پارامتر منظم سازی نقش
مهمی در دقت و سرعت انجام وارونسازی دارد .با توجه به این مسائل الگوریتمهایی بهبود یافته برای
مدلسازی وارون خطی دادههای میدان پتانسیل در این رساله ارائه شد که زمان و حجم حافظه الزم در
مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل را کاهش میدهد .به طور کلی اهم اهداف عملیاتی شده
رساله حاضر به صورت زیر بیان میشود:


تهیه الگوریتمها و برنامههای محاسباتی الزم برای حل مسائل مستقیم و وارون دو و سه بعدی

دادههای میدان پتانسیل.


تعمیم روش دو قطری سازی لنکزوس برای مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل با

شرط تیخونوف مرتبه اول.


بهبود سرعت و کاهش حافظه رایانه الزم روش دو قطری سازی لنکزوس برای مدلسازی وارون

دادههای میدان پتانسیل.


تعیین روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده ( )NCPبه عنوان بهترین روش انتخاب پارامتر

منظمسازی در مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل و مقایسه نتایج به دست آمده با
نتایج حاصل از سایر روشهای انتخاب پارامتر منظمسازی.


ارائه الگوریتمهای بهبود یافته برای مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل به روشهای

مدلسازی وارون هموار ،مدلسازی وارون متمرکز و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی.


تهیه برنامههای رایانهای الزم بر اساس روشهای بیان شده در محیط برنامه نویسی متلب.



ارزیابی و اعتبارسنجی عملکرد الگوریتمهای بهبود یافته وارونسازی دو و سه بعدی دادههای

میدان پتانسیل با استفاده از مجموعه متنوعی از دادههای مصنوعی و میدانی و مقایسه نتایج حاصل
با دیگر دادههای موجود اکتشافی.
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براساس موارد مذکور اهم نتایج به دست آمده از این تحقیق را میتوان به صورت زیر عنوان نمود:


مدلسازی وارون هموار دادههای میدان پتانسیل با شرط تیخونوف مرتبه اول ،با استفاده از

روش دو قطری سازی لنکزوس سریعتر از مدلسازی وارون هموار با استفاده از روش رایج گرادیان مزدوج
است.


روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده از روش دو قطری سازی لنکزوس

معمولی حداقل  60درصد سریعتر است و حجم حافظه رایانه مورد نیاز به یک ششم کاهش میدهد.


روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده برای حالتی که ماتریس حساسیت در

هر مرحله تکرار ،تغییر کند مناسب نیست چون در هر مرحله تکرار پیش شرط گذاری باید دوباره انجام
شود.


در بین روشهای مختلف انتخاب پارامتر منظمسازی روشهای اصل اختالف و نمودار تناوب

تجمعی نرمال شده نسبت به سایر روشها سریعتر عمل میکنند ولی در روش اصل اختالف نیاز است
که مقدار نوفه موجود در دادهها معلوم باشد در حالی که در روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده
نیازی به مشخص بودن نوفه موجود در دادهها نیست.


در الگوریتم بهبود یافته مدلسازی وارون هموار دو و سه بعدی دادههای میدان پتانسیل از

روش دو قطری سازی لنکزوس پیش شرط گذاری شده به دلیل سرعت بیشتر و نیاز به حافظه کمتر به
عنوان روش مرحلهای حل مسئله وارون استفاده شد .برای انتخاب پارامتر منظمسازی نیز از روش نمودار
تناوب تجمعی نرمال شده استفاده شد .نتایج اعمال الگوریتم بر روی دادههای مدل مصنوعی و میدانی
بیانگر کارایی الگوریتم بهبود یافته است.


برای مدلسازی وارون دادههای میدان پتانسیل به روش مدلسازی متمرکز الگوریتم بهبود

یافته منظمسازی دوباره وزن دار شده دو قطری سازی لنکزوس ارائه شد .نتایج اعمال این الگوریتم بر
روی دادههای مصنوعی نشان داد که روش ارائه شده از روش رایج منظمسازی دوباره وزن دار شده
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گرادیان مزدوج حداقل  20درصد سریعتر است در حالی که نتایج حاصل از هر دو روش تقریباً یکسان
است.


به منظور بهبود سرعت انجام مدلسازی الگوریتم مدلسازی وارون در فضای داده با قید

پراکندگی با استفاده از روش دو قطری سازی لنکزوس بهبود یافت و همچنین جهت اعمال قید کران
پارامترهای مدل در این روش مدلسازی وارون از روش تبدیل لگاریتمی استفاده شد .نتایج حاصل از
اعمال این الگوریتم بر دادههای مصنوعی و میدانی نشان داد که الگوریتم بهبود یافته به خوبی عمل
میکند.


مجموعهای از دادههای مربوط به کانسارهای مختلف با استفاده از سه الگوریتم بهبود یافته

مدلسازی شد .مقایسه سایر دادههای اکتشافی با مدلهای به دست آمده نشان داد که الگوریتمهای
بهبود یافته مدلهای مناسبی را ارائه نموده است.


نتایج مدلسازی وارون دادههای میدانی نشان داد که نتایج حاصل از مدلسازی وارون متمرکز

و مدلسازی وارون در فضای داده با قید پراکندگی مرز ساختارهای زیر سطحی را با وضوح بهتری آشکار
مینمایند هرچند که در نتایج حاصل از وارونسازی متمرکز مرز ساختارهای زیر سطحی تیز تر است.


در بین روشهای مدلسازی وارون هموار ،متمرکز و روش فضای داده با قید پراکندگی با

الگوریتمهای پیشنهادی ،روش مدلسازی وارون هموار حداقل  60درصد سریعتر است.
 -2-6پیشنهادات
 در این تحقیق از روشهای پراکندهسازی ماتریس برای کاهش حجم حافظه رایانه مورد نیاز
استفاده نشده است .بنابراین پیشنهاد میشود از روشهای پراکنده سازی ماتریس حساسیت
مثل روش تبدیل موجک در کنار الگوریتمهای پیشنهادی استفاده شود.
 در این تحقیق از بردارهای پایه متعامد تبدیل کسینوسی برای پیش شرط گذاری روش دو
قطری سازی لنکزوس استفاده شد .پیشنهاد میشود از بردارهای پایه متعامد تبدیل موجک
نیز برای پیش شرط گذاری استفاده شود و نتایج با هم مقایسه گردد.
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 پیشنهاد میشود از روش دو قطری سازی لنکزوس و روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده
در مدلسازی وارون غیر خطی دادههای میدان پتانسیل نیز استفاده شود.
 پیشنهاد میشود کارایی روش نمودار تناوب تجمعی نرمال شده برای انتخاب پارامتر منظم-
سازی در مدلسازی وارون دادههای سایر روشهای ژئوفیزیکی سنجیده شود.
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Abstract
Gravity and magnetic methods which are called potential field methods in geophysics,
are important geophysical methods in mineral exploration. Inversion of potential field
data is the most important method in interpretation of the data. Most of inversion methods
in geophysics need large amount of computer memory and calculation time. Reducing
required time and memory in inversion of geophysical data especially potential field data
is an important topic for research. The aim of this study is to provide new algorithms for
smooth inversion, focusing inversion and inversion in data space with sparseness
constrain to improve speed of inversion. In order to achieve the above objectives, forward
solution and Lanczos Bidiagonalization codes prepared in MATLAB for smooth
inversion. Then, the preconditioned Lanczos Bidiagonalization (LB) method with
discrete cosine transform basis vector were presented to increase speed and decrease the
required memory of LB algorithm. It was also showed that Normalized Cumulative
Periodogram (NCP) method is a suitable and fast method for choosing regularization
parameter. In addition the LB method is used to improve speed of the focusing inversion
and inversion in data space with sparseness constrain of potential field data and finally
the improved inversion algorithms were developed. The improved algorithms were tested
on data obtained from 2D and 3D synthetic models and some sets of field data. The results
were then compared with other exploration data and the performance of the improved
algorithms were confirmed. The results showed that in smooth inversion the required
memory is decreased to one sixth and the required inversion time is decreased 60 percent
with using preconditioned Lanczos Bidiagonalization. The improved algorithms of
focusing inversion and inversion in data space with sparseness constrain are also at least
20 percent and 10 percent faster than common algorithms.
Key words: potential field methods, Inversion, Regularization parameter, Lanczos
Bidiagonalization, Improved inversion algorithms.
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