
 1038-1035صفحه  ،  1399  آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

با  حوزه فرکانس    کوپتری ی هل   س ی الکترومغناط   های داده   بعدی سه شبه   سازی معکوس 

 بعدی سازی سه منظم 
 

 4و  3مهرداد باستانی،  2یبهروز اسکوي  ،1حسینعلی قاری

 
 hghari@yazd.ac.ir، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، استاديار1

 boskooi@ut.ac.irدانشگاه تهران،  ك،ي ز یموسسه ژئوف ار، یدانش2
 mehrdad.bastani@sgu.seسوئد، اپساال، سوئد،   یشناس نیسازمان زم پژوهشگر،3

 mehrdad.bastani@geo.uu.seاپساال، سوئد،   دانشگاه ، استاد همبسته،دپارتمان علوم زمین 4
 

 چکیده 

 ارائه  ،اکام  روشمدل در    یپارامترها  يی فضا  راتییتغ  اعمال  با  یبعدسهشبه  سازیمعکوس  طرح،  ی حاضردر مقاله

  ك ي  ی تمام خطوط پرواز با معرف  یموجود بر رو  FHEM  هایداده  تم،يالگور  نيا  قياز طر  .(P-3D-OInv)  شده است

  یژهيومقاومت  رياز مقاد  یهموار  یبعدهس  یو مدل بلوک  شوندیم  سازیتابع هدف مشترک بطور همزمان معکوس

، بسته به P-3D-OInv  تميدر الگور.  برخوردار است  یبعدسه  كیاز قدرت تفک  يکهبطور  شود؛ یحاصل م  ،یکيالکتر

حاصل   نانیاطم  نيو ا  شوند یم  دهی ها وزندیق  ،خطوط پرواز  در عرضو    یجانب   ،قائم  هایهتپارامترها در ج  انسيوار

  واقعی  ارتفاع  ن،يعالوه بر ا  .کنندیم  رییتغ  حیمتفاوت، بطور صح  شناسینیزم  طيمدل در شرا  یکه پارامترها  شودیم

-P-3D  تميالگور  ، نهايتدر    . شودبازيابی می  "یافق  سازی مقید شده در جهتمعکوس"  كيبا استفاده از    نیزپرواز  

OInv    هموار   هایمدلارائه شده    تميدهد که الگورینشان م  جينتا.  شوندیم  یابيارز  پیچیده  یمصنوع   يك مدلتوسط

 . دهدیرا کاهش م ها داده زي اثرات نوگرداند و غیرواقعی کمتری را برمیاثرات  و پیوسته البته با

 

-سازی شبه، معکوسفرکانس  یحوزه  کوپتریی هل  سیالکترومغناط  هایداده  ،یکيالکتر  یژهويمقاومتهای کلیدی:  واژه 

 . بعدی اکامهس
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Abstract 

An efficient pseudo-3D Occam’s inversion scheme is presented here to stabilize the traditional 

1D inversion so as to analyze the FHEM data. This scheme is of 1D Occam’s inversion and is 

modified with 3D smoothness constraints between adjacent lines and within each line to 

simultaneously invert multiple flight lines to minimize a common objective function. In this 

regard, the incorporation of the lateral, vertical, and cross-line weighting factors into the 

regularization matrix leads to a more stable solution and produces geologically more realistic 

results.  In this inversion algorithm, we are able to incorporate the  inequality constraint.  Here, we 

refer to this approach as pseudo-3DOccam’s inversion (P-3D-OInv).  To validate P-3D-OInv, we 

consider synthetic responses generated over 3D models including known targets and the real data. 

The results show that P-3D-OInv gives fewer inversion artifacts, and smoother and more 

continuous models. In addition, it efficiently reduces the effects of data noise. 
 

Keywords: Electrical resistivity, FHEM data, Pseudo-3D Occam’s inversion. 
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 مقدمه      1

 یرگیاندازه  ستگاهيابتدا هر ا ،  (FHEM)  فرکانس  یحوزه  کوپترییهلهای  داده  سازیمعکوس  یکردهايرودر سیر تحولی  

  .( 1D-LUIيا    جانبینشده به صورت    دیمق  سازیمعکوس)  شدیم  سازیمعکوس  1Dبه صورت    هاستگاهيا  ريمستقل از سا

  ی ساختارها  ؛دهند ینشان م  یدر منطقه مورد بررس  عيسر  یجانب  راتییتغ  یشناسنیزم  یکه ساختارها  یموارد  شتریدر ب

مواجهه با اثرات    یبرابنابراين،    .شوندیمواجه م  یبا مشکالت  1D-LUIهای  ی روشاجرا  ،(2D & 3D)  ی دو و سه بعد

 یِ سازمعکوس  کردي رو  و سپس  (1D-LCI)  یشده به صورتِ جانب  دیمق  1D  یِسازمعکوس   افتیره  ،یبعدسه  یساختارها

1D  يیفضا  ورتِشده به ص  دیمق  (1D-SCI)و در عرض   هر خط پرواز  راستایدر    جانبیشده در جهت    دیمق  یعني  ؛

 . (2008ی و همکاران، زوليو) است شده است شنهادیخطوط پرواز، پ 

اجرا شده   (LM)  مارکوآرت-لونبرگ  با استفاده از روش  FHEM  یهاداده  یبرا  1D-SCIو    1D-LCIحال، تاکنون    ناي  با

به مدل شروع به شدت وابسته   LMروش    کهيیاز آنجا  . (2008؛ ويزولی و همکاران،  2009)سیمون و همکاران،  است  

مدل هموار   فيبا تعر  سازیاست، پس معکوس  ديدر جهت قائم شد  ژه يمقاومت و  راتییتغ  شهیهم  کند یاست و فرض م 

و    کند یقائم اعمال م   یهموار  دی فقط ق  بعدیكي. البته روش اکام  گرددیمطرح م  (Occam)  از روش اکام  فاده با است

 تم يبار الگور  نیاول  (1990کانستبل )  و  هدلین-دگروت. سپس  کند یو بند رها م   دیقیرا ب  یکيزیپارامتر ف  یافق  راتییتغ

  تم يالگور  (1398همکاران ) قاری و  و سپس    مطرح کردند   كيمگنتوتلور  هایداده  سازیمعکوس  یرا برا  ی اکام دو بعد

 معرفی کردند.  FHEM  هایداده سازیمعکوسبرای  2D-DOInvرا با عنوان  یاکام دوبعد

در عرض    د یق"؛ که  مدلموجود در    یپارامترها  نیسوم ب  د یاعمال ق  قياز طر  2D-DOInvتوسعه روش    در اين مقاله،  

مدل در    یپارامترها  يیفضا  راتییبا در نظر گرفتن تغ  یبعدسهشبه  سازیروش معکوس  ینوع   شود،یم  دهینام  "خطوط

 سازیتمام خطوط پرواز همزمان معکوس  یموجود بر رو  هایداده   تم،يالگور  نيا  قياست. از طر  شده یاکام معرف  تميالگور

  ارتفاع  ن، يعالوه بر اشود.  حاصل می  یکيالکتر  یژهيمقاومت و  ريهموار از مقاد  3D  یمدل بلوک  كي  تيو در نها   شوندیم

روش اکام   یروش، نوع  نيا  . شودبازيابی می "یافق سازی مقید شده در جهتمعکوس" كيبا استفاده از  نیزپرواز  واقعی

 . شودیم  دهینام (P-3D-OInv) اکام بعدیسهشبه سازیمعکوساست که  افتهيبهبود  یبعدسه
 

 ( P-3D-OInv) اکام   بعدی سه شبه   سازی معکوس      2
معموال به   نیزم  رسطحي، مدل زکرد ده  اهشتوان ممی(  1همانطور که در شکل )  ،یبعد  سهطرح    نيا  یسازادهیپ   یبرا

-شبکه  نيخواهد شد. در ا  ی ابيمربوط به آن باز  ژهيکه مقاومت و   شودیم  میتقس  یرگیاندازه  ستگاه يهر ا  ريز  هايیسلول
  دارد.  دوجو Zسلول در در جهت  ZNو   Yسلول عمود بر جهت پرواز يعنی  X ،YNيعنی  سلول در جهت پرواز XN ،بندی

از   استفاده  والکر )1990هدلین و کانستبل )- دگروتبا  تابع هدف به صورت زير تعريف ( 1999( و  پژوهش،  اين  ، در 
 شود: می
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،  مادل  یبردار پاارامترهاا  ،mبااشاااناد و  ا و مادل می، از عادم برازش دادها2  نرم ،ایانادازه  بیاباه ترت  dو    m  در روابط بااال

)ويژه    مقااوماتشاااامال مقاادير   )ac
 

  
باه عنوان پاارامترهاای هنادسااای    )ah(پرواز  و ارتفااع  باه عنوان پاارامترهاای فیزيکی  

مطلوب عدم برازش  و   m(F(و   obsdبه صورت   بیبه ترت شرویو بردار پاسخ مدل پ   ایمشاهده هایبردار دادهخواهند بود. 

در قالب  
d

  شاااوندیم فيتعر  .dW  درآن،  ها اسااات کهداده  یوزن  سيماتر  هر کدام از  یبردار انحراف اساااتاندارد برا

خواهد بود. در مدل   سااازیمنظم  سياترم  mW  وباشااد  می سااازیپارامتر منظم بياساات؛ ضاارها  دادهبردار  هایمؤلفه

مرتبه اول در نظر   یتفاضال  سيماتر  که . بعدی برای مقادير پارامترهای فیزيکی اساتساههموارسااز  ماتريس    W  اينجا،

2 ضارايب و  شاودیگرفته م

X
−،2

Y
−   2و

Z
−

و    X،  Y هایمقادير مثبت حقیقی هساتند که به ترتیب وزن همواری در جهت 

Z تر باشاند، هموارساازیشاود. هر چه اين مقادير در يك جهت بزرگباشاند که برای هر اليه توساط کاربر تعیین میمی  

شاناسای منطقه بساتگی  های زمیندر آن جهت بیشاتر خواهد بود. مقدار اين ضارايب به اطالعات مفسار يا کاربر از ويژگی

های ژئوفیزيکی مانند  ها و همچنین ساااير دادهشااناساای، اطالعات چاههای زمینتواند از برداشااتدارد. اين اطالعات می

 یهاهر سالول با سالول یويژه  نشاان داده شاده اسات، مقاومت (1)همانطور که در شاکل های لرزه حاصال شاود. داده

کردن ارتفاع در امتداد خط  مقید یبرا hWماتريس    نی. همچنشااودمرتبط می  W  هموارساااز لتریف قياز طر  هيهمسااا

 شود:به صورت زير ارائه می  تدر اين طرح، خطای جذرميانگین مربعا .ه شده استبه کار گرفت Xپرواز، جهت 

(2) ( )( ) ( )( )
1 T T

RMS obs d d obs
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d m W W d m

 
 ( استفاده شده است.2010ی )موگ  و نگیساز سازی پیشرو مدلسازی، برای در اين فرايند معکوس

 
قرمز    وط. نقاط و خط P-3D-OInvسازی  در روش معکوس  ن یزم  رسطح يمدل ز   ی کيزیف  ی نحوه ارتباط پارامترها  ش ينما  .1شکل  
ا   بیبه ترت ... در سطح مدل  a-1  ،a  ،a +1ی  رگیاندازه   هایستگاهيمحل  نشان م  … ,b-1, b, b+1و خطوط پرواز  ،  . دهندی را 

شبه سه  سازی  در طرح معکوس   .دشویمشخص م  acbبه صورت    bخط پرواز  و    aبرداشت    ستگاه ي، در ا c  هي در ال  ژه يمقاومت و 
شرق و غرب خود به    ی با پارامترها  ،خود به صورت قائم  ن يیباال و پا  ی ( با پارامترهاacb  اي سلول    ژه يهر پارامتر )مقاومت و  ، بعدی

به ترتیب   Yو    Xهای  مدل، محور  ني شده است. در ا  دیمقجانبی و با پارامترهای شمال و جنوب خود در عرض خطوط پرواز  صورت  
 .دهندیرا نشان مو شمال جهت شرق 

 

 P-3D-OInv تم ي الگور   ی اجرا      3

با   اجسااامشااود.  یممتراهم 100ويژه  با مقاومت   محیط كيدر    یشااامل دو جساام منشااورپیچیده    مصاانوعی  اين مدل

( قرار 2 جساام)  متراهم 20( و  1جساام )  متراهم 10 ويژه به ترتیب  مقاومت  امتر ب  5متر در عمق   31و   21ضااخامت 

 ساتمیبا اساتفاده از سا  FHEM . برداشاتارائه شاده اسات  الف(-2)در چهار عمق در شاکل   ويژهمقاومت   عيدارند. توز

Aerodat  ج( و  -2ب(، )-2های)شاکل  شاود.یاضاافه م  یمصانوع   هایداده نیز به ٪3  یگاوسا زيشاده اسات. نو  یسااز  هیشاب

ويژه  مقاومت    یهامدلهای افقی برشساازی شاده توساط  معکوسويژه  مقاومت    یهامدلهای افقی  د( به ترتیب برش-2)

 .دهدنشان می  P-3D-OInvو   1D-Occam ،2D-DOInvسازی شده توسط کدهای  معکوس
  3Dبه علت اثرات    ج(-2)و    ب(-2)متر در شکل    Z = 40 - 45متر و    Z = 0 - 1  یعمق  هایبرشدر    آنومالی  گسترش

  با يتقر  P-3D-OInvحاصل از  اثرات در مدل    ني. السطح مد  در  1D-Occamسازی  نتايج معکوس  ژهيبه و   باشند،می
شده است،   یمتر بازساز  13-15  در عمق  تميتوسط سه الگور  باياجسام تقر  یشکل و طرح کل  اگرچه  حذف شده است.

اند که با  شده  یترو با ثبات  هموار  یها( منجر به مدلسازی مناسبمنظم  ی)پارامترها  2D/3Dیهاقیدهایحضور  اما  
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بعدی منشورها را دو نسبت به معکوس شبه  یبعدسهشبه   سازیمعکوس  .هستند  الف( قابل قیاس-2در شکل ) یمدل واقع
اطراف  طیبا محتباين بارزتری  Yدر جهت  قیدعدم وجود  لیبه دل بعدیدوشبه ج يحال، نتا ني؛ با اکندبهتر بازسازی می

گیرند  قرار می  1  جسمقرار    ریکمتر تحت تاث  ج ينتا  ني ، ابعدیسهدر شبه  Yدر جهت  قید    دهد. به علت حضورنشان میخود  
خوب بازيابی نشده    2D-DOInvو    1D-Occamنسبت به    2  جسماما    ،و مقاومت ويژه محیط بهتر بازسازی شده است

  میانگین يك متری  خصوصا در عمق؛  2D-DOInvو    1D-Occam  ج يرا در نتا  فهتوان اثرات نویم  ( 2). از شکل  است
اما  ،1Dمربوط به روش    جينتا از  ها،نوفهریتاث  مشاهده کرد؛  بعدی فیلتر سهشبه  كیدر تکن  Yدر جهت    قید  با استفاده 

 . اندشده
 

 
  سه يمقا  یبراها نیز با خطوط سیاه رنگ  آنومالیواقعی    . مرزP-3D-OInvو    1D-Occam  ،2D-DOInvسازی  . نتايج معکوس 2شکل  

شده توسط    ی بازسازیهاو مدل  ی( مدل واقع)الفدهد.  یمختلف نشان م  ی هارا در عمق  ی افق  هایبرشارائه شده است. هر ستون  
 . P-3D-OInv  و )د( 2D-DOInv( )ج، 1D-Occam( )ب

 

 گیری نتیجه      4

توساعه داده شاده    FHEMهای  بعدی دادهساهشابه ساازیمنظور معکوس به  P-3D-OInvدر پژوهش حاضار الگوريتم  

گردد  می  یسه بعد قدرت تفکیك شيافزا  ،آرام برای مقاومت ويژه  الگوريتم منجر به تغییرات فضاايی پیوسته و نيااسات. 

-1Dی باعث پايداری هر چه بیشااتررهیافت بعدسااهشاابه  سااازیمعکوس  اين  کند.یاکام را فراهم م  رهیافت یايو مزا

Occamشااود؛  می متفاوت  تیفیکيی باهاداده  و  یاثرات سااه بعد،  یچند بعد  ساایشاانانیزم  هایعارضااهدر حضااور    ؛

.  نخواهد بود  یتر از سااختار واقعدهیچیپ   ی بازيابی شاده،ويژه  سااختار مقاومت  نيترهموارکند که یم  نیتضام همچنین

قدرت   و  کرد لتریفقیدهای هموارسااز  را با اساتفاده از  فهتوان اثر نویم  ،با نوفه همراه باشاندها  داده ی کهردادر مو یحت

را   پردازشو   یریگاندازه  یتواند خطاهایم كیتکن نيا  ن،يبنابرا.  افزايش دادرا   یرساطحيز ويژه  مقاومتتفکیك تصااوير 

 مهار کند.  
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