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چکیده
 ارائه، طرح معکوسسازی شبهسهبعدی با اعمال تغییرات فضايی پارامترهای مدل در روش اکام،در مقالهی حاضر
 موجود بر روی تمام خطوط پرواز با معرفی يكFHEM  دادههای، از طريق اين الگوريتم.(P-3D-OInv) شده است
تابع هدف مشترک بطور همزمان معکوسسازی میشوند و مدل بلوکی سهبعدی همواری از مقادير مقاومتويژهی
 بسته به،P-3D-OInv  در الگوريتم. حاصل میشود؛ بطوريکه از قدرت تفکیك سهبعدی برخوردار است،الکتريکی
 قیدها وزندهی میشوند و اين اطمینان حاصل، جانبی و در عرض خطوط پرواز،واريانس پارامترها در جهتهای قائم
 ارتفاع واقعی، عالوه بر اين. بطور صحیح تغییر میکنند،میشود که پارامترهای مدل در شرايط زمینشناسی متفاوت
P-3D-  الگوريتم، در نهايت.پرواز نیز با استفاده از يك "معکوسسازی مقید شده در جهت افقی" بازيابی میشود
 نتايج نشان میدهد که الگوريتم ارائه شده مدلهای هموار. توسط يك مدل مصنوعی پیچیده ارزيابی میشوندOInv
.و پیوسته البته با اثرات غیرواقعی کمتری را برمیگرداند و اثرات نويز دادهها را کاهش میدهد
- معکوسسازی شبه، دادههای الکترومغناطیس هلیکوپتری حوزهی فرکانس، مقاومتويژهی الکتريکی:واژههای کلیدی
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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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 1مقدمه
در سیر تحولی رويکردهای معکوسسازی دادههای هلیکوپتری حوزهی فرکانس ) ،(FHEMابتدا هر ايستگاه اندازهگیری
مستقل از ساير ايستگاهها به صورت  1Dمعکوسسازی میشد (معکوسسازی مقید نشده به صورت جانبی يا .)1D-LUI
در بیشتر مواردی که ساختارهای زمینشناسی تغییرات جانبی سريع در منطقه مورد بررسی نشان میدهند؛ ساختارهای
دو و سه بعدی ) ،(2D & 3Dاجرای روشهای  1D-LUIبا مشکالتی مواجه میشوند .بنابراين ،برای مواجهه با اثرات
ساختارهای سهبعدی ،رهیافت معکوسسازیِ  1Dمقید شده به صورتِ جانبی ) (1D-LCIو سپس رويکرد معکوسسازیِ
 1Dمقید شده به صورتِ فضايی )(1D-SCI؛ يعنی مقید شده در جهت جانبی در راستای هر خط پرواز و در عرض
خطوط پرواز ،پیشنهاد شده است است (ويزولی و همکاران.)2008 ،
با اين حال ،تاکنون  1D-LCIو  1D-SCIبرای دادههای  FHEMبا استفاده از روش لونبرگ-مارکوآرت ) (LMاجرا شده
است (سیمون و همکاران2009 ،؛ ويزولی و همکاران .)2008 ،از آنجايیکه روش  LMبه مدل شروع به شدت وابسته
است و فرض میکند همیشه تغییرات مقاومت ويژه در جهت قائم شديد است ،پس معکوسسازی با تعريف مدل هموار
با استفاده از روش اکام ) (Occamمطرح میگردد .البته روش اکام يكبعدی فقط قید همواری قائم اعمال میکند و
تغییرات افقی پارامتر فیزيکی را بیقید و بند رها میکند .سپس دگروت-هدلین و کانستبل ( )1990اولین بار الگوريتم
اکام دو بعدی را برای معکوسسازی دادههای مگنتوتلوريك مطرح کردند و سپس قاری و همکاران ( )1398الگوريتم
اکام دوبعدی را با عنوان  2D-DOInvبرای معکوسسازی دادههای  FHEMمعرفی کردند.
در اين مقاله ،توسعه روش  2D-DOInvاز طريق اعمال قید سوم بین پارامترهای موجود در مدل؛ که "قید در عرض
خطوط" نامیده میشود ،نوعی روش معکوسسازی شبهسهبعدی با در نظر گرفتن تغییرات فضايی پارامترهای مدل در
الگوريتم اکام معرفی شده است .از طريق اين الگوريتم ،دادههای موجود بر روی تمام خطوط پرواز همزمان معکوسسازی
میشوند و در نهايت يك مدل بلوکی  3Dهموار از مقادير مقاومت ويژهی الکتريکی حاصل میشود .عالوه بر اين ،ارتفاع
واقعی پرواز نیز با استفاده از يك "معکوسسازی مقید شده در جهت افقی" بازيابی میشود .اين روش ،نوعی روش اکام
سهبعدی بهبود يافته است که معکوسسازی شبهسهبعدی اکام ( )P-3D-OInvنامیده میشود.
 2معکوسسازی شبهسهبعدی اکام ()P-3D-OInv
برای پیادهسازی اين طرح سه بعدی ،همانطور که در شکل ( )1میتوان مشاهده کرد ،مدل زيرسطح زمین معموال به
سلولهايی زير هر ايستگاه اندازهگیری تقسیم میشود که مقاومت ويژه مربوط به آن بازيابی خواهد شد .در اين شبکه-
بندی NX ،سلول در جهت پرواز يعنی  NY ،Xسلول عمود بر جهت پرواز يعنی  Yو  NZسلول در در جهت  Zوجود دارد.
با استفاده از دگروت-هدلین و کانستبل ( )1990و والکر ( ،)1999در اين پژوهش ،تابع هدف به صورت زير تعريف
میشود:
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در روابط بااال  mو  dباه ترتیاب انادازهای ،نرم  ،2از عادم برازش دادهاا و مادل میبااشاااناد و  ،mبردار پاارامترهاای مادل،
شاااامال مقاادير مقااومات ويژه )  (  acباه عنوان پاارامترهاای فیزيکی و ارتفااع پرواز ) (haباه عنوان پاارامترهاای هنادسااای

خواهند بود .بردار دادههای مشاهدهای و بردار پاسخ مدل پیشرو به ترتیب به صورت  dobsو ) F(mو عدم برازش مطلوب
در قالب  dتعريف میشاااوند Wd .ماتريس وزنی دادهها اسااات که درآن  ،بردار انحراف اساااتاندارد برای هر کدام از

مؤلفههای بردار دادهها اساات؛ ضااريب پارامتر منظمسااازی میباشااد و  Wmماتريس منظمسااازی مدل خواهد بود .در
اينجا W ،ماتريس هموارسااز ساهبعدی برای مقادير پارامترهای فیزيکی اسات .که  ماتريس تفاضالی مرتبه اول در نظر
گرفته میشاود و ضارايب  Y−2 ، X−2و  Z−2مقادير مثبت حقیقی هساتند که به ترتیب وزن همواری در جهتهای  Y ،Xو
 Zمیباشاند که برای هر اليه توساط کاربر تعیین میشاود .هر چه اين مقادير در يك جهت بزرگتر باشاند ،هموارساازی
در آن جهت بیشاتر خواهد بود .مقدار اين ضارايب به اطالعات مفسار يا کاربر از ويژگیهای زمینشاناسای منطقه بساتگی
دارد .اين اطالعات میتواند از برداشااتهای زمینشااناساای ،اطالعات چاهها و همچنین ساااير دادههای ژئوفیزيکی مانند
دادههای لرزه حاصال شاود .همانطور که در شاکل ( )1نشاان داده شاده اسات ،مقاومت ويژهی هر سالول با سالولهای
همسااايه از طريق فیلتر هموارساااز  Wمرتبط میشااود .همچنین ماتريس  Whبرای مقید کردن ارتفاع در امتداد خط
پرواز ،جهت  Xبه کار گرفته شده است .در اين طرح ،خطای جذرميانگین مربعات به صورت زير ارائه میشود:
T
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در اين فرايند معکوسسازی ،برای مدلسازی پیشرو از سینگ و موگی ( )2010استفاده شده است.

شکل  .1نمايش نحوه ارتباط پارامترهای فیزيکی مدل زيرسطح زمین در روش معکوسسازی  .P-3D-OInvنقاط و خطوط قرمز
به ترتیب محل ايستگاههای اندازهگیری  ... ،a +1 ،a ،a-1در سطح مدل و خطوط پرواز …  b-1, b, b+1,را نشان میدهند.
مقاومت ويژه در اليه  ،cدر ايستگاه برداشت  aو خط پرواز  bبه صورت  acbمشخص میشود .در طرح معکوسسازی شبه سه
بعدی ،هر پارامتر (مقاومت ويژه سلول يا  )acbبا پارامترهای باال و پايین خود به صورت قائم ،با پارامترهای شرق و غرب خود به
صورت جانبی و با پارامترهای شمال و جنوب خود در عرض خطوط پرواز مقید شده است .در اين مدل ،محورهای  Xو  Yبه ترتیب
جهت شرق و شمال را نشان میدهند.

3
اين مدل مصاانوعی پیچیده شااامل دو جساام منشااوری در يك محیط با مقاومت ويژه  100اهممترمیشااود .اجسااام با
ضااخامت  21و  31متر در عمق  5متر با مقاومت ويژه به ترتیب  10اهممتر (جساام  )1و  20اهممتر (جساام  )2قرار
دارند .توزيع مقاومت ويژه در چهار عمق در شاکل (-2الف) ارائه شاده اسات .برداشات  FHEMبا اساتفاده از سایساتم
 Aerodatشابیه ساازی شاده اسات .نويز گاوسای  ٪3نیز به دادههای مصانوعی اضاافه میشاود .شاکلهای(-2ب)-2( ،ج) و
(-2د) به ترتیب برشهای افقی مدلهای مقاومت ويژه معکوسساازی شاده توساط برشهای افقی مدلهای مقاومت ويژه
معکوسسازی شده توسط کدهای  2D-DOInv ،1D-Occamو  P-3D-OInvنشان میدهد.
گسترش آنومالی در برشهای عمقی  Z = 0 - 1متر و  Z = 40 - 45متر در شکل (-2ب) و (-2ج) به علت اثرات 3D
میباشند ،به ويژه نتايج معکوسسازی  1D-Occamدر سطح مدل .اين اثرات در مدل حاصل از  P-3D-OInvتقريبا
حذف شده است .اگرچه شکل و طرح کلی اجسام تقريبا توسط سه الگوريتم در عمق  13-15متر بازسازی شده است،
اما حضور قیدهایهای( 2D/3Dپارامترهای منظمسازی مناسب) منجر به مدلهای هموار و با ثباتتری شدهاند که با
اجرای الگوريتم P-3D-OInv
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مدل واقعی در شکل (-2الف) قابل قیاس هستند .معکوسسازی شبهسهبعدی نسبت به معکوس شبهدوبعدی منشورها را
بهتر بازسازی میکند؛ با اين حال ،نتايج شبهدوبعدی به دلیل عدم وجود قید در جهت  Yتباين بارزتری با محیط اطراف
خود نشان میدهد .به علت حضور قید در جهت  Yدر شبهسهبعدی ،اين نتايج کمتر تحت تاثیر قرار جسم  1قرار میگیرند
و مقاومت ويژه محیط بهتر بازسازی شده است ،اما جسم  2نسبت به  1D-Occamو  2D-DOInvخوب بازيابی نشده
است .از شکل ( )2میتوان اثرات نوفه را در نتايج  1D-Occamو 2D-DOInv؛ خصوصا در عمق میانگین يك متری
نتايج مربوط به روش  ،1Dمشاهده کرد؛ اما تاثیرنوفهها ،با استفاده از قید در جهت  Yدر تکنیك شبهسهبعدی فیلتر
شدهاند.

شکل  .2نتايج معکوسسازی  2D-DOInv ،1D-Occamو  .P-3D-OInvمرز واقعی آنومالیها نیز با خطوط سیاه رنگ برای مقايسه
ارائه شده است .هر ستون برشهای افقی را در عمقهای مختلف نشان میدهد( .الف) مدل واقعی و مدلهای بازسازی شده توسط
(ب) ( ،1D-Occamج)  2D-DOInvو (د) .P-3D-OInv

 4نتیجهگیری
در پژوهش حاضار الگوريتم  P-3D-OInvبه منظور معکوسساازی شابهساهبعدی دادههای  FHEMتوساعه داده شاده
اسات .اين الگوريتم منجر به تغییرات فضاايی پیوسته و آرام برای مقاومت ويژه ،افزايش قدرت تفکیك سه بعدی میگردد
و مزايای رهیافت اکام را فراهم میکند .اين معکوسسااازی شاابهسااهبعدی باعث پايداری هر چه بیشااتررهیافت 1D-
Occam؛ در حضااور عارضااههای زمینشااناساای چند بعدی ،اثرات سااه بعدی و دادههايی باکیفیت متفاوت میشااود؛
همچنین تضامین میکند که هموارترين سااختار مقاومت ويژهی بازيابی شاده ،پیچیدهتر از سااختار واقعی نخواهد بود.
حتی در مواردی که دادهها با نوفه همراه باشاند ،میتوان اثر نوفه را با اساتفاده از قیدهای هموارسااز فیلتر کرد و قدرت
تفکیك تصااوير مقاومت ويژه زيرساطحی را افزايش داد .بنابراين ،اين تکنیك میتواند خطاهای اندازهگیری و پردازش را
مهار کند.
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