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چکیده
پیشرفتهای شگرف در فیزيك سنگ رقومی و ظهور شبکههای عصبی کانولوشنی باعث شده است تا محققان زيادی در
سال های اخیر با استفاده از يادگیری عمیق ارتباطی بین تصاوير سنگ و پارامترهای فیزيکی و ويژگیهای ظاهری آن
برقرار نمايند .آنها از اين شیوه برای کالسهبندی تصاوير ،قطعهبندی و تخمین پارامترهای سنگ استفاده نمودند .با اين
وجود ،تمامی اين مطالعات از تصاويری در يك مقیاس خاص به عنوان داده ورودی استفاده کردند .در اين مطالعه قابلیت
اين شبکهها در مقابل تصاوير ورودی چندمقیاسی با هدف بهبود نتايج تحمینی بررسی میشود .ابتدا نقشه ويژگی
مقیاسهای مختلف توسط شبکههای خودرمزنگار استخراج شده و سپس يك شبکه عصبی متداول ضمن تلفیق آنها،
مقادير خروجی را تخمین میزند .نتايج نشان داد که اين کار باعث بزرگتر شدن شبکه و افزايش نمايی پارامترهای
نامعلوم آن شده که خود منجر به عدم آموزش بهینه میگردد .اين حالی است که يك شبکه کانولوشنی متداول میتواند
نتايج بسیار بهتری حتی با استفاده از تصاوير با بزرگنمايی پايین ارائه کند.
واژههای کلیدی :يادگیری عمیق ،شبکه عصبی کانولوشنی ،فیزيك سنگ رقومی ،روش چندمقیاسی
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Abstract
Due to recent advancement in digital rock physics and arising convolutional neural networks
(CNN), many researchers tried to make a connection between rock images and their physical
parameters and apparent characteristics using deep learning. They used CNN for the aim of
classification, segmentation and rock parameter estimation. However, in all of these studies
images in one specific scale were used as input images. In this study, we study capability of these
networks against multiscale input images. To this end, multiscale feature maps are extracted using
various autoencoder networks and, then, they are used by a conventional neural network to
estimate the rock velocity. Our results showed that this makes the network bigger and
consequently the unknown parameters of the network increase exponentially, leading to a poorer
training. On the contrary, a CNN produces much better results even with low-resolution images.
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 1مقدمه
با پیشرفت های اخیر در زمینه فیزيك سنگ رقومی ،امکان محاسبه پارامترهای فیزيکی سنگ از روی تصاوير سی-تی-
اسکن با بزرگنمايی باال فراهم شده است .برای مثال ،پس از تهیه تصوير و قطعهبندی آن ،فرايند انتشار موج در محیط
سنگ رقومی قابل شبیهسازی و در نتیجه سرعتهای موج قابل محاسبه است ) .(Saenger et al., 2000اين مقادير
همچنین با حل روابط االستیك خطی هوک به صورت استاتیك قابل محاسبه هستند ).(Garboczi and Day, 1995
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از آنجايی که روش فیزيك سنگ رقومی بر پايه تصاوير رقومی است ،مطالعه ويژگیهای سنگ با اين روش نسبت به
مطالعات آزمايشگاهی از انعطافپذيری بیشتری برخوردار است .برای نمونه ،ويژگیهای فاز سیال به راحتی قابل تغییر و
ويژگیهای مربوطه برای حالتهای مختلف محاسبه میشود.
در سالهای اخیر ،روشهای بر پايه تصوير در نتیجه افزايش قدرت محاسباتی با استفاده از پردازندههای گرافیکی و
شبکههای عصبی هوشمند توسعه شگرفی داشتهاند .شبکههای عصبی کانولوشنی ) (Krizhevsky et al., 2017يکی
از شاخههای روشهای يادگیری عمیق هستند که در مقايسه با شبکههای عصبی متداول بسیار دقیقتر عمل میکنند.
عالوه بر کاربردهايی در زمینه بینايی ماشین و پزشکی ،اين شبکهها به تازگی در علوم زمین و به ويژه فیزيك سنگ مانند
طبقهبندی سنگ ) ،(Cheng and Guo, 2017تعیین لیتولوژی از تصاوير گمانهها ) ،(Zhang et al., 2017تخمین
تراوايی ) ،(Kamrava et al., 2020تخمین سرعت موج ) ،(Karimpouli and Tahmasebi, 2019aبازسازی
محیط متخلخل ) (Mosser et al., 2017و قطعهبندی سنگ )(Karimpouli and Tahmasebi, 2019b
کاربردهای فراوانی پیدا کردهاند .نکته مشترک تمامی اين مطالعات آن است که مقیاس تصاوير ورودی در آنها يکسان
بوده است .اين امر در مورد نمونههای ناهمگن که حاوی فضاهای متخلخلی از مقیاس نانو تا سانتیمتر هستند ،مشکلزا
است .در واقع ،میکرو تخلخلها در تصاوير بزرگنمايی پايین ديده نمیشوند و اين در حالی است که تصاوير بزرگنمايی
باال در نتیجه میدان ديد اندکشان المان حجمی معرفی از کل سنگ نیستند .اين امر يکی از داليل بیشتر محاسبه شدن
سرعت موج در مدلهای سنگ رقومی است .يکی از روشهای متداول برای غلبه بر اين مشکل تصويربرداری و محاسبات
چندمقیاسی است .برای مثال ،کريمپولی و همکاران ( )2020توانستند با تلفیق تصاوير سی-تی-اسکن پزشکی با
بزرگنمايی پايین و تصاوير میکروسکوپی با بزرگ نمايی باال سرعت عبور موج فشاری و برشی را با خطای  3/4و %11/1
در يك نمونه کربناته ناهمگن محاسبه نمايند .بررسی اين مسئله اما با استفاده از شبکههای عصبی کانولوشنی تاکنون به
خوبی انجام نگرفته است .مطالعه حاضر بر آن است تا قابلیت اين شبکهها را در مواجهه با تصاوير چند مقیاسی ارزيابی
کند و به اين پرسش پاسخ دهد که آيا نتايج تخمین اين شبکهها با تلفیق تصاويری با بزرگنمايیها متفاوت اقزايش
میيابد يا خیر؟
 2روش تحقیق
در اين مطالعه از تصوير سنگ کربناته گروسمونت به عنوان نمونه رقومی ناهمگن با اندازه  1024 ×1024×1024وکسل
و بزرگنمايی  3میکرومتر استفاده میشود .جهت پیادهسازی سريعتر ،تمامی محاسبات به صورت دو بعدی انجام میگیرد.
از آنجايی که شبکههای کانولوشنی به تعداد زيادی داده آموزشی نیازی دارند ،تصاوير دو بعدی در سه جهت اصلی در
نظر گرفته شد و در نهايت  3072تصوير دو بعدی تهیه گرديد .با استفاده از حل معادالت االستیك خطی هوک به روش
المان محدود ضرايب االستیك حجمی و برشی برای هر تصوير محاسبه و با توجه به میزان تخلخل هر تصوير و در نظر
گرفتن چگالی کلسیت به عنوان کانی میزبان ،سرعتهای فشاری و برشی تصاوير دو بعدی بدست آمدند .اين نتايج در
واقع سرعت سنگ با در بر گرفتن تمامی جزيیات (بزرگنمايی باال و پايین) به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته میشود.

شکل  .1ساختار شبکه عمیق
پیشنهادی جهت تخمین سرعت
سنگ به صورت الف -تك مقیاسی و
ب -چندمقیاسی.

برای آن که قادر به تولید تصاويری در دو مقیاس متفاوت باشیم ،اندازه تصاوير هدف  128×128پیکسل در نظر گرفته
میشود .بنابراين  3072تصوير دو بعدی با اندازه  1024×1024به تصاويری با اندازه  128×128به عنوان تصاوير با
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بزرگنمايی پايین تبديل میشوند .تصاوير با بزرگنمايی باال از تصاوير اصلی  1024×1024و به طور تصادفی با اندازه
 128×128بريده میشوند .از آنجايی که فقط يك تصوير نمیتواند نماينده تمامی جزيیات سنگ در بزرگنمايی باال
باشد ،به ازای هر تصوير اصلی  10تصوير با بزرگنمايی باال بريده میشود .در نهايت  30720تصوير دو بعدی با بزرگنمايی
باال تهیه میشود .طراحی شبکه (شکل  )1بايد به گونهای باشد تا نقشههای ويژگی در دو مقیاس متفاوت توسط شبکههای
خودرمزنگار (شکل  )2تولید و با تلفیق آنها توسط يك شبکه عصبی متداول (شکل  )3مقدار خروجی را پیشبینی نمايد.
در حالت تك مقیاسی ديگر نیازی به شبکه خودرمزنگار نبوده و ساختار عمومی شبکههای کانولوشنی قابل استفاده است.
شکل  4نتايج بدست آمده از اين شبکهها را نشان میدهد.

شکل  .2استخراج نقشههای ويژگی توسط شبکههای خودرمزنگار در دو مقیاس متفاوت.

شکل  .3تلفیق نقشههای ويژگی استخراج شده در دو مقیاس متفاوت جهت پیشبینی سرعت عبور موج توسط يك شبکه عصبی.
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. چندمقیاسی- تك مقیاسی و ب- نمودار مقادير نرمالشده سرعت گیشبینی شده موج فشاری و برشی برای شبکه الف.4 شکل

 نتیجهگیری3
 استفاده از تصاويری با مقیاسهای مختلف نتنها باعث بهبود حالت تك مقیاسی،همان طور که از اين نتايج بر میآيد
 علت اين امر میتواند بزرگتر شدن معماری شبکه. بلکه دقت تخمینها را نیز تا حد قابل توجهی کاهش داده است،نشده
چندمقیاسی نسبت به حالت تك مقیاسی و در نتیجه افزايش نمايی وزنها و باياسهای نامعلوم شبکه باشد که با تصاوير
 که در حالت تك مقیاسی از تصاوير با بزرگنمايی، نکته جالب آن است.آموزشی حاضر به طور بهینه قابل آموزش نبودهاند
 اين امر نشان میدهد که با وجود حذف ساختارهای ريزی که به شدت روی.پايین به عنوان ورودی شبکه استفاده شد
 باز هم شبکه توانسته است ارتباط خوبی میان تصاوير با بزرگنمايی پايین و سرعتهای،پارامترهای االستیك موثرند
 اين به آن معناست که ممکن است شبکههای کانولوشنی نیاز به.محاسبه شده با تمامی جزيیات تصوير ايجاد کند
 در اين حالت تصاوير با بزرگنمايی پايین و.تصويربرداری های بسیار دقیق با تجهیزات با تکنولوژی باال را مرتفع سازند
.ارزان میتوانند برای تخمین پارامترهای آزمايشگاهی سنگ به کار گرفته شوند
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