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 چکیده  

. حل  روش های معکوس بهره گرفته می شوداز   ،ردان پتانسبل برای رسیدن به پاسخ دقیق تتفسیر داده های می  در

.  گیرد انجام می مسائل معکوس غیرخطی میدان پتانسیل معموال با روشهای مبتنی برای ماتريس ژاکوبین و هسین 

انتخاب نامناسب مقدار اولیه منجر به کمینه های محلی و در نتیجه تخمین مدلی دور از واقعیت  در اين روش ها  

که از کمینه   طقه مورد اعتماد پیشنهاد می گردد يتم منالگور  در اين مقالهزمین می شود. برای غلبه بر اين مشکل  

 )فراابتکاری(  نسبت به الگوريتم های تکاملی  . همچنین اين روشداردهای محلی گذر کرده و نرخ همگرايی بااليی  

ینه  ابتدا بر روی تابع استاندارد رياضی جهت تخمین نقطه کمدارد. اين الگوريتم  محاسبات عددی بسیار کمتری  

برای  همچنین الگوريتم پیشنهادی    .با روش جستجوی خطی نیوتن مقايسه می شود  ه می شود و نتايج آناستفاد

وارون سازی روش لونبرگ   می شود و نتايج آن با به کار گرفته    میدان پتانسیلداده های  غیر خطی  وارون سازی  
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Abstract 

In numerical interpretation of potential field data, inverse methods are utilized aiming 

at more accurate mapping the subsurface Earth. In order to solve nonlinear inverse 

problems of potential field data, conventional methods based on Jacobean matrix and 

hessian matrix are used. Such methods usually lead to local minimums and 

consequently representation of inaccurate geophysical models. In this study, to 

constrain inverse problem and reach better convergence of the optimization process, 

a regularization algorithm called trust region sub-problem algorithm is employed. The 

proposed method possesses high convergence rate and leaves behinds local 

minimums with much less numerical computations than evolutionary algorithms. This 

algorithm is first tested on the standard mathematical benchmark and the results is 

compared with the solution of Newton line search-based method. An algorithm that 

adjoin it to least squares problem is presented. Then, the algorithm is applied to 

potential field data along with comparing the results with Levenberg-Marquardt 

algorithm and the drilling information. 
Keywords: Optimization, Line Search algorithm, Levenberg-Marquardt algorithm, Trust 

region algorithm, Inversion. 
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 مقدمه 
، از دو  به منظور کمینه سازی تابع هدف  به نقطه ديگر در تکرارهای مختلف  در مسائل غیرخطی برای رسیدن از نقطه ای

تابع هدف    دوبعدی  اعتماد استفاده می شود.  اين دو استراتژی معموال از ساختار  استراتژی جستجوی خطی و منطقه مورد
تیلور را  شرط  و   کرده   استفاده   و بسط  تابع هدف  در روش  .  کنند   می  کنترل  گام و جهت جستجو  طول  با   کاهش در 

در حالی که در روش منطقه مورد اعتماد ابتدا طول گام  ت جستجو تعیین شده و بعد طول گام  جستجوی خطی ابتدا جه
  رهیافت در    (.1999 محدود به شعاع منطقه اعتماد تعیین و سپس جهت جستجو مشخص می گردد )نوسدال و رايت،

  و   بهینه سازی به سمت واگرايی خواهد رفت فرآيند  واقعی  مقادير از  دور  هاولی  مقادير  صورت انتخاب  در  ،جستجوی خطی
مشکل در الگوريتم   اين  از  اجتناب  جهت.  می شود  بررسی  تحت  مسئله  از  واقعی   غیر  جواب های  ارائه  باعث  نتیجه  در

 بتدادر اين مقاله ا  .به نقطه تکرار کنونی و جواب آن محدود می شود  تکرار  هر  در  احتمالی  منطقه اعتماد جواب های
  روش اين  الگوريتم منطقه مورد اعتماد در چارجوب يك مساله کمترين مربعات فرمولبندی می شود و سپس کارايی  

 در معکوس سازی داده های گرانی  مورد ارزيابی قرار می گیرد. بهینه سازی توابع استاندارد رياضی و سپس 
 

 روش تحقیق 
 زير تعريف می شود: فرم به مسئله کمترين مربعات 
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پارامتر   مقدار
K
  ( محاسبه می شود.  1)کمك الگوريتم به 

Algorithm 1: An Iterative process to calculate
k
  In Equation 6 
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تابع استاندارد رياضی    اين الگوريتم با استفاده از  ،ژئوفیزيکیعتماد در داده های  قبل از به کارگیری الگوريتم منطقه مورد ا

مطلق در نقطه   کمینه  مطلق است.  کمینهمحلی و يك    يك کمینهشامل   (7معادله  )  . اين تابعمورد ارزيابی قرار می گیرد

( ) ( )1 2
, 1,1x x  قرار دارد. =

(7) 2 22

1 2 1(1 ) 100( )F x x x= − + −          
)نقطه    سازی ازشروع بهینه   ) ( )1 1

, 3,1x x مم مطلق  ینقطه ی مین  تکرار در  248شود و الگوريتم بعد از    آغاز می  =

( ) ( )1 2
, 1,1x x تکرار به مینمم نهايی   1475  ابهینه سازی با الگوريتم نیوتن باين درحالی است که     .همگرا می شود  =
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مشخص شده است. همان طور که مشخص است الگوريتم منطقه مورد اعتماد   ( 1) مسیر دو الگوريتم در شکل . نیاز دارد
( مشاهده می شود که جهت جستجو در روش ناحیه اعتماد  1همچنین براساس شکل ) مسیر بهتری را انتخاب می کند. 

هر مرحله می باشد و اين امر مانع از واگرايی مساله و نیز تعیین مسیر بهتر و در    مقید به شعاع ناحیه اعتماد تخمینی در 
 نتیجه افزايش نرخ همگرايی می شود.

 
شعاع منطقه مورد  )منحنی زرد( دايره ها  . )منحنی سبز( و الگوريتم نیوتن  )منحنی قرمز(  مسیر دو الگوريتم منطقه مورداعتماد 2شکل  

 اعتماد هستند.

معکوس  مساله  فرمول بندی ای    .می شودهمچنین از اين الگوريتم برای مدل سازی صفحه نازک میدان پتانسیل استفاده  
تحت اثر آنومالی منطقه ای با  (  2)شکل    صفحه نازک  آنومالی میدان پتانسیل  نوع آنومالی از نوع غیر خطی می باشد. 

 ( 1985، و همکاران)آچوتا رائو   به صورت رابطه زير تعريف می شوددر هر نقطه Bو سطح پايه ی Aشیب 
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عمق Z  ،نقطه ی شروع مختصات در مرکز آنومالی Oاست، Rاز نقطه ی مرجعMفاصله نقطه ی مشاهده ای Xکه
ضريب بزرگی است که بسته به نوع آنومالی  Fنقطه مرجع است،  فاصله مرکز آنومالی از،  تا سطح زمین  باالی آنومالی 

 . (1985، و همکاران)آچوتا رائو  متغیر استو نیز شکل هندسی آن مغناطیسی و گرانی 
 

 
 مدل صفحه نازک   2شکل  

از آنجايی انتخاب مقدار اولیه اهمیت زيادی در مسائل غیر خطی دارد و با توجه به اينکه پارامترهای هريك از آنومالی  
های مغناطیسی از لحاظ جنس و ماهیت متفاوت از يکديگر هستند از اينرو نیاز به روشی برای يك تخمین اولیه از اين 

سازی وجود دارد. در اين جا از ايده استفاده شده در مقاله پراکاس رائو و    پارامترها به عنوان ورودی به الگوريتم وارون
 . (2017، و همکاران  ( برای تخمین مقدار اولیه قبل از فرايند بهینه سازی استفاده می شود )قناتی1986همکاران )

  ، )آچوتاراجو ر نظر گرفته شد  دصفحه نازک    شکل هندسی ای آنومالی به صورتبراساس داده های زمین شناسی اين معدن،  
است    4فاصله ايستگاهی  با  متر    240طولی برابر با  ی که در فرآيند روان سازی مورد استفاده قرار گرفت  پروفیل(.  1985

انتخابی و شکل  پ الف(  -3)شکل    (.2016  همکاران،و   )ايکنسی از وارون سازی به روش ب(  -3)روفیل  منحنی حاصل 
سولفید مسیو  نتايج معکوس سازی داده های آنومالی گرانی کانسار    ( 2جدول )دهد.    مورد اعتماد را نشان می منطقه  

  تکرار همگرا شد در حالی که  43نطقه مورد اعتماد با  الگوريتم م  نوردانا در کبك کانادا است.  موبرون در منطقه معدنی
متری به کانسار    30.48داده های حفاری که در عمق  همچنین  تکرار به جواب رسید.    700مارکوارت با  -الگوريتم لونبرگ

( در 2016متری، بیسواس)  16.25( در  1985می رسد با مقايسه ديگر روش های تعیین عمق که شامل آچوتا راجو)
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 . ی در تخمین عمق آنومالی از خود نشان می دهدبیشتردقت  متری، اين روش 47.9عمق 
موبرون با استفاده از الگوريتم منطقه مورد    داده های میدان پتانسیل   یمعکوس ساز  پارامترهای هندسی و فیزيکی منتج شده از    2جدول  

 مارکوارت  -اعتماد و لونبرگ

 مارکوارت - لونبرگ  الگوريتم  اعتماد   مورد   منطقه   الگوريتم  سنجی   گرانی   پارامترهای 
F 67.57 66.05 
𝜁 113.96 116.15 
𝜑 -7.89 -11.76 
𝑍 42.06 41.12 
𝐴 0.0007 0.0009 
𝐵 0.0052 -0.008 

 

 
منحنی های حاصل از وارون سازی روش منطقه مورد اعتماد شامل داده   (ب) انتخاب شده معدن موبرون  گرانی پروفیل  (الف ) 3شکل  

 ومالی باقی مانده و آنومالی منطقه ايی.های محاسباتی، آن
 نتیجه گیری 

غیر خطی نامقید داده های ژئوفیزيکی می  اين مقاله به بررسی استفاده از الگوريتم منطقه مورد اعتماد در معکوس سازی  
 مورد  آن  از  تر  ساده  مدل  يك  ساختن  به منظور  هدف  تابع  مورد  در  شده  گردآوری  اطالعات   الگوريتم،  اين  درپردازد.  
 به  را  شرايطی  کنونی  نقطه  اطراف  ای  ناحیه  به  فوق   مدل  کردن  محدود  با  روش  اين  در   واقع  در.  گیرد  می  قرار  استفاده

  هدف   تابع  سازی  کمینه  جای  به  اينرو  از.  باشد  هدف داشته  تابع  به  شبیه  رفتاری  مدل  ناحیه،  آن  در  که  آورد  می  وجود
در بهینه سازی    ابتدا. به منظور بررسی کارايی رهیافت پیشنهادی، اين روش  کرد  کمینه  ناحیه  يك   در  را  مدل  توان  می

.  و نتايج آن با روش جستجوی خطی نیوتن مقايسه گرديد  اضی مورد راستی آزمايی قرار گرفتتابع استاندارد رييك  
نتايج  اين روش در وارون سازی غیر خطی آنومالی میدان پتانسیل مورد استفاده قرار گرفت.  برای ارزيابی بیشتر،  همچنین  

با نرخ سريع تری نسبت به روش   مدل منتج شدهکه  داده های صحرائی نشان داد  فیزيکی    برگردان پارامترهای هندسی و
 دارد.  داده های حفاری اين روش مطابقت بهتری با مارکوارت همگرا شده و مدل تخمینی حاصل از -لونبرگ
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