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 چکیده 

درون   رندهیگ-فرستنده  هایجفت  (FHEM)  حوزه فرکانس   یکوپتری هل  سیالکترومغناط  های برداشت  هایدر سیستم

. به ويژه مواقعی که  استامری ناگزير  پرنده    ی ارتفاع ات  رییتغ  بنابراين  آويزان هستند،  کوپتریهل ( زير  پرندهای )محفظه

-معکوس  جينتا  یبر رو   یسنجارتفاعخطای    ثراهای مرتفع ديگر باشد،  پوشیده از درخت يا عارضه  ی برداشتسطح منطقه

قرار    یمورد بررس FHEMی  هاداده  ی برریگارتفاع اندازه  یخطاها  ریتاثحاضر    قی. در تحقباشدناپذير میاجنتناب  سازی

به    هژيمقاومت و  ري به همراه مقاد  مدل  هندسی  یبه عنوان پارامترها  پروازارتفاع    اعمالضرورت    در مورد  و  گرفته است

 دوبعدی شبه از طريق طرحسازی  معکوسفرايند    .بحث شده است  زین سازیدر فرايند معکوس عنوان پارامترهای فیزيکی،

.  دشومی  انجام  ،مقاومت ويژهمقادير  ی بر  و افق  قائم  ی هامقادير ارتفاعی و قیداعمال قید افقی بر    باو    2D-DOInvاکام  

 ی بازساز  ويژهمقاومت  ريمقادبا اعمال ارتفاع پرواز در پارامترهای مدل،    که  دهندینشان م  های مصنوعییسازمدلنتايج  

 تر هستند. و به مدل واقعی نزديك رندیگ  یمارتفاع قرار  یخطاها ریتحت تأثکمتر شده 
 

 . بعدی اکامدوسازی شبه، معکوسFHEM  هایداده  ،یکيالکتر یژهويمقاومت ،یارتفاع  خطایهای کلیدی:  واژه 
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Abstract 

The transmitter-receiver pairs in FHEM surveys are rigidly mounted within the bird towed below 

the helicopter and therefore, variations in measurement height are unavoidable. The resistivity 

models obtained from inversion are misleading unless the effects of the measurement height 

errors, especially in mountainous terrains and forested areas. This paper investigates a specific 

issue, that of the height error effects, which needs to be addressed when high-resolution FHEM 

data are to be interpreted accurately. Here, we have probed the influence of the measurement 

height errors on the FHEM data and accepted necessity of including measurement heights into 

the inversion process as model parameters. Subsequently, we use a pseudo-2D inversion scheme 

that simultaneously solves for resistivity and flight height using vertical and horizontal constraints 

along the flight line. The synthetic examples show that when height is incorporated, the 

reconstructed resistivity values are less affected by errors in altitude and very close to that 

obtained from the inversion using the correct height. 
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 مقدمه      1

مقاومت    یمدل ها  منظور بازيابیبه   سااازیمعکوس  یهاتميدر جهت توسااعه الگور یاديز  یها، تالشریاخ  یهادر سااال

با دقت    پرندهکنند که ارتفاع   یها فرض مالگوريتم نيا اکثر انجام شاااده اسااات.  FHEM  یقابل اعتماد از داده هاويژه  

  های پاسااا اند که نشاااان داده(  2002بیمیش )  و (1999کر )لوا  اگرچه منابع محدودی مانندشاااود.    یم یریاندازه گ

FHEM  و    دنریگمیقرار  یو جنگل  یکوهسااتان  مناطقدر   ژهيشااده، به و  یریگموجود در ارتفاع اندازه یخطا  تحت تأثیر

. بیمیش شااودمی  1D هایسااازیمعکوسبه دساات آمده از  ويژه  مقاومت  یهادر مدل فيتحر  جاديمنجر به ااين پديده  

ها  داده به  کهطوريتب شااديدتر بوده، بدر مناطق پوشاایده از درخت به مرا  کند که اين خطای ارتفاعیاثبات می  (2002)

 تميالگورياك    ،یارتفااع   یخطاا  ریاز تااث  یریجلوگ  باه منظور(  1999کر )لوا.  توان اعتمااد کرداصاااال نمیدر اين منااطق  

ناشاناخته   هایپارامتر  به عنوان  ژهيمقاومت و  ريبه همراه مقاد یارتفاع   ريمقادپیشانهاد داد که در آن  1Dساازی  معکوس

   .اندشده یبازساز

و ساسس   گرفته اساتقرار  یمورد بررسا  FHEM  یهاداده ی برریگارتفاع اندازه  یخطاها  ریابتدا تاث نیز ی حاضارمقالهر د

افقی و    و اعمال قیدهای  (2D-DOInv)  (1398طرح شاده توساق قاری و همکاران ) دوبعدیشابه الگوريتم اساتفاده ازبا  

سازی شوند و در نهايت نتايج معکوسسازی میقائم در اين الگوريتم، مقادير مقاومت ويژه و ارتفاع پرواز همزمان معکوس

سااازی، مقادير ارتفاعی به عنوان  گیرند. در اين طرح معکوسیمورد بحث قرار مهای مصاانوعی های حاصاال از مدلداده

 ای.های مشاهدهشوند، نه دادهازی میسپارامتر ناشناخته وارد فرايند معکو
 

 روش تحقیق      2
 

 FHEMهای بررسی اثرات خطای ارتفاعی بر داده      2-1

نمايش داده شاود، خطای ارتفاعی به  obshای پرنده به صاورت بیانگر ارتفاع واقعی پرنده باشاد و ارتفاع مشااهده  truehاگر 

 شود:صورت زير تعريف می

(1) true obsh h h = −                         

آيد، فاصاله واقعی پرنده از ساطح زمین دورتر از مقدار مورد انتظار اسات، مانند شاکل پديد می h>0موقعی که رخداد

(1-aيعنی مواقعی که ساطح منطقه مورد برداشات پوشایده از درخت يا عارضاه ،)حال اگر   .)والکر  دهای مرتفع ديگر باشا

خواهد شاد. البته    h<0تر از مقدار مورد انتظار باشاد، خطای ارتفاعی به صاورتفاصاله واقعی پرنده از ساطح زمین نزديك

 افتد.سنج نیز خطاهای ارتفاعی مذکور اتفاق میدر صورت عملکرد نادرست ارتفاع

 رد  HCP شيآراهای  دهد که در آن دادهرا نشااان می FHEMهای  ( نحوه تاثیرگذاری تغییر ارتفاع بر دادهb-1شااکل )

 m100=3و    m100=1  ،m10=2هایژهيمقاومت وای با  بر روی يك مدل اليه  m36 30, 26,=truehهایارتفاع
  نیم بعدی  افزار المان محدود دو ونرمها توساق داده.  نداشاده  ساازیشابیه  =3th و m30=1th ،m20=2th و ضااامت

ngi25em  (2019)قاری و همکاران، شاوند  یم دیتول.  ( 1همانطور که از شاکل-b  قابل )نزديك شادن با   اسات،  مشااهده

بر عکس. همچنین نوعی وابساتگی فرکانسای نیز مشاهود اسات، به و    ابديیم  شيافزا ساطح زمین شادت سایگنالپرنده به  

متر در ارتفااع   6هاا کمتر اسااات ولی در بااالترين فرکاانس تغییر  هاای پاايین اختالب بین دادهعباارت ديگر در فرکاانس

 .شودها میدر دامنه داده 30گیری منجر به تغییر حداقل %اندازه

( انجام شده است. اين مدل دو  c-1خطاهای ارتفاعی ابتدا از طريق مدل تعريف شده در شکل ) لیتحلدر مرحله بعد  

متر از مرکز    8ها در فاصله  پاس  شود.میشامل    را  متریاهم  1000متر در يك محیق  اهم   10قائم با مقاومت ويژه    دايك

 VCAمورد استفاده   آرايشرسم شده است.  نیاز سطح زم یمتر  100و   20هرتز در ارتفاع   927 فرکانس  برای  ومنبع 

ی هدبِ داخلِ زمین ها شده است؛ زيرا فاصلهدهد که افزايش ارتفاع منجر به کاهش دامنه پاس نتايج نشان می  .باشدیم

افزايش می ارتفاع میتا پرنده  افزايش  از ديگر نتايج  توان به کاهش قدرت تفکیك جانبی يا افقی روش  يابد. همچنین 

FHEM   .اشاره کرد 
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های مصاانوعی داده h>0  ،(bشااود که ارتفاع پرنده کمتر از مقدار واقعی ثبت شااود،  طرح حالتی که پوشااش درختان باعث می a) .1شااکل  

1  =هایژهيبا مقاومت و  ایهيمدل ال  كي  متر. مدل شامل 36و  30،  26با ارتفاع پرواز    FHEMحاصل از يك برداشت هوايی توسق سیستم 

m100  ،m= 10  2  وm= 100  3   و ضااامتm= 30  1th ،m= 20  2th  و=  3th اند، شاده ساازیهیشاب(c هایكيبا دا یمدل مصانوع 
، فرکانس  VCA  شيبا آرا  FHEMیها. پاسا متریاهم  1000  ژهيمقاوم با مقاومت و قیمح  كيمتر درون    10و عرض   متریاهم 10  یرساانا
 .اندشده  یرگیاندازه یمتر 100و  20متر در دو ارتفاع   8  رندهیگ-هرتز، فاصله فرستنده 927

 (c 

 ( با اعمال ارتفاع در بردار پارامترها ارتقاء يافته )  2D-DOIn  اکام  بعدی دو شبه   سازی عکوس م     2-2

  2D-DOInvکه   بردیدر دو بعد بهره م  یهموارسااز  تیشاده با قابل  رایاکام م ساازیاز معکوس  ؛یشابه دو بعد تميالگور
و   یافق  یدر دو بعاد و اعماال قیادهاا  ژهيمقااومات و  راتیی، باا در نظر گرفتن تغ2D-DOInv الگوريتمشاااود. در یم  دهیاناام

برای  .شاااوندیم  ساااازیخق پرواز، همزمان معکوس  كي یموجود بر رو  هایساااتگاهيدر تمام ا FHEM  هایقائم؛ داده

سااازی مدلسااازی، برای در اين فرايند معکوس ( مراجعه کرد.1398توان به مقاله قاری و همکاران )مطالعه بیشااتر می

يك به عنوان پرواز ارتفاع در نظر گرفتن با  حال در مقاله حاضار   ( اساتفاده شاده اسات.2010ی )موگ  و  نگیسااز  پیشارو 

)به صاورت    DOInv-2Dبردار پارامترهای مدل موجود در طرح ،  ناشاناختهپارامتر  )
T

= ,hm در طرح  يابد.ارتقاء می 

2D-DOInv  ،رییتغ  یساااازمعکوس  نديدر طول فراعنوان يك پارامتر فیزيکی    بههاهيال یژهيمقاومت و  اصاااالح شاااده 

. از ديگر اصاالحات صاورت گرفته در کد  شاودبازيابی می  ی نیز به عنوان يك پارامتر هندسایارتفاع پرواز واقع  و  کنندیم

DOInv-2D 2، اعمال قید افقی T

h h X X
 −=W     در امتداد خق پرواز، جهتX  باشد.میبرای ارتفاع 

   ارتقاء يافته و تحلیل اثرات خطای ارتفاعی بر مقادير مقاومت ويژه    2D-DOInv تم ي الگور   ی اجرا      2-3
ا  یبرا نوع  مدل  ،سازیمدل  نيانجام  از  نیکل  سولفید  کانسار  شبیه    ( a- 2)در شکل    (Kambalda-style)  کمبدالدای 

است  استفاده باال  توپر  یهارهيدا  .شده  در  دهنده    ی شکلموجود  ايستگاه نشان  ومکان  برداشت  واقع   های    یارتفاعات 

، =100Ωmبازالت هوازده با    B، زون  =20Ωmرواليه با    Aشود؛ زون  میمجزا  زون  پنج    شاملمدل    نيا  باشند.می

  زبان یم  Eو زون    =1Ωmکانسار سولفید نیکل با    D، زون  =1000Ωmبا    بازالت دست ناورده  زبانیسنگ م  Cزون  

  و   هرتز  33000  و   4920  ، 875  هایفرکانس  با HCPآرايش    از  برداشت  سیستم  .=100Ωmبا    كیاولتراماف  زايی یکان

  4/6ها  -فرکانس   تمام  در  گیرنده-فرستنده  فاصله.  است  شده  تشکیل  هرتز  4490  و  927  هایفرکانس  با  VCAآرايش  

فرايند معکوس  ابتدا  باشد.می  متر داده مشاهده  DOInv-2Dسازی  در  به صورت  يعنی  ارتفاع  مطرح    30mobsh=ای 
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میb-2)شکل    گردد می زون(.  در  جز  به  است  شده  بازيابی  خوب  مدل  که  کرد  مشاهده  ،  Bو    Aهای سطحی  توان 

مقادير مقاومت ويژه    trueh>obsh  برآورد شده است و جايیکه  بیشتر از مقدار واقعی مقادير مقاومت ويژه    trueh<obsh جايیکه

  . (c-2گردد )شکل  حل میارتفاع در بردار پارامترهای مدل  کمتر از مقدار واقعی برآورد شده است مشکل فوق با اعمال  

انتااب شده  برای ارتفاع    30mstarth=برای مقاومت ويژه و    mΩ500=  باهمگن    یفضامینبه صورت يك  مدل شروع  

  است.

 
نتايج معکوس 2شکل   نوع    2D-DOInvسازی  .  از  نیکل سولفیدی    دیتول  ی برا  ی که مدل  Kambalda-style.  (aبرای مدل کانسار 
بردار پارامترها به  با فرض    2D-DOInv  سازی حاصل از معکوس  ژهي مقطع مقاومت و  b)،  شودیاستفاده م  FHEMیمصنوع  یهاپاس 
)صورت  )

T
= m  ،(c  سازمعکوس  از   حاصل  ژهي مقطع مقاومت و  DOInv-2D    بردار پارامترها به صورتبا فرض  ( )

T
= hm   ی هارهيدا  .,

 بیبه ترت  توپر  وط و خط  ها چینهستند. خق   trueh  مقادير  و  ها برداشت دادهمکان    دهنده  نشان   ی مدلموجود در باال  سیاه رنگ
 .باشندمورد بازيابی میو ارتفاعات  obsh نشان دهنده

 

 گیری نتیجه      3

تحت تاثیر قرار دهد؛    راسازی  و نتايج معکو  FHEMتواند پاس     ی م  خطای ارتفاعی که اثرات  در اين مقاله اثبات شده است  

،  شوند  ی نادرست ظاهر م  یریگبا ارتفاع اندازهای  نقاط مشاهده  ريبا مقاومت کم در ز  کاذب  ساختاریآنگاه    trueh>obshاگر  

به منظور   ،بنابراين  .شودیم  هرظا  زمین  سطح  كينزد  با مقاومت زياد  ی کاذبساختارآنگاه    trueh<obshاگر    که  یدر حال

به عنوان پارامترهای مدل  و ارتفاع پرواز    ويژههمزمان مقاومت  سازیمعکوس  ،قابل اعتماد  ويژهمقاومت  یهامدل بازيابی  

دوبعدی اکام که از طريق اعمال قید افقی بر مقادير ارتفاعی اصالح  سازی شبههمچنین معکوس.  رسدضروری بنظر می

 شده است، به منظور بازسازی مقادير مقاومت ويژه معرفی شده است.

 

 منابع 
 

 س یالکترومغناط  یها داده  یشبه دوبعد  یمعکوس ساز  ،1398  ،ح.  ،یرالهیخ  .،م  ،یباستان   .، ب  ،یاسکوئ  ،. ع.  ح  ،یقار
 . 310-259،( 2)، 5،یکاربرد كيزیژئوف یپژوهش ها   :شده رایروش اکام م ه يحوزه فرکانس بر پا یکوپتریهل

 

Beamish, D., 2002, The canopy effect in airborne EM: Geophysics, 67, (6), 1720-1728. 
Ghari, H.A., Vöge, M., Bastani, M., Pfaffhuber, A.A. & Oskooi, B., 2019, Comparing resistivity models 

from 2-D and 1-D inversion of frequency-domain hem data over rough terrains: cases study from Iran 
and Norway: Exploration Geophysics, 51, (1), 45-65. 

Singh, N.P. and Mogi, T., 2010, EMDPLER: A F77 program for modeling the EM response of dipolar sources 

over the non-magnetic layer earth models: Computers & geosciences, 36, (4), 430-440. 

Walker, S.E., 1999, Inversion of EM data to recover 1-d conductivity and geometric survey parameter: Doctoral 

dissertation, University of British Columbia. 


