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 ده  یکچ

های های میدان پتانسییل نظیر اویلر اسیتاندارد، همواره برای افزایش دقت در تعیین مشیخصیههنجاری های تفسییر کمی بیروش

چه تعمیماتی به منظور بهبود اطمینان از نتایج، صیورت گرفته اسیت. آناند و خوش تغییراتی شیدههای زیرسیطحی، دسیتچشیمه

گیرد، تعمیم دیگری از اویلر اسیتاندارد با اسیتفاده از تکنیک تحلیل مولفه اصیلی و سییگنال  در این تحقیق مورد بررسیی قرار می

چنین،  دهد. هممق را افزایش میکه فاقد شیاخص سیاختاری اسیت دقت تخمین عتحلیلی اسیت. اویلر بهبودیافته به جهت  این

شیود.  اعمال می  (های میدان پتانسییل )سیایت معدن منگنز صیفوتر نتیجه روی دادهکمیت تجانس فاز  به منظور  تفسییر دقیق

              بخشد.                                                                                                                        مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش مذکور اعتبار تفسیر را ارتقا می

 اویلر استاندارد، اویلر بهبودیافته، تحلیل مولفه اصلی، تجانس فاز  ،خمین عمقت، های تفسیر کمیروش :ید یلک یهاواژه
 

                                                                        

Applying the improved Euler and phase congruency on the gravity data of 
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Abstract 

Quantitative interpretation methods of potential field anomalies, such as Euler, have always undergone 

changes to increase the accuracy in determining the characteristics of subsurface sources and 

generalizations have been made to improve the reliability of the results. What is investigated in this 

research is another generalization of Euler deconvolution using principle component analysis technique 

and analytical signal. The improved Euler has no structural index, therefore the depth estimation 

accuracy is increased. Also, phase congruency is applied to the data of the potential field (Safo mine) 

in order to more accurately interpret the result. Comparing the results of the two mentioned methods 

increases the validity of the interpretation. 

Keywords: quantitative interpretation methods, depth of anomaly, Euler deconvolution, improved 

Euler, principle component analysis, phase congruency 
 مقدمه    1

های  رو طی سالیان گذشته، روش  شناسی و ژئوفیزیک دارد. از اینسنجی نقش مهمی در مطالعات و اکتشافات زمین روش گرانی

های میدان پتانسیل )گرانی و مغناطیس( در های گرانی ارائه شده است. عالوه بر اهمیت روشمختلفی برای تجزیه و تحلیل داده

های به کار  های مختلف بر مبنای مشتقات میدان پتانسیل و سایر روشچه سبب توسعه و استفاده از روشه اکتشافات، آنحوز

توان های گرانی در بین مفسران بسیار متغیر است و نمیباشد که نتایج تفسیر دادهگرفته در این حوزه شده است، بدین جهت می 

های واقعی ش اکتفا نمود. در این پژوهش، اویلر بهبودیافته و کمیت تجانس فاز روی دادهتنها به نتایج به دست آمده از یک رو

 گیرد. سایت معدن منگنز صفو(  اعمال و مورد بررسی قرار می)
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                                                  قی روش تحق    2

 4تحلیل مولفه اصلی -2-1

تحلیل مولفه اصلی نام کلی تکنیکی است که از اصول پیچیده ریاضی برای تبدیل تعدادی از متغیرهای همبسته به تعداد کمتری  

ترین ترین نتایج جبر خطی کاربردی است و شاید رایجکند. این تکنیک یکی از مهم های اصلی استفاده می از متغیرها به نام مولفه 

گ اولین  عنوان  به  آن  دادهکاربرد  تحلیل  و  تجزیه  در  هم ام  باشد.  بزرگ  از:  های  عبارتند  آن  کاربردهای  از  دیگر  برخی  چنین 

ها و کاهش ابعاد. به طور کلی، تحلیل مولفه اصلی از تبدیل فضای برداری برای کاهش  سازی اطالعات، حذف نویز دادهفشرده

الگوها و نقاط پرت    ،هاددهد که رونرا می  فته به کاربر این امکانهای کاهش یابررسی مجموعه داده  معموًلکند.  ابعاد استفاده می 

به بیان دیگر، از راه تحلیل   پذیر است، تشخیص دهد.چه که بدون تحلیل مولفه اصلی امکانتر از آنها بسیار آسانرا در داده

 شود.  مولفه اصلی، وابستگی خطی بین متغیرها پیدا می 

 اویلر بهبودیافته -4-2

استفاده از تکنیک تحلیل مولفه اصلی و سیگنال تحلیلی و انجام عملیات ریاضی، معادله اویلر بهبودیافته به صورت زیر به دست  با  

 آید: می 
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بُعدی     سیگنال تحلیلی در حالت سه 

 همان طور که مشخص است، هیچ شاخص ساختاری برای معادله مذکور نیاز نیست.  است.
 5تجانس فاز   -2-4

های گوشهها و  های مختلف یک تصویر است که خصوصیات خطوط، لبهها در قسمتتجانس فاز ابزاری برای استخراج ویژگی
رو معیاری مطلق از اهمیت نقاط  گیری بدون بُعد است و از اینتجانس فاز یک اندازه  تواند آشکار کند.موجود در تصویر را می

شوند. مقادیر تجانس  ها باعث ایجاد نقاطی با تجانس فاز بال می ای از ویژگیدهد. طیف گستردهویژگی در یک تصویر را ارائه می 
دهنده عدم اهمیت ویژگی است، متغیر است.  یک که نشان دهنده یک ویژگی بسیار مهم است تا صفر که نشانفاز از حداکثر  

توان از قبل ای از تصاویر اعمال شود. مقادیر آستانه را می های گستردهدهد مقادیر آستانه ثابت در کالساین کمیت اجازه می 

در یک تعریف جامع، کمیت تجانس فاز توسط    . مختلف تعیین شوند  تعیین کرد و لزم نیست به صورت تجربی برای تصاویر

 : ( تعریف شده است2( به صورت رابطه )1990کووسی )
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آستانه تخمین نویز،    oT، (2در رابطه )
ow      تابع وزن و     یک مقدار کوچک برای جلوگیری از صفر شدن مخرج و( )E X 

 تابع انرژی محلی است. 

 یر یگجه ینت    3
های گرانی سایت معدن منگنز صفو واقع در شمال غربی ایران دادهبه منظور بررسی روش اویلر بهبودیافته در تخمین عمق، از  

ایستگاه برداشت داده با    604ای با  کیلومتری شهرستان چالدران استفاده شده است. عملیات برداشت داده روی شبکه  25و در  
شرقی منطقه،  وشه شمال چنین به علت عوارض توپوگرافی شدید در گمتر انجام شده است. هم   10تا    5فاصله ایستگاهی بین  

 برداری انجام نشده است. داده
(  1شود. شکل )ها ایجاد می نویسی متلب شده و گرید دادههای سایت معدنی صفو  وارد محیط برنامهبدیت ترتیب، ابتدا داده

_____________________________________________________________________________________ 
1-principle component analysis  
2-phase congruency 
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 .دهدرا برای ناحیه مورد بررسی بعد از انجام تصحیحات نشان می ( گال)بر حسب میلی 1هنجاری بوگهنقشه بی 
                                           

 
 صفو   هنجاری بوگه سایت معدنی(: نقشه بی 1شکل )                      

 
جنوبی با شدت بال مربوط به توزیع ماده  _ هنجاری بوگه یک کشیدگی در راستای شمالیطور که مشخص است، نقشه بی همان

دهد. در مرحله بعد با استفاده از روش اویلر بهبودیافته عمق بالیی توده بررسی شده است. برای استفاده از معدنی را نشان می
 خیص داده شده است.  مناسب تش 6×1این روش، پهنای پنجره 

  
 (: نمایی از نتیجه اویلر بهبودیافته3شکل )                          (: هیستوگرام عمق به دست آمده از اویلر بهبود یافته2شکل )       

 
 

اویلر  ی خطی دارند، حذف شاخص ساختاری از فرآیند محاسبات در  جا که شاخص ساختاری و خطای تخمین عمق رابطهاز آن
گردد. از طرفی استفاده از تکنیک تحلیل مولفه اصلی به منظور حذف افزونگی  بهبودیافته سبب کاهش خطای تخمین عمق می 

های گرانی( در فضای جدید مستقل از یکدیگر شود که عناصرش )دادهگیرد. و در نهایت دیتایی ساخته می ها انجام می بین داده
های گرانی این سایت معدنی اعمال شده است. با استفاده از  فته، کمیت تجانس فاز نیز روی دادهعالوه بر اویلر بهبودیا  هستند.

را آشکارسازی نمود. نقشه تجانس فاز نیز به خوبی توانسته (  ها و...ها، گوشه ها )لبهتوان طیف وسیعی از ویژگیاین کمیت می 
تر نتایج دگی معدنی نشان دهد. استفاده از این کمیت تفسیر دقیقزجنوبی با شدت بال را در مرکز این بیرون _ کشیدگی شمالی 

در واقع استفاده از دو روش مذکور و مقایسه نتایج به دست آمده    کند. به دست آمده از روش اویلر بهبودیافته را امکان پذیر می
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 شود.بخشد و سبب بهبود اطمینان از نتایج می ها اعتبار تفسیر را ارتقا میاز آن

                      
 های سایت معدن صفوشکل حاصل از اعمال کمیت تجانس فاز روی داده(: 4شکل )                             
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