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چكيده
حوضههــای رســوبی بهعنــوان یکــی از مکانهــای مســتعد وجــود منابــع هیدروکربنــی همیشــه مــورد توجــه بودهانــد و مطالعــه
هندســه سنگبســتر ایــن حوضههــا همــواره از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده اســت .در ایــن مقالــه از روش زیرفضــا بــرای
وارونســازی غیرخطــی دادههــای گرانــی بــرای مدلســازی سنگبســتر؛ کــه بــه دلیــل قابلیــت پایــداری در برابــر نوفــه ،روش مناســبی
بــرای مدلســازی معکــوس دادههــای ژئوفیزیکــی کــه دارای درصــد نوفــه زیــادی هســتند ،استفادهشــده اســت .روش زیرفضــا روشــی
مبتنــی بــر تکرارهــای متوالــی اســت کــه در هــر تکــرار تغییــرات پارامترهــای مــدل در یــک زیــر فضــای  Pبعــدی از زیــر فضــای M

بعــدی پارامترهــا بهدســت میآیــد کــه بــا اســتفاده از ایــن روش ،پارامترهــای مــدل اولیــه بــهکار رفتــه بهروزرســانی خواهــد شــد؛
بنابرایــن وارونســازی در تکرارهــای متوالــی طــوری انجــام میشــود کــه در یــک گام از نتایــج بهدســتآمده از گام قبلــی بهعنــوان
مــدل اولیــه اســتفاده میشــود .بردارهــای پایــه و تشــکیلدهنده ایــن زیــر فضــای  Pبعــدی از آنالیــز تجزیــه بــه مقادیــر منفــرد
ماتریــس مشــتقات دوم پارامترهــای مــدل بــه دســت میآیــد .از ایــن بردارهــای پایــه ماتریــس تصویــر از فضــای  Mبعــدی پارامترهــای
مــدل بــه زیــر فضــای  Pبعــدی از پارامترهــای مــدل اســتفاده میشــود .تعییــن پارامتــر منظمســازی در وارونســازی دادههــای گرانــی
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .روشهــای متفاوتــی بــرای تخمیــن پارامتــر منظمســازی در وارونســازی دادههــای گرانــی وجــود
دارد .در ایــن مقالــه از روش اعتبارســنجی متقاطــع تعمیمیافتــه بــرای تعییــن مقــدار بهینــه پارامتــر منظمســازی استفادهشــده اســت.
در ایــن مقالــه ابتــدا وارونســازی دادههــای مصنوعــی بــدون نوفــه و همــراه بــا نوفــه صــورت گرفتــه اســت و ســپس وارونﺳﺎزي دادههــای
واﻗﻌﯽ برداشتشــده در ﻧﺎﺣﯿﻪ کارالیــل انگلســتان در راﺳﺘﺎي ﯾﮏ نی ـمرخ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ
از مقطــع زمینشناســی در ایــن ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد.
كلمات كليدي :گرانی ،مدلسازی ،غیرخطی ،زیرفضا ،منابع هیدروکربنی
*مسؤول مكاتبات
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مدلسازی دو بعدی غیرخطی...
مقدمه

گرانــی در ژئوفیزیــک یــک ابــزار معمــول بــرای
تجزیهوتحلیــل ســاختار پوســته زمیــن اســت و در

اکتشــاف مــواد معدنــی ،هیدروژئولــوژی و غیــره کاربــرد
دارد [ .]1-5گرانیســنجی در شناســایی ســاختارهای
مســتعد زمینشناســی بــرای تشــکیل و ذخیرهســازی

مــواد هیدروکربــور کاربــرد زیــادی دارد کــه میتــوان بــه

کمــک گرانیســنجی گنبدهــای نمکــی ،چینخوردگــی
طاقدیســی ،باالآمدگیهــای گنبــدی شــکل را شناســایی

کــرد .وارونســازی ،یــک مــدل از تغییــرات چگالــی زیــر
ســطح یــا هندســه ســطوح زیرســطحی بــا اســتفاده از

دادههــای گرانــی اندازهگیــری شــده و اطالعــات قبلــی را
طراحــی میکنــد [ .]6مســائل وارونســازی گرانــی بــه دو

صــورت خطــی و غیرخطــی اســت کــه در حالــت خطــی

هندســه مــدل را ثابــت در نظــر میگیریــم و چگالــی مــدل
تغییــر میکنــد و در حالــت غیرخطــی چگالــی مــدل را

ثابــت در نظــر میگیریــم و هندســه مــدل متغیــر اســت.

بــرآورد عمــق سنگبســتر يكــي از هدفهــای مهــم
ژئوفيزيــك اســت كــه كاربــرد بســياري در مهندســي و

اكتشــافات دارد .بــراي مثــال در سدســازي بــراي طراحــي
پــي و ســاختار ســازه ســد عامــل بااهمیتــی اســت .تعييــن
عمــق سنگبســتر و درنتیجــه تعييــن حوزههــاي
رســوبي در بــرآورد خطــر زمينلــرزه نيــز نقــش زيــادي

دارد چراکــه حوضههــاي رســوبي ميتواننــد بــا بـــه دام
انـــداختن امــواج ســطحي ســبب افزايش بزرگــي و طوالني
شــدن مــدت زمينلــرزه شــوند .یکــی از کاربردهــای
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مقادیــر مشــاهدهای و پارامترهــای کــه مــدل را توصیــف

میکننــد وجــود دارد .راه عمومــی بهمنظــور حــل
مســائل وارون غیرخطــی در ژئوفیزیــک ،اســتفاده از یــک

بســط خطــی در همســایگی یــک مــدل مرجــع اســت .در

هــر تکــرار ،از مــدل بـهروز شــده بعــد از اعمــال تغییراتــی

کــه از تکــرار قبــل بهدس ـتآمده اســت ،در حکــم مــدل
مرجــع اســتفاده میکنیــم .ایــن رونــد را تــا زمانــی کــه

بــه همگرایــی مطلــوب برســیم ادامــه میدهیــم .بیشــتر
مســائل وارون غیرخطــی میتواننــد بــر اســاس تعییــن

نقطــه کمینــه کــه تابــع هــدف در فضــای بــرداری تعریــف
شــوند .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بیشــتر از روشهــای

گرادیــان اســتفاده میشــود ولــی اگــر در یــک مســئله

وارونســازی تعــداد دادههــا و پارامترهــای مــدل زیــاد
باشــد ایــن مســئله میتوانــد از روش زیرفضــا حــل شــود

کــه وارونســازی دادههــا در یــک فضــای کوچکتــر
دادههــا یــا پارامترهــای مــدل صــورت خواهــد گرفــت

کــه درنتیجــه ،وارونســازی ماتریسهــا بــا شــرایط
پایدارتــری صــورت خواهــد گرفــت [ .]16روش زیرفضــا

بــرای وارونســازی دادههــای حجیــم زلزلــه و لــرزه در
اســترالیا بــرای تعییــن ســرعت زیرســطحی پوســته

بـهکار گرفتهشــده اســت؛ کــه در مســئله وارونســازی بــا
تعریــف قیدهــای مناســب مســئله وارونســازی بــه یــک

مــدل معقــول زمینشناســی منجــر گردیــده اســت [.]17
یــک روش پایــدار و قابلانعطــاف و الگوریتــم کارا بــرای

حــل مســائل وارونســازی حجیــم توســط اولدنبــرگ و

همــکاران معرفیشــده اســت [.]18

روش وارونســازی غیرخطــی دادههــای گرانــی ،تخمیــن

نقــش پارامتــر منظمســازی در مدلســازی وارون،

[ .]7-9ازجملــه مطالعــات انجامشــده میتــوان بــه

تابــع منظمســاز در تابــع هــدف اســت .انتخــاب مقــدار

گاز بــرای یافتــن محــل تلههــای چینهشناســی [،]10

مهــم در روشهــای وارونســازی محســوب میشــود

آب زیرزمینــی [ ،]11-12مطالعــه یخچالهــا و بررســی

روشهــای متعــددی وجــود دارد؛ کــه از جملــه آن

در اغلــب مســائل وارون رابطــهای غیرخطــی میــان

اعتبارســنجی متقاطــع تعمیمیافتــه و روش

ویژگیهــای سنگبســتر حوزههــای رســوبی اســت

ایجــاد و برقــراری تعــادل بیــن عــدم بــرازش دادههــا و

محاســبه امتــداد سنگبســتر در اکتشــافات نفــت و

مناســب بــرای پارامتــر منظمســازی یکــی از مســائل

مطالعــات هیدروژئولــوژی بــرای شناســایی ســاختارهای

[ .]19بــرای محاســبه و انتخــاب پارامتــر منظمســازی

میــزان ذوبشــدگی آنهــا []13-15اشــاره کــرد.

میتــوان بــه روش منحنــی  ،Lروش اصــل اختــاف ،روش
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متعادلســازی قیــد فعــال نــام بــرد .الدنبــرگ و لــی از

واحدهــای رخنمــون یافتــه در منطقــه بــه شــرح زیــر

( )GCVبــرای تعییــن پارامتر منظمســازی در وارونســازی

ماسهسنگهای دینانی

روش منحنــی  ،Lاصــل اختــاف و اعتبارســنجی متقاطــع
دادههــای میــدان پتانســیل اســتفاده کردنــد [ .]20زمانــی

کــه مقادیــر نوفــه در دادههــا مشــخص نباشــد ومقادیــر
انحــراف معیــار نوفــه معلــوم نباشــد ،روش اصــل اختــاف
کارایــی مطلوبــی نــدارد [ .]21باوجودی کــه روش منحنی
 Lروش خوبــی بــرای انتخــاب پارامتــر منظمســازی اســت

ولــی ضمانتــی بــرای اینکــه همیشــه پارامتــر منظم ســازی
مناســبی بــه کمــک آن بــه دســت آیــد ،وجــود نــدارد .لــی

و همــکاران از روش متعادلســازی قیــد فعــال بــرای
انتخــاب پارامتــر منظمســازی و روش گرادیــان مختلــط

غیرخطــی در مدلســازی وارون دادههــای مگنتوتلوریــک
اســتفاده کردنــد [.]22

در ایــن مقالــه روش زیــر فضــا در وارونســازی دادههــای

گرانــی مصنوعــی و واقعــی مورداســتفاده قــرار میگیــرد،
ایــن روش بــه دلیــل قابلیــت پایــداری در برابــر نوفــه،
روش مناســبی بــرای مدلســازی معکــوس دادههــای

ژئوفیزیکــی کــه دارای درصــد نوفــه زیــادی هســتند بــه
شــمار مــیرود .نــوآوری ایــن مقالــه اســتفاده از روش

زیرفضــا بــا اســتفاده از بردارهــای پایــه مناســب بــرای

وارونســازی دادههــای گرانیســنجی بــا اســتفاده از یــک

دســته داده اســت .ایــن وارونســازی بهمنظــور تعييــن
عمــق رســوبات یــا سنگبســتر موردنظــر صــورت گرفتــه

اســت بهطوریکــه بــا کمتریــن اطالعــات زمينشناســی

بهتریــن ســاختار نزدیــک بــه واقعيــت زمینشناســی را
نتيجــه میدهــد .در ایــن روش هندســه سنگبســتر
بــا مجموعــهای از منشــورهای کنــار هــم چيــده شــده
تقریــب زده میشــود و درنهایــت طــول ایــن منشــورها

عمــق سنگبســتر را نشــان میدهنــد.
زمینشناسی منطقه موردمطالعه

گــزارش زمینشناســی منطقــه موردمطالعــه بــر اســاس
نقشــه زمینشناســی ( 1:250000قابــل مشــاهده در
شــکل  )1از منطقــه موردمطالعــه تهیهشــده اســت کــه

اســت( .شــکل )1

()Dinantian sandstone

ســازند ماسهســنگهای دینانــی کــه در اکثــر مناطــق بــا

گلســنگ ( )Mudstoneو ســنگآهک ( )Lim stoneهمــراه
هســتند از شــرق اســکاتلند ،از نزدیــک دریایــی شــمال
تــا قســمتهای جنــوب و جنــوب غربــی اســکاتلند تــا

نزدیــک شــهر کارالیــل ( )Carlisleادامهدارنــد .ســن ایــن
واحدهــا بــه دونیــن و کربونیفــر میرســد ،در برخــی نقــاط
در داخــل واحدهــا دایکهایــی بــه ســن کربونیفــر و

پرمیــن نفــوذ کردهانــد.
ماسهسنگهای تریاس

()Triassic sandstone

بخــش اصلــی واحدهــای رخنمــون یافتــه در شــرق شــهر

کارالیــل واحدهــای ماسهســنگی بــا ســن زمینشناســی
تریــاس هســتند.

گلسنگهای تریاس

()Triassic mudstone

بخــش غربــی شــهر کارالیــل شــامل گلســنگهایی
مربــوط بــه دوران دوم زمینشناســی (ســنوزوئیک) اســت

کــه هماننــد ماسهســنگهای شــرق کارالیــل ســن ایــن
واحدهــا بــه دوره تریــاس میرســد و واضــح اســت کــه

ایــن واحدهــا همزمــان در یــک دوره بــه وجــود آمدهانــد.
ماسهســنگها و گلســنگهای ژوراســیک

(Jurassic

)sandstone and mudstone

در داخــل واحدهــای گلســنگی تریــاس کــه در غــرب
کارالیــل رخنمــون دارنــد در برخــی نقــاط ماسهســنگها

و گلســنگهایی بــا ســن ژوراســیک دیــده میشــوند کــه

ایــن واحدهــا از واحدهــای قبلــی جوانتــر هســتند .البتــه

رخنمــون اصلــی ایــن واحدهــا در قســمتهای جنــوب و

جنــوب غربــی کارالیــل اســت.
ماسهسنگهای پرمین

()Permian sandstone

ماسهســنگهای پرمیــن نیــز در جنــوب کارالیــل

بیشــترین رخنمــون را دارنــد .ایــن ماسهســنگها
در بســیاری از بخشهــا همــراه گلســنگ و کنگلومــرا
رخنمــون دارنــد و ســن آنهــا مربــوط بــه دوران اول
زمینشناســی (پالئوزوئیــک) و دوره پرمیــن اســت.
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شکل  1نقشه زمینشناسی  1:250000منطقه موردمطالعه
درصورتیکــه تابــع ( F(mیــک تابــع همــوار بــرای پارامترهــای
مــدل باشــد ،میتــوان بــا اســتفاده از بســط تیلــور محدودشــده
بــرای ایــن تابــع روابــط زیــر را نوشــت [.]17

بــرای حــل مســائل وارونســازی غیرخطــی میتــوان یــک
تابــع هــدف را  minکــرد کــه ایــن تابــع هــدف وابســته بــه

دادههــای مشــاهدهای شــده و دادههــای پیشبینیشــده

نظریه وارونسازی دادهها

در مــورد وارونســازی غیرخطــی دادههــا میتــوان گفــت

[.]23

مشــتقگیری از دیتاهــا در راســتای  zبــه دســت میآیــد.

 
d =G m

 dبــردار دادههــا کــه یــک ماتریــس  N×1میباشــدN( .

تعــداد دادههــای برداشتشــده)  mبــردار پارامتــر مــدل کــه
یــک ماتریــس  M×1اســت M( .تعــداد پارامترهــای مــدل)،
 Gماتریــس کرنــل کــه یــک ماتریــس  N×Mاســت و بــا

هســت و بهصــورت رابطــه  1تعریــف میشــود [.]23
()1

درصورتیکــه تابــع

(F(m

1
β
) Fd ( m ) + Fm ( m
2
2

=
) F (m

یــک تابــع همــوار بــرای

پارامترهــای مــدل باشــد ،میتــوان بــا اســتفاده از بســط
تیلــور محدودشــده بــرای ایــن تابــع روابــط زیــر را نوشــت

[.]17
()2

1
F ( m + δ m ) = F ( m ) + γ T δ m + δ m T Hm
2
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در رابطــه 2؛ بــردار گرادیــان و

H

ماتریــس هســین

انتخاب پارامتر منظمسازی

هســتند؛ کــه بهصــورت زیــر محاســبه میشــوند [.]23
=γ
−G T d 0 − d ( m ) 
()3

یکــی از مســائل مهــم در روشهــای منظمســازی

=
H G T G + β I − ∇mG T d 0 − d ( m ) 

منظمســازی اســت [ .]26-27روشهــای متعــددی بــرای

()4

ازجملــه روش تیخونــوف ،انتخــاب مقــدار مناســب پارامتــر

= G ij

انتخــاب پارامتــر منظمســازی در مســائل وارونســازی

 Gijماتریــس ژاکوبیــن که مشــتق اول امین داده را نســبت

روشهــا تحــت شــرایط مختلــف امــکان دارد جــواب

در رابطــه  4مقــدار  ∇mG T .وابســتگی غیرخطــی دادههــا
و پارامترهــای مــدل را بیــان میکنــد و در مقایســه

روشهــای مختلفــی ازجملــه روش منحنــی  ،Lاصــل
اختــاف و اعتبارســنجی متقاطــع تعمیمیافتــه بــرای

بنابرایــن در محاســبه ماتریــس  Hقابــل صرفنظــر کــردن

میــدان پتانســیل اســتفاده کردنــد .آنهــا دریافتنــد کــه

بــا اســتفاده از روابــط بــاال مقــدار  ∂mبهصــورت رابطــه 6

منظمســازی مناســب نزدیــک شــد و تــا حــدودی ســطح

δ m = −V (V T HV

اختالفزمانــی بــه کار گرفتــه میشــود کــه مقــدار

) ∂d i ( m
∂m j

()5

بــه تغییــرات  jامیــن پارامتــر مــدل را نشــان میدهــد.

غیرخطــی دادههــای ژئوفیزیکــی وجــود دارد کــه ایــن
مطلــوب و نامطلوبــی بدهنــد [ .]28الدنبــرگ و لــی از

بــا عبــارت اول رابطــه  4مقــدار قابلتوجهــی نیســت،

انتخــاب پارامتــر منظمســازی در وارونســازی دادههــای

اســت [.]24

بــا اســتفاده از روش ( )GCVمیتــوان بــه مقــدار پارامتــر

قابلمحاســبه اســت.
()6

−1

V Tγ

)

نوفــه موجــود در دادههــا را تخمیــن زد .روش اصــل

در هــر تکــرار مقــدار تغییــرات پارامتــر مــدل (رابطــه

نوفــه بهخوبــی در دادههــا مشــخص و مقادیــر انحــراف

یــک مــدل جدیــد ایجــاد میشــود ،ایــن مــدل جدیــد

روش منحنــی  Lروش خوبــی بــرای انتخــاب پارامتــر

تکرارهــا تــا زمانــی کــه مــدل بــه یــک همگــرای مطلــوب

همیشــه پارامتــر منظمســازی خــوب بهدســت آیــد،

 )6حسابشــده و بــر روی مــدل اولیــه اعمالشــده و

معیارهــا بــرای مقادیــر نوفــه معلــوم باشــد [ ]27هرچنــد

بهعنــوان مــدل اولیــه جدیــد در نظــر گرفتــه میشــود و

منظمســازی اســت ،ولــی ضمانتــی بــرای اینکــه

برســد ادامــه مییابــد.

وجــود نــدارد .ولــی تابــع مورداســتفاده درروش

انتخاب بردارهای پایه

مقالــه بــا اســتفاده از روش  GCVپارامتــر منظمســازی را

()GCV

در بیشــتر اوقــات خــوب عمــل میکنــد [ .]20در ایــن

بردارهــای پایــه ( )Vطــوری انتخــاب میشــوند کــه

انتخــاب میکنیــم .در ایــن روش فــرض بــر ایــن اســت

فضــای دادههــا و پارامترهــای مــدل اســت .بردارهــای ویــژه

جوابــی اســت کــه بیجهــت بــه هیــچ دادهای حســاس

بهآســانی قابلمحاســبه بــوده و حــاوی اطالعاتــی از هــر دو
از ماتریــس مربعــی و متقــارن  Hکــه توســط روش تجزیــه

بــه مقادیــر تکیــن ( )SVDبــه دســت میآینــد بهعنــوان
بردارهــای پایــه بــرای ســاختن

V

انتخابشــدهاند.

بردارهــای پایــه  Vفقــط بــرای یکبــار از مــدل اولیــه
ســاخته میشــوند و در طــول وارونســازی ثابــت در نظــر
گرفتــه میشــوند ازای ـنرو بردارهــای پایــه تنهــا از تعــداد

محــدودی از بردارهــای ویــژه کــه مربــوط بــه بزرگتریــن

مقادیــر منفــرد کــه بيشتریــن اثــر را رویدادههــای

پیشبینیشــده دارنــد انتخــاب میشــوند[.]25

کــه جــواب مناســب بــرای یــک مســئله وارونســازی،

نیســت .در ایــن روش مقــدار بهینــه پارامتــرمنظمســازی
( ،)βمقــداری اســت کــه بتــوان تمــام دادههــا را بــا

اســتفاده از مــدل حاصــل از حــل مســئله وارون بــا مقــدار

بهینــه پارامتــر منظمســازی بــه بهتریــن شــکل تخمیــن
زد [.]29

وارونسازی دوبعدی دادههای مصنوعی

بهمنظــور نشــان دادن کارایــی روش ،در ادامــه دو مثــال

بــا دادههــای بــدون نوفــه و نوفــه دار ذکرشــده اســت.
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بــا اســتفاده از دادههــای گرانــی بــه دســت میآیــد و

مدل مصنوعی بدون نوفه

مــدل مصنوعــی بهکاربــرده شــده ،ســنگ بســتری

دوبعــدی بــه طــول  29 kmدر نظــر گرفتــه شــده اســت.
در ایــن مــدل فــرض بــر ایــن اســت کــه دادههــای

گرانیســنجی بــه فواصــل مســاوی  1000 mو بــر روی
یــک نیــمرخ بــه تعــداد  29نقطــه برداشتشــده اســت.

مــدل مصنوعــی و دادههــای مصنوعــی ناشــی از آن بــه

ترتیــب در شــکلهای  2و  3آمــده اســت .بــرای اســتفاده
از برنامــه ،نیــاز بــه یــک تبایــن چگالــی داریــم کــه فــرض

مــا وجــود تبایــن چگالــی  -0/3و  -0/6 g/cm3اســت و نیــز

چــون مدلســازی بــر اســاس شبیهســازی سنگبســتر

بــا یــک ســری بلوکهــای کنــار هــم چیــده شــده اســت،
فــرض شــده اســت کــه تعــداد بلوکهــا  27عــدد و عــرض

هــر بلــوک  1000 mاســت .بــرای بــه دســت آوردن مــدل
اولیــه از رابطــه بــوت اســتفاده میکنیــم و یــک الیــه

بــرای اینکــه مــا بــه دوالیــه نیــاز داریــم مــدل اولیــه الیــه
دوم را  1 kmاز الیــه اول بیشــتر در نظــر میگیریــم.
دیتــای محاسبهشــده از مــدل مصنوعــی در شــکل  3آمــده
اســت .بــرازش بیــن دادههــای مــدل مصنوعــی و دادههــای
مــدل بهدســتآمده از وارونســازی در شــکل  4نمایــش

دادهشــده اســت ،کــه بــرازش خیلــی خوبــی دارنــد.
مــدل حاصــل از وارون ســازی در شــکل  5مشــاهده
میشــود ،کــه در آن پارامتــر منظمســازی بــا اســتفاده
از روش اعتبارســنجی متقاطــع تعمیمیافتــه

()GCV

بهصــورت خــودکار انتخابشــده و مقــدار آن 49/4171
بهدســتآمده اســت (شــکل )6و برنامــه بعــد از 14
تکــرار بــه همگرایــی باالیــی میرســد و

مقــدارRMS

1

از

 51/0745در تکــرار اول بــه  0/0048در تکــرار چهاردهــم
رســیده اســت (شــکل .)7
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شکل  7نمودار خطاي  RMSبراي  14تکرار متوالی با صفر درصد نوفه

 0/0076در تکــرار چهاردهــم رســیده اســت (شــکل .)11

مدل مصنوعی همراه با نوفه

ایــن مــدل ماننــد مــدل مصنوعــی بــدون نوفــه اســت بــا

ایــن تفــاوت کــه بــه ترتیــب بــه دادههــا 1و  %5نوفــه
اضافــه کردهایــم.

نوفــه همــراه بــا دادههــای ژئوفیزیکــی بهطورمعمــول

توزیــع گوســی یــا عــددی دارنــد ،بــر همیــن اســاس

یــک منحنــی بــا توزیــع گوســی یــا عــددی بــا میانگیــن
صفــر در نظــر میگیریــم و بــا توجــه بــه درصــد نوفــه

بــه ســیگنال واریانــس منحنــی گوســی تعییــن میشــود.

نتایــج بهدســتآمده از ایــن مدلســازی بــا  5درصــد

نوفــه در شــکلهای  13 ،12و  14آمــده اســت .در ایــن
مدلســازی برنامــه بعــد از  12تکــرار بــه همگرایــی

بــاالی رســیده اســت ،کــه مقــدار  RMSاز  51/1255در
تکــرار اول بــه  0/1459در تکــرار دوازدهــم رســیده اســت
(شــکل .)15

وارونسازی دوبعدی دادههای واقعی

بــر همیــن اســاس دامنــه بهدس ـتآمده از ایــن منحنــی

دادههــای مورداســتفاده در ایــن مقالــه دادههــای گرانــی

بهدســتآمده از ایــن مدلســازی بــا  %1نوفــه در

دیجیــت شــده اســت .از شــبکهبندی دادههــای دیجیــت

برنامــه بعــد از  14تکــرار بــه همگرایــی بــاالی رســیده

 68عــدد داده بــر روی ایــن نی ـمرخ بهدس ـتآمده اســت.

بهصــورت تصادفــی بــه دادههــا اضافــه میشــود .نتایــج

منطقــه کارالیــل انگلســتان میباشــد کــه از مقالــه []30

شــکلهای  9 ،8و  10آمــده اســت .در ایــن مدلســازی

شــده بــر روی نیــمرخ  ABنمونهبــرداری کردهایــم کــه

اســت ،کــه مقــدار  RMSاز  51/0402در تکــرار اول بــه
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شکل  15نمودار خطاي  RMSبراي  12تکرار متوالی با  ٪5نوفه

شــکل  16مقطــع زمینشناســی نیــمرخ  ABرا نشــان

محاسبهشــده بــه ترتیــب در شــکلهای  19و  20آمــده

زمیــن بــه آرایههــای مســتطیلی تقسیمشــده و عــرض

در شــکل  21آمــده اســت.

میدهــد .بــرای وارونســازی دادههــا ابتــدا زیــر ســطح

هــر بلــوک  338 mدر نظــر گرفتــه میشــود .بــا توجــه بــه
اطالعــات زمینشناســی منطقــه اختــاف چگالــی الیــه

اســت .مــدل نهایــی کــه همــان مــدل سنگبســتر اســت

بحث و ارزیابی

اول  -0/3 g/cm3و اختــاف چگالــی الیــه دوم -0/4 g/cm3

در ایــن روش بــدون داشــتن اطالعــات از الیــه اول

بــا اســتفاده از رابطــه بــوت بهدس ـتآمده اســت .ســپس

از دالیــل اســتفاده کــردن از روش زیــر فضــا ایــن اســت

تخمیــن زده شــد ،همانطورکــه در شــکل  17قابلمشــاهده

پای ـهای انتخــاب کنیــم کــه در الیــه دوم اثــر میکننــد،

پــس از انتخــاب پارامتــر منظمســازی بهینــه ،وارون

همگــرا نمیشــود .دلیــل دیگــر انتخــاب روش زیــر فضــا

 16تکــرار بــا  RMSبرابــر  0/1090بــه همگرایــی بــاالی

دلیــل اصلــی آن ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم همزمــان

در نظــر گرفتهشــده اســت و مــدل اولیــه بــرای هــر الیــه

میتــوان همزمــان دوالیــه را مدلســازی کــرد .یکــی

بــا اســتفاده از روش ( )GCVپارامتــر منظمســازی بهینــه

کــه بــه مــا ایــن اجــازه را میدهــد کــه بردارهــای

اســت مقــدار آن حــدود  28/3310بهدســتآمده اســت.

اگــر همــه بردارهــای پایــه را انتخــاب کنیــم مــدل مــا

ســازی دادههــای گرانــی انجــام میگیــرد .مــدل بعــد از

ایــن اســت کــه مســائل بزرگمقیــاس را حــل کنــد ،امــا

میرســد (شــکل .)18دادههــای اندازهگیــری شــده

دوالیــه را بــا یــک دســته داده مدلســازی کنیــم.

و بــرازش دادههــای اندازهگیــری شــده بــا دادههــای

آنومالی بوگه

5
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شکل  21نتیجه وارونسازی دادههای نیمرخ AB

نــوآوری مقالــه ایــن اســت کــه بــا انتخــاب بردارهــای پایــه

تبایــن چگالــی در مــرز بيــن الیههــا خــود را بهصــورت

عــاوه بــر اینکــه بــا انتخــاب بردارهــای پایــه مناســب امکان

الگوریتــم و برنامههــای کامپيوتــري ابتــدا رویدادههــای

در مقابــل نوفــه پایــداری بســیار زیــادی دارد.

حــاوي نوفــه (شــکلهای  8و  )12آزمایــش شــد و در

نتیجهگیری

خطــاي  RMSدر تکــرار اول از  51/0745بــه 0/0048

مناســب دوالیــه را همزمــان مدلســازی کنیــم .ایــن روش

مدلســازی دو الیــه بــا یــک دســته داده را بــه مــا میدهــد

یــک بیهنجــاری گرانــی نشــان میدهــد.

مصنوعــی بــدون نوفــه (شــکل  )3و دادههــای مصنوعــی
مدلســازی دادههــای مصنوعــی بــدون نوفــه مقــدار

تعييــن هندســه سنگبســتر و در کنــار آن تعييــن مــرز

در تکــرار چهاردهــم رســیده اســت و در مدلســازی

جــزو اهــداف حياتــی در بســياري از پروژههــای اکتشــاف

تکــرار اول از  51/1255بــه  0/1459در تکــرار دوازدهــم

کمهزینــه ،آســان و دقيــق از اهــداف دانشــمندان علــوم

و کیفیــت بــاال را تاییــد میکنــد .در مــورد دادههــاي

الیههــاي بــا تبایــن چگالــی در اعمــاق مختلــف امــروزه

دادههــای مصنوعــی بــا  %5نوفــه مقــدار خطــاي  RMSدر

مــواد هيدروکربــوري اســت و طــرح راهکارهــاي مناســب،

(شــکل  )15رســیده اســت ،کــه همگرایــی مــدل بــا دقــت

زميــن اســت .ازآنجاکــه بيــن سنگبســتر کــه عمومــاً

واقعــی عــاوه بــر توابــع ریاضــی از قبيــل خطــاي

ش گرانیســنجی
تبایــن چگالــی وجــود دارد ،درنتیجــه رو 

زمينشناســی (شــکل  )16نيــز تأییدکننــده نتایــج

نمایــد .زیــرا همانطــور کــه واضــح اســت هــر نــوع

برنامههــا را تأیيــد میکننــد.

RMS

آذریــن اســت و الیههــای باالیــی کــه عموم ـاً رســوبیاند،

(شــکل  )18و فیتشــدگی دادههــا (شــکل  ،)20شــواهد

میتوانــد کمــک شــایانی در تعييــن مــرز بيــن الیههــا

بودنــد .در نتیجــه جوابهــاي حاصــل ،صحــت و کارایــی
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