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بهبود تخمین عمق و اندیس ساختاری چشمۀ میدان پتانسیل با استفاده از نشانگرهای انحنا
*2

محمد برازش 1و سید هانی متولی عنبران

.1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،94/2/22 :پذیرش نهایی)92/3/22 :

چکیده
انحنا یکی از مشخصههای یک منحنی است که در هر نقطه ،مقدار انحراف آن را از یک خط راست تعیین میکند .در تعمیم این
خصوصیت به سه بعد ما با یک سطح روبه رو هستیم که با توجه به تقاطع صفحه با سطح ،بی نهایت منحنی و در نتیجه انحنا در یک
نقطۀ مشخص خواهیم داشت .مناسبترین انحناها آنهایی هستند که که از تقاطع یک صفحۀ عمود به سطح به دست میآیند و
انحناهای نرمال نام دارند .منفیترین انحنا یکی از انحناهای نرمال است که در تحلیل و تفسیر کمی آنومالیهای میدان پتانسیل استفاده
میشود .آنومالیهای میدان پتانسیل برروی منابع وابسته به مقدار تباین خصوصیت فیزیکی موردنظر دارای بیشینه هستند .آنومالیها را
میتوان با یک رابطۀ ریاضیاتی بیان کرد که این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم عمق چشمه را از مقدار پیک و مقدار انحنا در پیک
بیابیم .این آنومالیها را وابسته به اینکه نوع چشمه از قبل برای ما مشخص باشد یا خیر ،میتوان به دودسته تقسیمبندی کرد که توابع
ویژۀ وابسته به مدلی خاص و مستقل از مدل نامیده میشوند .ابتدا توابع ویژه از میدان پتانسیل تبدیلیافته محاسبه میشوند و با استفاده
از انحنای سطح این توابع ویژه ،میتوان مکان و نوع چشمه را تخمین زد .روش آنالیز تخمین عمق با استفاده از نشانگرهای انحنا بر
رویدادههای مصنوعی بدون نوفه و همراه با نوفه بهکاربرده شد .در نهایت این روش بر رویدادههای واقعی از معدن سولفیدی موبرون
کانادا با استفاده از توابع ویژه آزمایش شد و با استفاده از عدد موج محلی یک اندیس ساختاری برای این معدن تخمین زده شد.
واژههای کلیدی :انحنا ،تابع ویژه ،تخمین عمق ،سطح درجۀ دوم ،میدان پتانسیل.

 .1مقدمه
تکنیکهای خودکار زیادی طراحیشده است که میتواند

مرتبههای متفاوت نشان دادند که این تابع ،از اندیس

در تمام آنومالیهای مغناطیسی و گرانی بهمنظور برآورد

ساختاری مستقل است و میتوان عمق چشمه و اندیس

سریع عمق ،بر رویدادههای شبکهای و پروفیلی اعمال شود.

ساختاری را از آن به دست آورد.

سالم و همکاران ( )5002با حل یک رابطۀ خطی برحسب

در این مقاله انحنای توابع ویژۀ متقارنی بررسی میگردد

اعداد موج محلی در جهات  xو  zتوانستند مکان افقی و

که بر روی چشمههای آنومالی دارای ماکزیمم است .این

عمق چشمههای دوبعدی مغناطیسی را به دست آورند .بیکی

توابع ویژه توسط فیلیپس و همکاران ( )5002به دودستۀ

و پدرسن ( )5000روشی را برای تعیین پارامترهای آنومالی

وابسته به مدلی خاص و مستقل از مدل تقسیم شد .توابع ویژۀ

با استفاده از ویژهبردارهای تانسور گرادیان گرانی معرفی

وابسته به مدلی خاص ،نظیر بزرگی گرادیان افقی ()HGM

کردند .بیکی ( )5000نشان داد که مشتقات جهتی سیگنال

(کوردل و گراوچ0915 ،؛ روئست و پیلکینگتون )0991 ،و

تحلیلی در رابطۀ همگن اویلر صدق میکنند و میتوان

مقدار مطلق میدان ،برای تعیین مکان برخی منابع خاص که

بهصورت همزمان نوع چشمه و مکان آن را برای یک پنجره

نوع چشمه از قبل مشخص است ،استفاده میشود و از

با ابعاد مشخص به دست آورد .احمد عباس و فدی ()5002

دادههای گرانی ،شبهگرانی و دادههای مغناطیسی برگردان

با تعریف یک تابع مقیاس از کسر دو مشتق جزئی میدان از

به قطب شده ،قابلمحاسبه است .توابع ویژۀ مستقل از مدل

*نگارنده رابط:

E-mail: motavalli@ut.ac.ir
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برای تعیین مکان انواع مختلفی از منابع ،گرادیان کلی

مشاهدهای است  .و  ثابتهای مثبت و محور  zهمیشه

(نبیغیان0925 ،؛ روئست و همکاران )0995 ،و عدد موج

به سمت پایین مثبت است.

محلی (ترستون و اسمیت0992 ،؛ اسمیت و همکاران،

انحنای هر تابع یکبعدی با رابطهای بر حسب نسبت

 )0991استفاده میشود .بهمنظور تخمین عمق از گرادیان

مشتقات مراتب اول و دوم آن اتعریف میشود (روبرتس،

کلی نیاز است تا یک اندیس ساختاری فرض شود اما در

)5000؛ بنابراین ،برای دادههای شبکهای عمق  ،Zبا استفاده

تابع ویژۀ عدد موج محلی یک اندیس ساختاری از عمق

از رابطۀ انحنا و به دست آوردن مشتقهای الزم و یکسری

تخمینی و مقدار تابع در مکان چشمه قابلمحاسبه است.

سادهسازیهای ریاضیاتی برحسب مقدار و انحنای تابع ویژۀ

برای بهدستآوردن مکان چشمه ،ابتدا در یک پنجرۀ
 1*1یک سطح درجۀ دوم به تابع ویژۀ موردنظر برازش
میشود که با استفاده از ضرایب این سطح میتوان مکان و
بزرگی قلۀ تابع را به دست آورد .عالوه بر تعیین مکان و

)S(x, y, z

در مکان پیک ،با رابطۀ ( )5بیان میشود:

()5

)2S(x 0 , y 0 , z
,
)K neg (x 0 , y 0 , z

Z 

که  K negمنفیترین انحنا نام دارد (روبرتس.)5000 ،

بزرگی قلۀ تابع ،با استفاده از منفیترین انحنای سطح درجۀ
دوم (روبرتس )5000 ،میتوان عمق و اندیس ساختاری را

 .1 .7توابع ويژۀ يك مدل خاص

تخمینزد .تابع ویژۀ عدد موج محلی این امکان را فراهم

توابع ویژۀ یک مدل خاص ،از بزرگی گرادیان افقی

میکند تا بتوانیم اندیس ساختاری را نیز از عمق محاسبهشده

(( )HGM - Horizontal Gradient Magnitudeرابطۀ ،)1

برای چشمه به دست آوریم .نشانگر اندیس شکل ()SHI

میدان و یا مقدار مطلق یک نوع تبدیلیافتۀ میدان

بهعنوان معیاری مناسب برای برقراری شرط دوبعدی بودن

پتانسیلمشاهدهای  Pمحاسبه میشود.
P 2 P 2
) ( ) ,
x
y

چشمهها ،این قابلیت را دارد که تعدادی از تخمینهای

()1

نادرست عمق را حذف کند (براود .)5001 ،در این مقاله

آنومالیهای میدان ممکن است بر روی نوع خاصی از

این معیار بهمنظور حذف تخمینهای نادرست اندیس

چشمه به فرم رابطۀ ( )0نباشند به همین علت نیاز است که

ساختاری نیز بررسی شده است.

در میدان مشاهدهای تغییراتی اعمال شود .تعدادی از این

( HGM(x, y) 

تغییرات توسط فیلیپس و همکاران ( )5002برای چشمههای
 .7روش پژوهش

مختلف گرانی و مغناطیسی به همراه مقادیر

ایدۀ اصلی در برآورد عمق ،بر اساس انحنای توابع ویژهای

است.



ارائهشده

است که مستقیماً بر روی چشمهها دارای ماکزیمم هستند.
برای دادههای شبکهای تابع ویژه ) S(x, y, zاز رابطۀ ()0

 .7 .7توابع ويژۀ مستقل از مدل

محاسبه میشود (فیلیپس و همکاران:)5002 ،

این نوع توابع ویژه بر روی چشمههای دوبعدی به فرم رابطۀ

()0


,
(X  Y 2  Z2 )
2

S(x, y, z) 

متغیرهای باال بهصورت زیر تعریف میشود:
) X  (x  x 0 ) , Y  (y  y 0 ) , Z  (z  z 0

که )  (x0 , y0 ,z0مکان چشمه

و )(x, y, z

مختصات نقطۀ

( )0است و از میدان پتانسیل مشاهدهای یا شکل تغییریافتۀ
میدان قابلمحاسبه است .این توابع قابلتعمیم به سه بعد است
که دو نمونه از این توابع در ادامه ارائه میگردد (فیلیپس و
همکاران.)5002 ،
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بهبود تخمين عمق و انديس ساختاری چشمة ميدان پتانسل ...

 .4 .7گراديان کلی ()TG - Total Gradient

میتوان با استفاده از روابط ( )6و ( )2اندیس ساختاری را

گرادیان کلی ( )TGبهصورت رابطۀ ( )2تعریف میشود

برحسب عمق و مقدار پیک به دست آورد (روابط  1و :)9

(نبیغیان0925 ،؛ فیلیپس و همکاران:)5002 ،
2

 P   P   P 
TG(x, y)          ,
 x   y   z 
2

()2

2

بهمنظور تخمین عمق با استفاده از رابطۀ ( ،)5ضروری است
که یک اندیس ساختاری فرض کنیم (  ) SIassumedو  βرا با
رابطۀ    (SIassumed 1) / 2تنظیم کنیم .در صورتی که
گرادیان کلی از انتگرال عمودی میدان پتانسیل به دست
آمده باشد

   (SI assumed  VI  1) / 2خواهد بود که VI

بهعنوان مرتبۀ انتگرال ،یک عدد صحیح یا کسری است
(اسمیت و همکاران0991 ،؛ پیلکینگتون و کیتینگ5002 ،؛
فیلیپس و همکاران.)5002 ،

عدد موج محلی سهبعدی توسط رابطۀ ( )2بیان میشود
(ترستون و اسمیت0992،؛ فیلیپس و همکاران:)5002 ،
 2 P P  2 P P  2 P P


xz x yz y z 2 z

()2

()9

SIest   LW(h 0 ) Zest  VI 1

که

 SIestو Z est

به ترتیب اندیس ساختاری و عمق تخمین

زدهشده از عدد موج محلی است.
 .5 .7تعيين مکان قلة برآمدگی با استفاده از انحنا
در این بخش چگونگی استفاده از نشانگرهای انحنا برای تعیین
بیشینه یا کمینه و جهتگیری سطحی که به یک تابع شبکهای
) g(x,yبرازش شده است ،بیان میگردد .هانسن و دریدر
( )5006روشی مبتنی بر عبور یک پنجرۀ  1*1بر روی شبکه
داده و تعیین مکان هر نقطۀ بحرانی مناسب نزدیک مرکز پنجره

 .3 .7عدد موج محلی ()LW - Local Wavenumber

2

()1

SIest   LW(h 0 ) Zest  1

2

 P   P   P 
     
 x   y   z 
2

را معرفی کردهاند .اولین گام این است که درون هر پنجره،
ضرایب سطح درجۀ دوم (رابطۀ  )00عبوری از  9نقطۀ پنجره
تعیین گردد (فیلیپس و همکاران:)5002 ،
A  Bx  Cy  Dx 2

()00

 Exy  Fy 2  g(x, y),

LW(x, y) 

عدد موج محلی یک میدان پتانسیل که بهوسیلۀ چشمۀ ایزولۀ

دوبعدی در   h 0 , z0 تولیدشده ،بهصورت رابطه ( )6است:
(SI  1)Z
H 2  Z2

()6

LW(h) 

و اگر عدد موج محلی از انتگرال عمودی میدان پتانسیل
بهدستآمده باشد:

(SI  VI  1)Z
H2  Z2

()2

LW(h) 

شکل  .1مکانهای نقاط شبکه برای بررسی قلۀ برآمدگی در تابع ویژۀ

که  H  h  h 0و محور  hدر جهت عمود بر امتداد چشمۀ

) g(x,yنزدیک  g i, jاستفادهشده است .پربندها ،سطح درجۀ دوم

دوبعدی در نظر گرفته شده است .بنابراین در روابط ( )6و

که به  9نقطۀ داده برازش میشود را نشان میدهد .اکسترمم سطح

و    (SI  VI  1)Zو

در طول امتداد تخمینی و نقطۀ بحرانی نشان داده شده است که

( )2به ترتیب

  (SI  1)Z

در هردو رابطه،

 1

است.

مکانی بر روی قلۀ برآمدگی و نزدیکترین به مرکز پنجره است.
چون نقطۀ بحرانی درون مستطیل خاکستری قرار دارد ،بهعنوان مکان

برای تخمین عمق از عدد موج محلی ضرورتی ندارد یک

چشمه نگه داشته میشود .دامنه در نقطۀ بحرانی و منفیترین انحنای

اندیس ساختاری فرض کنیم .زمانی که عمق تخمین زده شد،

سطح درجۀ دوم ،بهمنظور برآورد عمق چشمه استفاده میشود
(فیلیپس و همکاران.)2002 ،
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اگر یک سیستم مختصات محلی را با قرار دادن مبدأ در

را ارائه میکند .اگر هردو ویژهمقدار منفی باشند ،اکسترمم سطح

مرکز پنجره ، g i, j ،فرض کنیم (شکل  )0آنگاه ضرایب

ماکزیمم است و اگر هر دو مثبت باشند ،مینیمم است و اگر

سطح درجۀ دوم باال با استفاده از تخمین حداقل مربعات

عالمت مختلف داشته باشند ،اکسترمم نقطۀ زینی است .ویژه

خطی به دست میآید (فیلیپس و همکاران:)5002 ،

مقادیر همچنین میتوانند برای تعیین ماهیت امتداد حاکم سطح

1
) A  [5g i, j  2(g i 1, j  g i 1, j  g i, j1  g i, j1
9
]) (g i 1, j1  g i 1, j1  g i 1, j1  g i 1, j1
1
[g i 1, j1  g i 1, j  g i 1, j1
6x
]) (g i 1, j1  g i 1, j  g i 1, j1

B

1
[g i 1, j1  g i, j1  g i 1, j1
6y
]) (g i 1, j1  g i, j1  g i 1, j1

C

()00

1
[g i 1, j1  g i 1, j  g i 1, j1  g i 1, j1
6( x) 2
]) g i 1, j  g i 1, j1  2(g i, j1  g i, j  g i, j1

D

1
] [g i 1, j1  g i 1, j1  g i 1, j1  g i 1, j1
4xy
1
F
[g i 1, j1  g i, j1  g i 1, j1  g i 1, j1
6( y) 2
]) g i 1, j1  g i, j1  g i 1, j1  2(gi 1, j  g i, j  g i 1, j

E

که  xو

y

فاصلههای نقاط شبکه در جهت  xو  yاست

(شکل  .)0مکان اکسترمم )  (x e , y eسطح درجۀ دوم با
مشتقگیری از آن در جهات  xو  yو برابر صفر قرار دادن،
توسط رابطۀ ( )05بیان میشود:

2FB  CE
E 2  4DE
2CD  BE
ye  2
,
E  4DE

ماتریس انحنا برحسب مشتقات مرتبۀ دوم میدان و برای یک

باشد ،امتداد حاکم یک برآمدگی یا تپه است و اگر ویژهمقدار
با مقدار بزرگتر مثبت باشد ،امتداد حاکم تشتک مانند شبیه
ظرف است (جدول .)0
ویژهمقدار  K با کوچکترین بزرگی
برآمدگی یا تپه) دارای

( K pos

ویژهبردار ) e   (e x , e y

در مورد

است که به

امتداد سطح درجۀ دوم اشاره میکند .ویژهمقدار  K که دارای
بزرگترین مقدار است (  K negدر مورد برآمدگی یا تپه) دارای
ویژهمقدار )  e  (e , eاست که به جهت عمود به امتداد
y



x

سطح درجۀ دوم اشاره میکند .ویژهبردارهای ماتریس انحنا برای
یک سطح درجۀ دوم توسط رابطۀ ( )02تعریف میشود:

1

 (K  2F) 

 or 
E  if E  0


 (K  2D) 
1
E




1

 e x  
 if K  2F
    E
 e y   (K  2F) 


 E
 (K  2D)  if K  2D


1


()02

هر سطح درجۀ دومی که دارای اکسترمم ماکزیمم یا امتداد
غالب در طول برآمدگی است ،یک سطح مناسب برای
تعیین مکان چشمه است .خط عبوری از مرکز پنجره ()0،0

سطح درجۀ دوم با رابطۀ ( )01تعریف میشود:
 g 

xy   2D E 

,
2
 g   E 2F 

y 2 
2

  g

2
 x
 2g

 xy
2

ویژه مقادیر ماتریس باال توسط روابط ( )02دادهشدهاند:
()02

دارای امتداد حاکم نیست .اگر ویژهمقدار با مقدار بزرگتر منفی

xe 

()05

()01

درجۀ دوم استفاده شوند .اگر دو ویژهمقدار برابر باشند سطح

K pos  D  F  (D  F) 2  E 2

و ) (x 0 , y 0
e y )y

x

دارای

معادلۀ

y  (e y e x )x

یا

 x  (eاست .با جایگزینی این رابطه درون رابطۀ

سطح درجۀ دوم ،مشتقگیری و برابر با صفر قرار دادن آن،
مکان نقطۀ بحرانی به دست میآید:
Be x  Ce x e y
2

K neg  D  F  (D  F) 2  E 2 ,

که  K negمنفیترین انحنا نام دارد و در تخمین عمق چشمه

()06

با استفاده از رابطۀ ( )5مفید است و  K posمثبتترین انحنا
نامیده میشود (روبرتس.)5000 ،
ویژه مقادیر ماتریس انحنا ،انحناهای اصلی سطح درجۀ دوم

) 2(De x 2  Ce x e y  Fe y 2
Ce y 2  Be x e y
) 2(De x 2  Ce x e y  Fe y 2

x0  
y0  

بهمنظور بهکارگیری موفق رابطۀ تخمین عمق دو فرض باید
اعمال شود:
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 .0چشمه باید دوبعدی باشد (بهجز چشمههای نقطهای).

مناسب است .اگر سطح  Sبهصورت محلی به شکل یک

 .5انحنا در جهت عمود بر امتداد با بعد بینهایت محاسبه

برآمدگی است (  ،) SHI  0 / 5آنومالی گرانی بهاحتمال
زیاد از یک چشمۀ گسترده نشأت گرفته که میتوان آن را

شود.
در اینجا راهی برای ارزیابی درستی این شرایط ارائه

از نقطۀ مشاهدهای بینهایت در نظر گرفت .چشمههای

شده است .برای یک سطح درجۀ دوم  Sیک سری

غیرایدهآل از شکل ایدهآل  Sانحراف خواهند داشت و

نشانگرها به دست میآید که دو نمونه از آنها

 SHIاز مقدار ایدهآل  0/2واگرا میشود .در یک دستهبندی

منفیترینانحنا (  ) K negو مثبتترین انحنا (  ) K posاست .از

دیگر (براود )5001 ،شکلهایی که  SHIآنها بین  0/122و

بزرگی  K negنسبت به  K posبهمنظور تعیین تقعر سطح

 0/652قرار دارند ،میتوانند بهعنوان برآمدگی در نظر

(برآمدگی یا تشتک) استفاده شده است .به عالوه در مورد

گرفته شوند (شکل  .)5براود ( )5001بازۀ مذکور را به

برآمدگی K pos ،با برداری همراه است که به جهت

عنوان معیاری مناسب به منظور بررسی برقراری شرط

کشیدگی سطح درجۀدوم اشاره میکند؛ بنابراین K neg

دوبعدی برای حذف تخمینهای نادرست عمق از توابع

همراه با برداری است که به جهت عمود بر امتداد چشمه
اشاره میکند و برای محاسبۀ تخمین عمق در رابطۀ ()5
مناسب است .کیفیت تخمینهای عمق با محاسبۀ اندیس
شکل از رابطۀ ( )02قابل ارزیابی است:
 K neg  K pos 
2
tan 1 


 K neg  K pos 

()02

ویژۀ خاص اعمال کرد .در این مقاله ،این معیار برای حذف
تخمینهای نادرست اندیس ساختاری از عدد موج محلی
نیز به کار رفته است.

SHI 

 SHIدر گسترۀ  -0و  +0قرار دارد و میتواند بهصورت یک
زاویه در

صفحۀ ) (Kpos  Kneg )  (Kpos  Kneg

دیده شود

(شکل  SHI .)5دستهبندی راحتی از اشکال ،از فنجان
کروی (  ) SHI  1تا کالهک محدب کروی ( ) SHI  1
را فراهم میکند SHI .برای ارزیابی همگرایی تابع ویژۀ S

از فرم تحلیلی که شرایط دوبعدی کامل را فرض میکند،

شکل  .2نمایش اندیس شکل ( )SHIبهعنوان یک زاویه در صفحۀ
) ( (Kpos  Kneg )  (Kpos  Knegبراود)2012 ،

جدول  .1نوع اکسترمم و امتداد غالب یک سطح درجۀ دوم؛ انواع اکسترمم از ویژهمقادیر ماتریس انحنا تعیین میشوند .اگر دو ویژهمقدار دارای بزرگی برابر
باشند ،هیچ امتداد غالبی وجود ندارد (فیلیپس و همکاران.)2002 ،
K neg

K pos

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

K pos

K neg

اکسترمم

امتداد غالب

ماکسیمم

برآمدگی

نقطۀ زینی

برآمدگی

نقطۀ زینی

حداقل موج (تشتک)

مینیمم

حداقل موج (تشتک)

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،34شماره  ،1بهار 1431
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برای برخی از مدلها که تعدادی از آنها توسط براود
( )5001معرفیشده است ،توابع ویژۀ مدل خاص با رابطۀ
( )01تعریف میشوند:
()01

بحرانی) مییابیم (فیلیپس و همکاران.)5002 ،


Z
X 2  Y 2  Z2

S(x, y, z) 

در این رابطه  فاکتور هندسی نام دارد که به چگالی و
ابعاد چشمه وابسته است (براود .)5001 ،این فاکتور را
میتوان از رابطۀ ( )01در مکان چشمه به دست آورد:
)  Z  S(x0 , y0 ,z

()09

دوم بزرگی تابع ویژه را در آن نقطه (ماکزیمم یا نقطۀ

با مقایسۀ مقدار محاسبهشده برای  با گسترهای از مقادیر
مورد انتظار از اطالعات زمینشناسی ،تعداد نقاط نادرست
میتواند کاهش یابد .انتخاب اشتباه منبع نیز میتواند مقادیر

با استفاده از بزرگی تابع ویژه ،فرض اندیس ساختاری

در صورت نیاز و منفیترین انحنای سطح درجۀ دوم عمق را از
رابطۀ  5به دست میآوریم .برای حذف تخمینهای نادرست
عمق از رابطۀ ( )02استفاده کرده و از مقادیر عمقی خارج از بازۀ
0 / 375  SHI  0 / 625صرفنظر میکنیم .این معیار را بر
روی اندیس ساختاری بهدستآمده از عدد موج محلی نیز اعمال
میکنیم .با معلوم بودن چشمه ،فاکتور هندسی (رابطۀ )09
میتواند معیار دیگری برای حذف تخمینهای نادرست با توجه
به مقادیر مجاز بهدستآمده از اطالعات زمینشناسی باشد.

غیر نرمال  ایجاد کند و بنابراین میتواند مشاهده شود

 .4اعمال روش روی دادۀ مصنوعی بدون نوفه

(براود.)5001 ،

این روش در این مقاله ابتدا به دادههای گرانی مصنوعی

در زیر الگوریتمی برای به دست آوردن مکان چشمهها
با اعمال روش توصیفشده در باال ارائهشده است:


بدون نوفۀ تولیدشده توسط یک استوانۀ افقی با طول متناهی
( 02کیلومتر از  -2000تا  2000متر) موازی با محور

y

به یک پنجرۀ  1*1از دادههای تابع ویژه با مبدأ

اعمالشده است .این مثال ،آزمایشی برای برقراری شرط

در مرکز آنیک سطح درجۀ دوم برازش میکنیم و از

دوبعدی با معیارهای اندیس شکل و فاکتور هندسی است.

معادلۀ  00ضرایب آن را مییابیم (فیلیپس و همکاران،

مؤلفۀ قائم میدان گرانی با رابطۀ ( )50دادهشده است (تلفورد

.)5002

و همکاران:)0990 ،



با استفاده از روابط مثبتترین و منفیترین انحنا

(رابطۀ  )02و اطالعات جدول  0بررسی میکنیم که سطح

()50

درجۀ دوم دارای ماکزیمم است یا خیر و اینکه این ماکزیمم

که y1

در طول برآمدگی قرار دارد یا نه (فیلیپس و همکاران،

ri  (x  x 0 )2  (y  yi )2  (z  z0 )2  ,i  1,2

.)5002

عمق همانطور که در باال بیان شد ،برای تابع ویژۀ مدل



و y2

y  y1 y  y 2

r1
r2

) g z   (z  z 0
2
(x  x 0 ) 2  (z  z 0 ) 2

مختصات دو

1/2

انتهای

استوانه و

است .تخمین

اگر سطح دارای ماکزیمم است ،مکان آن را از

خاص (در اینجا مقدار مطلق میدان) با فرض مدل استوانۀ

رابطۀ  05محاسبه میکنیم و اگر این ماکزیمم در طول

افقی نامتناهی (  )   1محاسبه و در شکل  1نشان داده شده

برآمدگی قرار داشته باشد مقدار نقطۀ بحرانی را نیز از رابطۀ

است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود نقاطی که

( )06به دست میآوریم .اگر ماکزیمم یا نقطۀ بحرانی

در آن تخمین عمق انجام گرفته است ،مستقیماً روی محور

نزدیک مرکز پنجره نباشد ،پنجره را حرکت میدهیم و

استوانه و در جهت امتداد آنومالی قرار دارند؛ بهجز نقاط

برای پنجرۀ جدید عملیات باال را انجام میدهیم ،در غیر این

انتهایی که تعداد زیادی از نقاط ،اطراف انتهای خمیدۀ

صورت با استفاده از ضرایب بهدستآمده از سطح درجۀ

آنومالی پخششدهاند.

بهبود تخمين عمق و انديس ساختاری چشمة ميدان پتانسل ...
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است .با رسم خطای نسبی عمق محاسبهای

بهعنوان تابعی از فاصله در طول استوانه ،میتوان تأثیرات
طول متناهی را مشاهده کرد.
(شکل -2ب) :با نزدیکشدن به دو انتهای استوانه
خطای عمق محاسباتی شروع به افزایش میکند SHI .نیز
رفتاری مشابه دارد :بر روی محور استوانه از  2کیلومتر تا -2
کیلومتر مقدار آن ثابت و برابر با مقدار تئوری  0/2است
(شکل -2پ) و در فواصل خیلی نزدیک به محور استوانه و
در مکان عمقها اطراف این مقدار نوسان میکند (شکل -2
شکل  .3تخمین عمقهای یک استوانۀ افقی با طول متناهی ( 11کیلومتر) و شعاع

ت) .برای اطالعات بیشتر به شکل  5مراجعه شود .با

 100متر با استفاده از توابع ویژۀ یک مدل خاص که در عمق  1کیلومتری

نزدیکشدن به انتهای استوانه این مقدار تا حدود 0/62

زیر نقاط مشاهدهای قرار دارد .تباین چگالی جرمی 100Kg m 3

افزایش مییابد و این نشان میدهد که شکل محلی سطح

است .دادههای پسزمینه مقادیر  g zرا نشان میدهد .تخمین عمقها با

بیشتر گنبدی شکل است تا برآمدگی ( .)Ridgeسپس SHI

نقاط رنگی بهعنوان تابعی از عمق رسم شدهاند.

کاهشیافته و با عبور از برآمدگی به مقدار صفر

فاکتور هندسی از رابطۀ ( )09محاسبه شد و در شکل

(زینیشکل) ،جایی که آنومالی ناپدید میشود ،میرسد.

-2الف نشان دادهشده است .همانطور که در این شکل

این مثال نشان میدهد که نقاط نادرست را میتوان با

مشاهده میشود فاکتور هندسی برای تمام نقاطی که با معیار

محدود کردن مقادیر  SHIنزدیک  0/2حذف کرد.

 SHIبهدستآمدهاند ،تقریباً برابر با مقدار نظری

(الف)

(پ)

خطا

اندیس شکل

(ب)

(ت)

شکل ( .4الف) فاکتور هندسی محاسبهشده از رابطۀ ( )19برای مدل استوانهای شکل  2در امتداد طول استوانه( ،ب) خطای نسبی عمق محاسبهشده در امتداد طول
استوانه( ،پ) اندیس شکل ( )SHIبر روی محور استوانه و (ت) اندیس شکل ( )SHIمحاسبهشده در مکانی که عمقها به دست آمدهاند.
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عدد موج محلی بهمنظور تعیین نوع چشمه (اندیس ساختاری) و
تخمین عمق به کار رفته است .شکل -6الف و -6ب به ترتیب
نتایج تخمین عمق و اندیس ساختاری را که از تابع ویژۀ عدد
موج محلی بهدستآمده است ،نشان میدهد .اکثر عمقهای
برآوردی از این روش همانند مثال قبل در محدودۀ وسط تا کف
چشمه ( )02-50قرار دارد .اندیس ساختاری برای این چشمۀ
شکل  .5اثر گرانی منشوری در عمق  10متری با ابعاد 100 20010m3
و با چگالی

m3

آنومالی با استفاده از رابطۀ ( )1تقریباً برابر با مقدار  0/5به دست
آمد (شکل -6ب) .بهمنظور تخمین عمق از تابع ویژۀ سیگنال

100 Kg

این مثال همچنین نشان میدهد که شرط دوبعدی تا فاصلۀ
کوتاهی از انتهای آنومالی برقرار است .بهعنوان مثال دوم روش

تحلیلی ،از مقدار اندیس ساختاری بهدستآمده در باال برای به
دست آوردن مقدار 

استفاده شد و سپس از رابطۀ ( )5عمق

باال به یک مکعب در عمق  00متر به ابعاد 100 20010m3و

تخمین زده شد (شکل -6پ) .نتیجۀ تخمین عمق با استفاده از

 100 Kgاعمال شد .شکل  2اثر گرانی این مکعب را

روش رابطۀ همگن اویلر (تامپسون )0915 ،نیز با فرض اندیس

نشان میدهد .در این مثال رویکردی متفاوت از مثال اول دنبال

ساختاری  0/5برای مقایسه در شکل -6ت نمایش دادهشده است

شده است .با فرض عدم اطالع از نوع چشمۀ آنومالی ابتدا تابع

که بهخوبی با نتایج بهدستآمده در باال انطباق دارد.

با چگالی

m3

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل ( .6الف) نتایج تخمین عمق از تابع ویژۀ عدد موج محلی پس از اعمال معیار  SHIبرای مدل مکعبی در عمق  11متری با ابعاد ( ، 100 20010mب) نتایج
3

تخمین اندیس ساختاری پس از اعمال معیار  SHIکه از رابطۀ ( )8برآورد شده است( .پ) نتایج تخمین عمق با استفاده از تابع ویژۀ سیگنال تحلیلی پس از اعمال
معیار  SHIبا فرض اندیس ساختاری  0/2که از تابع ویژۀ عدد موج محلی به دست آمد( .ت) نتایج تخمین عمق از روش همگن اویلر با فرض اندیس ساختاری
 .0/2تصویر پسزمینه مقادیر  g zرا نشان میدهد .تخمین عمقها با نقاط رنگی بهعنوان تابعی از عمق رسم شدهاند.

بهبود تخمين عمق و انديس ساختاری چشمة ميدان پتانسل ...

13

 .3اعمال روش روی دادۀ مصنوعی با نوفه
برای بررسی کارایی در مقابل اضافهشدن نویز ،این روش به
مدل استوانهای نویز گاوسی نسبتاً باال با میانگین صفر و
انحراف معیار  200 Galاعمال شد (شکل  .)2در ادامه
نتایج بهدستآمده از بهکارگیری روش انحنا برای این مدل
ارائه میگردد.
 .1 .3نتايج توابع ويژۀ مدل خاص
در این مورد برای نمایش نتایج تخمین عمق ،تابع ویژۀ قدر
مطلق میدان را با فرض اندیس ساختاری  0انتخاب میکنیم.
ازآنجاکه نشانگرهای انحنا از مشتقات مرتبۀ دوم میدان
محاسبه میشوند ،به سطح نویز حساس هستند و وابسته به
کیفیت داده ،اعمال فیلتر برای هموارسازی دادهها ضروری

شکل  .8نتیجه تخمین عمق از توابع ویژۀ مدل خاص با فرض مدل

است .در این مورد فیلتر ادامه فراسو به فاصلۀ ارتفاعی 200

استوانهای نامتناهی برای مدل مصنوعی در حضور نوفه؛ دادههای

متر قبل از اعمال روش استفادهشده است .شکل  1تخمین
عمق را پس از اعمال معیار  SHIبرای این مورد نشان

پسزمینه مقادیر  g zرا پس از اعمال فیلتر ادامه فراسو بافاصلۀ
ارتفاعی  000متر نشان میدهد .تخمین عمقها پس از حذف فاصلۀ
فراسو با نقاط رنگی بهعنوان تابعی از عمق رسم شدهاند.

میدهد .عمقهای بهدستآمده با عمق واقعی استوانه تطابق
خوبی دارند.

 .7 .3نتايج گراديان کلی
شکل  9نتیجۀ تخمین عمق با استفاده از تابع ویژۀ گرادیان
کلی پس از اعمال معیار  SHIرا نشان میدهد .برای مقایسۀ
نتایج بهدستآمده از گرادیان کلی با نتایج توابع ویژۀ مدل
خاص ،در اینجا نیز اندیس ساختاری  0انتخابشده است.
به علت وجود گرادیان قائم در تابع گرادیان کلی اعمال
فیلترهای مناسب جهت تضعیف اثر نوفه ضروری است.
عمقهای تخمینی ،به عمقهای بهدستآمده از توابع ویژۀ
مدل خاص بسیار نزدیک است.
 .4 .3نتايج عدد موج محلی
مشابه با گرادیان کلی به علت استفاده از مشتق قائم و
مشتقات مرتبۀ دوم در تابع عدد موج محلی ،اعمال فیلترهای

شکل  .7آنومالی گرانی مدل استوانهای شکل  2در حضور نوفۀ گاوسی با
میانگین صفر و انحراف معیار .000 Gal

مناسب برای از بین بردن تأثیرات نوفه ضروری است .نتایج
تخمین عمق بهدستآمده از این تابع پس از اعمال معیار
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 SHIدر شکل  00نشان دادهشده است .همانند دو تابع ویژۀ
قبل نتایج با مقدار واقعی تطابق خوبی دارد.
در اینجا معیار  SHIبه اندیس ساختاری محاسبهشده از
رابطۀ  1اعمالشده است (شکل  .)00همانطور که در شکل
 00نشان دادهشده ،اندیس ساختاری که از این معادله
تخمین زدهشده است تقریباً برابر با مقدار  0/5است که به
مقدار تئوری اندیس ساختاری برای استوانه نزدیک است و
از رابطۀ  50مشهود است.
 .3 .3مقايسة نتايج تخمين عمق از انحنا با روش اويلر
بهمنظور نمایش توانایی روش تخمین عمق از انحنا ،نتایج
تخمین عمق از روش اویلر با فرض اندیس ساختاری  0را
برای مقایسه در شکل  05نشان دادهایم .همانطور که از این

شکل  .11نتیجه تخمین عمق از عدد موج محلی برای مدل مصنوعی

شکل قابلمشاهده است ،نتایج روش انحنا با نتایج

در حضور نوفه؛ دادههای پسزمینه مقادیر  g zرا پس از اعمال فیلتر ادامه

بهدستآمده از روش اویلر تطابق زیادی دارد.

شکل  .9نتیجه تخمین عمق از گرادیان کلی با فرض اندیس ساختاری
 1برای مدل مصنوعی در حضور نوفه؛ دادههای پسزمینه مقادیر  g zرا پس
از اعمال فیلتر ادامه فراسو با فاصلۀ ارتفاعی  000متر نشان میدهد .تخمین
عمقها پس از حذف فاصلۀ فراسو با نقاط رنگی بهعنوان تابعی از عمق رسم
شدهاند.

فراسو با فاصلۀ ارتفاعی  000متر نشان میدهد .تخمین عمقها پس از حذف
فاصلۀ فراسو با نقاط رنگی بهعنوان تابعی از عمق رسم شدهاند.

شکل  .11اندیس ساختاری تخمین زدهشده از عدد موج محلی؛ دادههای
پسزمینۀ مقادیر  g zرا نشان میدهد .اندیسهای ساختاری با نقاط
رنگی بهعنوان تابعی از اندیسهای تخمین زدهشده رسم شدهاند.
این شکل اندیس ساختاری را برای این مدل تقریباً  1/2تخمین زده
است.
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جدول  .2نتایج مطالعات قبلی در برآورد پارامترهای معدن سولفیدی موبرون ،کانادا (برگرفته از عیسی.)2012 ،

گرانت و وست ()1965

روی و همکاران ()2111

عیسی ()2112

عمق

20

29/1

22/2

اندیس ساختاری

-

0/22

0/28

 .5اعمال روش رویدادههای واقعی
شکل  01نقشۀ آنومالی باقیماندۀ مربوط به معدن سولفیدی
موبرون در استان کبک واقع در شرق کاناداست (برگرفته
از کتاب گرانت و وست .)0962 ،دادهبرداریها در 01
پروفیل انجام گرفته است که فاصلۀ پروفیلها و دادههای
روی پروفیل  00متر است .میانگین چگالی تودۀ معدنی که
از نمونهبرداری گمانهها بهدستآمده است برابر g cm3

 2/6و میانگین چگالی سنگ میزبان  5/2 g cm3است .عمق
باالیی که توسط روش ارائهشده در باال به دست آمد تقریباً
با نتایج بهدستآمده از روی و همکاران ( ،)5000عیسی
( )5005و اطالعات حفاری (گرانت و وست )0962 ،تطابق
دارد (جدول .)5
 .1 .5نتايج توابع ويژۀ يك مدل خاص
شکل  .12نتایج تخمین عمق بهدستآمده از روش اویلر بر رویدادههای

برای نمایش نتایج توابع ویژۀ یک مدل خاص ،مدل استوانۀ

مصنوعی حاصل از استوانۀ افقی در حضور نوفه؛ دادههای پسزمینه

قائم را با اندیس ساختاری  0انتخاب کردیم .نتایج تخمین

مقادیر  g zرا پس از اعمال فیلتر ادامه فراسو بافاصلۀ ارتفاعی 000
متر نشان میدهد .تخمین عمقها پس از حذف فاصلۀ فراسو با
نقاط رنگی بهعنوان تابعی از عمق رسم شدهاند.

عمق با استفاده از این مدل در شکل -02الف نشان دادهشده
است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود عمق
محاسباتی دارای پیوستگی عالی بر روی آنومالی است و با
عمق باالیی معدن (جدول  )5تطابق خوبی دارد .این نشان
میدهد که مدل استفادهشده ،مدل تقریباً مناسبی است .با
محدود کردن مقادیر  SHIدر بازۀ  0/122-0/652میتوان
تعدادی از تخمین عمقهای نادرست را حذف کرد.
شکل -02ب نقاط حذفشده از تخمین عمق را به
رنگ خاکستری نشان میدهد .شکل -02پ تخمین عمقها
را پس از اعمال معیار  SHIنشان میدهد .مکانهای تخمین

شکل  .13آنومالی گرانی باقیماندۀ معدن سولفیدی موبرون

عمق شده بهخوبی در امتداد آنومالی برآورد شده است.
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(الف)

(ب)

(پ)
شکل  .14نتایج تابع ویژۀ یک مدل خاص برای آنومالی شکل ( .12الف) تخمین عمقهای روش انحنا با فرض مدل استوانۀ قائم با اندیس ساختاری ( .1ب) اندیس
شکل بهعنوان تابعی از تخمین عمق؛ نقاط خاکستری نقاط حذفشده از تخمین عمق با معیار  SHIهستند( .پ) تخمین عمقهای قسمت الف پس از
اعمال شرط قسمت ب؛ تصویر پسزمینه نقشۀ آنومالی باقیماندۀ گرانی پس از ادامه فراسو بهاندازۀ  20متر را نشان میدهد.
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 .7 .5نتايج گراديان کلی

عمقی حذفشده را پس از اعمال معیار  SHIبه رنگ خاکستری

نتایج تخمین عمق برای این تابع ویژه با فرض اندیس ساختاری

نشان میدهد .شکل -02پ نتایج تخمین عمق را پس از اعمال

 0/2در شکل -02الف نشان دادهشده است .برای هموارسازی

معیار  SHIنشان میدهد .همانطور که در این شکل دیده

دادهها برای محاسبۀ مشتقات موردنیاز فیلتر ادامه فراسو به فاصلۀ

میشود تخمین عمقها به مقدار عمق بهدستآمده از مطالعات

ارتفاعی  50متر بر دادهها اعمال شده است .شکل -02ب اندیس

قبلی (جدول  )5نزدیک است و با توابع ویژۀ مدل خاص تطابق

شکل را بهعنوان تابعی از عمق نشان میدهد .این شکل نقاط

خوبی دارد.

(الف)

(ب)

(پ)
شکل  .15نتایج گرادیان کلی برای آنومالی شکل ( .12الف) تخمین عمقهای روش انحنا با فرض اندیس ساختاری ( .0/2ب) اندیس شکل ( )SHIبهعنوان
تابعی از تخمین عمق؛ نقاط خاکستری نقاط حذفشده از تخمین عمق با معیار  SHIهستند( .پ) تخمین عمقهای قسمت الف پس از اعمال شرط
قسمت ب و حذف فاصلۀ فراسو؛ تصویر پسزمینه نقشۀ آنومالی باقیمانده گرانی پس از ادامه فراسو بهاندازۀ  20متر را نشان میدهد.
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(ب)

(الف)

(پ)
شکل  .16نتایج عدد موج محلی برای آنومالی شکل 12؛ (الف) تخمین عمقهای محاسبهشده از عدد موج محلی( .ب) تخمین عمقهای محاسبهشده از عدد موج
محلی پس از اعمال معیار ( .SHIپ) اندیس ساختاری محاسبهشده از عدد موج محلی پس از اعمال معیار  .SHIاین شکل مقدار اندیس ساختاری را بر
روی آنومالی تقریباً  0/2نشان میدهد .تصویر پسزمینه نقشۀ آنومالی باقیماندۀ گرانی پس از ادامه فراسو بهاندازۀ  20متر را نشان میدهد.

 .4 .5نتايج عدد موج محلی

فرض اندیس ساختاری  0/2را نشان میدهد .این شکل نشان

این تابع ویژه نیز همانند گرادیان کلی به علت حساسیت به

میدهد که عمقهای برآوردی از روش اویلر تطابق خوبی

سطح نویز ،به اعمال فیلتر برای هموارسازی دادهها نیاز دارد.

با عمقهای برآوردی از روش انحنا و در نتیجه مقدار عمق

نتایج تخمین عمق در شکل -06الف نشان دادهشده است و

باالیی بهدستآمده از مطالعات قبلی (جدول  )5دارد.

شکل -06ب تخمین عمق را پس از اعمال معیار

SHI

نمایش میدهد .نتایج بهدستآمده از این تابع به نتایج توابع
ویژۀ مدل خاص و گرادیان کلی بسیار نزدیک است .شکل
-06پ اندیس ساختاری محاسبهشده از عدد موج محلی را
پس از اعمال شرط  SHIنشان میدهد .این تابع ویژه،
اندیس ساختاری را بر روی آنومالی با مقدار تقریبی 0/2
تخمین میزند.
شکل  .17تخمین عمقهای روش اویلر با فرض اندیس ساختاری 0/2؛

 .3 .5مقايسة نتايج تخمين عمق از روش انحنا با روش اويلر

تصویر پسزمینه نقشۀ آنومالی باقیماندۀ گرانی پس از ادامه فراسو

شکل  02تخمین عمقهای بهدستآمده از روش اویلر با

بهاندازۀ  20متر را نشان میدهد.
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جدول  .3نتایج تخمین عمق بهدستآمده از روشهای انحنا و اویلر برای مدل مصنوعی و دادههای واقعی این تحقیق.

محدودۀ عمقی
مدل

بهدستآمده از روش

محدودۀ عمقی بهدستآمده از روش انحنا بر روی چشمه

عمق واقعی باال-پایین مدل

اویلر بر روی چشمه

(متر)

(متر)

(متر)

مدل خاص

گرادیان کلی

مدل

استوانۀ افقی

980-1100

990-1100

مصنوعی

مکعب

مدل واقعی

عدد موج محلی

980-1100

980-1100

900-1100

12-18

-

11-18

10-12

10-20

20-10

20-10

20-10

20-10

( 20-182بر گرفته از جدول )2

 .1نتيجهگيری

استفاده از تابع ویژۀ عدد موج محلی ،عمق و پس از آن

در این مقاله توابع ویژۀ آنومالیهای میدان پتانسیل که بر

اندیس ساختاری محاسبه شد و اندیس ساختاری

روی انواع مختلفی از منابع ایزوله دارای پیک است ،بررسی

بهدستآمده بهعنوان ورودی تابع ویژۀ گرادیان کلی به کار

گردید .این توابع ویژه دارای یک فرم ریاضیاتی معمول

گرفته شد .سرانجام این روش بر روی دادههای گرانی معدن

است که این امکان را فراهم میکند تا از دامنه و انحنای

سولفیدی موبرون واقع در کانادا آزمایش شد که با نتایج

توابع ویژه بر روی چشمه ،مکان ،عمق و اندیس ساختاری

روش دیگر اعمالشده مطابقت خوبی را نشان داد .این نتایج

چشمه را تخمین بزنیم .به علت اینکه انحنا از مشتق دوم توابع

در جدول  1نمایش دادهشده است.

محاسبه میشود ،اعمال فیلتر برای دستیابی به نتایج بهتر بر
رویدادهها ضروری است .توابع ویژه به دودستۀ مدل خاص
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Summary
Interpretation of potential field data generally is quantitative or qualitative. An important factor
in the issue of interpretation is how much interpreter is confident on data that provides the
information needed to achieve the objectives of the study. Reliance on interpretation can be
increased by the use of effective methods for parameters determination of causative sources.
Although do most methods do not require knowing the density or susceptibility contrast, but
these methods are based on the assumption that the source is a certain type (horizontal slab,
vertical dykes, etc.) and two-dimensional. By selecting the wrong type of source, large errors
may occur. Despite all these problems, numerous automatic techniques are designed that can be
applied over the magnetic or gravity anomalies to quickly estimate the depth of the sources.
Curvature method is used to analyze and interpret the potential field anomalies. Potential field
anomalies can be transformed into special functions that formed peaks and ridges over isolated
sources. All of these special functions have a mathematical form over sources that lead to a
common equation, to estimate the depth of the source from the peak value and curvature at the
peak. Curvature attributes that are used in this case are mostly negative curvatures. Special
functions are divided into two categories: Model-specific special functions and Modelindependent special functions. Model-specific special functions are usually calculated from a
transformed potential field for locating the specific sources such as a vertical magnetic contact,
vertical density contact, etc. The horizontal gradient magnitude (HGM) and observed potential
field (absolute value) are two types of model-specific special functions that forms ridges over
specific sources. Model-independent special functions are used to calculate locations of various
types of sources from the observational or modified potential field. Total gradient (TG), also
called the analytic signal, and local wavenumber (LW) fall into this group. Usually, special
functions need that the potential field undergoes a transformation, such as reduction-to-pole and
vertical derivative. For gridded data, eigenvalues of the curvature matrix associated with
quadratic surface is fitted to a special function within 3×3 window, to locate and estimate the
depth of sources. Another curvature attributes is shape index that quantitatively stated the local
shape in terms of bowl, valley, flat, ridge and dome. Shape index attribute (SHI) and geometry
factor provide a way to easily reject some of invalid estimations. In this study, method of
curvature attributes has been applied on noisy and noise free synthetic data using Modelspecific (HGM and absolute value) and Model-independent special functions (Total gradient
and local wavenumber). Finally, this method was tested on real data from Mobrun massive
sulfide ore of Canada using special functions of two models and a structural index (SI) from
local wavenumber special function for a mine was estimated. The results of estimating the depth
by this method had a good match with the results of the boreholes. Finally, the depth results of
this method were compared with Euler deconvolution method, which shows that the method of
using curvature attributes is more accurate in depth estimation.
Keywords: Potential field, Curvature, Special function, Quadratic surface, Depth estimation.
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