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مقایسه بین منظمسازی تیخونف و تجزیة مقدار تکین قطع شده در وارونسازی
دادههای گرانیسنجی
وحید ابراهیمزاده اردستانی ،1سعید وطنخواه *2و رضوان سلطانآبادی

3

 .1استاد ،گروه فیزیک زمین ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیک زمین ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،94/4/15 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
در این مقاله وارونسازی سهبُعدی گرانیسنجی با استفاده از دو روش منظمسازی تیخونف و تجزیة مقدار تکین قطعشده بررسی
شده است .ماتریس وزندهی عمقی و قید  Minimum Supportدر وارونسازی مورد استفاده قرار گرفته است .در منظمسازی
تیخونف از روش   2  principleبرای تعیین پارامتر تنظیم استفاده شده است درحالیکه ترسیم پیکارد برای تعیین اندیس قطع
در روش تجزیه مقدار تکین قطعشده به کار رفته است .دادة مصنوعی تولید شده از یک دایک شیبدار با اضافه کردن نوفه در سه
سطح متفاوت ،درحکم ورودی برای وارونسازی استفاده شده است .نتایجِ حاصل از مدلسازی داللت بر آن دارد که الگوریتمهای
عرضه شده بهطورکلی توانایی خوبی برای بازسازی شیب ومرزهای مدل دارند .این نتایج نشان میدهد که تُنکی مدل با استفاده از
روش تجزیه مقدار تکین قطعشده بیشتر است ،همزمان تعداد تکرارهای بیشتری برای توقف وارونسازی در این روش مورد نیاز
است .روش تیخونف برای نوفة سطح باال مدلی هموار بازسازی کرده است درحالیکه برای دو سطح نوفة دیگر مدل ساخته شده
بسیار نزدیک به مدل اصلی است .در روش تجزیه مقدار تکین قطع شده ،در مقایسه با روش تیخونف ،نیاز به ترسیم پیکارد سبب
کاهش سرعت اجرای الگوریتم میشود .الگوریتمهای عرضه شده روی داده برداشت شده در ناحیه سد گتوند به کار رفته و نتایج
حاصل از مدلسازی نشان داده شده است.
واژههای کلیدی :گرانیسنجی ،وارونسازی ،منظمسازی تیخونف ،تجزیة مقدار تکین قطع شده ،پارامتر تنظیم ،گتوند.

 1مقدمه
در وارون سازی گرانی ،هدف آن ا ست که با ا ستفاده از

ه ز ان دارای ح سا س ت ک ی ن سبت به نواه با شد ،باید

به برآوردی از

از ارایند نظ ستتازی ( )Regularizationجواب استتتفاده

چگالی و توزیع هندستتی چ ت ة زیرستتن ی تول دکنندة

کردن چندی روش تفاوت برای نظ ستتازی ستتئلههای

ای داده دستتتتت یتااتتن وارون گرانیستتتنای از نو

وارون خ نی و جود داردن ی کی از عروف تر ی و

دادههای برداشتتت شتتده در ستتن ز

سئلههای بدوضع ( )Ill-posedاست ،به ای

عنا که نبود

پرکتتار برد تر ی آ نهتتا ت ن ظ

ت خو نف (Tikhonov

یکتایی ) (non-uniquenessو نبود پایداری جواب برای

) Regularizationاستن در ای حالت تابع هدای ت کل

کل ساز استن سئله نبود یکتایی از دو جنبه قابل

از دو عبارت نبودِ اننباق دادهها ( )Data Misfitو عبارت

طرح استتتت؛ نبود یکتایی ناشتتتی از اه ت چ تتت ههای

پایدارکننده ( )Stabilizerجایگزی

ستتئله بدوضتتع اول ه

گرانی و نبود یکتایی جبری ناشتتتی از نو تمستتت بندی

یشتتتود ،بهطوری که جواب از ک نه کردن ای تابع

ستتتن زیری ن ستتتئ لة نبود پا یداری جواب ربوط به

هتتدف بتتهدستتتتت یآیتتدن در نظ ستتتتازی ت خونف

بدشتتترط بودن ) (ill-conditionاتریس کرنل و وجود

پایدار سازی جواب را با عا لهای ا لتر )(filter factors

نواه در داده های گرانی استتتتن بنابرای برای بهدستتتت

و کاهش نبودِ یکتایی سئله با اع ال اتریس نظ سازی

و

کنترل یکننتتدن روش دیگری کتته برای نظ ستتتتازی

آن،

آوردن جوابی که از ل اظ ز
*نگارنده رابط:

شتتتناستتتی ناستتت

E-mail: svatan@ut.ac.ir
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ستتئلههای وارون خنی به کار برده شتتده ،تازیة مدار
تتتکت ت

قتتنتتع شتتتتده (Truncated Singular Value

) Decompositionاستتتتن در ای روش بردارهای تک
ربوط به مادیر تک کوچک کنارگذاشتتته یشتتود و

جواب ها ن از استتتت که ق د ناستتت
وارون به کار رودن در ای

آن ها در الگوریت

متا له هدف بازستتتتازی

ستتاختارهایی با رزهای گستتستتته استتت ،لذا از ق د MS

استفاده خواهد شدن
در ادا ه ابتدا نظریة روش ورد استتتتفاده ب ان خواهد

جواب در زیراضتتایی شتتا ل تعدادی از بردارهای تک
ربوط به مادیر تک بزرگ حا صل ی شودن در حالت

شتتدن ستت س ن وة اجرای تنظ ت خونف و تازیه مدار

کلی تفاوت ای دو روش در عا ل های ا لتر به کار راته

تک قنع شده در وارونسازی گرانی ن ان داده یشودن

برای هر یک استتتتتن مادیر عا ل های ا لتر در تنظ

پارا تر تنظ و ن ز تر س پ کارد به

در ورد روش تع

ت خونف در بازة ب صتتتفر و یک قرار دارد ،درحالیکه

تفص ت ل ب

در روش  TSVDعا لهای ا لتر امط دو مدار صتتتفر و

روشهای نظ سازی روی دادة حاصل از دل صنوعی

یک را یپذیرندن در ای ت م ق هر دوی ای روشهای

دایک ش

دار ن ان داده ی شودن در پایان دادة گرانی

تنظ روی ستتتئ له وارون خنی گرانیستتتنای به کار

برداشتتت شتتده در ناح ه ستتد گتوند ورد استتتفاده قرار

یرودن

یگ رد و با دل سازی ناح ه زیر سن  ،ابعاد و گسترش

دو نکته در ه ة روشهای نظ ستتتازی ه استتتت،
بهطوری که تع

صتتورت یپذیردن س ت س استتتفاده از ای

چ ههای ک چگال در ای ناح ه تع

یشودن

آن ها تاث ر ستتتتم بر جواب ن هایی

خواهد داشتتتن اول نکته ،انتخاب پارا تر تنظ استتتن

 .2نظرية روش

ت خونف ای پارا تر که بهصتتورت استتکالر 

در بررستتتی های گرانیستتتنای ع والً داده ها از تعداد

استتتت ،درواقع تعادل ب دو عبارت تابع هدف را برقرار

دودی نماط روی سن برداشت یشوندن ارض کن د

در تنظ



ی کنتتدن متتادیر  کوچتتک نتهی بتته جوابهتتایی

ای داده ها در بردار

یشتتتوند که نوستتتان زیادی دارند ،درحالیکه  های

وارون سازی ن از است که سن زیری در ناح ه برداشت

ه واری جواب خواهند شتتتدن روشهای

ورد

بزرگ ستتتب

تفاوتی برای تع

ای پارا تر عرای شده استن در ای

m

obs

d

قرار داده شتتتو ندن برای

داده بهصتتورت گستتستتته دل شتتودن روش غال

استتتتفاده ع والً تمستتت ستتتن زیری به کع هایی با

ما له از روش   2  principleبرای برآورد پارا تر

اندازة ثابت استتتت (لی و اولدنبرگ 1996 ،و بوالنگر و

تنظ به نه استفاده خواهد شدن در روش  TSVDاندیس

ک ع ها در

قنع  ، qکه بر تعداد بردارهای تک

ورد استفاده داللت

دارد ،درواقع نمش پارا تر تنظ را ای فا یک ندن در ای
ما له برای تع

ا ندیس قنع از روش ترستتت پ کارد

چوتو)2001 ،ن ت بای چ گالی اهول ای
بردار

n

m

در نظر گرا ته یشتتتودن در ورد انت خاب

ابعاد به نه برای ای

راج عه شتتتودن راب نة ب
mn

استتتتفاده یشتتتودن نکتة ه دوم آن استتتت که جواب

اتریس کرنل

وردنظر باید در دستتتة جوابهای خاصتتی جستتتوجو

(بلکلی:)1996 ،

شتتتودن برای ثال در وارونستتتازی گرانی اغل

دو نو

کع ها به بوالنگر و چوتو ()2001
G

پارا تر های دل و داده ها با
بهصتتتورت زیر برقرار استتتت
obs

()1

Gm  d

دل ورد ج ستوجو ا ست :دلهای ه وار و دلهای

در وارونستتتتازی گرانی هدف پ دا کردن جوابی

با رزهای شاخصن انتخاب نو دل به دیدگاه ف سر از

تمریبی برای رابنتته ( )1استتتتت کتته ه ز تتان از نظر

شتتتناستتتی ننمه و ستتتاختار ورد جستتتتوجو

شتتناستتی ن ز قابلقبول باشتتدن ه انطور که پ شتر

نو ز

ربوط استتتتن برای دستتتتیابی به هریک از ای دستتتته

ز

شرح داده شد ای

سئله بدوضع است ،بنابرای دستیابی

525

مقايسه بين منظمسازی تيخونف و تجزية مقدار...

به جواب به نه ن از به ارایند نظ ستتتازی داردن در ای

دلی با ک تری حا استتتتت ،در نت اه به الگوریت

ت م ق دو روش تنظ ت خونف و  TSVDورد استتتفاده

توانایی بازسازی رزهای شاخص را یدهدن در سالهای

داده خواهد شتتدن

بعد ای ق د را پورتن اگوی و زادانف ( )1999ت ت نام

برای آنکتته رابنتتة ( )1برای بتتهکتتار گ ری در وارون

 )MS( Minimum Supportتتتوستتتتعتته دادنتتدن بتترای

گرانی سنای ف د باشد الزم است تغ راتی در آن اِع ال

استتتتتتتتتفتتتاده از قتتت تتتد  MSتتتاتتتتریتتتس قتتتنتتری

شتتتودن با ک کردن عبارت  Gmpriorاز دو طرف عادلة

 Wدر اتتترایتتتنتتتد

قرار گراته استتت که در ادا ه توض ت

n n

= diag(1 ((m  m prior )2  2 )1/ 2 ) 

MS

وارونستتازی اِع ال یشتتودن پارا تر  زان ا تتردگی

( )1یتوان نوشت:
Gm  Gmprior  dobs  Gmprior

()2

یکند و مدار آن برابر یک عدد ثبت

دل را تع

که در ای راب نه  m priorبردار ت بای چ گالی برای دل

کوچک در نظر گراته یشتتودن اتریس  MSوابستتته به

شنا سی

پارا ترهای دل است ،پس ن از است که الگوریت وارون

اول ه ا ست و با توجه به اطالعات اول ه انند ز
و یا ح فاری تع
اطتتالعتتاتتتی
 Gmprior

obs

یشتتتود و در صتتتورت نبودِ چن

به صورت تکرار حل شودن در ورد ن وة اجرای ای ق د

استتتتتن بتتا در نتتظتتر گتتراتتت ت

داده یشتتودن با توجه به ای نکات و با

mprior  0

 rdو

y = m  mprior

رابنة ( )2به شکل رابنه

( )3بازنویسی یشود:

در نظر گرات

W = W depthWMS

رابنة ( )3به شتتتکل رابنه

( )4نوشته یشود:
Gy  r

()3

در وارون گرانیستتتنای ،دا نة کرنل به ستتترعت با
ع ق کاهش ییابد بنابرای
به ستتن

در ادا ه توض ت

Wd GW1Wy  Wd r

()4
توجه شتتود که اتریس

W

قنری استتت ،لذا وارونپذیر

دل باز سازی شده نزدیک

استتتن با در نظر گرات  G = W G ، Wy = z ، r = W d rو

ت رکز یشتتود ،لذا ن از استتت که از یک تابع

 G = GW 1رابنة ( )4بهصتتتورت رابنه ( )5بازنویستتتی

d

وزندهی ع می برای خنثی کردن کاهش حستتتاستتت ت

یشود:

کرنل با ع ق استتتتفاده شتتتود (لی و اولدنبرگ 1996 ،و

()5

Gz  r

پ لک نگتون)1997 ،ن اتریس وزندهی ع می ،اتریستتی

پرکتتار برد تر ی روش برای حتتل را بنتته ( )5در

استتت که در آن  z jع ق

وارونستتتازی گرانی ،استتتتفاده از روش تنظ ت خونف

توستتط برای ستتلول  jاُم و پارا تر  وزن ناستت برای

استن در ای روش رابنة ( )5با تابع هدای به شکل رابنه

قنری به
ای

شتتکل Wdepth  (1/ z j )

اتریس را اراه یکندن عالوه بر آن ن از استتت که
اتریس وزندهی داده ها ، Wd ،ن ز در راب نة ( )3ورد

یشود:

( )6جایگزی
()6

2
2

2

P  ( z )  Gz  r   2 z
2

ا ستفاده قرار گ ردن با ارض ستمل بودن نواه وجود در

که در آن ،ع بارت نبود انن باق داده،

تتا تر یس بتتهصتتتتورت تتا تر یس ق نری

برازش داده حا صل از جواب را با داده

دادههتتا ،ا ی

)  Wd = diag(1/ 1,...,1/ mنوشتتته یشتتود که   iان راف
ع ار نواه وجود دردادهی  iاُم استن ب ان شد که در ای
ت م ق ،بازستتتازی ستتتاختارهایی ورد نظر استتتت که
رزهای گ س ستهای با

ط پ را ون شان دارندن بنابرای

ن از است از ق دهایی که برای بازسازی چن ساختارهایی
عرای شدهاند استفاده کردن بدون شک پرکابردتری ای
ق دها ،ق د ا ردگی ا ست که ال ست و کوب ک ()1983
آنها را عرای کردندن ا تتردگی به عنای جستتتوجوی

یکند و عبارت تنظ

2
2

z

2

Gz  r

2

اهدهای تع

 ، (z) برای پایدارستتتازی

جواب ورد استتتت فاده قرار یگ ردن ت عادل ب
عبارت با پارا تر تنظ
در ورد ن وه

،ک ف ت

ای دو

 کنترل یشتتتود که در ادا ه

استتبة آن توضتت

داده خواهد شتتدن از

ک نه کردن رابنة ( )6جواب بهدست یآید:
()7

z ( )  arg min{P ( z )}  (G T G +  2 I m ) 1 G T r

یک روش حل عددی برای رابنة ( )7استتتتفاده از تازیة
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استتتتن با استتتتفاده از

  2با  mدر جه آزادی تبع ت یک ندن ب نابرای با ید به

به صورت حا صل ضرب سه اتریس

دنبال  ای بود که در ای شرط صدق کندن با ا ستفاده

مادیر تک ( )SVDاتریس
 SVDاتریس

G

G

از تاز یه مادیر تک

به شکل زیر نوشته یشود:
G = UVT

()8
که در آن،

mn



استتتتت کتته بتتهترت ت

اتریس قنری شتتتا ل مادیر تک
1  2  ...  m  0

اصتتتلی قرار گراتهاندن دو اتریس

mm

U

و

 U T U  UU T = V T V = VV T  Iن با استتتفاده از ای تعریف
رابنة ( )7به صورت رابنه ( )9نو شته ی شود (وط خواه
و ه کاران:)2015 ،
i2 uiT r
vi
i2   2 i

m

z ( )  
i 1

در ای رابنه  u iو  v iستتتتونهای اتریسهای
هستتتت ندن ک ت

i2
 2
2
i

U

وV

  Tikh عا ل ا لتر ( Filter

][0,1

 u iو  v iبا اازایش اندیس  ، iربوط به مادیر تک
کو چک ،حا لت نوستتتتانی ی یاب ند ( هانستتت )1998 ،ن
بنابرای نمش عا ل ا لتر ت خونف در ای رابنه جلوگ ری
از غلبة ضری های جواب،

u iT r
i

 ،ربوط به مادیر تک

کو چک در پاستتته ن هایی استتتتتن برای مادیر  i

ن وت  ،پارا تر تنظ را از رابنة ()10

ا لترشتتدگی به انتخاب پارا تر تنظ بستتتگی داردن برای
تع

پتتارا تر  روشهتتای گونتتاگونی عرای شتتتتده

استتت،که در ای

ماله از روش   2  principleاستتتفاده

استتتبه کرد و در

مدار تک قنعشتتتده ( )TSVDاستتتتن در ابتدا جواب
ربعات برای رابنة (،)5

ک تری

2

Gz  r

2

 ،با استتتفاده از

 SVDبه شکل رابنه ( )11نوشته یشود:
T
i

()11

m

u r
vi
i 1 i

z ( )  (G T G ) 1 G T r = 

ه انطور که پ شتر ب ان شتتتتد ،بردار های تک
نوستتتانی تناظر با مادیر تک کوچک درواقع ستتتب
ناپایداری جواب یشتتتوندن در نظ ستتتازی ت خونف با
عرای عا ل ا لتر تاث ر ای

ولفه های نوستتتانی کاهش

یااتن حالآنکه روش تازیة مادیر تک قنع شتتتده با
کنتتارگتتذاشتتتت ای بردارهتتای تک

جواب

بتته تنظ

یپردازدن درواقع برای ای روش عتتا تتلهتتای ا لتر بتته

ضتتتر ی های جواب ربوط به آن ها ا لتر یشتتتو ند

)  z (جوابی ا لتر شتتتده استتتت بهطوری که زان ای



i 1

روش دیگر برای حل رابنة ( )5استتتتفاده از تازیة

()12

جواب ربوط به آنها کا الً در )  z (حضور دارندن پس

2

روش ت خونف در جدول  1خالصه شده استن

کو چکتر از  ، عا ل های ا لتر کو چک هستتتت ند و

ا لتر به ستتت ت یک یروند و بنابرای  ،ضتتتری های



2
i

رابنة ( )9به کار بردن راحل وارونستتازی با استتتفاده از

شکل زیرند:

درحالی که برای مادیر   iبزرگتر از  ، عا ل های



m

  

اکنون یتوان با استتتت فاده از الگوریت ری تتته یابی

 )Factorت خونف نا ده یشتتتود که مدار آن در بازة
قرار داردن ن ان داده شده است که بردارهای تک

 T 2
  ui r   m
1

()10

V

بتتهصتتتتورت ستتتتنتتری و ستتتتتتتونتتی تتتتتعتتا تتدنتتد؛

()9

نوشت:

روی قنر
nn

برای ک نه تابع هدف یتوان

for i  q

0
 TSVD = 
1

for i  q

که در آن ،پارا تر  qبر اندیس ربوط به آخری
تک

ورد استتتتفاده داللت داردن بنابرای در ای حالت

جواب از ترک ت


q

مدار

خنی  qبردار تک

نخستتتتت،

 ،  v ,..., vاز ا و عه کل اضتتتتای دل،  v ,..., v  ،
m

1

1

بهصورت رابنه ( )13حاصل یشود:
uiT r
vi
i 1 i
q

z (q)  

()13

یشتتتود (وط خواه و ه کتتاران)2014 ،ن ایتتدة روش

توجه شود که درواقع برای ای حالت سئله نظ سازی

  2  principleبر ای اصتتل استتتوار استتت که ک نة تابع

به شکل رابنه ( )14است:

ت خونف ،رابنه ( ،)6تغ ری ت صادای ا ست که از توزیع

()14

subject to z  S q   v1 ,..., v q 

2
2

minimize Gz  r

مقايسه بين منظمسازی تيخونف و تجزية مقدار...

که در آن S q ،زیراضتایی استت که جواب در آن ورد
جستتتتوجو استتتتن نکته باقی انده برای روش TSVD

چگونگی تع

اندیس قنع  qاستتتن در ای

ماله برای
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جدولهای  1و  2از دادة تول د شده از یک دل دایک
ش

منعی از ای

دار استفاده شده استن شکل  1سن

دایک را ن ان یدهدن تبای چگالی دل با

ط

ای اندیس از ترس پ کارد ( )Picard Plotک ک

دربرگ رندهاش برابر  1 gr / cm3استن دایک از ع ق

گراته یشتتودن در ت های ربوط به ستتئلههای وارون،

 50mشرو و تا  400 mادا ه داردن دادة صنوعی

تع

T

ترستتت ی از ضتتتری های جواب(  ) u i rو ضتتتری های
i

(  )  iت ت عنوان

 ) uiTr ( SVDبه ه راه مادیر تک

تر س پ کارد شناخته ی شود (هان س )1998 ،ن در ای
رستت  ،ضتتری های  SVDستتریعتر از مادیر تک تنزل
یکن ند تا آن که در ترازی که با نو اه تع
ه ستتن

یشتتتود،

یشتتوندن درواقع ضتتری های جواب در ابتدا

کاهش ی یاب ند ا ا برای مادیر بزرگ  iشتتترو به
اازایش یکنندن بنابرای با استتتفاده از ای رس ت یتوان
تعداد ولفههای وردن از برای بازسازی جواب نظ شده
را یا ات که ه ان مدار ا ندیس  qاستتتتتن را حل
وارونستتازی با استتتفاده از روش تازیة مدار تک قنع
شده در جدول  2خالصه شده استن
استتتتفاده از ق د  MSستتتب

دل ، dexact ،در شبکهای

حاصل از ای

نظ

شا ل 20×20=400ایستگاه در سن با ااصلة ایستگاهی
 50mتول د یشودن برای اازودن نواه ،در ابتدا بردار
تصادای

m



با توزیع نر ال ،انگ

صفر و

ان راف ع ار یک ،تول د شده استن س س نواه در
سه سن
به
)

هر
2

نواة

)i  2 d

شده

است

با ان راف ع ار )
2

داده

)i  2 d

exact

exact

exact

اضااه
 (1 (d

تفاوت،

بهترت

)(12 )  (0.02,0.005

exact

d

obs

exact

(1 (d

یعنی

 dن برای سه سن

)، (12 )  (0.01,0.001

و ) (12 )  (0.03,0.01انتخاب

یشوندن شکل (1ب) دادة تعلق به سن

نواة دوم

( ) ) (12 )  (0.02,0.005را ن ان یدهدن

یشتتتود که الگوریت

نظ ستتتازی ن از ند تکرار باشتتتد ،لذا باید ع اری برای
توقف ای تکرارها تع
شتتتترط برازش داده،

شتتتودن ع ار اول آن استتتت که
2

 m  2m
2

diobs  (Gm (k ) )i
i

=

2
computed

،

برآورده شتتتود (بوالنگر و چوتو)2001 ،ن در ای راب نه
) Gm (k

داده حاصتتل از دل ستتاخته شتتده در تکرار ُ kام

استتتن درصتتورتیکه ای شتترط برآورده ن تتود ،ب ت نه
تعداد تکرارها ع ار توقف خواهد بودن نکتة ه دیگر
که رعایت آن برای وارونستازی دادههای گرانیستنای
ضروری است ،استفاده از کران باال و پای برای چگالی،
 ،  mminاستتتتتن ر عا یت ای

ورد نبود یک تایی

, mmax 

ستتتئله را کاهش یدهد و جواب

استتتبه شتتتده را به

جواب اصلی نزدیک خواهد کردن

شکل ( .1الف) دایک شیبدار دارای تباین چگالی  1 gr cm3با
محیط دربرگیرنده آن و (ب) داده تولید شده با دایک و آمیخته

 .3مدل مصنوعی
برای بررسی الگوریت های وارونسازی ب ان شده در

به نوفة سطح دوم
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جدول  .1مراحل وارونسازی گرانی با استفاده از تنظیم تیخونف

ورودیهاmmax ، m min ،   0.8 ،    ، Wd ، m prior ، G ، d obs :

مرحلة  .1قرار دادن  ، m(0) = mprior ، k = 1محاسبة W(1) = Wdepth ، WM(1)  I ، Wdepth

مرحلة .2محاسبة ) )G (1) = G (W (1) ) ( 1) ، r(1) = Wd (dobs  Gm(0
مرحلة .3محاسبة تجزیة مقادیر تکینG (k ) = U  V T :
مرحلة .4محاسبة پارامتر تنظیم )   (kبا استفاده از رابطة ()10

i2
) uiT r (k
مرحلة  .5محاسبة v i
i2  ( (k ) 2 i

z ( )(k )   i 1
m

مرحلة  .6محاسبة )m(k)  m(k-1)  y(k) ، y(k)  (W(k) )1 z( )(k
مرحلة  .7اِعمال کرانهای چگالی طوریکه mmin  m(k)  mmax

مرحلة  .8محاسبة ) )) ، r(k+1) = Wd (dobs  Gm(k

1
)   2 )1/ 2

(k-1) 2

m

)(k

((m

(W(k 1) = Wdepth WM(k 1) ، WM(k 1)  diag

G (k 1) = G (W (k 1) ) 1
مرحلة  .9قرار دادن k = k +1
مرحلة  .10معیار توقف بررسی شود ،در صورت برآورده شدن ،فرایند متوقف شود و در غیر این صورت ،برو به مرحلة 3

خروجیm (k ) :

جدول  .2مراحل وارونسازی گرانی با استفاده از تجزیة مقدار تکین قطع شده

ورودیهاmmax ، m min ،   0.8 ،    ، Wd ، m prior ، G ، d obs :

مرحلة  .1قرار دادن  ، m(0) = mprior ، k = 1محاسبة W(1) = Wdepth ، WM(1)  I ، Wdepth

مرحلة .2محاسبة ) )G (1) = G (W (1) ) ( 1) ، r(1) = Wd (dobs  Gm(0
مرحلة  .3محاسبة تجزیة مقادیر تکینG (k ) = U  V T :
مرحلة .4محاسبة اندیس قطع  qبا استفاده از رسم پیکارد

) u iT r (k
مرحلة  .5محاسبة v i
i

z (q) (k )   i 1
q

مرحلة  .6محاسبة )m(k)  m(k-1)  y(k) ، y (k)  (W(k) )1 z(q)(k
مرحلة  .7اِعمال کرانهای چگالی طوریکه mmin  m(k)  mmax

1
مرحلة .8محاسبة ) )) ، r(k+1) = Wd (dobs  Gm(k
((m(k)  m(k-1) )2   2 )1/ 2

(W(k 1) = Wdepth WM(k 1) ، WM(k 1)  diag

G (k 1) = G (W (k 1) ) 1
مرحلة  .9قرار دادن k = k +1
مرحلة  .10معیار توقف بررسی شود ،در صورت برآورده شدن ،فرایند متوقف شود و در غیر این صورت ،برو به مرحلة 3

خروجیm (k ) :

مقايسه بين منظمسازی تيخونف و تجزية مقدار...

برای وارونسازی ناح ة زیری به 20×20×10=4000
کع


با ابعاد  50mتمس شده استن پارا ترهای  و

بهترت

529

یگ ردن دلهای بازستتازی شتتده در شتتکلهای  2و 3
ن ایش داده شتتتتدها ندن در حا لت کلی هر دو الگوریت

برابر با  0/02و  0/8انتخاب شتتتدهاندنکران

جدولهای  1و  2توانایی خوبی در باز سازی دل ا صلی

بتتتتاال و پتتتتایتتتت تتتت

چتتتتگتتتتالتتتتی بتتتترابتتتتر

و ساختار کلی دایک بهخوبی بازسازی شده

cm3 m max  1gr cm 3 

  m min  0 grدر نتتظتتر گتتراتتتتته

ا ستن در باز سازی به روش ت خونف تُنکی دل حا صل

شرو و هنگا ی توقف

به زان نواة اِع ال شده در داده وابسته است؛ با اازایش

حاصتتل شتتود و یا آنکه به

نو اه تُنکی دل کاهش ی یا بدن ای حا لت بهویژه در

ب تت نة تعداد تکرارها برابر  100برستتدن در وارونستتازی

ع ق به و ضوح ن ایان ا ستن برای دل باز سازی شده به

دادههای دان پتان س لی ن ان داده شده ا ست که برای

روش  TSVDتُنکی پاستته وابستتتگی بستت ار ک تری به

تکرار اول بهتر آن استتت که وارونستتازی با یک مدار

سن نواه داردن

ی شودن تکرارها با
یشتتود که

m (0) = 0

2
computed
 429

دارندن ش

بزرگ برای پارا تر تنظ شتترو شتتود (اارکوهارس ت و

شکل  ، 4عبارت نبودِ اننباق داده ،عبارت تنظ و

خواهد شتتتد که از ورود

پارا تر  را در تکرارهای توالی برای روش ت خونف

ستتتاختارهای اضتتتااه به دل در تکرارهای ابتدایی ،و در

ن ان یدهدن با اازایش نواه ،تعداد تکرارها کاهش یااته

نت اتته ن تتاز بتته تکرار ب تتتتر برای حتتذف ای اثرات،

استن ه چن

در شکل  5عبارت نبودِ اننباق داده برای

جلوگ ری شتتودن در مالة حاضتتر ای نکته ورد استتتفادة

روش  TSVDن ایش داده شده استن در مایسة ب

اولدنبرگ)2004 ،ن ای ستتتب

دو

نگارندگان قرار گراته استن برای وارونسازی با استفاده

روش وارونسازی،

از روش ت خونف ،پارا تر تنظ در تکرار اول برابر با

روش  TSVDبرای هر سن نواه ب تر از روش ت خونف

)) m)1.5 (max(i ) mean(i

 (1)  (nانتخاب یشتتود

استن ای

خص است که تعداد تکرارها در

یتواند دل ل تُنکی ب تر دل به ای ش وه

(وط خواه و ه کاران)2015 ،ن پارا تر تنظ بزرگ در

باشدن شکل  6ترس پ کارد برای تکرار سوم (  ) k = 3و

روش ت خونف عادل با انتخاب اندیس قنع کوچک در

در هر سه سن نواه را ن ایش یدهدن واض است که با

ماله برای تکرار اول

اازایش نواه ،اندیس قنع  qکاهش ییابدن زیت روش

انتخاب ی شودن از

ت خونف گفته شده در جدول  1خودکار بودن آن در

تکرار دوم به بعد روش   2  principleو تر س پ کارد

است؛ درنت اه سرعت اجرای

روش  TSVDاست بنابرای در ای
در روش  TSVDاندیس قنع
برای تع

q=3

 و  qبه کار یرودن وارون سازی برای هر

تع

پارا تر تنظ

الگوریت ب تر از روش  TSVDاستن

ستتته ستتتن نواه و با استتتتفاده از هر دو روش صتتتورت

شکل  .2نتایج وارونسازی با استفاده از روش تنظیم تیخونف اشاره شده در جدول ( .1الف) سطح نوفة اول( ،ب) سطح نوفة دوم و (ج) سطح نوفة سوم
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530

شکل  .3نتایج وارونسازی با استفاده از روش  TSVDاشاره شده در جدول ( .2الف) سطح نوفة اول( ،ب) سطح نوفة دوم و (ج) سطح نوفة سوم

شکل  .4پارامتر تنظیم ،عبارت پایدارکننده و نبودِ انطباق داده در تکرارهای متوالی برای مدل بازسازی شده در شکل ( .2الف) سطح نوفة اول( ،ب) سطح
نوفة دوم و (ج) سطح نوفة سوم

شکل  .5عبارت نبودِ انطباق داده در تکرارهای متوالی برای مدل بازسازی شده در شکل ( .3الف) سطح نوفة اول( ،ب) سطح نوفة دوم و (ج) سطح نوفة سوم

531
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شکل  .6رسم پیکارد برای الگوریتم وارون جدول  2مربوط به تکرار سوم ( . k = 3الف) سطح نوفة اول( ،ب) سطح نوفة دوم و (ج) سطح نوفة سوم

آنها و اروچال بوستانی استن وجود چن

 .4دادههای واقعی

ب

درنهایت دو روش نظ سازی ب ان شده در جدولهای 1

باع

و  2روی دادههای گرانی برداشتشده در ناح ة سد

یشودن

ارتباطی

هدر رات و ذخ ره ن دن آب کاای در پ ت سد

گتوند واقع در جنوب غربی ایران بهکار راتن ای دادهها

تعداد  1600دادة گرانیسنای در ای ناح ه برداشت

توسط بخش گرانیسنای وسسه ژئوا زیک برداشت

شده استن خنوط برداشت با ااصله  30تا  50تر از

شده استن جزئ ات کا لی در ورد ن وة برداشت،

یکدیگر طراحی گردیده و بر روی ای خنوط اواصل

شناسی ننمه ،پردازش و تفس ر دادهها توسط

ات

ز

اردستانی ( )2013ب ان گردیده استن ختصری از ای
نال

ایستگاهها  10تر استن پس از اِع ال تص

وردن از و حذف اثرات ننمهای بیهنااری باقی اندة

در ای قس ت عرضه یشود ،برای نالعة ب تر

گرانی بهدست آ ده است (شکل )7ن چندی بیهنااری

ناح ه از نظر

اهده یشود که بیهنااری ش اره 5

به رجع پ شگفته راجعه شودن ای

نفی در شکل

شناسی بهطورکلی ت کل از رسوبات سازند

ربوط به اروچال بوستانی استن هر دو الگوریت عرضه

گچساران است و ع دتاً از ارل( ،)Marlژی س

شده ،ن از ند

اتریس کرنل

( ،)Gypsumان دریت ( )Anhydriteو هال ت ()Halite

هستند ،بنابرای برای اتریسهایی با ابعاد بزرگ کاربرد

ت ک ل شده استن در ناح ة ورد بررسی تعدادی اروچال

ندارندن لذا ناح ة کوچکی شا ل بیهنااریهای  3 ،2و 4

( )sinkholeدیده یشود که بزرگتری آنها به نام

برای وارونسازی انتخاب یشودن دادة گرانی برای ای

ز

بوستانی ( )Boostaniدر جنوب شرقی ناح ه قرار داردن
هدف از گرانیسنای در ای

ناح ه ،بررسی وجود

حفرههای زیرسن ی ناشناخته و ه چن ارتباط احت الی

ناح ه

به

اسبة تازیة مادیر تک

شبکهای

نظ

با

اواصل

،30m

شا ل 32×20=640داده ،تبدیل شده استن سن زیری
ناح ة نتخ

با تعداد  8640کع

با ابعاد  30تر دل
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شده استن برای ساخت ای

دل از تعدادی کع

ااورت بیهنااری  2آ ده است (

ل گ انهها در

اضاای در هر س ت شبکة داده استفاده شده است تا

شکل 7

ان راف لبههای دل را به حداقل برساندن توزیع خنا برای

که الگوریت ها تا حد قابلقبولی واق به بازسازی سن

داده

هر

و

گاوسی

) (0.02(dobs )i  0.005 dobs
2

برابر

3

gr cm

2/4

و

ان راف

با

خص است)ن مایسة نتایج داللت بر آن دارد

ع ار

زیری بودهاندن در شکل  9دادة واقعی (ناح ة نتخ برای

ارض یشودن چگالی ز نه

وارونسازی در شکل  )7و دادة حاصل از دلهای (-8

کرانهای

 m min  1.5gr cm 3 m max  2.4 gr cm 3 

چگالی

انتخاب یشودن

الف) و (-8ب) ن ان داده شده استن شکل (-10الف)
عبارت نبودِ اننباق داده ،عبارت تنظ و پارا تر  را در

شکل  8نتایج حاصل از وارونسازی با استفاده از

تکرارهای توالی برای روش ت خونف ن ان یدهدن

تنظ ت خونف و  TSVDرا ن ایش یدهدن ع ق بهدست

ه چن

عبارت نبودِ اننباق داده در تکرارهای توالی

آ ده برای بیهنااریهای  3 ،2و  4در جدول  3آورده

برای روش  TSVDدرشکل (-10ب) ن ایش داده شده

ابه با دل صنوعی ،روش TSVD

استن در روش  TSVDالگوریت با رس دن به ب نه،

پاسههایی ا ردهتر تول د کرده استن ه چن در جدول

تعداد تکرارها توقف شده استن شکل  11رس پ کارد

 3ع ق بهدست آ ده با استفاده از دو گ انه وجود در

برای تکرارهای سوم و شصتُ را ن ان یدهدن

شده استن

شکل  .7نقشة بیهنجاری باقیمانده در ناحیة سد گتوند .ناحیة منتخب برای وارونسازی با مستطیل مشگی نشان داده شده است.
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مقايسه بين منظمسازی تيخونف و تجزية مقدار...
جدول  .3عمقهای بهدست آمده با استفاده از مدلسازی و حفاری
حفاری

تنظیم تیخونف

TSVD

بیهنجاری

بیشینه

کمینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

کمینه

160-150

150-115

150

90-60

180-150

60-30

2

-

-

120-90

30

180-90

30

3

-

-

120-90

30

150

30

4

شکل

 .8نتایج وارونسازی با استفاده از (الف) روش تیخونف و (ب) روش TSVD

شکل ( .9الف) دادة واقعی( ،ب) داده حاصل از مدل -8الف و (ج) داده حاصل از مدل -8ب

شکل ( .10الف) پارامتر تنظیم ،عبارت پایدارکننده و نبودِ انطباق داده در تکرارهای متوالی برای مدل بازسازی شده به روش تیخونف و (ب) عبارت نبودِ
انطباق داده در تکرارهای متوالی برای مدل بازسازی شده به روش .TSVD
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 (الف) تکرار سوم و (ب) تکرار شصتُم.TSVD  رسم پیکارد برای روش.11 شکل

 نتيجهگيری.5
 ن از به رس،اندیس قنع

 تعTSVDن در روش2 است

وارونسازی دادههای گرانیسنای با استفاده از دو روش

 درحالیکه روشی خودکار،پ کارد برای هر تکرار دارد

قنع شده به نتایج

پارا تر در تنظ ت خونف به کار راتن هر دو

برای تع

قابلقبولی نار شدن هر دو الگوریت توانایی خوبی برای

 لذا برای،الگوریت بر بنای تازیة مادیر تک عرضه شدند

MS بازسازی دل زیرسن ی ن ان دادندن استفاده از ق د

کاربرد آنها ن از است که از اتریسهایی با ابعاد بزرگ

شد که دلهایی با رزهای شاخص قابل بازسازی

اجتناب شودن الگوریت های عرای شده برای دلسازی

 دل اول ه و حدود،تابع وزندهی ع می

ناح ههای ک چگال در ناح ه سد گتوند به کار برده شدندن

چگالی در ارایند وارونسازی ورد استفاده قرار گراتن

ای ناح ههای ک چگال در اثر ان الل رسوبات ن کی

 روش ت خونف،نتایج روش ساخت که برای سن نواة باال

بهوجود آ دهاندن گسترش و ابعاد چ ههای بهدست آ ده

 درحالیکه برای سن های،دل ه وارتری بهدست یدهد

 با نتایج حفاریهای وجود اننباق ناسبی،در دلسازی

 پاسهها تُنک هستندن در تنظ ت خونف،نواهای پای تر

داشتن نتایج کارستشدگی شدیدی را در ای ناح ه ن ان

 استTSVD سرعت اجرای الگوریت بس ار ب تر از روش

داد که در احداث سد الزا اً یباید ورد توجه قرار گ ردن

ن تعداد تکرارهای1 :که دو علت برای آن یتوان ذکر کرد
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Summary
In this paper the 3D inversion of gravity data using two different regularization methods, namely Tikhonov
regularization and truncated singular value decomposition (TSVD), is considered. The earth under the
survey area is modeled using a large number of rectangular prisms, in which the size of the prisms are kept
fixed during the inversion and the values of densities of the prisms are the model parameters to be
determined. A depth weighting matrix is used to counteract the natural decay of the kernel, so the inversion
obtains reliable information about the source distribution with respect to depth. To generate a sharp and
focused model, the minimum support (MS) constraint is used, which minimizes the total area with non zero
departure of the model parameters from a given a priori model. Then, the application of iteratively
reweighted least square algorithm is required to deal with non-linearity introduced by MS constraint. At
each iteration of the inversion, a priori variable weighting matrix is updated using model parameters
obtained at the previous iteration. We use the singular value decomposition (SVD) for computing Tikhonov
solution, which also helps us to compare the results with the solution obtained by TSVD. Thus, the
algorithms presented here are suitable for small to moderate size problems, where it is feasible to compute
the SVD. In Tikhonov regularization method, the optimal regularization parameter at each iteration is
obtained by application of the  2  principle parameter-choice method. The method is based on the
statistical distribution of the minimum of the Tikhonov function. For weighting of the data fidelity by a
known Gaussian noise distribution on the measured data and, when the regularization term is considered to
be weighted by unknown inverse covariance information on the model parameters, the minimum of the
Tikhonov functional becomes a random variable that follows a  2 distribution. Then, a Newton rootfinding algorithm can be used to find the regularization parameter. For truncated SVD regularization, the
Picard plot is used to find a suitable value of truncation index. In math literature, a plot of singular values
together with SVD and solution coefficients is often referred to as Picard plot. To test the algorithms, a
density model which consists of a dipping dike embedded in a uniform half-space is used. The surface
gravity anomaly produced by this model is contaminated with three different noise levels, and are used as
input for introduced inversion algorithms. The results indicate that the algorithms are able to recover the
geometry and density distribution of the original model. In general, the reconstructed model is more sparse
using TSVD method as compare with Tikhonov solution. This especially happens for high noise level,
where there is an important difference between two solutions. In this case, while TSVD produces a sparse
model, the solution of Tikhonov regularization is not sparse. Furthermore, the number of iterations, which
is required to terminate the algorithms, is more for TSVD as compare with Tikhonov method. This feature,
along with automatic determination of regularization parameter, makes the implementation of the Tikhonov
regularization method faster than TSVD. The inversion methods are used on real gravity data acquired over
the Gotvand dam site in the south-west of Iran. Tertiary deposits of the Gachsaran formation are the
dominant geological structure in this area, and it is mainly comprised of marl, gypsum, anhydrite and halite.
There are several solution cavities in the area so that relative negative anomalies are distinguishable in the
residual map. A window of residual map consists of 640 gridded data, which includes three negative
anomalies, that is selected for modeling. The reconstructed models are shown and compare with results
obtained by bore holes.
Keywords: Gravimetry, Inversion, TikhonoveRegularization, TSVD, Regularization Parameter, Gotvand.
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