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تعیین دقیق مرز بیهنجاریهای میدان پتانسیل با استفاده از مشتق افقی متعادل و
مشتق کل افقی مرتبة دوم نرمالسازی شده
*2

مصطفی موسیپور یاسور 1و صفا خزائی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فیزیک زمین ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار ،مرکز تحقیقات عمران و سازندگی ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران
(دریافت ،94/7/25 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
روشهاي متعدد عرضه شده براي افزایش توان تفکیک لبهها ،اکثرا مبتني بر مشتقات افقي یا عمودي میدان پتانسیل هستند.
فیلتري مانند مشتق کل افقي ( )THDدر تعیین لبة منابع عمیق کارایي کمتري دارد و یا فیلترهایي مانند  TDXو  Thetaحساسیت
کمتري به عمق بيهنجاري وهمچنین دقت بیشتري در تشخیص لبهها ،نسبت به فیلتر  THDدارند .در این تحقیق ،روش مشتق
افقي متعادل ( )BHDو مشتق کل افقي مرتبة دوم بهصورت نرمالسازي شده ( )TDX2براي تعیین دقیق مرز بيهنجاريهاي
میدان پتانسیل به کار رفته است .همچنین ،روي دادههاي یک مدل مصنوعي بدون نوفه ،کارایي فیلترهاي مورد استفاده بررسي
شده و سپس روي دادههاي مدل با نوفة اتفاقي  %2مقایسة بین فیلترها صورت گرفته است .نتایج حاصل نشان ميدهدکه مختصات
افقي لبة بهدست آمده از فیلترهاي  BHDو  ،TDX2در مقایسه با فیلترهاي  TDXو  ،Thetaبه مختصات لبه مدل نزدیکتر است.
همچنین ،فیلترهاي  BHDو  TDX2لبه بيهنجاريهاي حاصل از تداخل جسمهاي مجزا با دامنههاي متفاوت را از دیگر فیلترها
بهتر تفکیک ميکنند .همچنین در این تحقیق ،فیلترهاي پیشگفته روي دادههاي گراني قنات موسسة ژئوفیزیک به کار برده شده
است .براساس نتایج حاصل ،فیلترهاي  TDX2و  BHDبا تفکیک لبههاي بيهنجاري قنات و سایر بيهنجاريهاي موجود ،روند
کلي قنات را بهخوبي نشان ميدهند .لبة بهدست آمده از این فیلترها حدودا  1/27متر است ،درحاليکه این لبه براي فیلترهاي
 TDXو  2/7 ،Thetaمتر است که با توجه به اطالعات زمینشناسي منطقه احتمال وجود قناتي با این عرض بعید است.
واژههای کلیدی :فیلتر مشتق افقي متعادل ،تعیین لبه ،فیلتر مشتق کل افقي مرتبة دوم نرمالسازي شده ،میدان پتانسیل.

 .1مقدمه
تعیین لبه ،یک کار مشترک در تفسیر دادههای میدان

و همکاران ( )2005فیلتر زاویه تتا ( )Theta angleرا

پتانسیل است .فیلترهایی که امروزه به طور گسترده در

معرفی کردهاند .کوپر وکوان ( )2006مشتق کل افقی

تشخیص لبه دادههای میدان پتانسیل از آنها استفاده

نرمالسازی شده ( )TDXرا عرضه کردهاند .این دو فیلتر

میشود ،فیلترهای فاز محلی هستند .از مهمترین مزایای

میتوانند لبة بیهنجاریهای عمیق و سطحی را همزمان

این فیلترها ،انعطافپذیری آنها است .با تغییری جزئی در

محاسبه کنند .افراد دیگری نیز فیلترهای تعیین لبة متعادل

رابطة مربوط به یک فیلتر و درواقع نرمالسازی آنها

را که میتوانند لبة چشمة عمیق و سطحی را همزمان

میتوان فیلترهای جدیدی حتی با کارایی بیشتر تولید کرد

محاسبه کنند ،عرضه کردهاند (راجاگوپالن و میلیگان،

(علمدار و انصاری .)1389 ،فیلترهای فاز محلی

1995؛ وردوزکو و همکاران2004 ،؛ کوپر و کوان،

گوناگونی برای تشخیص مرز بیهنجاریها معرفی

2008؛ ما و لی2012 ،؛ ما.)2013a,b ،

شدهاند .میلر و سینگ ( )1994فیلتر زاویه تیلت

( Tilt

فیلترهای متداول فاز محلی  Theta ،THDو

TDX

 )angleرا معرفی کردهاند .نتایج حاصل از این فیلتر برای

هستند .همة فیلترها براساس مشتق افقی و قائم ،مختصات

بیهنجاری عمیق ،کمتر قابلمالحظه است .کوپر و کوان

لبة بیهنجاری را تعیین میکنند (بلکلی1995 ،؛ کوردل

( )2006فیلتر مشتق کل افقی ( )THDرا معرفی کردهاند

و گروچ1985 ،؛ روست و همکاران1992 ،؛ هسو و

که در تعیین مرز بیهنجاری عمیق ناکارامد است .ویجنز

همکاران1996 ،؛ فدی و فلوریو .)2001 ،در این فیلترها،

*نگارنده رابط:
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لبة بیهنجاری ،با صفر گرادیان قائم و بیشینة گرادیانهای

()1

افقی در ارتباط است (اون1936 ،؛ هود و تسکد،

در این رابطه  fمعرف دادههای میدان پتانسیل است .بیشینة

1989؛کوردل.)1979 ،

مقدار این فیلتر روی لبههای بیهنجاری قرار میگیرد .در

) ( THD = √( ) +

اثبات میشود که مختصات افقی بهدست آمده از

مواردی که توزیع بیهنجاریها در سرتاسر نقشه یکسان

بیشینة مشتق کل افقی و صفر مشتق قائم ،بزرگتر از

نیست ،بهعبارتدیگر؛ هنگامی که دامنة تغییرات شدت

مختصات واقعی لبهها است؛ و همچنین مختصات افقی

بیهنجاریهای موجود در نقشه زیاد است ،اِعمال این

بهدست آمده از بیشینة مشتق کل افقی به واقعیت

فیلتر باعث حذف ناخواسته بیهنجاریهای دارای شدت

نزدیکتر است .در این تحقیق روشن خواهیم ساخت که

متوسط و یا کم خواهد شد (علمدار و انصاری .)1389

نسبت مشتق کل افقی به مشتق مرتبة دوم قائم میتواند

شکل نرمال شدۀ این فیلتر TDX ،است ،که در ادامه به

تعیین لبة دقیقتری بهدست دهد.

آن اشاره خواهد شد.

در این تحقیق ،روش مشتق افقی متعادل ( )BHDو
مشتق کل افقی مرتبة دوم بهصورت نرمالسازی شده
( )TDX2برای تعیین دقیق مرز بیهنجاریهای میدان
پتانسیل بهکار میرود .در فیلتر  BHDاز نسبت مشتق افقی
مرتبه اول به مشتق افقی مرتبة دوم و در فیلتر  TDX2از
نسبت مشتق افقی کل مرتبه اول قائم به مشتق مرتبة دوم
قائم استفاده میشود .این فیلترها در لبه بیهنجاریها،

 .2 .2فيلتر زاوية تيلت
میلر و سینگ ( )1994فیلتر زاویة تیلت را معرفی کردند
که نسبت مشتق قائم به مشتق کل افقی ( )THDبود ،این
فیلتر میتواند تعادل موثری بین دامنه بیهنجاری تولید
شده با چشمه در عمقهای متفاوت ایجاد کند.
∂f
∂z

بیشینة مقدار را دارند .مشکل استفاده از مشتق مرتبة دوم
قائم ،برجسته شدن نوفهها است .با کمک معادلة الپالس

()2
)

و جمع مشتقهای دوم افقی ،مشتق دوم قائم را حساب

که در این رابطه  fدادههای میدان پتانسیل است .این زاویه

میکنیم .این روش محاسبة مشتق دوم قائم بهطور

در باالی چشمة گرانی ،مثبت است و در نزدیکی لبة

چشمگیری از افزایش نوفه جلوگیری میکند (ما و

چشمه به صفر نزدیک میشود .در این فیلتر مقدار مشتق

همکاران .)2014 ،در این تحقیق برای بررسی قابلیت

قائم با اندازۀ مشتق افقی ،نرمال شده است .عرض محاسبه

فیلترهای  BHDو  ،TDX2نتایج حاصل از این فیلترها با

شده با این فیلتر همواره کمتر و یا مساوی عرض واقعی

 TDX ،THDو  ،Thetaروی دادههای مصنوعی و

است (ابراهیمزاده اردستانی و متولی عنبران .)1386 ،نتایج

دادههای میکروگراویتی قنات موسسة ژئوفیزیک ،مورد

این فیلتر برای مدلهای عمیقتر کمتر قابل مالحظه است.

2

Tilt=tan-1

2

) √( ∂f ) +( ∂f
∂y

∂x

(

مقایسه قرار میگیرد .در ادامه فیلترهای متداول فاز محلی
و فیلترهای جدید تشریح شده است و ارزیابی فیلترها

 .3 .2فيلتر زاويه تتا

روی دادههای مصنوعی و دادههای واقعی عرضه خواهد

وینیجز و همکاران ( )2005بُردار یکهای را در راستای

شد.

افقی سیگنال تحلیلی در نظر گرفتند و زاویة بین این بُردار

 .2فيلترهای تعيين لبه

یکه و سیگنال تحلیلی را بهمنزلة یک مشخصکنندۀ مرزها
و لبهها معرفی کردند.

 .1 .2فيلتر مشتق افقی کل
کوپر و کوان ( )2006مشتق کل افقی را بهصورت رابطه
( )1تعریف کردهاند:

2

2

) √( ∂f ) +( ∂f

()3

)

∂y

∂x

( Theta=cos −1

2
2
2
) √( ∂f ) +( ∂f ) +( ∂f
∂x
∂y
∂z
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در رابطة ( ،)3صورت کسر بیانگر مشتق کل افقی و

مشوووتق افقی از منشوووور قووائم دوبُعوودی را نیز میتوان

مخرج کسر معادل سیگنال تحلیلی (گرادیان کامل) است.

بهصورت رابطه ( )7نوشت (ما و همکاران: )2014 ،

در این فیلتر مقدار مشتق کل افقی با اندازۀ سیگنال تحلیلی
نرمال شده است .دقت تشخیص لبه با استفاده از این روش

] [(x+a)2 +H2 ][(x-a)2 +h2

()7

2

2

2

2

] [(x+a) +h ][(x-a) +h

Vzx =Gρ ln

از فیلتر زاویة تیلت و مشتق کل افقی بیشتر است.

لبهای که از فیلترها بهد ست میآید با مقدار بی شینة م شتق

حساسیت این روش به عمق بیهنجاری نسبت به دو روش

افقی در ارتباط است .مقدار بیشینة مشتق افقی برابر است

قبلی کمتر است (نجاتیکالته و روشندلکاهو.)1392 ،

با:

 .4 .2فيلتر مشتق کل افقی نرمالسازی شده ()TDX

()8

کوپر و کوان ( )2006مشتق کل افقی نرمالسازی شده را
بهصورت رابطه ( )4معرفی کردند:
2

قائم بهصورت رابطه ( )9است:

2

()4

∂x

𝑓𝜕
|
𝑧𝜕

𝑇𝐷𝑋 = tan−1

|

)

(

این فیلتر در واقع شکل نرمال شدۀ  THDاست که در
مقایسه با فیلتر زاویة تیلت ،جای صورت و مخرج کسر
عوض شده است .مقدار بیشینة  ،TDXلبة بیهنجاری
زیرسطحی را میدهد .این فیلتر مانند  Thetaعمل میکند.
در ادامه نشان خواهیم داد که مشخصات لبة بهدست آمده از
این فیلتر از مشخصات واقعی لبه بزرگتر است.
 .5 .2فيلتر مشتق افقی متعادل ()BHD
از منشور درحکم مدلی رایج در تفسیر دادههای واقعی
استفاده میشود .مشتق مرتبة اول قائم برای منشور قائم
دوبُعدی را میتوان بهصورت رابطه ( )5نوشت (بلکلی،
1995؛ ما و همکاران:)2014 ،
()5

-

h
x+a

-tan-1

𝑎 > | |x1 | > |xm

()9

مختصات بهدست آمده از بیشینة مشتق افقی ()xm
بزرگتر از مختصات واقعی لبه ،اما کوچکتر از
مختصات بهدست آمده از صفر مشتق اول قائم ( )x1است.
مشتق مرتبة دوم قائم برای منشور قائم دوبُعدی بهصورت
رابطه ( )10است:
−

()10
]

𝑎𝑥−
(𝑥−𝑎)2 +𝐻 2

+

𝑎𝑥+
(𝑥+𝑎)2 +ℎ2
𝑎𝑥−
+ℎ2

[ 𝜌𝐺𝑉𝑧𝑧𝑧 = 2

− (𝑥−𝑎)2

𝑎𝑥+
(𝑥+𝑎)2 +𝐻 2

مختصووات لبه بهکمک صووفر مشووتق دوم قائم ( )x2برابر
است با:
()11

1 √[4𝑎 2 + (ℎ2 + 𝐻 2 )]2 + 12ℎ2 𝐻2
{ √𝑥2 = ±
}
6
) +2𝑎2 − (ℎ2 + 𝐻 2

مختصاتی که از صفر مشتق دوم قائم بهدست میآید،
همان مختصاتی است که از بیشینة مشتق کل افقی بهدست

H

Vzz =2Gρ (tan-1

x+a
H
h
) tan-1 +tan-1
x-a
x-a

که در آن G ،ثا بت ج هانی گرانش ρ ،ت باین چ گالی
منشوووور 2a ،عرض منشوووور h ،و  Hبهترتیب عمق باال و
پایین من شور ه ستند .با توجه به اینکه لبة بهد ست آمده از
فیلترها با صفر م شتق قائم در ارتباط ا ست ،لذا با م ساوی
صفر قرار دادن رابطة ( ،)5مختصات لبه بهدست آمده از
صفر مشتق اول قائم ( ،)x1برابرخواهد شد با:
()6

ما و همکاران ( )2014نشوووان دادهاند که رابطة بین
مختصات لبة محاسباتی از بیشینة مشتق افقی و صفر مشتق

) √( ∂f ) +( ∂f
∂y

1 √[4𝑎 2 + (ℎ2 + 𝐻 2 )]2 + 12ℎ2 𝐻 2
{ √xm =±
}
6
) +2𝑎2 − (ℎ2 + 𝐻 2

x1 =±√a2 +Hh

میآید ( .)x2 = xmبنابراین اگر بهجای استفاده از مشتق
مرتبة اول قائم از مشتق مرتبة دوم قائم در فیلترها استفاده
شود ،مختصاتی که از این راه بهدست میآید میتواند به
مختصات لبة بیهنجاری نزدیکتر باشد .ما و همکاران
( )2014فیلتر مشتق افقی متعادل را بهصورت رابطه ()12
تعریف کردهاند:
2
2
) √( ∂f ) +( ∂f
∂x
∂y

()12

𝐵𝐻𝐷 = tan−1

𝑓 𝜕2 𝑓 𝜕2
) 𝑘×−( 2 + 2
𝑦𝜕 𝑥𝜕

)

(
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𝑓𝜕 و
که در آن،𝜕𝑓 ،
𝑥𝜕 𝑦𝜕
و

𝑓𝜕
)
𝑧𝜕
𝑓 𝜕2
) 𝑚𝑒𝑎𝑛( 2
𝑧𝜕

(𝑛𝑎𝑒𝑚

𝑓 𝜕2
𝜕𝑧 2

مشتق دادههای میدان پتانسیل f

= 𝐾 mean ،م قدار متوسوووط تابع دا خل

پرانتز اسووت .مقدار بیشووینة  BHDلبة چشوومه را بهدسووت
میدهد .این فیلتر برای نرمال کردن مشوووتق کل افقی ،از
م شتق دوم قائم ا ستفاده میکند .در فیلتر  TDXاز م شتق
مرتبة اول قائم برای نرمال کردن م شتق کل افقی ا ستفاده
شده است .درنتیجه طبق رابطة ( ،)11لبة بهدست آمده از
 BHDدر مقایسوووه با  ،TDXباید به واقعیت نزدیکتر
باشد.
برای کاهش اثرات نوفه از معادلة الپالس (بلکلی،
 )1995برای محاسبة مشتق دوم قائم استفاده میشود.
)

()13

𝑓 𝜕2
𝜕𝑦 2

+

𝑓 𝜕2
𝜕𝑥 2

(= −

𝑓 𝜕2
𝜕𝑧 2

 .6 .2فيلتر مشتق کل افقی مرتبة دوم نرمالسازی شده
مشتق دوم قائم با اهمیت دادن به منشاهای کمعمق کمک
میکند تا لبههای بیهنجاری گرانی را تعیین کنیم
(بلکلی .)1995 ،ما و همکاران ( )2014مشتق کل افقی
مرتبة دوم نرمالسازی شده را بهصورت رابطه ()14

ابعاد  20در  10متر و چگالی  1گرم بر سانتیمتر مکعب
که در فاصلة  80متری از یکدیگر قرار دارند ،برای تولید
اثر گرانی در راستای یک نیمرُخ به طول  200متر و فاصلة
نمونهبرداری  1متر ،استفاده شده است .شکل -1ج ،شکل
-2ج و شکل -3ج مختصات مدل را نشان میدهد .اثر
گرانی مدل مصنوعی تولید شده با این مدل در شکل -1
الف نشان داده شده است .شکل -1ب مشتق کل افقی
دادههای شکل -1الف را نشان میدهد که در تشخیص
دقیق لبههای بیهنجاری ناتوان است .شکل -2الف و
شکل -2ب بهترتیب نتایج فیلتر  Thetaو  TDXرا روی
شکل -1الف نشان میدهد .این فیلترها در تشخیص مرز
بیهنجاریهای عمیق و سطحی کارایی بهتری نسبت به
فیلتر مشتق کل افقی دارند ،اما لبة تشخیص داده شده با
این فیلترها از لبة واقعی بزرگتر است .شکل-3الف از
فیلتر  BHDروی شکل -1الف بهدست آمده است.
مختصات لبة بهدست آمده از مختصات واقعی لبه
بزرگتر است اما در مقایسه با  TDXو  Thetaبه
مختصات لبة مدل نزدیکتر است.

تعریف میکنند:
𝑓𝜕

()14

)

𝑓𝜕

√( 𝜕𝑥𝑧 )2 +( 𝜕𝑦𝑧 )2
𝑓 𝜕2
|| 2
𝑧𝜕

( 𝑇𝐷𝑋2 = tan−1

که در آن fz ،مشوووتق مرت به اول قائم داده های م یدان
پتانسووویل  fاسوووت .مقدار بیشوووینة  TDX2لبة چشووومه
بیهنجاری را بهدست میدهد.
 .3ارزيابی فيلترها روی دادههای مصنوعی
در این تحقیق دادههای مصنوعی دوبُعدی با استفاده از

شکل ( .1الف) اثر گرانی دو مکعب در عمق  15و 20متر( ،ب) مشق
کل افقی قسمت (الف) که در تعیین مرز بیهنجاري عملکرد

فرمول ریاضی تالوانی (گرکنز )1989 ،تولید شده است.

ضعیفی دارد و (ج) مختصات مدل

در این بررسی از دو منشور با عمق باالی  15و  20متر به

جدول  .1مشخصات مدل مورد استفاده براي شکلهاي  1تا 4
چگالی ()g/cm3

عمق پایین (متر)

عمق باال (متر)

عرض (متر)

شماره

1

25

15

20

1

1

30

20

20

2
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شکل ( .2الف) نقشه  TDXروي شکل -1الف( ،ب) نقشة  Thetaروي شکل -1الف و (ج) مختصات مدل

شکل ( .3الف) نقشه  BHDروي شکل -1الف( ،ب) نقشه  TDX2روي شکل -1الف و (ج) مختصات مدل

شکل -3ب فیلتر  TDX2را روی شکل -1الف نشان

نشان میدهد این دو فیلتر کامال شبیه به هم عمل کردهاند.

میدهد ،این فیلتر برای بیهنجاری عمیق و سطحی

شکل -4ب مقایسه بین  BHDو  TDX2است .این دو فیلتر

کارکرد خوبی دارد و لبة تشخیص داده شده با آن در

مختصات لبة برابری را میدهند .شکل -4ج مقایسه بین

مقایسه با  TDXو  Thetaبه لبة مدل نزدیکتر است .در

 TDXو  BHDاست .لبة تشخیص داده شده با  BHDدر

شکل -4الف مقایسه بین فیلتر  Thetaو  TDXاست که

مقایسه با  TDXبه مختصات لبه مدل نزدیکتر است.

شکل

 .4مقایسه بین فیلترهاي گوناگون( ،الف) مقایسه بین  TDXو  Thetaکه این دو فیلتر کامالً شبیه به هم عمل میکنند( .ب) مقایسة بین فیلترهاي BHD

و  ،TDX2این دو فیلتر مختصات لبة برابري میدهند( .ج) مقایسه بین  TDXو  BHDکه اختالف این دو فیلتر را در تعیین لبه نشان میدهد ،لبة
تشخیص داده شده با  BHDدر مقایسه با  TDXبه مختصات لبة مدل نزدیکتر است .مکعب نشان داده شده در تصویر ،تفاوت بین لبة تشخیص داده
شده با فیلترها را با لبة واقعی نمایش میدهد.

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان 1395

398

جدول  .3مقایسه بین تعیین لبههاي بهدست آمده از فیلترهاي  BHD ،Theta ،TDXو  TDX2براي یک منشور دوبُعدي به ابعاد ثابت  50متر ،با عمق باالیی
 1تا  30متر ،چگالی  1گرم بر سانتیمتر مکعب و محاسبه درصد خطا براي  TDXو .BHD

عرض

عرض

عرض

عرض

درصد خطا

درصد خطا

برای

برای

محاسبهای از

محاسبهای از

محاسبهای از

محاسبهای از

BHD

TDX

BHD

TDX2

Theta

TDX

0

4

50

50

52

52

0/02

0

6

50

50

53

53

0/04

50

0

6

50

50

53

53

0/06

50

3

0

12

50

50

56

56

0/08

50

4

0

16

50

50

58

58

0/10

50

5

0

20

50

50

60

60

0/12

50

6

4

20

52

52

60

60

0/14

50

7

4

24

52

52

62

62

0/16

50

8

4

28

52

52

64

64

0/18

50

9

4

32

52

52

66

66

0/20

50

10

4

36

52

52

68

68

0/22

50

11

8

36

54

54

68

68

0/24

50

12

8

40

54

54

70

70

0/26

50

13

8

40

54

54

70

70

0/28

50

14

8

44

54

54

72

72

0/30

50

15

12

48

56

56

74

74

0/32

50

16

12

48

56

56

74

74

0/34

50

17

16

52

58

58

76

76

0/36

50

18

16

56

58

58

78

78

0/38

50

19

16

56

58

58

78

78

0/40

50

20

20

60

60

60

80

80

0/42

50

21

20

60

60

60

80

80

0/44

50

22

20

64

60

60

82

82

0/46

50

23

24

68

62

62

84

84

0/48

50

24

24

68

62

62

84

84

0/50

50

25

28

72

64

64

86

86

0/52

50

26

28

76

64

64

88

88

0/54

50

27

32

80

66

66

90

90

0/56

50

28

32

80

66

66

90

90

0/58

50

29

36

84

68

68

92

92

0/60

50

30

نسبت عمق

عرض مدل

عمق باالیی

به عرض

(متر)

(متر)

50

1
2
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در جدول  3مقایسه بین تعیین لبههای بهدست آمده از

درصورتیکه عرض محاسباتی  TDXتا عمق  6متر درصد

فیلترهای  BHD ،Theta ،TDXو  TDX2برای یک

خطایی صعودی از  4تا  20درصد دارد .از عمق  7متر به

منشور دوبُعدی به ابعاد  50متر با عمق باالیی  1تا  30متر

بعد عرض بیهنجاری محاسباتی از روش  BHDبهتدریج

و چگالی  1گرم بر سانتیمتر مکعب صورت گرفته است.

بزرگتر از مقدار واقعی است و در عمق حدود  17متر

همانطور که مشاهده میشود ،ستون اول مربوط به عمق

مقدار خطا به حدود  12درصد میرسد که در مقایسه با

باالی مدل ،ستون دوم مقدار عرض واقعی مدل که بهطور

همین عمق (از عمق 7تا  12متر) درصد خطای محاسباتی

ثابت  50متر در نظر گرفته شده است ،ستون سوم نسبت

از روش  TDXدر روندی افزایشی از  20به  48میرسد.

عمق به عرض واقعی مدل ،ستون چهارم مربوط عرض

این روند افزایشی مقدار خطا ادامه مییابد .نرخ افزایش

محاسباتی از روش  ،TDXستون پنجم عرض محاسباتی

نیز تقریباً خطی است .در عمق  30متر عرض بیهنجاری

از روش  ،Thetaستون ششم عرض محاسباتی از روش

محاسباتی از روش  BHDخطای  36درصدی دارد

 ،TDX2ستون هفتم عرض محاسباتی از روش ، BHD

درحالیکه درصد خطای  36برای فیلتر  ،TDXدر عمق

درصد خطای مقدار محاسبه شده از روش  TDXبا مقدار

 11متر بوده است و خطای محاسبه شده برای آن در عمق

واقعی در ستون هشتم و درنهایت در ستون نهم درصد

 30متر ،به  84درصد میرسد .همانطور که مشاهده

خطای مقدار محاسبه شده از روش  BHDبا مقدار واقعی،

میشود ،با افزایش عمق بیهنجاری ،دقت در تعیین

قرار داده شده است .فیلترهای  Theta ،TDXو فیلترهای

لبههای بیهنجاری که از محل قلهها حاصل میشود ،برای

 TDX2 ،BHDنتایج کامالً مشابهی نشان میدهند .با

هر دو فیلتر کم شده است اما درصد خطای محاسباتی

نگاهی به جدول ،مشاهده میشود که تا عمق  6متر عرض

نشان میدهد که فیلتر  BHDدر تعیین لبه ،بهمراتب دقت

محاسبه شده از  ،BHDهمان  50متر مدل است؛

بیشتری از فیلتر  TDXدارد.

جدول  .4مشخصات مدل مصنوعی سوم
چگالی ()g/cm3

عمق پایین (متر)

عمق باال (متر)

طول (متر)

عرض (متر)

شماره

1

13

3

40

10

1

1/2

17

7

40

10

2

1/5

27

12

40

15

3

شکل  .5مقایسه بین فیلتر  Thetaو  ،TDX2براي مدل منشور در عمق  17متر ،درصد خطاي  TDX2با مقدار واقعی حدودا  12است .مقدار خطاي برآوردي
با مقدار واقعی از روش  48 ،Thetaدرصد است .براي بهتر نمایش دادن میزان تفاوت بین لبه برآورد شده با فیلترها و مقدار واقعی لبه ،مکعب
کوچکی در تصویر رسم شده است.
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شکل  .6مختصات مدل مصنوعی سوم

برای بهتر نشان دادن کارایی فیلترهای  BHDو

لبة واقعی نزدیک شده است اما برای بیهنجاری عمیقتر

 TDX2و مقایسه این دو فیلتر با فیلترهای دیگری که در

لبة تشخیص داده شده از لبة واقعی بزرگتر است.

متن آمده است ،اثر گرانی سه منشور را که بهصورت

عالوهبرآن ،این فیلتر در تفکیک مرز بیهنجاریهای

مکعب مستطیل هستند با رابطة ریاضی پلوف (رابطه )15

عمیق ناکارآمد بوده است .شکل -7د فیلتر  TDXرا برای

(گرکنز )1989 ،تولید کردهایم:

شکل -7الف به نمایش میگذارد .این فیلتر مانند Theta

()15

−

x i yj
Zk Rijk

g = Gρ ∑2i=1 ∑2j=1 ∑2k=1 μijk [Zk arctan

عمل کرده است با این فرق که لبة تشخیص داده شده با

]) xi log(R ijk + yj ) − yj log(R ijk + xi

این فیلتر تیزتر است .شکل -7ه اِعمال فیلتر  BHDروی
شکل-7الف است .لبههای تشخیص داده شده با این فیلتر

که در آن،
R ijk = √xi 2 + yj 2 + Zk 2

برای بیهنجاری سطحی ،منطبق بر مرز واقعی لبه است.

(−1)i+j+k

= μijk

برای مکعب نیمهعمیق ،این فیلتر با قدرت تفکیک زیاد مرز

و  ρتباین چگالی بلوک با چگالی محیط در بر گیرندۀ

بیهنجاری را بهطور مجزا نشان داده و لبة تقریبا منطبقی بر

آن G ،ثابت جهانی گرانش و  x2 ،x1و  y2 ،y1و Z2 ،Z1

لبة واقعی بهدست آورده است .برای بیهنجاری عمیق ،لبة

محدودۀ بلوک است.

تشخیص داده شده کمی از واقعیت دور شده است اما خطای

()16

مکعبها به عمق باالیی  7 ،3و  12متر ،عرض 10 ،10

تعیین لبه در این روش بسیار کمتر از  Thetaو  TDXاست.

و  15متر و چگالی  1/2 ،1و  1/5گرم بر سانتیمتر مکعب،

شکل -7و عملکرد فیلتر  TDX2را روی شکل -7الف نشان

بهترتیب در فاصلههای  10و  15متر از یکدیگر قرار دارند.

میدهد .عملکرد این فیلتر مانند  BHDاست .در ادامه

مختصات به گونهای در نظر گرفته شده است که

دادههای گرانی را با نوفه  2%تصادفی آلوده کردهایم.

بیهنجاری حاصل از تداخل سه جسم مجزا با دامنههای

برای این کار ،بهکمک نرمافزار مَتلَب عددهای تصادفی

متفاوت تشکیل شده باشد .کارایی این فیلترها ابتدا روی

مثبت و منفی را در یک بازه تولید میکنیم (با استفاده از

دادههای گرانی بدون نوفه ،مورد مقایسه قرار گرفته است.

دستور  )randnو این بازه را به بازۀ نوفة موردنظر (در اینجا

شکل 7مربوط به این مقایسه است .شکل -7الف اثر

 2درصد) منتقل و سپس نوفه را به سیگنال اضافه میکنیم.

گرانی مصنوعی تولید شده را نشان میدهد .شکل -7ب

مقایسة فیلترها ،با دادههای آلوده به نوفه در شکل  8نشان

مشتق کل افقی از شکل -7الف است که در تعیین دقیق

داده شده است .شکل -8الف اثر گرانی ناشی از مدل

مرز بیهنجاریهای سطحی و عمیق ناتوان است .شکل

مصنوعی با مختصات جدول 4را که با نوفه آلوده شده

-7ج فیلتر  Thetaرا برای شکل -7الف نشان میدهد .لبة

است نشان میدهد .شکل -8ب و شکل -8ج بهترتیب از

تشخیص داده شده با این فیلتر برای بیهنجاری سطحی به

اِعمال فیلتر  Thetaو  TDXروی شکل -8الف بهدست
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آمدهاند ،که نتایج دادههای بدون نوفه تکرار شده است.

 .4ارزيابی فيلترها روی دادههای واقعی

شکل -8هو و شکل -8و بهترتیب از اِعمال فیلتر  BHDو

دادههای واقعی مورد استفاده در این پژوهش ،دادههای

 TDX2روی شکل -8الف بهدست آمدهاند .دقت

برداشت شده در امتداد یک نیمرُخ است که بهطور عمود

فیلترهای جدید مورد استفاده برای دادههای آلوده به نوفه

بر امتداد یک قنات واقع در محوطة موسسه ژئوفیزیک

نیز قابلقبول است.

دانشگاه تهران واقع است .شکل -9الف نقشة گرانی باقی-
مانده بیهنجاری بوگه قنات است .شکل -9ب مشتق کل
افقی ( )THDروی گرانی باقیمانده قنات است .که در
تعیین لبة قنات ناتوان است .شکل -9ج و شکل -9د نقشه
 Thetaو  TDXروی شکل -9الف است .نتایج این دو
نقشه مانند هم است .این فیلترها برای چگالی مثبت و
منفی ،لبه را بهصورت بیشینه نشان میدهند .پیچخوردگی
لبة قنات در این تصویرها ناشی از تداخل لبه بیهنجاری
قنات و لبة بیهنجاریهای دیگر موجود در نزدیکی قنات
است .عرض قنات (در جایی که لبة قنات پیچخورده
نیست) با این فیلترها 2/7 ،متر برآورد شده است .شکل
-9هو و شکل -9و بهترتیب نقشه  BHDو  TDX2روی
شکل -9الف است .لبة بهدست آمده از این فیلترها حدود

شکل  .7نتایج تشخیص لبه براي سه مکعبمستطیل که در عمق ،7 ،3
 12متر قرار دارند( .الف) اثر گرانی ناشی از سه مکعب( ،ب)
روش ( ،THDج) روش ( ،Thetaد) روش( ،TDX،ه) روش
 BHDو (و) روش TDX2

 1/27متر است .هدف ،پیدا کردن لبة قنات است که به لبة
واقعی قنات نزدیکتر باشد و عالوه بر آن بتوان تفکیک
بهتری از لبه بهدست آورد .به علت اینکه دادۀ برداشت
شده روی قنات فقط بیهنجاری قنات را ثبت نکرده و
بیهنجاریهای دیگری هم ثبت شده است (همانطور که
در تصویر بیهنجاری باقیمانده قنات مشخص است)
درنتیجه در تشخیص لبة داده شده با فیلترهای  Thetaو
 ،TDXلبههای بیهنجاری غیراز قنات هم سهیم بوده
است .با پیوستگی این لبهها ،لبة قنات شکلی پیچخورده به
خود گرفته است که ممکن است مفسر را دچار مشکل
کند .اما فیلترهای  TDX2و  BHDبا تفکیک لبههای
بیهنجاری قنات و سایر بیهنجاریهای موجود در نقشه
باقیماندۀ قنات ،روند کلی قنات را بهخوبی نشان دادهاند.
عالوه برآن بهکمک اطالعات زمینشناسی منطقه میتوان

شکل  .8نتایج تشخیص لبه براي سه مکعب همراه با نوفة اتفاقی 2درصد،
(الف) اثر گرانی ناشی از سه مکعب( ،ب) روش ( ،THDج)
روش ( ،Thetaد) روش ( ،TDXه) روش  BHDو (و) روش
TDX2

گفت که احتمال وجود قنات به عرض  2/7متر در این
منطقه بعید است .همچنین میتوان گفت عرض حساب
شده از روشهای  TDX2و  BHDبه واقعیت نزدیکتر
است.
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شکل  .9مقاسیه لبة قنات حساب شده با روشهاي گوناگون( ،الف) بیهنجاري باقیماندة قنات( ،ب) نقشة  THDقنات( ،ج) نقشة  Thetaقنات( ،د) نقشة
 TDXقنات( ،ه) نقشة  BHDقنات و (و) نقشة  TDX2قنات

 .5نتيجهگيری

 BHDو  TDX2لبووة بی هنجوواری قنووات را از سووووایر

در این تحقیق ،فیلتر م شتق افقی متعادل ( )BHDو م شتق

بیهنجاری های موجود در نقشوووه باقی مانده قنات بهتر

کل افقی مرت بة دوم نرمالسوووازی شوووده ( )TDX2برای

تفک یک کردهاند .عرض بهدسوووت آمده برای ق نات از

تشووخیص دقیقتر لبههای بیهنجاری مورد اسووتفاده قرار

روش  2/7 ،TDXمتر و از روش  1/27 ،BHDمتر ا ست.

گرفته ا ست .کارایی این فیلترها برای تعیین لبة چند مدل

با توجه به اینکه برای بیهنجاری کمعمق لبة بهدسوووت

م صنوعی متفاوت ،مورد ارزیابی قرار گرفته ا ست .نتایج

آمده از فیلتر  BHDبا مختصات مدل تطابق بهتری داردو

حاصوووول از اِع مال فیلتر های گو ناگون روی داده های

باکمک اطالعات زمینشوووناسوووی منطقه میتوان گفت،

م صنوعی تولید شده ن شان میدهد که فیلترهای  BHDو

عرض محاسووو باتی بدسوووت آمده از  BHDبه واقعیت

 TDX2در مقووایسووووه بووا فیلترهووای  Thetaو  TDXلبوة

نزدیکتر است.

دقیقتری را برآورد کردهاند .درصد خطای محاسباتی از
روش  BHDو  TDXبرای منشووور به ابعاد  50متر و عمق
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