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چکیده
بررسی امکان آشکارسازي سازههاي زیرزمینی همواره یکی از پیچیدهترین مسائل مورد بحث در تأمین
امنیت تأسیسات مدفون بوده است .در این مقاله از دادههاي مغناطیسی براي حل مسئله استفاده شده
است .با استفاده از روش مغناطیسسنجی میتوان در مدت کوتاهی مناطق وسیعی را تحت پوشش قرار
داد و سپس با تجزیه تحلیل نقشههاي مغناطیسی بدست آمده به شناسایی اهداف زیرسطحی مورد نظر
پرداخت .براي تحلیل همه جانبه موضوع مورد نظر ،مسئله به دو صورت پیشرو و معکوس در نظر گرفته
شده است .در مسئله مستقیم با فرض معلوم بودن ابعاد و موقعیت سازه مدفون به مدلسازي سیگنال میدان
مغناطیسی پرداخته میشود و با بررسی دامنه این سیگنال امکان کشف سازه زیرزمینی مورد بحث قرار
میگیرد .در مسئله وارون ،با معلوم بودن سیگنال میدان مغناطیسی با استفاده از وارونسازي سهبعدي
توسط الگوریتم لی و اولدنبرگ ،موقعیت سازه مدفون برآورد میشود .هر دو مسئله مستقیم و معکوس با
انجام شبیهسازيهاي متنوع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهاي پدافندي براي کاهش احتمال کشف
سازههاي زیرزمینی ارائه شده است.

کلمات کلیدی :مغناطیسسنجی ،سازههاي مدفون ،مدلسازي پیشرو و وارون سهبعدي.
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به منظور اکتشاف سازههای زیرسطحی

مجله علمی پژوهش های کاربردی در علوم زمین (سال اول)

مدلسازی پیشرو و وارون سهبعدی دادههای مغناطیسی
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مقدمه
در میان روشهایی که براي شناسایی سازههاي زیرزمینی بهکار میروند ،روشهاي مبتنی بر اندازهگیري میدان مغناطیسی زمین به
دلیل ویژگیهاي منحصر به فرد میدان مغناطیسی از کارایی باالیی برخوردار هستند .روش مغناطیسسنجی به دلیل دقت باال ،سرعت باالي
دادهبرداري و ارزان بودن نسبت به سایر روشها به یکی از پرکاربردترین روشهاي ژئوفیزیکی تبدیل شده است .در کاربردهاي زمینشناسی و
ژئوفیزیکی ،از روش مغناطیسی براي کشف کانیزاییهاي آهن و منابع هیدروکربوري استفاده میشود .در این کاربردها ،نقشه مربوط به میدان
مغناطیسی منطقه اندازهگیري میشود و از آنجایی که تغییرات میدان مغناطیسی از تغییرات خودپذیري مغناطیسی سنگها و اجرام موجود
در زمین به دلیل وجود کانی مگنتیت منتج میگردد ،با آنالیز دادههاي مغناطیسی اندازهگیري شده میتوان به اطالعاتی در مورد نوع مواد
زیرزمینی و مکان آنها دست یافت ].[1
در مبحث کاربرد روشهاي ژئوفیزیکی در مباحث نظامی ،محققان زیادي به بررسی نحوه استفاده از روشهاي ژئوفیزیکی بخصوص
مغناطیسسنجی ،گرانیسنجی و الکترومغناطیس به منظور اکتشاف و مکانیابی اهداف نظامی پرداختهاند ] [5] ،[4] ،[3] ،[2و ] .[6عمده
این پژوهشگران به بررسی نحوه امکان شناسایی اشیاء فلزي و مهمات عمل نکرده نزدیک سطح زمین پرداختهاند .استفاده از روشهاي
ژئوفیزیکی در شناسایی اشیاء فلزي نزدیک سطح زمین یا مهمات عمل نکرده نیازمند دادهبرداري بر روي سطح زمین و یا بسیار نزدیک به
سطح زمین ،صرف زمان زیاد و همچنین احتمال خطاي باال در خروجیهاي بدست آمده است .اما امروزه یکی از مسائل مهم نظامی در مبحث
پدافند غیرعامل امکان شناسایی اهداف نظامی زیرزمینی زیرسطحی و عمیق مانند سیلوها ،انبار مهمات ،تجهیزات و موشکهاي پنهان توسط
یکی از پرکاربردترین روشهاي ژئوفیزیکی یعنی روش مغناطیسسنجی از طرف کشور متجاوز میباشد .با استفاده از روش مغناطیسسنجی
می توان در مدت زمان کوتاهی مناطق وسیع و صعب العبور را مورد پوشش قرار داد .سیف و همکاران ] [6امکان شناسایی سازههاي مختلف
توسط روش گرانیسنجی را بررسی کردند و نشان دادند که عواملی مانند تباین چگالی سازه با محیط و عمق آن چگونه سبب شناسایی آن
میشود .بدیهی است که بررسی همه جانبه امکان شناسایی این سازهها با روشهاي گرانیسنجی و مغناطیسسنجی میتوانند بسیار سودمند
باشد.
مغناطیسسنجها ترکیبات آهندار مانند فلزات آهنی و همچنین خاک و سنگهاي حاوي آهن را شناسایی میکنند .سنجندههاي
مغناطیسی به خاصیت نفوذپذیري مغناطیسی مواد پاسخ میدهند .خاصیت فیزیکی مرتبط با نفوذپذیري ،خودپذیري مغناطیسی 1است که
وسیلهاي براي اندازهگیري میزان مغناطیسشوندگی مواد میباشد .پاسخ سنجندههاي ژئوفیزیکی نسبت به یک هدف بستگی به عوامل متنوعی
از جمله تباین ویژگی هدف و محیط اطراف ،عمق تدفین و جهت قرارگیري و بزرگی هدف دارد .با افزایش عمق قدرت کشف اهداف کاهش
مییابد .همچنین با کاهش اندازه و تباین با محیط اطراف قدرت شناسایی کاهش مییابد .براي یک هدف و محیط مشخص ،با افزایش عمق
ساختار مدفون توانایی شناسایی هدف مورد نظر کاهش مییابد .این ویژگی توسط قانون فیزیکی که در آن شدت میدان تابع فاصله از منبع
است کنترل میشود .به عنوان مثال براي یک دوقطبی مغناطیسی ،نرخ افت برابر با  1/r3که  rفاصله تا هدف است.
در این تحقیق مسئله امکان شناسایی سازههاي مغناطیسی به دو صورت مستقیم و معکوس مورد بررسی قرار گرفت .در حالت مستقیم
سازه هایی با ابعاد ،عمق و خودپذیري مغناطیسی مشخص در نظر گرفته شد و سیگنال مغناطیسی آنها در سطح زمین مورد بررسی قرار
گرفت .سپس در حالت وارون از سیگنال مغناطیسی مرحله مستقیم استفاده شد تا با استفاده از بهترین و جدیدترین روشهاي پردازشی و
تفسیري ،امکان یا عدم امکان شناسایی سازهها بررسی و در صورت مثبت بودن جواب به برآورد عمق و دیگر مشخصات آنها پرداخته شود.
در حالت وارون به منظور برآورد عمق و مشخصات اهداف بیهنجار مغناطیسی ،دادههاي مغناطیس برداشت شده با استفاده از وارونسازي
سهبعدي مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفتهاند .زمانی که با استفاده از روشهاي کیفی موقعیت حدودي هدف برآورد شد میتوان از این اطالعات
در مدلسازي سهبعدي استفاده نمود .در این بررسی از برنامه رایانهاي  UBC Mag3Dاستفاده شد ] .[7این برنامه بر اساس الگوریتم غیر
خطی لی -اولدنبرگ عمل میکند به طوري که بهترین جواب ممکن براي اهداف مغناطیسی ،با روش تکرار حاصل میشود.

مدلسازی مستقیم
در ژئوفیزیک کاربردي از دادههاي مغناطیسی براي آشکارسازي ساختار تودهها و مواد زیر زمین استفاده میشود .مدلسازي مغناطیسی
روشی براي محاسبه این کمیتها با استفاده از آنومالی هاي مغناطیسی معلوم بر اساس تئوري پتانسیل است .براي مثال با داشتن خودپذیري
یک توده و معلوم بودن مرزهاي آن میتوان کمیتهاي فوق را محاسبه کرد.

Susceptibility

1
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هر توده مغناطیسی میتواند به تعدادي منشور قائم تقسیم شود بهطوري که هر منشور داراي خودپذیري مغناطیسی ثابتی است (شکل
 .) 1آنومالی مغناطیسی این توده در هر نقطه تقریباً با حاصل جمع اثر همه منشورها برابر است .هر چه قدر توده مورد نظر به منشورهاي
کوچکتر تقسیم شود دقت مدلسازي براي محاسبه اثر میدانمغناطیسی آن در سطح دقیقتر خواهد بود ،اما در این صورت تعداد مجهوالت
بیشتر و در نتیجه زمان انجام مدلسازي افزایش خواهد یافت.

شکل  -1مدل منشور مستطیلی.

پتانسیل مغناطیسی ( )Uناشی از یک منشور محدود در مختصات  y1<y<y2 ، x1<x<x2و  z1<z<z2در فاصله  Rبرابر است با:
𝑣𝑑 ) ⃗⃗ . 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐾 1
𝑀( 𝑉∭ 𝑑𝑣 = −

()1

𝑅

که در این رابطه 𝑀 شدت مغناطیدگی است .مولفههاي میدان مغناطیسی عبارتند از:
𝑈𝜕
𝑧𝜕

()2

, ∆𝑍 = −

𝑈𝜕
−
𝑦𝜕

𝑀⃗ .
⃗⃗
𝑅
𝑅3

= 𝑌∆ ,

𝑉∭ = 𝑈

𝑈𝜕
−
𝑥𝜕

= 𝑋∆

این روابط به صورت زیر قابل بازنویسی است ]:[8
()3

𝑥1 𝑦1 𝑧1
𝑧{ 𝑦{ 𝑥{ }]) 𝑘𝑦 + 𝑀𝑦 ln[𝑅 + (𝑧 − 𝑧𝑘 )] + 𝑀𝑧 ln[𝑅 + (𝑦 −
2
2
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()4

𝑥1 𝑦1 𝑧1
𝑧{ 𝑦{ 𝑥{ }]) 𝑘𝑥 + 𝑀𝑧 ln[𝑅 + (𝑥 −
2
2
2

()5

𝑥1 𝑦1 𝑧1
𝑧{ 𝑦{ 𝑥{ }

2

2

2

) 𝑘𝑦(𝑥−𝑥𝑘 ) (𝑦−
𝑅) 𝑘𝑧(𝑧−

) 𝑘𝑧(𝑥−𝑥𝑘 )(𝑧−
𝑅) 𝑘𝑦(𝑦−

) 𝑘𝑧(𝑦−𝑦𝑘 )(𝑧−
𝑅) 𝑘𝑥(𝑥−

𝑛𝑎𝑡𝑐𝑟𝑎 𝑥𝑀∆𝑋 = {−

𝑛𝑎𝑡𝑐𝑟𝑎 𝑦𝑀 ∆𝑌 = {𝑀𝑥 ln[𝑅 + (𝑧 − 𝑧𝑘 )] −

𝑛𝑎𝑡𝑐𝑟𝑎 𝑧𝑀 ∆𝑍 = {𝑀𝑥 ln[𝑅 + (𝑦 − 𝑦𝑘 )] − 𝑀𝑦 ln[𝑅 + (𝑥 − 𝑥𝑘 )] −

بنابراین میدان افقی مغناطیسی به صورت زیر قابل محاسبه است:
()6

𝐼𝑠𝑜𝑐 𝑌∆ =𝐻𝑥𝑦 = ∆𝑋 𝑠𝑖𝑛𝐷+

که در این رابطه  Iزاویه میل 2و  Dزاویه انحراف میدان مغناطیسی 3است .در نهایت میدان مغناطیسی کل (𝑇∆) برابر است با:
𝐼𝑛𝑖𝑠 𝑍∆ ∆𝑇 = ∆𝑋 𝑐𝑜𝑠𝐼 𝑐𝑜𝑠𝐷 + ∆𝑌 𝑐𝑜𝑠𝐼 𝑠𝑖𝑛𝐷 +
()7
روابط فوق اغلب به عنوان معادالت پایه براي محاسبه آنومالیهاي مغناطیسی ناشی از تودههاي زیرسطحی با اشکال هندسی مختلف
بکار میرود.
- Inclination
- Declination
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در این مدلسازي از اشکال هندسی منظم شامل کره ،مکعبمربع و مکعب مستطیل به عنوان سازههاي زیرزمینی مورد نظر استفاده
شده است (شکل  .)2ابعاد اجسام مذکور در جدول  1آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ابعاد در نظر گرفته شده به ابعاد سازههاي
واقعی زیرسطحی نزدیک است .بهمنظور تولید این مدلهاي سهبعدي ،از نرمافزار  ModelVisionاستفاده شد .این نرمافزار قادر است بر
اساس الگوریتم مدلسازي مذکور پاسخ میدان مغناطیسی ناشی از شکلهاي هندسی مختلف با کمیتهاي دلخواه را با دقت باالیی تولید کند.
یکی از کمیتهاي مهم جهت انجام مدل سازي پیشرو ،برآورد صحیح خودپذیري مغناطیسی توده مولد آنومالی است .براي این منظور از جدول
خودپذیري سنگها و کانیهاي ارائه شده توسط تلفورد و همکاران ] [1و همچنین بررسی نتایج مدل استفاده شد .در این مدلسازي از یک
بازه خودپذیري مغناطیسی نسبتاً وسیع استفاده شد تا بتواند انواع سازهها از نظر محتویات و خصوصیات مغناطیسی آنها را در برگیرد .در این
مدلسازي سه خودپذیري مغناطیسی 5/1 ،5/55 ،و  5/2در واحد  SIدر نظر گرفته شد .یکی دیگر از کمیتهاي مهم در انجام مدلسازي پیشرو
عمق سازه (فاصله جسم تا نقطه مشاهدهاي) است .همانطور که در رابطه ( )1ذکر شد شدت میدان مغناطیسی با مجذور سوم فاصله رابطه
عکس دارد .بنابراین فاصله بین جسم تا نقطه مشاهده اي تاثیر زیادي در امکان یا عدم امکان شناسایی آن دارد .بر این اساس در این مقاله
نحوه تاثیر تغییر فاصله بین مغناطیسسنج تا سازه بررسی میشود .این فاصله میتواند شامل هر دو کمیت ارتفاع پرواز و عمق سازه و یا صرفاً
یکی از آن ها باشد .از آنجایی که معموالً کمیت عمق سازه از ارتفاع پرواز بیشتر است ،بنابراین در اینجا براي سهولت بحث بجاي ذکر فاصله
بین سنجنده و سازه از عمق سازه استفاده خواهد شد .عمقهاي مختلف سازه در این مدلسازي عبارتند از  355 ،255 ،155 ،55و  555متر.
یکی دیگر از مسائل مهمی که در مدلسازي مغناطیسی سازههاي نظامی باید به آن توجه شود ،وضوح دادهبرداري است .این مسئله به
طور مستقیم در امکان یا عدم امکان شناسایی هدف مورد مطالعه موثر است .وضوح داده برداري به طور عمده توسط ارتفاع پرواز و فاصله بین
خطوط برداشت کنترل می شود .همانطور که ذکر گردید در این مقاله ارتفاع پرواز ،متغیر در نظر گرفته شده و انواع حالتهاي آن مورد بررسی
قرار میگیرد ،اما فاصله خطوط پرواز ثابت فرض شده است؛ به طوري که هیچگونه سیگنال مغناطیسی از سازهها از دست نرفته و پدیده
الیاسینگ 4رخ نمیدهد .در این مقاله با توجه به ابعاد سازههاي مورد مطالعه ،فاصله بین خطوط برداشت  65متر در نظر گرفته شده است .در
صورت افزایش این فاصله امکان شناسایی اهداف مورد مطالعه به تدریج از بین میرود.

شکل  -2سازههای زیرزمینی مختلف.
جدول  -1مشخصات سازههای زیرزمینی مورد نظر.

شکل سازه

ابعاد (متر)

مکعب مستطیل

55*55*655

مکعب مربع

85*85*85

کره

(شعاع) 55

- Aliasing

4
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مدلسازي پیشرو با هدف بررسی پاسخ میدان مغناطیسی سازههاي مختلف مطابق جدول  1و با در نظر گرفتن خودپذیريها و اعماق
متفاوت ،محاسبه شد .شکل ( -3الف تا ع) نتایج این مدلسازي را در حالتهاي مختلف نشان میدهد .همانگونه که در این شکل مشاهده
می شود ،در هر ستون خودپذیري مغناطیسی ثابت و در هر ردیف عمق سازه یکسان است .الزم به ذکر است که موقعیت افقی و ابعاد سازهها
در کلیه این شکلها ثابت در نظر گرفته شده است .با توجه به این شکلها میتوان به صورت همه جانبه تاثیر تغییرات خودپذیري مغناطیسی
و عمق سازه در نحوه شناسایی آنها را بررسی نمود .به عنوان مثال تباین مغناطیسی ایجاد شده در عمق  55متر بسیار باال و قابل مالحظه
است؛ به طوري که با توجه به ستون رنگی راهنماي هر نقشه ،بیشینه تباین مغناطیسی ایجاد شده در خودپذیري  5/55در حدود  474نانوتسال
(شکل  -3الف) ،در خودپذیري  5/1در حدود  383نانوتسال (شکل  -3ب) و در خودپذیري  5/2حدود  1367نانوتسال (شکل  -3ج) است .در
جدول  2بیشینه تباین مغناطیسی ایجاد شده برحسب نانوتسال با تغییر عمق و خودپذیري مغناطیسی سازه مربوط به شکل  ،3ارائه گردیده
است.
جدول  -2بیشینه تباین مغناطیسی ایجاد شده برحسب نانوتسال با تغییر خودپذیری مغناطیسی و عمق سازه.

خودپذیري مغناطیسی ()SI
عمق سازه (متر)

5/50

5/1

5/2

55

474

383

1367

155

157

215

435

255

21

42

84

355

15

25

33

555

4

7

14

یکی از مناسبترین راهکارهاي پدافند غیرعامل در برابر کشف سازههاي زیرزمینی به وسیله مغناطیسنجی افزایش عمق و کاهش
خودپذیري مغناطیسی مواد و محتویات سازه مورد نظر است .واضح است که با افزایش عمق و کاهش خودپذیري سازه امکان کشف آن کاهش
می یابد .به منظور بررسی دقیق تر موضوع و نحوه آشکارسازي اهداف مورد نظر با جدیدترین و کارآمدترین روشهاي پردازشی و تفسیري
موجود ،دادههاي تول ید شده در این مرحله به عنوان ورودي در حالت مسئله وارون استفاده میشود .الزم به ذکر است که قبل از ورود دادهها
به مرحله بعد 5 ،درصد نوفه به روش گاووسی به دادهها افزوده شد تا به واقعیت نزدیکتر شود.
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شکل  -3پاسخ میدان مغناطیسی حاصل از سازههای زیرزمینی شکل  2با تغییر عمق و خودپذیری مغناطیسی.

مدلسازی معکوس
یکی از بهترین روش هاي تحلیل نتایج از حاصل مدلسازي مستقیم ،حل این مسائل به صورت وارون است .در این مقاله از دادههاي
میدان مغناطیسی ناشی از اشکال هندسی منظم (در بخش  )2به منظور مدلسازي وارون آنها استفاده شد .وارون سازي سه بعدي دادههاي
مغناطیسی توسط الگوریتم لی و اولدنبرگ ] [7یکی از بهترین روشهاي حل مسائل وارون در سالهاي اخیر است.
بهمنظور بررسی سهبعدي سازههاي مورد نظر ،برگردان سهبعدي دادهها توسط الگوریتم مذکور در قالب نرمافزار UBC Mag3D
انجام شد .استفاده از این الگوریتم جهت انجام وارونسازي داده هاي مغناطیس در مناطق مختلف دنیا نتایج بسیار سودمندي را ارائه داده
است(بهعنوان نمونه [11] ،[15] ،[3] :و ] .[1در رویکرد برگردان عرضه شده از سوي لی و اولنبرگ ] [7ابتدا در مورد متغیري که تفسیر
براساس آن صورت خواهد گرفت ،تصمیمگیري میشود که تابعی از خودپذیري مغناطیسی مورد جستجو میباشد .سپس یک تابع هدف چند
مؤلفهاي که داراي انعطافپذیري کافی براي تولید انواع مدل باشد ،ساخته میشود .این تابع هدف ،ناهمواريها را در سه جهت فضایی جبران
میکند و یک وزندهی سهبعدي براساس توزیع خودپذیري مغناطیسی با عمق دارد .تابعهاي کمکی وزندهی سهبعدي در تابع هدف را
میتوان در ترکیبکردن اطالعات بیشتر درباره مدل بهکار برد .چنین اطالعاتی ممکن است از کاوشهاي دیگر ژئوفیزیکی ،دادههاي زمین-
شناسی و یا درک کمی و کیفی مفسر از ساختار زمینشناسی و ارتباط آن با خودپذیري مغناطیسی سنگها باشد .راهحل عددي براي برگردان،
از راه تقسیم زمین به تعداد زیادي سلول ،تحقق یافته است؛ تا اجسام زمینشناسی پیچیده بهطور نسبی ساخته شوند .حدسهاي اولیه در
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مورد هدف مورد بررسی از جمله خودپذیري مغناطیسی ،موقعیت و شکل آن جهت انجام این وارونسازي ،ما را در رسیدن به یک مدل واقعیتر
هدایت میکنند .بنابراین بهمنظور وارونسازي دقیق دادهها از نتایج بهدست آمده از روشهاي قبل (سیگنال تحلیلی و اویلر) استفاده شد.
الگوریتم عرضهشده از سوي لی -اولدنبرگ از رابطه ( )8آغاز میشود:
𝑘𝐺 = 𝑑
()8
که 𝑑 مربوط به دادههاي واقعی 𝐺 ،ماتریس حساسیت و 𝑘 خودپذیري مغناطیسی سنگها در یک بلوک متعامد و شبکهبندي شده
به منظور انجام وارونسازي است .مسئله برگردان به منزله یک مسئله بهینهسازي ،فرمولبندي میشود؛ که یک تابع هدف از مدل ،با توجه به
محدودیتهاي معادله کمینه میشود؛ تا دادهها ،با یک خطاي قابل قبول بازتولید شود .فرض کنید تابع هدف بهصورت زیر باشد:
𝑣𝑑 ∅𝑚 (𝑚) = 𝛼𝑠 ∫𝑤𝑠 {𝑤(𝑟)(𝑚(𝑟) − 𝑚0 )}2
𝑣

2

𝑣𝑑 }]) + 𝛼𝑥 ∫𝑤𝑥 {[𝜕𝑤(𝑟)/𝜕𝑥][(𝑚(𝑟) − 𝑚0
𝑣

2

𝑣𝑑 }]) + 𝛼𝑦 ∫𝑤𝑦 {[𝜕𝑤(𝑟)/𝜕𝑥][(𝑚(𝑟) − 𝑚0
𝑣

()3

2

+𝛼𝑧 ∫𝑣 𝑤𝑧 {[𝜕𝑤(𝑟)/𝜕𝑧][(𝑚(𝑟) − 𝑚0 )]} 𝑑𝑣,

که در آن )𝑟(𝑚 مربوط به دادههاي واقعی و  𝑚0مربوط دادههاي مدل هستند .همچنین توابع 𝑥𝑤 𝑤𝑧 ،𝑤𝑦 ،و 𝑠𝑤 مستقلهاي
فضایی هستند در حالیکه ضرائب 𝑥𝛼 𝛼𝑧 ،𝛼𝑦 ،و 𝑠𝛼 بر درجه اهمیت نسبی متفاوت مولفهها در تابع هدف تاُثیر میگذارند .در این فرمول
تابع )𝑟(𝑤 یک تابع تعمیم یافته وزن دهی عمقی است .هدف این تابع خنثی کردن میرایی هندسی خودپذیري مغناطیسی با فاصله از یک
مکان مشاهده است؛ بهطوريکه این خودپذیري مغناطیسی بهدست آمده در نزدیکی ایستگاههاي اندازهگیري متمرکز نشود.
مقدار عدم برازش بین دادههاي مشاهده شده و دادههاي محاسبه شده با استفاده از رابطه ( )15بهدست میآید:
∅𝑑 = ‖𝑤𝑑 (𝐺𝑘 −𝑑𝑜𝑏𝑠 )‖2
()15
که در آن 𝑑𝑤 به عنوان یک ماتریس قطري است که عنصر 𝑖ام آن ،انحراف استاندارد 𝑖امین داده 𝑑𝑚𝑜𝑑 ،چگالی محاسبه شده و
𝑠𝑏𝑜𝑑 چگالی برداشت شده است .هدف از این معادله وارون ،کمینهکردن اختالف بین تابع هدف و خطاي برازش دادهها است:
∅ = ∅𝑑 + 𝜇∅𝑚 ,
()11
که در آن  μپارامتر تنظیمکننده است .جزئیات و توصیفهاي بیشتر در مقاله لی و اولنبرگ ] [7موجود است.
شکل ( -4الف تا ع) نتایج وارونسازي دادهها با استفاده از این الگوریتم را تا عمق حداکثر  385متري از سطح زمین نشان میدهد.
نتایج بدست آمده در شکل ( )4برحسب خودپذیري مغناطیسی است .بطوريکه بلوک زیرسطحی مورد نظر به تعداد زیادي سلول با ابعاد
مساوي تقسیم که پس از انجام مراحل وارون سازي به هر سلول یک خودپذیري مغناطیسی اختصاص نسبت داده شده است .همانطور که در
شکل ( )4در پایین هر ستون مشاهده می شود خودپذیري بازسازي شده با درصد خطاي قابل قبولی محاسبه شده است .به عنوان مثال در
ستون اول که خودپذیري واقعی سازهها  5/55بوده ،حداکثر مقدار خودپذیري بازسازي شده در حدود  5/54است .در ستون دوم و سوم نیز
این مقدار به ترتیب با اختالف خودپذیري  5/51و  5/53محاسبه و بازسازي شده است .با مقایسه نتایج این وارونسازي با نتایج مدلهاي
واقعی ،به نظر میرسد الگوریتم وارونسازي مذکور ،روش بسیار مناسبی براي بازسازي شکل ،موقعیت و خودپذیري سازهها و اهداف مغناطیسی
پنهان است.
با بررسی کلیه مدلهاي بازسازي شده در شکل  4میتوان این مطلب را عنوان نمود که براي سازهها و اهداف مغناطیسی مدفون تا
اعماق  255متري که داراي خودپذیري مغناطیسی باالتر از  5/55هستند ،روش مغناطیسسنجی ابزار مناسبی براي شناسایی و مکانیابی
آنها خواهد بود؛ اما در عمق باالتر یعنی  355متر ،این مسئله براي سازههاي با خودپذیري باالتر از  5/1صادق است .زیرا همانطور که در شکل
(-4ل و م) مشاهده میشود نتایج وارونسازي ،شکل و موقعیت سازهها را با تفکیک مناسبی بازسازي نمودهاند اما در شکل (-4ک) تصویر
مناسبی از سازهها را ارائه نمیدهند .همچنین با توجه به نتایج وارونسازي به نظر میرسد که در عمقهاي باالتر از  455متر ،بازسازي مناسبی
از سازهها توسط روش مغناطیسسنجی امکانپذیر نیست (شکل  -4ن ،س و ع).
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شکل  -4نتایج وارونسازی سهبعدی داده های مغناطیسی تولید شده در مرحله مسئله مستقیم .در هر تصویر (الف تا ع) ،برش عمقی در
بهترین عمق بازسازی منشاء آنومالی ،ایجاد شده است .قبل از اعمال وارونسازی پنج درصد نوفه گاوسی بر روی دادهها اعمال شد.
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نتیجهگیری
با توجه به ابعاد هدف مورد مطالعه و انجام عملیات دادهبرداري مغناطیسی با وضوح مناسب میتوان به شناسایی و مکانیابی
آنها پرداخت .نتایج این پژوهش نشان میدهد به منظور شناسایی سازههایی در حد ابعاد جدول  ،1دادهبرداري مغناطیسی با فاصله خطوط
 65متر نیاز است.
براي بررسی همهجانبه استفاده از این مشاهدات براي کشف سازههاي زیرزمینی ،مسئله مورد نظر از دو جنبه مستقیم و معکوس
مورد آنالیز قرار گرفت .در مسئله مستقیم موقعیت و ابعاد سازه مورد نظر معلوم در نظر گرفته شد و سیگنال میدان مغناطیسی آن مدلسازي
گردید .سپس با آنالیز سیگنال مدلسازي شده میتوان به احتمال کشف سازه پرداخت .در مسئله معکوس با معلوم بودن سیگنال مغناطیسی
وارونسازي سهبعدي ارائه گردید و با شبیهسازي هاي متعدد نشان داده شد که روش مورد نظر از کارایی باالیی برخوردار بوده و میتواند یک
الگوریتم مطمئن در زمینه تعیین مکان سازههاي مدفون مورد استفاده قرار گیرد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در صورت انجام یک
عملیات مغناطیسسنجی با وضوح مناسب (فاصله خطوط برداشت کمتر از  65متر) میتوان در شرایط خاص زمینشناسی ،اهداف و سازههاي
نظامی با خودپذیري باالتر از  5/55در واحد  SIرا شناسایی کرد.
همچنین راهکارهایی در زمینه پدافند غیرعامل براي کاهش احتمال کشف سازههاي زیرزمینی ارائه شد .یکی از این راهکارها در این
زمینه افزایش عمق سازه است .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد در مناطق خاص زمینشناسی مانند حوضههاي رسوبی با پاسخ
مغناطیسی آرام ،اهداف زیرزمینی با تباین خودپذیري مغناطیسی باالتر از  5/55در واحد  ،SIتا عمق  255متري با وضوح مناسبی با روش
مغناطیس سنجی قابل شناسایی هستند .با افزایش خودپذیري مغناطیسی سازه که در اثر افزایش استفاده از ترکیبات مگنتیتی در آنها رخ
میدهد احتمال کشف آنها باالتر میرود بهطوري که اگر خودپذیري آنها از  5/1تجاوز کند احتمال کشف آنها تا اعماق  455متر هم وجود
دارد.
یکی دیگر از راهکارهاي موثر در زمینه کاهش احتمال کشف سازههاي زیرزمینی ،ساخت آنها در مناطقی است که از لحاظ
زمینشناسی داراي تغییرات مغناطیسی طبیعی باالیی هستند .از آنجایی که بسیاري از سنگهاي آذرین از جمله گابرو ،بازالت و آندزیت به
دلیل حضور مواد فرومنیزین در آن ها داراي خودپذیري مغناطیسی باالیی هستند ،عامل مزاحمی براي شناسایی اهداف مورد نظر میباشند.
کمربند آتشفشانی ارومیه -دختر که با پهناي حدود  35تا  55و طول بیش از  1555کیلومتر به موازات رشته کوههاي زاگرس مناطقی زیادي
از ایران را پوشش میدهد ،به دلیل ماهیت مغناطیسی باال ،میتوانند مکان مناسبی براي ساخت این سازههاي باشد .مکانهاي دیگري نیز در
ایران وجود دارد که به دلیل خاصیت باالي مغناطیسی ،این وضعیت را دارد .براي شناسایی این مناطق میتوان از دادههاي مغناطیس سراسري
در ایران استفاده نمود.
محاسبه خودپذیري سازه و محتویات آن بر اساس ترکیبات آن قبل ساخت هر گونه سازه زیرزمینی و انجام مدلسازي پیشرو و
معکوس بر اساس الگوریتم ا رائه شده در این پژوهش ،مهمترین راهکار پدافندي براي محفوظ ماندن از دید سنجندههاي مغناطیسی است.
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