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  تخمين عدم قطعيت داده ها و مدل در مسائل معكوس خطي
  

  *، عبدالرحيم جواهريان*علي غالمي
 مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران*
  

  چكيده
امـا  . ها براي حل هر مسألة معكوسي ضروريست، در غير اينصورت تخمين مدل اصلي غير ممكن خواهد بود                  اطالعات در مورد خطاي موجود در داده      

هـا در دسـت       ص هنگامي كه عمليات برداشت داده فقط يك بار انجام مي گيرد، بندرت تخمين مستقيمي از خطاي موجـود در داده                    در عمل، بخصو  
ها يا مدل، مشخصات نوفه هم بر پاية مدل بدست آمده و هـم مـستقل      هاي حاصل از مدل و ساختار داده        در اين مقاله با ايجاد تعادل بين داده       . است

آنگاه با مشخصات بدست آمده از نوفه به همراه اطالعات اوليه در مـورد پارامترهـاي                . شود  ها تخمين زده مي     شاهدة منفرد از داده   از مدل براي يك م    
مدل اصلي، بازة اطميناني حول پارامترهاي مدل نهايي بدست مي آيد كه هم نسبت به اطالعات اوليه خيلي محدودتر اسـت و هـم بـا مـدل اصـلي                              

  .شوند اي قائم نشان داده مي هاي مصنوعي پروفيل لرزه هاي بيان شده بر روي داده روش. بي داردهمخواني بسيار خو
 .Lهاي اطمينان، تحليل خطا، معكوس سازي، منحني  بازه: ها كليدواژه

 
  مقدمه

در . باشد   مستقيم و حاوي نوفه مي     هاي ژئوفيزيكي، استنباط كمي اطالعات در بارة زمين از تعداد محدودي مشاهدة غير              هدف از معكوس سازي داده    
اما اين سؤال پيش خواهد آمد كه تـابع    . شود  ها از عدم قطعيت آنها صرفنظر مي        عمل معموالً با بهينه نمودن يك تابع اختالف تعريف شده براي داده           

  . نظر گرفته شودها از قبل در   معمول است كه مقداري براي واريانس داده،عالوه بر اين. شود هدف چه موقع بهينه مي
امـا ايـن حالـت بـه        . توان مستقيماً تعيين نمود     ها را مي    هاي تصادفي موجود در داده      اگر عمليات برداشت داده چندين بار تكرار شود، مؤلفة نوفه         

گوويا و اسكيلز،   (ة زمينه   شود، مانند ثبت نوف     ها با تحليل خطاي عمليات شروع مي        افتد اصوالً تخمين عدم قطعيت داده       ندرت در ژئوفيزيك اتفاق مي    
هدف از اين مقاله تخمين مؤلفة نوفه در        . باشد  اما تحليل خطا براي هر عمليات ژئوفيزيكي كامالً پيچيده و شامل تعداد زيادي مجهوالت مي              ). 1998
هـا و     با ادغام اين مجموعه از مدل     . يند نما  مي بيني  ها را در حد نوفة تخمين زده شده پيش          هاست كه داده    اي از مدل    ها و بدست آوردن مجموعه      داده

  .ها بدست خواهد آمد هاي حاصل از اطالعات اوليه در مورد پارامترهاي مدل مجموعة محدودتري از مدل مجموعة مدل
سـتفاده  ها و ساخت بازه هاي اطمينان براي پارامترهاي مدل در مسائل معكوس خطي ابتدا با تنظيم تيخونف و ا                    براي تخمين عدم قطعيت داده    

هـا  بـراي تخمـين عـدم            بردار باقيماندة حاصل از ايـن مـدل         سپس شوند   براي تعيين پارامتر تنظيم، پارامترهاي مدل حاصل مي        Lاز روش منحني    
اي كننـد و همچنـين بـا محـدوديته        بيني مي   ها را پيش    ها كه داده    اي از مدل    شود، اين تخمين خطا براي ساخت مجموعه        ها استفاده مي    قطعيت داده 

هـاي    هنگامي كه يك مدل معقول بدست آمد، از اطالعات اوليه براي سـاخت بـازه              . رود  ديگر موجود در باره پارامترهاي مدل موافق باشند به كار مي          
  .)1384غالمي،  (شود اطمينان مدل نهايي استفاده مي

  
  مسألة معكوس

در علـوم  . هـا الزم اسـت   بينـي داده  باشد كه براي پيش     يستم فيزيكي مي  در تئوري معكوس يك مدل يك پارامتربندي رياضياتي از آن مشخصه از س            
در اين مقالـه    . باشند كه به فضاي مدل معروف است        ها معموالً توابعي از مكان هستند و بنابراين عناصري از يك فضاي با بينهايت بعد مي                 زمين مدل 

باشـد كـه در فـضاي داده قـرار             مـي   d هر آزمـايش تعـداد محـدودي مـشاهدة           در مقابل، نتيجة  . شود   نشان داده مي   mيك تك عنصر از اين فضا با        
هاي تصادفي  ها هميشه در معرض نوفه عالوه بر اينها، داده. بيني داده شامل تصوير نمودن عناصري از فضاي مدل به فضاي داده است              پيش. گيرند  مي

e  و غير تصادفي sهستند  .  
)1                                (                                                                                                            se)m(gd true ++=   

هـاي  طبـق تعريـف، خطا    . باشند  خطاهاي غير تصادفي مربوط به قوانين وارد نشده در مسأله مي          . باشند   مدل اصلي مي   mtrue عملگر مستقيم و      gكه  
اسكيلز و  (بيني شود     ها كه نبايد پيش     همچنين آن قسمت داه   . ها هستند كه مجدداً قابل توليد نباشند        تصادفي شامل آن تغييرات ايجاد شده در داده       

  ).1998اشنايدر، 
ر عملگر مـستقيم خطـي باشـد        اگ. باشد  مي) L(mtrue)يا تابعي از آن      ( mtrue، هدف تخمين    dهاي مشاهده شدة      براي بردار داده  ) 1(   در رابطة 

  .بصورت زير خواهد بود) 1(رابطة 
)2                                                                                                                                             (seAmd true ++=  

  .  را بدست آوردimتوان اميدوار بود كه بتوان فقط تعداد محدودي پارامتر  است، ميها محدود  از آنجايي كه تعداد داده
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بنابراين از مؤلفة خطاي غير     . در اينجا فرض بر اين است كه تمام قوانين فيزيكي مسأله رعايت شده و سطح گسستگي به اندازة كافي خوب است                    
اما اگر باند فركانسي آنهـا      ). 1998وان ويجك و همكاران،     (تلفي براي جدا كردن سيگنال از نوفه وجود دارد          هاي مخ   روش. شود  تصادفي صرفنظر مي  

هـا را از يـك فـضاي بـا بعـد               داده ،هرچند، چـون عملگـر مـستقيم      . هاي خطا همبستگي داشته باشند اين كار مشكل خواهد بود           همپوشاني و مؤلفه  
گيـري و مـدل    بنابراين حتـي در غيـاب خطاهـاي انـدازه    . كند داراي يك كرنل غير جزئي خواهد بود   ير مي بينهايت به يك فضاي با بعد محدود تصو       

امـا  . كنند كامالً زياد هستند     بيني مي   ها را در حد يكسان به خوبي پيش         هايي كه همگي داده     سازي، عملگر مستقيم معكوس پذير نخواهد بود و مدل        
  . باشند ها كامالً متفاوت   است كه مقادير پارامترهاي اين مدلاين مشكل اصلي نيست، مشكل اصلي زماني

  
  حل مسأله

ها خيلي كمتر از مقدار واقعي باشـند،   اگر اين تخمين. ها ضروريست هنگام تخمين پارامترهاي مدل در محاسبات معكوس، تخمين عدم قطعيت داده        
ها خيلي بزرگتر باشند، آنگاه همـة آن خـصوصياتي    اگر اين تخمين. ها ندارند ادهشوند كه هيچ ارتباطي با د خصوصياتي در پارامترهاي مدل ظاهر مي   

 حـول  id به معني تخمين توانايي تغييـر    idمين دادة i از   iσتخمين واريانس   ). 1384غالمي،  (شوند    ها بدست آيند استخراج نمي      كه بايد از داده   
  .ميانگين آن است

)3                                                                                                                                                    (itruei )Am(=µ  
22با فرض اينكه واريانس ثابت باشد 

i σ=σ،2 روش براي تخمين دوσشود   استفاده مي:  
  با كمينه نمودن رابطة زيرµ از λµ̂تنظيم تيخونف براي بدست آوردن  •

)4                                                                                            (                                 ( )222 ||R.||||d-||min µλ+µ
µ

  

ˆdآنگاه واريانس بردار باقيماندة .  يك عملگر استRكه  −µλ2 براي يك تخمين ازσبه كار برده مي شود   
   با كمينه نمودن رابطة زيرλm̂تنظيم تيخونف براي بدست آوردن مدل تخمين زده شدة  •

)5                                                                                                                               (222
m

||Rm||||d-Am||min λ+  

d-m̂Aآنگاه واريانس بردار باقيماندة      λ     2به عنوان تخميني ازσ    براي بدست آوردن مدل نياز به انتخاب عملگر         . گيرد   مورد استفاده قرار ميR  و 
تيخونـف و   ( ماتريس يكه باشد نقش آن ميرايي و اگر عملگر مشتق دوم باشد نقش آن همواري مدل نهايي اسـت                     Rاگر  . باشد   مي λپارامتر تنظيم   

  ).1977آرسنسن، 
 را بخـوبي    eشود كه خطاهـاي       اي منجر مي     به بردار باقيمانده   truemها موجود نباشند، يك تخمين خوب از          هاي غير تصادفي در داده      اگر نوفه 

اي تصادفي موجـود در     ه  رسد كه بردار مؤلفة نوفه      همانطوري كه مالحظه خواهد شد، روشهاي به كار برده شده در اينجا به مدلي مي              . كند  تقريب مي 
  .كنند تقريب مي% 98ها را تا  داده

  )2002وان ويجك و همكاران، (اما مدل حاصل از الگوريتم معكوس عموماً حاوي مقداري انحراف است كه از رابطة زير بدست مي آيد 
                                                                                                                                  [ ]truemm̂E)m̂(Bias −≡ λλ  

)6                                                                                                                                  (truetrue BmCRm ==      
توان از اطالعات اوليه براي  توان محاسبه نمود زيرا به مدل اصلي بستگي دارد ولي مي ل ميزان انحراف را نميدر ك.  يك ماتريس مشخص است    Bكه  

  ).1998زو، (تعيين حدود انحراف پارامترهاي مدل استفاده نمود 
  

  مثال مصنوعي
ت در شكل   هندسة برداش .  نشان داده مي شوند    (VSP)روشهاي بيان شده بر روي يك مسألة توموگرافي يك بعدي گسسته از پروفيل لرزه اي قائم                 

)a1 ( موجككند و زمان رسيدهاي اين         را توليد مي   موجكچشمه يك   . قرار دارد سر چاه    در   ك چشمة توليد كنندة امواج كشسان     يك ت . آمده است 
مـدل كنـدي اصـلي شـامل      .شكيل شـده اسـت   اليه با ضخامت ها و كنديهاي ثابت تـ m از xبردار مدل . سازد  را مي  dهاي     بردار داده  ، گيرنده nبه  

يك مؤلفة نوفة غير همبسته     . b1 كاهش كندي با عمق تا چهار كيلومتر حاوي يك افق با كندي باال متمركز شده در عمق دو كيلومتري است شكل                    
 ثانيـه بـه داده هـا اضـافه شـده اسـت              σ=/.2 استاندارد    ثانيه و انحراف از معيار     µ=0بدست آمده از توزيع گوسي شبه تصادفي با ميانگين صفر           

  . نشان داده شده استc1هاي مصنوعي همراه نوفه ساخته شده در اين مثال در شكل  نمودار منحني داده
گيـري    تريس يكه و عملگر مشتق     براي تنظيم تيخونف به ترتيب هنگام استفاده از ما         L و   Iهاي     براي تخمين مستقل از مدل و انديس       µانديس  

 بدسـت   λ، منحني جديدي براي انتخاب پـارامتر        Lهمچنين با ايجاد تغييري در منحني       . شوند  گسسته به عنوان عملگر تنظيم تيخونف استفاده مي       
نتـايج  . شـود    نشان داده مي   λ/1س  اين حالت نيز با اندي    . شود   رسم مي  λ/1آيد كه بر روي محورهاي لگاريتمي مقدار باقيمانده به عنوان تابعي از               مي

  . خالصه شده است1حاصله براي تخمين عدم قطعيت داده ها در جدول 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
 ٣

  
  

ستون اول . (VSP) ثانيه از داده هاي پروفيل لرزه اي قائمσ/.=2براي مقدار دقيق انحراف از معيار استاندارد ) بر حسب ثانيه(بازه هاي اطمينان % 98تقرب . 1جدول 
  . متفاوت مي باشندL عدم قطعيت داده ها مستقل از مدل و ستون هاي ديگر مربوط به تخمين عدم قطعيت بر پاية مدل تخمين زده شده از سه منحني مربوط به تخمين

  
          σµ           σІ σL          σ١/λ 

          2002./  1966./  1984          ./          1999./  
  

     
                                (a)                                                      (b)                                                                        (c)   

 .اصل از مدل كندي اصلي حp داده هاي زمان سير مصنوعي موج (c) منحني پارامترهاي مدل كندي اصلي و (b).  هندسه برداشت داده ها(a). ١شكل

       
 نـشان داده    Lm̂هـا انتخـاب شـده و بـا             به عنوان مدل مورد نظر حاصل از معكوس سـازي داده           LR از منحني  λپاسخ تيخونف با انتخاب پارامتر      

 دوم اعـداد روي قطـر اصـلي ايـن مـاتريس مقـدار انحـراف از معيـار                    ريشة.  نشان داده شده است    a2ماتريس كواريانس اين مدل در شكل       . شود  مي
منحنـي ميـزان انحـراف پارامترهـاي     . اند  كشيده شده  b2هاي خطا بر روي هر پارامتر در شكل           باشند كه بصورت ميله     استاندارد پارامترهاي مدل مي   

  .ند نشان داده شده ا3و مدل نهايي تصحيح شده از انحراف در شكل ) 6رابطه (مدل 

                        
)a( (b)   

  . منحني پارامترهاي مدل نهايي و بازه پايداري آنها(b)  ماتريس كواريانس مدل نهايي،(a). ٢   شكل

                              
                                            (a)                                                                        (b)                    

 . منحني پارامترهاي مدل نهايي تصحيح شده از انحراف و بازه پايداري آنها(b)  منحني ميزان انحراف مدل نهايي،(a). ٣     شكل
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توان محـدوة كنـدي را بـراي      بنابراين مي . ثانيه مي باشد  ها معلوم است كه در اينجا نيم كيلومتر بر            فرض براين است كه كمترين سرعت در اليه       
  هر كدام از پارامترهاي مدل بدست آورد 

)7                                                                                                                                    (i0)m(2 itrue ∀>>  
در اينجا مقدار مشتق دوم منحني . شود اي محدودتر نمودن پاسخ مسأله از اطالعات همواري منحني پارامترهاي مدل كمك گرفته ميهمچنين بر

)پارامترهاي مدل بسيار كوچك در نظر گرفته شده است، ) 3
itrue km/s0001.0Rm اين فرض تقريباً همه جا صادق است، مگر در . ≥

با اعمال اين اطالعات بر مسأله حدود انحراف پارامترها و در نهايت بازه اطمينان آنها بدست مي ايد كه در . االناپيوستگي هاي با ناحية كندي ب
  . نشان داده شده است4شكل

                                                  
محدودة قرمز رنگ مربوط به بازة اطمينان اسـت كـه از اطالعـات اوليـه در مـورد                   . ه بازة پايداري اوليه است    محدودة سياه رنگ مربوط ب    . تصحيحات انحراف براي مدل نهايي    . 4شكل

  .پارامترهاي مدل بدست آمده است
  نتيجه گيري

نهاد تمام روشهاي پيش. اي برخوردار است ها در حل مسائل معكوس از اهميت ويژه همانطوري كه گفته شد، اطالعات در مورد عدم قطعيت داده
ها، واريانس پارامترهاي مدل محاسبه  با بدست آوردن عدم قطعيت داده. دقت دارند% 98ها باالي  شده در اين مقاله براي تخمين عدم قطعيت داده

كه با مدل هاي اطميناني شد  ها به همراه تصحيحات انحراف بدست آمده از اطالعات اوليه بر روي مدل اصلي، منجر با ساخت بازه اين واريانس. شد
  .اصلي توافق كامل دارد
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Abstract 
Information about the errors in the observations is essential to solve any inverse problem; otherwise, it is impossible to estimate true 
model. In practice, however, especially with single realization of experiment, one seldom has a direct estimate of the data errors. 
Here we exploit the trade-off between data prediction and model or data structure to determine both model-independent and model 
based estimates of the noise characteristics from a single realization of the data. Noise estimates with other information about model 
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parameters are then used to construct confidence intervals about the final model that are tighter than prior information and agree with 
prior constraints. We illustrate our methods with synthetic example of vertical seismic profiling (VSP). 
 
Kaywords: confidence intervals, error analysis, inversion, L-curve  
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