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مقــــالـــــات

استفاده از روش مومنت جهت به دست آوردن رسانايى و شعاع 
كره مدفون

مقدمه 
متداول تريــن روش در  مغناطيســى،  از روش  صرف نظــر 
پى جويى كانى ها، تكنيك اكتشاف الكترومغناطيسى است. اين 
روش با انتشــار ميدان هاى الكترومغناطيسى متغير با زمان و كم 
فركانس در داخل و بر روى ســطح زمين سر و كار دارد. تعداد 
كمــى از سيســتم هاى EM (الكترومغناطيس) وجــود دارند كه 
در آنها چشــمه انرژى با اتصال مستقيم به زمين وصل مى شود، 
هر چند در اين موارد معموالً از سيســتم اتصال القايى اســتفاده 
مى شــود. به هر حــال دريافت عالئم در آشكارســاز همواره به 

طريق القايى انجام مى شود. 
 EM مزيت ويژه جفت شـدگى القــايى، استفاده از سيستم هاى
را در هواپيـماهــا امكان پذير مى ســازد. روش EM هوابردى، كه 
غالباً با دستگاه هاى هوامغناطيسى همراه است، كاربرد گسترده اى 

در پى جويى هاى انجام شده در شناسايى كانى ها دارد.[1]
يكى از اهداف اكتشافى در لرزه نگاري ، تعيين پارامترهاى 
اجســام مدفون در زير زمين اســت. (پارامترهايى مثل رسانايى، 
شــعاع، ضخامــت و...). براى تعييــن اين پارامترهــا روش هاى 
متفاوتى وجود دارد. به تازگي روش جديدي به نام مومنت ارائه 

گرديده اســت كه با اســتفاده از اين روش مى توان پارامترهاى 
اجسام مدفون را به دست آورد. در اين مقاله، با استفاده از پاسخ 
كره رساناى مدفون واقع شده در ميدان الكترومغناطيسي اعمال 
شــده، رابطه مومنت مرتبه n ام كره مذكور را به دست آورده و 

شعاع و رسانايى آن را تخمين مى زنيم. 

1- روش مومنت
اين روش اولين بار توســط آقاى هارينگتون10 معرفى شــد. 
در اين روش با اســتفاده از رابطه زير و با بهره گيرى از معكوس 
تبديل الپالس، پاســخ الكترومغناطيسى كره مدفون را مى توان 

به دست آورد. 

در اثر اعمال ميدان مغناطيســى به كره مدفون رسانا، كره به 
يك ماده فعال الكتريكى تبديل شــده و واكنش نشان مى دهد. 
اين پاســخ قابل اندازه گيرى اســت و مى توان اين پاســخ را به 

دست آورد[2و3].
روش مومنت، قسمت وابسته به فركانس پاسخ الكترومغناطيسي 

روش مومنت، الكترومغناطيس هوايى، رسانايى، كره مدفون.

يكى از اهداف اكتشافى در عمليات لرزه نگاري، تعيين پارامترهاى اجسام مدفون در زير زمين است. براى تعيين اين پارامترها روش هاى متفاوتي وجود 
دارد. به تازگي روش جديدي به نام مومنت4 ارائه شده است كه با استفاده از اين روش مى توان پارامترهاى فيزيكى اجسام مدفون، همچون ضخامت، رسانايى5 
و شعاع را به دست آورد. معادالت مومنت مى توانند براى مؤلفه هاى افقى و عمودى و براى مرتبه هاى اول و دوم و n ام به صورت آناليزى نوشته شوند. به 
عبارت ديگر، با استفاده از معادالت مرتبه n ام مومنت، مى توان پارامترهاى مجهول يعنى رسانايى و شعاع كره مدفون را تشخيص داد. توسط يك منبع دوقطبى 
مغناطيسى، يك ميدان مغناطيسى به زمين اعمال مى شود؛ در اثر اعمال اين ميدان مغناطيسى، كره مدفون در زمين، واكنش نشـان داده و بنابراين مى توان پاســخ 
كره را اندازه گيـرى نمود. پاسخ الكترومغناطيسى كره مدفون را مي توان با استفاده از معكوس تبديل الپالس6، از حوزه فركانس7 به حوزه زمان8 انتقال داد  و 

مومنت مرتبه nام، را براى كره مدفون به دست آورد.
هدف اين مقاله تخمين رسانايى و شعاع كره مدفون، با استفاده از داده ها ى الكترومغناطيس هوايى9 و با به كار بردن روش مومنت است. در اين تحقيق با 

استفاده از روش مذكور، مومنت يك كره مدفون محاسبه مى گردد و از طريق معادله مومنت به دست آمده، رسانايى وشعاع آن تخمين زده مى شود.

محمود اكبرى1، مهديه عرب بنى اسد2 ، ياسر صوفى3  دانشجوى دكتراى تخصصى ژئوفيزيك گرايش لرزه شناسى - دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران 
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كره مدفون (رابطه 2) را با اســتفاده از معكوس تبديل الپالس به 
حوزه زمان مى برد و در ادامه با اســتفاده از رابطه كلى 1، مومنت 
مرتبهn  ام پاسخ آنومالى را به دست مى دهد. معادله مومنت به دست 
آمده با پاســخ آنومالى هم ارز اســت و تفاوت آنها در اين است 
كه روابط پاســخ آنومالى در حوزه فركانس است، در حالى كه 
روابط مومنت آنومالى در حوزه زمان است[4]. مى توان معادالت 
مومنت را براى مرتبه هاى مختلف به دست آورد. با توجه به تعداد 
مجهول هــا، مى توان معادالت مومنت را به دســت آورد و به اين 

ترتيب مجهوالت مسأله تخمين زده مى شوند.
به طور مثال در مســأله كره مدفون، اگر دو پارامتر رسانايى 
و شــعاع كره، مجهول باشند، با محاســبه دو معادله مومنت غير 
هم مرتبه قادر خواهيم بود تا دو پارامتر مجهول را تخمين بزنيم. 
به طـور مثــال مومنت مرتـبه اول و دوم را بـراى كره مدفون به 
دســت آورده و در اين حالت دو معادله و دو مجهول داريم كه 

مى توانيم مجهوالت را مشخص كنيم.

2- محاسبه مومنت كره
گرانت11 و وســت12 پاســخ الكترومغناطيســى يك كره در 

ميدان مغناطيسى را به صورت زير نشان داده اند[1].

كه Hi مؤلفه پاســـخ كــره در جهت i را مشــخص مى كند. در 
 (i=φ) اســت، در جـهت طــول جــغرافيايى (i=r) جهت شــعاع

است و در جهت عرض جغرافيايى نيز (i=v) مي باشد[1و5].
در رابطه mj ،2 گشتاور دوقطبى در جهت شعاع، يا در جهت 
عــرض جغرافيايى و يا در جهت عمــود بر عرض جغرافيايى را 
مشخــص مى كند. a شعاع كره و r0 فاصله شعاعى از مركز كره 
تا فرســتنده اســت. r فاصله شــعاعى تا گيرنده، v زاويه عرض 
Fi يك تابع وابســته به l وPl  اســت، كه Pl ضرايب 

j جغرافيايى و
لژاندر13 مى باشند[7و8].

قســمت وابســته به فركانس بخش x+iy اســت كه توســط 
گرانت و وست با رابطه زير بيان شده است.

كهIl+1⁄2  تابع بسل14 مرتبهl+1⁄2  است[9و1]. همچنين داريم:

در اينجا براى ســادگى كار از فرض μ=μ0 استفاده مي شود. 
رابطه 3 را با اســتفاده از روابط برگشــتى15 كــه به صورت زير 

تعريف مى شوند ساده مى كنيم[6].
 

 
 

و در نتيجه داريم:

γ=l+1 كه در آن
معكــوس تبديل الپالس از x+iy را باE(t)  نشــان مى دهيم و 

بنابراين خواهيم داشت:

 λ به  sازs كه s=iω. متغير انتگرال را با اســتفاده از رابطه  
تغيير مى دهيم و در نتيجه خواهيم داشت:

با اســتفاده از قضيــه مانده ها16، انتگرال بــه صورت زير در 
مى آيد:[6]

كه λk ريشــه jγ-1 (λ) اســت. jγ-1 (λ) را با 6اســتفاده از سرى 
تيلور17 بســط مى دهيم و λ=λk قــرار مى دهيم. نهايتاً رابطه زير به 

دست مى آيد.

بــا اســتفاده از رابطه برگشــتى، رابطــه ى 13 را به صورت 
ساده ترى بيان مي كنيم.
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پس از ساده كردن خواهيم داشت:

و نهايتاً به رابطه زير مى رسيم.

در  كــه  آنچــه  اســت،  مشــخص  كــه  همان طــور 
بــه  فقــط  اســت  شــده  آورده  دســت  بــه   16 رابطــه 
مومنــت  رابطــه  بــه  توجــه  بــا  دارد. حــال  بســتگى  زمــان 
(رابطه 1)، مومنت معكوس تبديل الپالس را به دست مي آوريم.

ابتدا مومنت مرتبه صفر را به دست مى آوريم.

ياد آورى مى كنيم كه γ=l+1 است. بنابراين:

واتسون18 نشان داد كه جمع معكوس مربعات ريشه هاى تابع 
بسل برابر است با:

بنابراين مى توان گفــت كه مومنت مرتبه صفر از  E(t) برابر 
يك است. يعنى:

اكنون به محــاســبه مومنت هاى مرتــبــه باالتر مى پردازيم. 
مومنت هــاى مرتبه باالتــــر از E(t)  را مى توانيم به صورت زير 

به دست آوريم.

پس به طور كلى مى تــوان مومنت مرتبه n ام يك كره را به 
صورت كلى زير نشان داد.

B(2n+2)، عدد برنولى19 است[6].

همان طور كه مشاهده مى شــود، معادله مومنت كره مدفون 
(رابطه 26) به دو پارامتر رســانايى و شــعاع كره بســتگى دارد. 
بنابراين با نوشــتن دو معادله غير هم مرتبه مومنت، يك دستگاه 
دو معادله و دو مجهول خواهيم داشــت كه به ســادگى قادر به 

تخمين پارامترهاى رسانايى و شعاع كره مذكور خواهيم بود.
شــكل 1 نحوه قرارگيرى سيستم فرســتنده، گيرنده و مدل 
كره را به صورت هندســى نشــان مى دهد. به طــور معمول و با 

  1    آرايش هندسى سيستم الكترومغناطيس هوايى و مدل كره
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  2    نمودار رسانايى كره مدفون مربوط به پارامترهاى جدول 1

  1    پارامترهاى آزمايشگاهى سيستم الكترومغناطيس هوايى و مدل كره مدفون

348/92پاسخ كره در مبدا
50 مترعمق كره مدفون
9-10 ×5رسانايى زمين

120 مترارتفاع فرستنده
0/4 مترشعاع سيم پيچ فرستنده
A 1/1جريان سيم پيچ فرستنده

70 مترارتفاع گيرنده

توجه به ســاختار زمين شناسى منطقه، سيستم فرستنده در ارتفاع 
120 مترى از ســطح زمين و به صورت افقى حركت مى كند و 
سيســتم گيرنده نيز به صورت افقي حركــت كرده و در فاصله 
130 مترى پشت فرســتنده و در ارتفاع 70 مترى از سطح زمين 

قرار مى گيرد. 
در يك مدل ســازى آزمايشــگاهى، با انتخاب پارامترهاى 
ارائه شــده در جدول 1، نمودار رسانايى كره مدفون به صورت 

شكل 2 حاصل شده است.

نتيجه گيرى
با اعمال ميدان الكترومغناطيسى، كره مدفون رسانا به يك ماده 
الكتريكى فعال تبديل خواهد شــد. در اين حالت پاســخ كره نيز 
به ميدان اعمال شــده و اين پاســخ قابل اندازه گيرى خواهد بود. با 
استفاده از اين پاسخ و با توجه به رابطه كلى مومنت، قادر خواهيم 
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بود تا روابط مومنت را بيان كرده و رسانايى و شعاع كره مذكور را 
تخمين بزنيم.
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