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Tóm tắt 
 Chúng ta xét bài toán xác định hình dạng của một vật có mật độ khối 
lượng khác biệt với mật độ khối lượng của mối trường xung quanh. Ðây là bài 
toán cổ điển trong thăm dò trọng lực. Bài toán có thể phát biểu dưới dạng ký 
hiệu toán như sau : 
Xét miền phẳng ( ) Hzxzx ≤<−∞∞<<∞− ,:, với H > 0. Chúng ta gọi ρ là mật độ 
tương đối của dị vật Ω , là sự khác biệt giữa mật độ của Ω và mật độ của môi 
trường xung quanh. Giả sử ( )xρρ = với mọi (x,z) Ω . Gọi )(00 xff = là gradient 
trọng lực trên mặt z = H. Chúng ta có: 
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trong đó Ω∂ là biên của Ω và n2 ( )ζξ , là thành phần trên z của vectơ đơn vị 
hướng ngoại đối với Ω∂ .  

Bài toán là cho hàm ( )xρρ = trơn, tìm miền Ω với biên Ω∂ trơn từng đoạn 
thỏa phương trình (1). Ðây là bài toán ngược không chỉnh. Dùng phương pháp 
tuyến tính hoá xấp xỉ (1) bằng bài toán momen và chỉnh hóa bằng phương pháp 
Tikhonov.  
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Abstract: 
We consider the problem of determining the shape of an object whose 

mass density differs from the surrounding medium. This is the classic inverse 
prolem in gravity prospecting. The mathematical model of this problem is the 
following: 
 Let the plane domain represents by half-plane (x,z), Hz ≤<∞− , with  
H > 0. Let ρ be the relative densty of Ω , that is, the difference between the 
density of ( )xρρ = and that of the surrounding medium. We assume ( )xρρ = for 
all (x,z) in Ω . Let )(00 xff = be the gravity gradent on the surface z = H. Then we 
have  
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Given a smooth function ( )xρρ = , the problem is one of finding a domain Ωwith 
a piecewise - smooth boundary that satisfies eq. (1). This is the ill-posed inverse 
problem. We shall use the method of linearization to approximate eq. (1) to the 
linear moment problem which will be regularized by the Tikhonov method.  
 


