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  خالصه

 یتونل ير انواع ساختارهایمدفون نظ یکیاهداف ژئوتکنو فیزیکییمشخصات هندس ییشناسا جهت(GPR)نفوذي زمین رادار ازتکنیک در مطالعه حاضر 

 ،GPRپاسخ  یهذلول يمدفون و پارامترها استوانه اي اهداف یهندس ين پارامترهاین ارتباط بییبراساس تع يدون مقصیبه چن یابیدست. است شدهاستفاده 

تناظر با مشکل  ياستوانه ا یمصنوع يمدلهاGPRسیستم ن منظور پاسخ یا يبرا. رفته استیصورت پذ ،ک هوشمند شناخت الگویک تکنیبا استفاده از 

، ياختالف محدود دوبعدبه روش شرو یپ يمدلساز با استفاده از، )و قناتها ، کانالهاهمچون تونلها ياستوانه ا يساختارها(متداول  یکیاهداف ژئوتکن

اهداف عمق و شعاع تخمین  جهت(Template Matching)يآمار يق الگویروش تطب يتمهایالگور در (Template)به عنوان الگوو شده دلسازیم

تعیین همبستگی متقابل بین تصویر : الگو براي مدلهاي مصنوعی مختلف، به دو روش الف تطبیقعملیات . استمورد استفاده قرار گرفته ،مدفون ياستوانه ا

 يکهایتکنبکارگیري . است انجام شدههمبستگی متقابل نرمالیزه شده در حوزه عدد موج دوبعدي : براساس قطعه بندي تصویر و ب) الگو(و هدف 

زه شده در حوزه عدد یمتقابل نرمال یکه روش همبستگ در این تحقیق نشان می دهدها آن ینسب ين برترییمختلف به منظور تع (Similarity)شباهت 

براي تعیین مشخصات هندسی . ص داده شدیجه مناسبتر تشخیدرنت وبرخوردار بوده  )برابر 23بیش از (از سرعت باالتري سبت به سایر تکنیکهاموج، ن

  .هذلولی با تغییرات قطر و عمق دفن اهداف استوانه اي استفاده شده استاهداف مدفون نیز از روابط بین نسبت ارتفاع به پهناي 

  

.متقابل یهمبستگ، ق الگوی، تطبیمشخصات هندس، پاسخ، هذلولیاستوانه ايیکی، اهداف ژئوتکن(GPR)ن یزم يرادار نفوذ :کلمات کلیدي

  

  

  مقدمه. 1

  

  رب یاـرمخـابی غیـارزی يراــار قدرتمند بـید و بسید، مفیدـجاً ـنسبتک روش یه ـکGPR(Ground-Penetrating Radar)ا ین ـیزم يوذـرادار نف

(Non Destructive Evaluating) NDE قابلیت ارائه تصاویر که  ک باالستیبا قدرت تفک یکیزیک ژئوفیک تکنید یآ یبه حساب م

این روش غیرمخرب قادر به بررسی جزئیات درونی . داراسترا (Low Loss)زیرسطحی با تفکیک پذیري باال از محیطهاي دي الکتریک کم اتالف 

  .ارائه می شوند ،بوده و نتایج برداشت، به آسانی بصورت مقاطع دوبعدي و تصاویر سه بعدي يدستکارا یب و یچگونه تخریمحیط، بدون نیاز به ه

ک مگاهرتز تا یدر محدوده فرکانس  عمومًاً(با فرکانس باال یسیبوده و با ارسال امواج الکترومغناط(EM)س یدر الکترومغناطGPRروش ه و اساس یپا

یک .پردازد ین میمدفون در درون زم يساختارهایهایژگیوییو شناسا يبه آشکارساز ،حاصله یافت امواج بازتابین و دریبه درون زم) اهرتزگیک گی

، ، سیگنالهاي الکترومغناطیسی را از طریق فرستنده، ارسال کرده و نحوه رفتار میدان الکترومغناطیسی با محیط پیرامون را از طریق گیرندهGPRسیستم 

، ،ویژگیهاي فیزیکی مواد که رفتار انرژي الکترومغناطیسی را دریک محیط، هدایت می کنند شامل گذردهی دي الکتریک. آشکار می کند

، در اکثر GPRن در روش یف بوده و بنابرایها، معموالً ضعمحیطیسیرات نفوذپذیري مغناطییتغ. می باشند ،و هدایت الکتریکی ،مغناطیسینفوذپذیري 
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. ]1[ انجام می گیرد) معموًال میدان الکتریکی(در تمام موارد، اندازه گیري یک مولفه میدان الکترومغناطیسی  .باشند ین ها میمهم تر و  مواقع، 

. بازتابی، در مقابل زمان تاخیر است که تریس نامیده می شودالکترومغناطیسی ، نمایش دامنه سیگنال امواج GPRمتداولترین شیوه نمایش داده هاي 

معموالً  GPRبرداشت داده هاي . آن نشان می دهد ژئوتکنیکیاصول روش رادار نفوذي زمین و شیوه برداشت را همراه با بعضی از کاربردهاي  1شکل 

  .پروفیل زنی بازتابی فاصله ثابت تک حالته می باشد الف1از طریق سه مد صورت می گیرد که متداولترین شیوه عملیات برداشت، مطابق شکل 

در  ، مجموعه اي از تریسهاي بازتابی می باشد و رخداد حاصلهGPRیک برداشت پروفیلی داده هاي  (Radargram)در حالت کلی، نگاشت راداري 

ده از یجهت آشکارسازي فرض می شود که دامنه سیگنالهاي بازتاب. )ب1شکل ( است یهذلولشبه ک یاغلب اهداف مدفون، بصورت  يز برایر نیتصو

  .دنمی باشبزرگتر ناهمگنیهاي زیرسطحی، از سیگنالهاي زمینه 

  

  
  ].2[ بعضی از کاربردهاي آناصول روش رادار نفوذي زمین همراه با نمایش  -1شکل 

  

 يدارا و در حال حاضر]5[بکار رفت یخیه یک الین ضخامت یتخم يش برایدر اطر ])4[و ] Stern  )1929 ،1930( ])3ن بار توسطیاولGPRروش 

ر کردن یتصو، يمعدنکارساختار،  ییو شناسا کیژئوتکنینه هایازجمله در زمیمهندس يانه هیاز زم ياریدر بسکه یبگونه استاز کاربردها یعیف وسیط

 یکاربرد م يدارایطیست محیسات و مسائل زی، تاسیخبندان شناسیخ و ی، برف و یو نظام ی، قانونیی، قضایی، امور جنای، باستان شناسینیرزمیز يآبها

ر ینظ(ساختارهاي تونلی انواع ییشناساو یکه بطور اخص هدف آن آشکارساز استک یژئوتکنیمهندسنه یدر زم،GPRين کاربردهایاز مهمتر یکی.باشد

در زیر شاهراههاي ز یناغلب موارد در که لها، کانالها، قناتها و مجراهاي عبور آب و فاضالب نوشامل انواع تزیرزمینی انتقال و خطوط سات یتاسانواع 

همگن و  ینواح ییوشناسا نیزم يهانشستیبررس، ، بتن و آسفالتیسنگ يدرون توده هایهایو شکستگحفرات  يآشکارساز،)نواحی شهري قرار دارند

و  ]11[،]10[،]9[،]8[، ]7[،]6[( نظر قرار گرفته استمد یکیمطالعات ژئوتکنمدت زمانی است که در  NDEبه عنوان یک روش  GPR.باشد یمرهمگنیغ

]12[(.  

 ياز به اعمال پردازشهای، نيضرور معمول و متداول يپردازشهاش یعالوه بر پ ،GPR) ریتصاو(خام  يبه منظور استخراج اطالعات مطلوب از داده ها

در ارتباط با  يدر موارد معدودشناخت الگو هایکیتکن. باشد یم(Pattern Recognition)شناخت الگو  يکهایو موثر از جمله تکن عی، سرشرفتهیپ

از تبدیل کالسیک ) 1998(و همکاران  Capineriکه از جمله آنها ارائه نموده است یج قابل قبولیآنها نتا یبکار گرفته شده و در تمام GPRر یتصاو

Hough  به منظور شناسایی بخشهاي خطی در تصویرGPR 13[ استفاده نمودند[ .Al-Nuaimyیک طبقه بندي کننده شبکه ) 2000( و همکاران

مربوط به اهداف  برایتعیینموقعیتپیکآنومالیهایهذلولويشناخت الگو،  یکتکنیکبه عنوان را Houghتبدیلو  بالقوه حاوي هدفنواحیشناساییعصبی را برای

از دو رویکرد شبکه عصبی و تطبیق الگو براي آشکارسازي سریع و ) Belotti )2003و  Gamba. ]14[ بردند بکارمینهایزمینی، لوله و  نظیرمدفون 

ورودي شبکه عصبی بخشی از تصویر باینریزه شده است . مدفون در نواحی شهري استفاده کردندهایلوله  شناساییموقعیتبا هدف GPRتحلیل داده هاي 

تکنیک تطبیق الگو نیز با فیلترینگ دیجیتالی تصویر اصلی با استفاده از یک فیلتر تطبیقی . پیش پردازش شده اقتباس می شود GPRکه از تصویر 

 رینگ بطور مستقیم در حوزه فرکانس مکانی و سپس تبدیل فوریه معکوس خروجی استفاده شده استمناسب، بکار رفته و از تبدیل فوریه الگو و فیلت

)ب( )الف(
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]15[.Pasolli کننده  بنديطبقه  یکو  سیستمژنتیکالگوریتمبرایآشکارسازیاشیاءبر  یمبتن يند تکراریفرآاز یک) 2009(و همکارانSVM  ک یبه عنوان

و  Santos.]16[نمودنداستفاده  شناسیباستان  زمینهو با هدف کار در  تصاویرمصنوعی، در مورد )اءاشی نوع(بنديطبقه  ستم شناخت الگو برايیس

به منظور شناساییاهداف ر خاك یاستخراج شده از اهداف مدفون در ز يهایژگیبراساس ویک طبقه بندي کننده پرسپترون چند الیه ایرا )2009(همکاران

بکار  GPRیک سیستم آشکارسازي ویژگی و تطبیق الگو را براي شناسایی تصاویر ) 2010(و همکاران  Cui. ]17[غیرفلزیطراحی کردنداز  فلزي

استراتژي منطق فازي براي انطباق ویژگیهاي آشکار شده و بوده مرکز  - مبتنی بر آشکارسازي تفاوت پیرامون ،روش استخراج ویژگی اتوماتیک. گرفتند

  .]18[فترگبرایشناسایی مورد استفاده قرار  ،یگاه داده هاي الگوتصویر، بر ویژگیهاي موجود در پااز 

  

  GPRبکارگیري تکنیک تطبیق الگو براي تصاویر .2

  

شناخت . باشد یک الگو مییک اثر انگشت دارایمثالً . ]19[شود یف میتعر ینظم ی، الگو درست مخالف ب)Watanabe)  ،1985ف واتانابیطبق تعر

 يالگوها ییشناسا يریادگین، نحوه یتوسط ماش یطیمشاهدات مح یشامل مطالعه چگونگ شاخه اي از علم مهندسی برق است که موضوع بحث آن الگو

ن روش ممکن جهت یشناخت الگو به عنوان بهتر. باشد یمعقول و مطمئن در خصوص طبقه الگوها م يریم گینه و تصمیاز زم) هدف(مورد نظر 

انواع .دیآ یخودکار، به حساب م يم سازی، جهت تصمیدردسترس، پردازشگرها و روابط موجود در محدوده تحت بررس يها سنجنده يریبکارگ

تکنیکهاي شناخت الگو با استفاده از الگوریتمهاي مختلف و با اعمال محدودیتهاي مناسب، قادر به حل مشکل هم ارزي پاسخ اهداف مختلف در 

می  (Template Matching)، تطبیق الگو GPRیکی از تکنیکهاي پرسرعت و کاربردي شناخت الگو در مورد تصاویر . می باشند GPRتصاویر 

  .باشد

 ینقاط، منحن(ده هم نوع ین دو پدیب (Similarity)شناخت الگو بوده و براساس شباهت ين روشهایتر یمین و قدیالگو از جمله ساده تر قیتطبروش 

ک یاز  (Prototype)هیک نمونه اولیا یاست و  يک شکل دوبعدیا هدف که غالباً یمبنا  يک الگوین روش معموالً یدر ا. ستاستوار ا) ا اشکالیها و 

 Cross)متقابل یهمبستگ ير روشهاینظ يشباهت آمار يارهایق، معموالً از معین تطبیدر ا. )2شکل (شود یق داده میر، تطبیمعلوم، در مقابل تصو يالگو

Correlation)، نه یالگو از نظر هزق یتطبروش . که اثرات انتقال، چرخش و ابعاد، در آن لحاظ گرددیبگونه ا ؛شود یره استفاده میره و غیفاصله چندمتغ

 يریادگییر مجموعه روشهایز ین روش به نوعیا. ز کمرنگ شده استیب نین عیوترها، ایکن با رشد سرعت کامپینه است ولی، پرهزیمحاسبات يها

  .شود یمحسوب م(Machine Learning)ینیماش

  :]20[ر استیبه سواالت ز ییالگو پاسخگوقیتطبهدف روش  یطورکلب

  ؟قرار داردر یتصویکجات هدف در یموقع ،بلدر صورت مثبت بودن پاسخ سوال قو است؟ سجستاز هدف مورد  یبعد مشخص ير دارایا تصویآ

 يتوابع دوبعد يبرا.می باشد اقلیدسی) مربع فاصله(که آن نیز مبتنی بر تعریف فاصله است ر و هدف ین تصویب متقابلالگو همبستگی قیتطباساس بنابراین 

  :شود یر محاسبه میر بصورت زیمتقابل تصو یوسته، همبستگیپ

)1                                (�(�, �) = ∬�(�, �)�(� − �, � − �)����  

  .کند یرا حاصل م) 2(ر رابطه یابعاد تصو يمحدود بر رو يانتگرالها با مجموعها ینیگزیجا

مجموع نسبت بصورت و یدر حوزه مکانات یر، معموالً عملیه تصویمطلق ناح یی، بدون مقدار روشنایا همبستگیالگو قیتطبن یجه ایزه کردن نتینرمال يبرا

  .شود یآنها محاسبه م ین هندسیانگیم هبروشن )يهاکسلیپ(يسلولهاحاصل 

)2       (
∑ ����,���.��,��,�

�∑ ����,���
� .∑ ��,�

�
�,��,�

  

  . باشد یرموثر میند کند و غیک فرآی، یات معادل آن در حوزه فرکانسیسه با عملیات در مقاین عملیجه ایکه ابعاد مجموع بزرگ بوده و درنت

  :داریم ��در بسط  دریگاست انجام  (u,v)که موقعیت هدف در آن  (x,y)در بازه پنجره ات یعملتصویر بوده و  fاگر 

)3(��,�
� (u, v) = ∑ [f(x, y) − t(x − u, y − v)]��,�  

  :می باشد) 4(بصورت رابطه ) 3(بسط رابطه 

)4(��,�
� (u, v) = ∑ [f(x, y)��,� − 	2�(�, �)�(� − �, � − �) + �(� − �, � − �)�]  

�)�]عبارت  − �, � − ∑اگر عبارت . ثابت است [�(� f(x, y)��,در می آید) 5(رابطه همبستگی متقابل بصورت نیز تقریباً ثابت باشد�:  
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)5                (�(u, v) = �(�, �)�(� − �, � − �)  

  .زان شباهت بین تصویر و هدف می باشدیاز م ياریمع) 5(رابطه 

,f(x،اگر به هر دلیلی انرژي سیگنالبه عنوان همبستگی متقابل اشکاالت چندي دارد ازجمله آنکه ) 5(استفاده از رابطه  y)� و با موقعیتثابت نباشد، 

از همبستگی بین هدف و بخشی از تصویر که شامل هدف است کمتر ممکن است به عنوان مثال . الگو بوسیله همبستگی میسر نخواهد شدقیتطبتغییر کند 

,u)�ن است که مقدار آروش این ضعف دیگر . همبستگی بین هدف و یک نقطه روشن در تصویر باشد v) یمابعاد هدف اندازه و وابسته به  کامًال 

  . باشد

  

  
  

ن یدر ا. ن انطباق حاصل شودیدهد تا بهتر یق میر هدف تطبیاز تصو يادیرا با نقاط ز ياس خاکستریک الگو با مقی،متقابل یهمبستگ -2شکل 

ن شباهت را به هدف یشتریت مشخص شده بیموقع .ر حاصله بصورت نمودار نشان داده شده استیبکار رفته و مقادپیکسل 3×3مورد هدف 

  .دارد

  

در حوزه فرکانس به راحتی این کار . یک فیلتر باالگذر کاهش داداستفاده از یرات انرژي در زیر هدف را با یهمبستگی می توان تغات یعملقبل از انجام 

که انتخاب آن شود حالیممنجر به تغییرات مهمی در تصویر  ،ر پایینیداانتخاب مق کهیبگونه ااست  یبحرانبسیار  ،قابل اجراست اما انتخاب فرکانس مرزي

  .دگرد یمسیگنال  ازمنجر به حذف اطالعات مهمی  ،مقادیر بزرگ

حاصل ) 6(مطابق رابطه ،یکسینوسشبه ضریب همبستگی  گردد که ی، مرتفع مهاي تصویر و هدف به واحد طولکردن بردار زهیکالت فوق با نرمالمش

  :تحت عنوان همبستگی متقاطع نرمالیزه شده شناخته می شود ودوش یم

)6                             (γ(u, v) =
∑ ��(�,�)���,�

������[�(���,���)��]��,�

{∑ 	[��(�,�)���,�
������

�
(�(���,���)��̅)�]}�.�

�,�

  

�,��میانگین هدف و ̅�که در آن 
  .هدف می باشدشامل در ناحیه  f(x,y)میانگین  ����

,�)��را در نظر بگیرید و فرض کنید که تصاویر  (numerator)شمارنده اي ) 6(در معادله  �) ≡ �(�, �) − ,�)́�و �,̅�� �) ≡ �(�, �) − �̅ 

  :را داریم بگونه ایکه مقدار میانگین از آنها کم شده است

)7                        (����(�, �) = ∑ ���,� (�, �)�́(� − �, � − �)

�)��حدودبه ) 7(، معادله N2و یک هدف با اندازه  M2ه تجسس با اندازه براي یک پنجر − � + �)��عملیات جمع و  �(1 − � + 1)� 

,�−)́�تصویر با معکوس هدف یعنی ) کانولوشن(همامیخت ) 7(معادله . عملیات ضرب نیاز دارد   :محاسبه شود) 8(بوده و می تواند از فرمول  (�−

)8                                                                            (ℱ���ℱ����ℱ∗(�)� �

  .می کندمحاسبه )) 9(رابطه (از ویژگی تبدیل فوریه با استفاده هدف را معکوس مزدوج مختلط، . تبدیل فوریه می باشد ℱکه در این رابطه 

)9                                     (    ℱ�∗(−x) = F∗(ω)  

 �������12بصورت ) 7(در اینصورت پیچیدگی رابطه . گسترش یابند 2بوسیله صفرها با توان یکسان  tو  fباید  FFTبراي اجراي الگوریتم 

باشد پیچیدگی محاسبه فضایی مستقیم  Nخیلی بزرگتر از  Mاگر . خواهد بودتفریق واقعی /عملیات جمع �������18عملیات ضرب واقعی و 

و  Mروش تبدیل نسبتاً موثرتر خواهد بود اگرمقادیر . می باشدجمع بوده و روش مستقیم از روش تبدیل، سریعتر /عملیات ضرب M2N2تقریباً ) 7(رابطه 

N  بزرگ بوده وN  بهM نزدیک شود.  

نتیجه همبستگی متقابل
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با اینکه این الگوریتمها سریعتر از همامیخت . می نمایندنمحاسبه در حوزه تبدیل استفاده چندین الگوریتم همامیخت سریع شناخته شده وجود دارند که از 

  .را محاسبه نمی نمایند) 6(و در هیچ موردي مقدار رابطه کندتر بوده از همامیخت در حوزه تبدیل  ،مستقیم می باشند با این وجود براي ابعاد متوسط

درجه اي مقادیر تبدیل  180د البته با شیفت فازيبه عملیات ضرب تبدیل می شویه صورت می گیرد عملیات همامیخت هنگامی که فرآیند در حیطه فور

  :و درنتیجه عملیات همبستگی متقابل در حوزه فرکانسی به سادگی بصورت زیر می باشدفوریه 

)10                       (�(�, �) = �(�, �)�∗(�, �)  

شبیه به  خیلیمزدوج مختلط فقط بر روي فاز مقادیر مختلط تاثیر می گذارد بگونه ایکه عملیات . تلط مقادیر تابع می باشدمزدوج مخ که عالمت 

  . همامیخت می باشد

  

  

  به روش اختالف محدود  GPRداده هاي شرو یپیمدلسازي عدد.3

  

به  یابیدست يبرا. دیآ یلد بدست میف ياز داده ها یاطالعات معقول، چه یطیط مختلف محیم تحت شرایآن است که بداناز انجام پژوهش حاضر هدف 

، اجزاء z(Z Transform)، تکنیک هاي حجم محدود تبدیل (Ray Tracing)توان از روشهاي عددي مختلفی نظیر ردیابی پرتو  ین هدف میا

به منظور محدود  اجزاءو ]) 25[، ]24[،]23[، ]22([محدود تا سه بعدیاختالفبازتاب یک  -تکنیک هاي عبورو]21[(Discrete Elements)گسسته 

نها با فعل و انفعاآلدر درون زمین،براساسرفتارامواج الکترومغناطیسیو GPRاستفاده نمود که در همه آنها انتشار و بازتاب امواج ، يه سازیو شب يمدلساز

دن مزیت هایی نظیر درك نسبتاً ساده مفاهیم آن، انعطاف پذیري، قابلیت شبیه روش اختالف محدود بخاطر دارا بو. مواد زیرسطحی، شبیه سازي می شود

تري یافته سازي و مدلسازي محیطهاي پیچیده و قابل قبول بودن پاسخهاي آن در موارد بکار رفته، در میان روشهاي عددي مذکور، مقبولیت و کاربرد بیش

  . ، استفاده شده استGPR، جهت مدلسازي پیشرو داده هاي و لذا در این پژوهش نیز از روش اختالف محدود دو بعدي

فرستنده و گیرنده هر دو بر روي (ارسالی از سطح زمین  GPRبازتاب امواج  ،به روش اختالف محدود GPRجهت مدلسازي پیشرو دو بعدي داده هاي 

 ی، شبیه سازي مTM(Transverse Magnetic Field)، با استفاده از فرموالسیون روش میدان مغناطیسی عرضی یا مود)سطح زمین قرار دارند

  . شود

  :د که عبارتند ازن، معادالت کرل ماکسول در حوزه فرکانس می باشGPRتئوري پایه کدهاي مدلسازي پیشرو 

)11                               (� × � = −����  

)12               (� × � = �� + ����

�که در آن  = √−1 ،  ،فرکانس زاویه اي ،  و  ،به ترتیب گذردهی دي الکتریک، نفوذپذیري مغناطیسی و هدایت الکتریکی بودهE وH  نیز به

  .ترتیب بردارهاي شدت میدان الکتریکی و شدت میدان مغناطیسی می باشند

ن یبنابرا باشند یمشکل  يبصورت استوانه ا،قناتها کانالها و نظیر ساختارهاي تونلی شامل انواعتونلها،یکیژئوتکن يساختارهااغلب در عمل که  ییاز آنجا

براي اشیاي مصنوعی فرضی به شکل استوانه افقی با GPRپاسخ ، جهت شبیه سازي يپیشرو به روش اختالف محدود بهبود یافته دوبعدیعددمدلسازي 

، سرعت عملیات ورود مشخصات هندسی و فیزیکی مدل به نرم افزارسهولت و تسریع در تا عالوه بر  صورت گرفتطراحی مناسب و کدنویسیهاي الزم، 

توسط مولفین این مقاله ازیمورد ن يکدهاتمام . ])27[و ] 26([اجراي برنامه الگوریتمهاي معمول را افزایش داده و درنتیجه زمان کل محاسبات کاهش یابد

محیط میزبان و ) و  r ،r(یسیو مغناط نمودن مقادیر ویژگیهاي الکتریکی واردها و با اجراي این کد که کافی است ه وآماده شدمتلب ط یدر مح

  .گرددانتخاب ،رمدل مورد نظ، فواصل گسسته سازي مکانی و فرکانس مرکزي آنتن، GPRهدف، ابعاد مقطع برداشتی 

  

  

  مربوطه GPRسیستم و پاسخاستوانه اي روابط بین پارامترهاي یک مدل  .4

است یکی از مهمترین مسائل در طراحیها و تصمیم گیریهاي مهندسی، شناسایی و استخراج پارامترهاي هندسی و فیزیکی ناهمگنیهاي زیرسطحی مدفون 

) ياستوانه ا اهدافبویژه (براي اغلب اشیاء مدفون  GPRسیستم  پاسخ. قابل حل می باشد GPRکه تاحدودي با استفاده از روشهاي ژئوفیزیکی نظیر 

 bزاویه شیب مجانبهاي هذلولی، به ترتیب موقعیت مکانی افقی و قائم راس هذلولی،  aو  بصورت هذلولی است که در این شکل  3مطابق شکل 
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 aمقدار همچنین می دانیم که  .می باشد(H=t-t0)ارتفاع هذلولی  Hو (W=2b)هذلولی ) پهناي(عرض  Wفاصله افقی از راس تا مجانبهاي هذلولی، 

و براي یک  tOفاصله از راس هذلولی تا محل برخورد مجانبهاي هذلولی تعریف می شود براي یک هدف نقطه اي مدفون برابر با در مقیاس زمانی که 

�tبرابر با ) Rمثالً یک استوانه با شعاع (هدف غیرنقطه اي  +
��

�
ین درست زمان سیر دو طرفه موج از چشمه واقع بر روي سطح زم tOکه  ]28[می باشد 

  .می باشددر محیط سرعت سیر امواج  Vوسطح فوقانی شیء  تا باالي مرکز شیء مدفون

  

  

 :نمایش پارامترهاي هندسی آن در حوزه مکانی؛ ب، همراه با یک هدف مدفونبصورت هذلولی براي GPRپاسخ تیپیک سیستم :الف -3شکل 

  .زمانی - در حوزه مکانی) Wو  H(تعریف پارامترهاي مشخصه هذلولی 

  

، توسط پارامترهایی نظیر عمق دفن، شعاع، موقعیت شیء و نیز ویژگیهاي محیط میزبان نظیر سرعت سیر GPRازآنجایی که اشیاء استوانه اي در پاسخ 

د بنابراین با استفاده از مدل ریاضی هذلولی می توان روابط بین پارامترهاي هندسی هذلولی و پارامترهاي فیزیکی و هندسی مشخص می شون EMامواج 

  .اشیاء مدفون را استخراج نمود

و نسبت  ()براي بدست آوردن موقعیت مکانی و شعاع یک مدل استوانه اي، زاویه شیب مجانبهاي هذلولی ] 28[عالوه بر روابط موجود در مرجع 

)ارتفاع به پهناي هذلولی 
�

�
در ]. 29[نیز می توانند به عنوان معیارهاي کمی مناسبی براي شناسایی شیء استوانه اي مدفون، مورد استفاده قرار گیرند  (

مدلهاي مصنوعی استوانه اي شکل، براساس روابط موجود بین  GPRبخشهاي بعدي با استفاده از تکنیک تطبیق الگوي آماري، از روي پاسخ سیستم 

مقدار نسبت 
�

�
براساس تحقیقات . مدل، بطور اتوماتیک تخمین زده می شود) شعاع(و مشخصات هذلولی پاسخ مدل، عمق دفن و پارامترهاي هندسی  

مولفین مقاله حاضر، بین نسبت 
�

�
و  42/1، ضریب زاویه (r = 0.9953)ضریب همبستگی عالی  و تغییرات قطر مدل استوانه اي، یک رابطه خطی با 

همچنین بین نسبت . وجود دارد 68/4عرض از مبدا 
�

�
- = r)و تغییرات عمق دفن مدل استوانه اي، یک رابطه خطی با ضریب همبستگی منفی عالی  

  .برقرار است 24/7و عرض از مبدا  - 13/1ضریب زاویه ، (0.9767

  

  حاصله تایجتحلیل نو تحقیق روش .5

  

مختلف  استوانه اي شکلیمصنوع يمدلها يبرا GPRسیستم پاسخ ، اختالف محدود دوبعدي يعدد ياستفاده از روش مدلساز بادر این تحقیق ابتدا 

در مدفون )قناتهامتناظر با ساختارهاي ژئوتکنیکی واقعی نظیر ساختارهاي تونلی، کانالها و (افقی شامل مدلهاي حاوي یک، دو و سه شیء استوانه اي

تمام مدلهاي متر بوده،6*3،راداري )نگاشت(در تمام موارد، ابعاد مقطعقابل ذکر است که . شده استیسازمدل1مطابق جدول یمتر 2تا  5/0اعماق 

همواره ،مدلها تمامو محیط میزبان  PEC(Perfectly Electrical Conductive)یا  مصنوعی مورد استفاده از جنس فلز رساناي کامل الکتریکی

از طریق تلفیق آخرین الگوریتمهاي تطبیق سپس . انتخاب شده است)نسبی: r؛=6.67mS/mو r=6،r=1با مشخصات فیزیکی (خاك رس سیلتی 



a

Depth

Distance

b

)ب( )الف(

to

b

H

W
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تعیین همبستگی متقابل بین تصویر و  صورتبه  ،عملیات تطبیق الگو براي مدلهاي مصنوعی مختلف(Fast Template Matching)الگوي سریع 

این مرحله ) فلوچارت(نمودار جریان .صورت گرفت )تبدیل فوریه دوبعدي تصاویر(فضایی دوبعدي و حوزه عدد موج  روشهمامیختدو با ) الگو(هدف

  .نشان داده شده است 4از عملیات پردازشی در شکل 

حاکی از سرعت باالتر روش تشخیص الگو در حوزه  ،پیکسل 500*1000و ابعاد تصویري  يرادارنگاشتهاي نتایج براي تصاویر متداول و حتی کوچک 

با استفاده از این . برابر، سریعتر می باشد 23تا بیش از  ،حوزه فضایی دارد بطوریکه در مثالهاي مصنوعی آزمون شده همامیختعدد موجی نسبت به 

که  دشالگوریتم پیشنهادي بگونه اي طراحی .گردید ساییشنا، مشخصات هندسی و فیزیکی اهداف مدفوننیز سایر و  )افقی و قائم(الگوریتم، موقعیت 

  . ه شودبطور اتوماتیک و با حداقل دخالت کاربر تخمین زد ،کلیه مراحل شناسایی و تخمین پارامترهاي هندسی اشیاء مدفون

 52/99با همبستگی بسیار باالي (ادارينگاشت رتصویر الگو بر روي تصویر  )انطباق(برازش از طریق  ،شده آشکارپارامترهاي زمانی و مکانی الگوي 

نسبت  استوانه با پارامتر قطرو دفن از طریق رابطه ریاضی بین عمق  نیز مشخصات هندسی هدف زیرسطحی. شدتعیین  )5درصد مطابق شکل 

H/Wبطور همزمان در یک مقطع  ،مدفونافقی استوانه شامل یک، دو و سه  سه نوع مدل مصنوعیالگوریتم فوق برای. شناسایی گردید ،هذلولی پاسخ

جهت ردیابی یک هدف . است مودهنبکار گرفته شده و نتایج قابل قبولی ارائه ) درصد 30تا  5از(مختلف پارازیتهاي تصادفی  با میزان،نگاشت راداري

با الگو  بنابراین ابعاد. ویر یکسان باشدابعاد دو تصبایستی  با استفاده از تبدیل فوریه در حوزه عدد موج،مورد مطالعه  GPR) مقطع(معین در تصویر 

  .الگو در مورد آنها استفاده نمود تطبیق، همسان گردید تا بتوان از روش مدل هاي مصنوعیتمام ابعاد

  

  .افقی مدلهاي مصنوعی حاوي یک، دو و سه شیء استوانه ايGPRهندسی و شکل پاسخ سیستم مشخصات  - 1جدول 

  )متر(عمق دفن مدل 

  

  )متر(شعاع مدل 

  نوع مدل

  مدل تک استوانه اي

  مدل سه استوانه اي  مدل دو استوانه اي

  استوانه

  راست

  استوانه

  چپ

  استوانه

  راست

استوانه 

  وسط

استوانه 

  چپ

5/0  5/0  5/0  1  5/0  1  

نوع 

  لمد

  25/0  مدل تکاستوانه اي

  

  

  

مدل دو 

  استوانه اي

استوانه 

  راست
25/0  

  

  

استوانه 

  چپ
25/0  

مدل سه 

  استوانه اي

استوانه 

  راست
2/0  

  
استوانه 

  وسط
1/0  

استوانه 

  چپ
3/0  

  

  

شروع

  طع نگاشت راداري مصنوعی حاوي پاسخ یک تا سه استوانه افقیاخواندن تصاویر الگوي پاسخ هذلولی گون و مق

درجه اي تصویر الگو 180چرخش 

نگاشت راداریبطور مجزا با ابعاد یکسانو مقاطع تبدیل فوریه دوبعدي تصاویرالگو 
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  .GPRتصاویر سریع پیشنهادي براي عملیات تطبیق الگوي ) فلوچارت(نمودار جریان  -4شکل 

  

  
  .با همبستگی بسیار زیاد استوانه اي افقی شیءیک  مدل حاوينمایش میزان انطباق تصویر الگو بر روي تصویر نگاشت راداري  -5شکل 
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مقایسه شده و میزان درصد خطاي مربوطه نیز ، GPRاهداف مدفون در تصاویر مصنوعی تخمینی با مقادیر واقعی مقادیر شعاع و عمق دفن 2در جدول 

درصد، پارامترهاي از  6/13این جدول مشاهده می شود الگوریتم پیشنهادي توانسته است با خطاي متوسط داده هاي همانطور که از .محاسبه گردیده است

  .پیش شناخته شده مدفون را تخمین بزند

  

گیري نتیجه. 6
  

تعداد زیادي مدل مصنوعی استوانه اي شکل حاوي یک، دو و سه شیء استوانه اي افقی متناظر با اهداف و  GPRنتایج حاصله از مدلسازي پاسخ سیستم 

حاصله با درصدهاي پارازیت  GPRساختارهاي ژئوتکنیکی واقعی و بکارگیري تکنیک تطبیق الگوي آماري جهت یافتن اهداف پنهان در تصاویر 

 30حتی در حضور  ،اشیاء مدفون GPRدفی مختلف، نشان می دهد که روش تطبیق الگو در حوزه فرکانسی قادر به شناسایی و تشخیص پاسخهاي تصا

  .درصد پارازیت تصادفی در داده ها می باشد

قدرت شناسایی باالیی  از،توانه ايبراساس نتایج بدست آمده، تکنیکهاي بکار رفته جهت تشخیص پارامترهاي هندسی و فیزیکی مدلهاي مصنوعی اس

از سرعت درصد شعاع و عمق دفن اهداف استوانه اي کوچک را تخمین زده و نیز بخاطر برخورداري  6/13با متوسط خطاي برخوردار بوده بگونه ایکه 

و ابعاد  يرادارنگاشتهاي متداول و حتی کوچک نتایج براي تصاویر به هرجهت  .را نیز دارا می باشند) فیلد(قابلیت اجرا و استفاده در محل اجراي زیاد

حوزه فضایی دارد بطوریکه در  همامیختحاکی از سرعت باالتر روش تشخیص الگو در حوزه عدد موجی نسبت به  ،پیکسل 500*1000تصویري 

  . برابر، سریعتر می باشد 23تا بیش از  ،مثالهاي مصنوعی آزمون شده

  

  .میزان درصد خطاي مربوطهمحاسبه با مقادیر واقعی و  GPRمقایسه مقادیر تخمینی شعاع و عمق دفن حاصله از تصاویر مصنوعی  - 2جدول 

  مشخصات هندسی مدل

  نوع مدل

شعاع واقعی 

  )متر(

شعاع 

  )متر(تخمینی 

درصد خطاي 

  (%)شعاع 

عمق دفن 

  )متر(واقعی 

عمق دفن 

  )متر(تخمینی 

درصد خطاي 

  (%)عمق دفن 

  10  55/0  5/0  14  22/0  25/0  مدل تک استوانه اي

  مدل دو

  استوانه اي

  10  55/0  5/0  14  22/0  25/0  استوانه راست

  10  55/0  5/0  14  22/0  25/0  استوانه چپ

  مدل سه

  استوانه اي

  14  14/1  1  18  17/0  20/0  استوانه راست

  10  55/0  5/0  20  11/0  10/0  استوانه وسط

  14  14/1  1  15  26/0  30/0  استوانه چپ
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