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چكيده
 ) برای آشکارسازی و تعیین موقعیت عوارض زیرسطحی در شرایط مختلف بر اساسGPR( در این تحقیق امکانسنجی رادار زمین نفوذ
 در، عملکرد امواج رادار در آشکارسازی اهداف با جنسهای متفاوت، به این منظور.دادههای شبیهسازیشده مورد بررسی قرار گرفته است
 در این مطالعه قدرت تفکیک امواج درGPR  معیار مورد بررسی عملکرد.شرایط محیطی با رسانایی الکتریکی مختلف بررسی شده است
 تأثیرGPR  نتایج شبیهسازی نشان میدهد که انتخاب فرکانس مرکزی در روش.استفاده از امواج رادار با فرکانسهای مرکزی مختلف است
825  و25 ،82 ،6 ،9 بسیار زیادی بر اندازه ابعاد هدف در شناسایی با تصویرسازی قابلقبول را دارد و اهداف با اندازه تقریبی قطر کمتر از
 مگاهرتز قابلیت مشخص58  و258 ،588 ، گیگاهرتز8 ، گیگاهرتز2 سانتیمتر در آنتنهای رادار نفوذی زمین با فرکانسهای مرکزی به ترتیب
 متر بر نانوثانیه (بهعنوانمثال آبرفت با دانهبندی متوسط و یا ماسه8/85  نتایج بهدستآمده برای محیطی با سرعت.شدن را نخواهند داشت
D  (رسانندگی هر الیه) وδ ،) (گذردهی نسبیK  نتایج حاصل از شبیهسازی شرایط مختلف بر اساس مشخصههای.خشک) صادق است
 را دارد وGPR (ضخامت الیههای خاک) نشان میدهد که رسانایی الکتریکی بیشترین تأثیر را نسبت به دیگر پارامترها در نتایج روش
 متر بهشدت دامنه موج گسیلشده در این روش را تضعیف میکند و امکان نفوذ برای- اهم8/8 الیههایی با رسانایی الکتریکی بیش از کمتر از
.شناسایی هدف را با مشکل مواجه میسازد
. شبیهسازی امواج رادار، گذردهی نسبی، قدرت تفکیک، رادار زمین نفوذ:كليدواژهها
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Abstract
In this study, the feasibility of using the Ground Penetrating Radar (GPR) method to detect and locate subsurface
utilities in various conditions has been investigated. To do this end, the performance of radar waves in detecting
different material types in environmental conditions with different electrical conductivity has been studied. The
GPR's performance criterion in this study is the resolution of the reflected waves in using radar systems with
different central frequencies. The results indicate that the central frequency has a great influence on the size of the
target with proper imaging. Moreover, the simulation results show that for central frequencies of 50, 250, 500
MHz, 1 GHz and 2 GHz, targets with sizes 125, 25, 6 and 3 cm cannot be detected, respectively. Estimated results
on resolution are related to the radar wave propagation velocity in the media severely. Also, the estimated
resolution values are valid for a medium with a wave propagation velocity equal to 0.15 m/ns (For example,
alluvium with moderate grains or dry sand). Simulation results on martial type based on relative electromagnetic
permittivity (Ɛ), sub-layer conductivity (δ) and layers thickness (D), show that the electrical conductivity had a
higher effect on the GPR results with respect to the other parameters and layers with an electrical conductivity of
less than 0.1 ohm-meter strongly weaken the amplitude of the transmitted wave and made it difficult to identify the
target.
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 .0مقدمه
امروزه کشف و شناسایی عوارض زیرسطحی بهویژه محل و مسیر
تونلهای زیرزمینی دفاعی بهعنوان یکی از پرکاربردترین و
مهمترین موضوعات مهندسی در عملیات اکتشافی و شناسایی به
شمار میآید .شناسایی فضاها ،حفرهها و تأسیسات مدفون در زیر
زمین از مهمترین مسائل حوزه مهندسی و دفاعی-نظامی است.
امروزه تونلها و فضاهای زیرزمینی بهعنوان سازههای بسیار با
اهمیت در همه کشورها برای نگهداری سالحها و مهمات جنگی و
همچنین مسیرهای پنهانی برای مخفیگاه و عبور نفرات مورد
استفاده قرار میگیرد .شناسایی تأسیسات زیرزمینی بهعنوان یکی
از بااهمیتترین و پیچیدهترین مسائل نظامی به شمار میآیند.
رادار زمین نفوذ ( )GPR, Ground PenetratingRadarازجمله
روشهای ژئوفیزیک محسوب میشود که سرعتباال و آسانی
انجام برداشت دادهها ،پردازش و تفسیر آن موجب بهکارگیری
گسترده این روش در بسیاری از شاخههای مهندسی ازجمله
ژئوتکنیک ،راهها ،شناسایی ،فضاهای زیرزمینی ،تأسیسات
زیرسطحی و پیجوییهای سطحی معدنی شده است .اساس
روش  GPRبر پایه بازتاب امواج الکترومغناطیسی از مرزهایی
است که در آنها خواص دیالکتریکی تغییر میکند .عمق کاوش
و میزان تفکیک در این روش نیازمند انتخاب امواج رادار با
فرکانسهای مرکزی مختلف است که در راستای برآورد نیازهای
کاوش سطحی در این روش از امواج الکترومغناطیس فرکانس باال
(در گستره  82/5تا  2/9گیگاهرتز) استفاده میگردد.
قدرت تفکیک رادار زمین نفوذ از چندین سانتیمتر در اعماق
سطحی تا چندین متر در اعماق چند ده متری متغیر است ] 8و
 .[2قدرت تفکیک این روش به عوامل مختلفی وابسته است.
ازجمله این عوامل میتوان به اختالف گذردهی نسبی
الکترومغناطیسی بین هدف با محیط میزبان آن ،ابعاد هدف،
فرکانس مرکزی مورداستفاده اشاره کرد .گستره میزان تفکیک
روش  GPRبسیار وسیع است بهطوریکه از ابعاد اهداف چند
سانتیمتری تا چند متری در اعماق مختلف میبایست فرکانس
مرکزی متناسب را انتخاب نمود .فرکانس مرکزی مورداستفاده
معموالً در قالب یک مجموعه گیرنده و فرستنده که آنتن نام دارد
به کار گرفته میشود .وسعت عملکرد روش  GPRاز الیهبندیهای
ریز موجود در ساختمانهای سطحی مهندسی (آسفالت ،بتن و
 )...تا فضاهای زیرزمینی در اعماق چند ده متری مورداستفاده
قرار میگیرد.
رادار زمین نفوذ از زمانی که در مطالعات مختلف
مورداستفاده قرارگرفته است همواره با چالشهایی مواجه بوده
است .عمده این چالشها ،قدرت تفکیک ،عمق نفوذ مفید و میزان
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حساسیت به اهداف مختلف بوده است .این پارامترها در میان
کاربران و استفادهکنندگان از روش رادار معموالً ناشناخته است و
اطالعات زیادی پیرامون آن وجود ندارد ] .[9این عدم آگاهی به
دلیل وابستگی زیاد سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی به
محیط و خاک محل برمیگردد .رسانایی الکتریکی خاک امواج
الکترومغناطیسی را تضعیف میکند و درنتیجه عمق نفوذ این
امواج در این شرایط بهشدت دچار افت میگردد .باوجود اهمیت
موضوع بااینحال مطالعات اندکی به بررسی کارایی رادار زمین
نفوذ در شرایط غیرمعمول رسانایی الکتریکی و میزان میرایی
باالی خاک محل پرداختهاند ] 5 ،4 ،9 ،8و  .[6در این راستا
مطالعاتی نظیر سن و همکاران ،[9] ،فنگ و سن [1] ،و اولهوفت و
کاپرون ] [3بر پایه مدلهای آزمایشگاهی به بررسی تأثیر این
پارامترها بر امواج رادار پرداختهاند .رادار زمین نفوذ در شاخههای
مختلف مهندسی مانند مهندسی عمران راه خود را بازنمودهاست.
در سالهای اخیر تعداد زیادی از مطالعات به این شاخه از کاربرد
روش رادار پرداختهاند 88] .و  .[88همچنین مطالعات بسیاری در
ایران در سالهای اخیر انجامگرفته است که با استفاده از رادار
زمین نفوذ ،ابهامات زمینشناسی و مهندسی موردبررسی
قرارگرفته است .محمدی ویژه ] [82با استفاده از رادار زمین نفوذ
به تفسیر و مقایسه این روش با دادههای حاصل از روش
ژئوالکتریک برای ناحیهای در شاهرود پرداخته است .حسینی
] [89در ادامه مطالعات صورت گرفته در دانشگاه صنعتی شاهرود
با مقایسه دادههای حاصل از رادار زمین نفوذ با دادههای حاصل از
مغناطیس سنجی تفسیر زمینشناسی ارائه کرد .با تنوع موجود
در کاربرد رادار زمین نفوذ ،مزینانی ] [84به مطالعه پارامترهای
کیفی و کمی روسازی و زیرسازی آسفالت پرداخت .مطالعات رادار
نفوذی زمین در حال حاضر در ایران توسط بسیاری از محققین
در این حوزه در حال انجام است که از آن جمله میتوان به
مطالعه اویسی موخر ] [85بهمنظور شناسایی شکستگیها و
کامکار روحانی ] ،[86بهمنظور شناسایی حفرهها و برآورد میزان
رس در رسوبات اشاره نمود .آشکارسازی زیرسطحی عالوه بر
روشهای رادار در بررسیهای کمعمق با روشهای دیگر
ژئوفیزیکی نظیر مغناطیسسنجی امکانپذیر بوده و با استفاده از
تکنیکهای تحلیل عمق نظیر ،اویلر میتوان به اطالعاتی در
تعیین موقعیت اهداف زیرسطحی دستیافت ].[89
عالوه بر شرایط رسانایی محیط ،پارامترها و عوامل متعددی
میتوانند در میزان قدرت تفکیک و عمق مفید نفوذ یک سیستم
رادار نفوذی زمین مؤثر باشند که موضوع اصلی این مطالعه است.
روش بررسی بر اساس شبیهسازی دادههای رادار نفوذی زمین
است .در ادامه ،در بخش نخست پارامترها و عوامل تأثیرگذار در
قدرت تفکیک و نتیجه نهایی رادار زمین نفوذ موردبحث قرار
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میگیرند .سپس پارامترها و عوامل مذکور از طریق بررسی پاسخ
رادار در شرایط مختلف با کمک شبیهسازی شکل موج بهصورت
یکبعدی و مقطع عرضی بهصورت دوبعدی تحلیل میگردند .در
بخش پایانی این بررسی ،جمعبندی نهایی از مطالعات به همراه
نتیجه نهایی موردبحث قرار خواهد گرفت.

آیا میتوان بیش از یک هدف را در فاصلهای نزدیک از هم
تشخیص داد و اینکه دو هدف برای اینکه قابلتفکیک باشند باید
چه فاصلهای از یکدیگر داشته باشند ،به قدرت تفکیک دو هدف
بهوسیله امواج رادار به پهنای باند ( )Wموجک ارسالی در سیستم
 GPRمربوط میشود ][28-83؛ شکل ( )2این موضوع را نشان
میدهد .ضریب اتالف انرژی بر روی سرعت عبور موج
الکترومغناطیسی از مواد و مصال مختلف اثر میگذارد.
بهاینترتیب رابطه ( )2میتواند معرف قدرت تفکیک یک موج
رادار با فرکانس مرکزی  fcو سرعت  Vباشد .در شکل (W ،)2
(پهنای پالس) معادل نصف طولموج ( )λاست .بهاینترتیب مقدار
قدرت تفکیک امواج رادار را میتوان معادل یکچهارم مقدار
طولموج ( )λدر نظر گرفت.

 .2روش تحقيق
در  GPRتعیین قدرت تفکیک امواج رادار از اهمیت بسیار بااالیی
برخوردار است .قدرت تفکیک درواقع تعیینکنناده میازان ساط
تشخیص هدف زیرسطحی موردنظر است .انتشار انارژی از آناتن
فرستنده به شکل یک مخروط بیضوی است .به سط مقطع این
مخروط که به شکل بیضی است (شکل  ،)8ردپا 8گفته مایشاود.
شعاع بزرگتر بیضی ردپا با استفاده از رابطه  8محاسبه مایشاود.
نکته حائز اهمیت در این رابطه تأثیر عمق هادف بار روی قادرت
تفکیک است ].[81
D
r 1

()8



c
4

A
شکل  .2تأثیر پهنای پالس امواج رادار بر قابلیت تفکیک دو هدف
زیرسطحی در رادار زمین نفوذ ].[81

شکل  .0اثر (رد پای) یک موج رادار که قدرت تفکیک امواج رادار را
مشخص میکند ][81

در رابطه ( A ،)8معرف قطر بیضی اثر موج رادار D ،عمق هدف،
 ɛrمعرف ضریب گذردهی موج الکترومغناطیسی و  λcطولموج
پالس است که از طریق رابطه  2محاسبه میگردد ].[9

v
fc

()2

c 

در رابطه باال λc ،طولموج موجک گسیلشده رادار V ،سرعت
موج الکترومغناطیسی در محیط و  fcفرکانس مرکزی سیستم
مورداستفاده است.
قدرت تفکیک در روش

GPR

دارای اهمیت زیادی است.

اهمیت این موضوع زمانی آشکار میگردد که اهداف موردنظر در
فاصله ای نزدیک نسبت به هم قرار داشته باشند .این موضوع که
Foot Print

1

نتایج تجربی حاصل از آزمایش رادار نفوذی زمین برای
آنتنهای با فرکانس مرکزی مختلف در مطالعات مختلف
بهدستآمده است .نتایج این تحقیقات بهصورت جدول در جدول
( )8آورده شده است ].[81عمق نفوذ در امواج رادار به دو عامل
فرکانس مرکزی رادار و ضریب اتالف انرژی مصال زیرسطحی
وابسته است .ضریب اتالف انرژی با رسانندگی مواد و مصال رابطه
مستقیم دارد ] .[84میزان اتالف انرژی امواج رادار بهشدت وابسته
به فرکانس مرکزی سیستم رادار است ،[22] .بهصورت کیفی
نشان داد که چگونه افزایش فرکانس میتواند موجب افزایش
میرایی امواج رادار گردد.
جدول  .0مقادیر میزان تفکیک ،پهنای پالس و پهنای باند
فرکانسی نسبت به عمق هدف.

][81

عمق
بیشینه
(متر)

میزان
تفکیک
(متر)

پهنای پوش
گروه موج رادار
(نانوثانیه)

پهنای باند
فرکانسی موردنیاز
(مگاهرتز)

8/8

8/888

8/82

58888

8

8/88

8/2

5888

88

8/8

2

588

888

8

28

58
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گسترده بودن پهنای باند فرکانسی در حوزه زمان موجاب کوتااه
شدن طولموج و درنتیجه افزایش قدرت تفکیک هادف ماوردنظر
را میگردد .شکل ( )9نشان میدهاد کاه ماوج رادار باا محتاوای
فرکانسی کم در حوزه زمان یک پاالس باا دوره زماانی بلناد کاه
شامل اعوجاجات زیاد است هستند .اعوجاج در سیگنال به شادت
قدرت تفکیک را تحت تأثیر قرار میدهد ].[29

شکل  .9پهنای باند فرکانسی و پهنای پالس امواج رادار .یک سیگنال
با پهنای باند فرکانسی محدود و پهنای پالس زمانی بزرگ که مقدار
قدرت تفکیک را بهشدت کاهش میدهد[22] .

در رابطه ( fmax ،)9و  fminبه ترتیب فرکانسهای بیشینه و کمیناه
در طیف فرکانس سیگنال رادار هستند .این رابطه بادون نیااز باه
آگاهی داشتن از فرکانس مرکزی سیستم رادار ،محاسابه نسابت
پهنای باند فرکانسی به فرکانس مرکزی را ممکن میسازد .یکی از
سؤاالت مهم در استفاده از رادار زمین نفوذ پیرامون عماق مفیاد
نفوذ امواج رادار در مصاال مختلاف و فرکاانسهاای مرکازی در
سامانههای مختلف  GPRاست .پاسخ به این سؤال که آیاا هادف
موردنظر در گستره عمقی نفوذ امواج رادار قرار دارد یا نه نیازمناد
آگاهی از ضریب میرایی در خاک محل است کاه در خاود هادف
موردنظر را نهفته دارد .از معمولترین راههای برآورد عماق مفیاد
نفوذ با استفاده از روشهای شبیهساازی و یاا اساتفاده از معادلاه
تعیین محدوده نفوذی رادار است .در ایان مطالعاه باا اساتفاده از
شبیه سازی شکل موج رادار در محایطهاای مختلاف باه بررسای
عوامل مؤثر بار عماق نفاوذ مفیاد پرداختاه مایشاود .مطالعاات
انجامشده در این حوزه پیشنهاد مایکنناد اگار هادف در عمقای
بیش از  %58از عمق مفید بهینه قرار داشاته باشاد آن هادف در
امواج رادار قابلیت تشخیص ندارد ].[22

 .9نتایج و بحث
در این مطالعه شرایط مختلف زیرساطحی و پاساخهاای دریافات
شده از آنها موردبررسی قرار میگیرد .به این منظور باا اساتفاده
شبیه ساازی شاکل ماوج الکتارومغناطیسای در شارایط مختلاف
شکل  .4پهنای باند فرکانسی و پهنای پالس امواج رادار یک سیگنال
رادار با پهنای باند فرکانسی گسترده که نتیجه آن پهنای پالس کوتاه در
حوزه زمان و افزایش قدرت تفکیک باالتر است ].[22

ایدهآل ترین شکل سیگنال ،یک پالس سینوسی با یک سیکل
در حوزه زمان است .این شکل سیگنال دارای محتوای فرکانسای
بسیار باال است .شکل ( )4چگونگی این مطلب را نشان مایدهاد.
در این حالت پهنای باند فرکانس ( )Bبا مقدار فرکاانس مرکازی
( )fcمساوی است .نسبت باند فرکانسی به فرکانس مرکزی را با R
 .در رادار زمین نفوذ در جهت دستیابی
نشان میدهند.
به سیگنال و داده مناسب تالش هاا باه سامت افازایش مقادار R
است .به این منظور همواره سعی میگردد باند فرکانسای تاا حاد
ممکن بیشینه گردد و فرکانس مرکزی بهمنظور غلبه بار ماهیات
ذاتی میرایی برای فرکانسهاای بااال ،ا حاد امکاان کمیناه شاود
] .[24مقدار  Rبا توجه به بیشاینه و کمیناه مقادار فرکاانس در
سیگنال امواج رادار بهصورت کلی با رابطه زیر نشان داده میشود:
()9

f max  f min
f max  f min

R 2

عملکرد رادار زمین نفوذ موردبررسی قرار میگیارد .شابیهساازی
صورت گرفته در این مطالعه بار اسااس مادلهاای یاکبعادی و
دوبعدی است .در بخش نخست شبیهسازی که بر اساس مدلهای
یکبعدی صورت گرفته است تنهاا پاالسهاای پاساخ یاک ماوج
الکترومغناطیساای موردبررس ای قرارگرفتااه اساات .در بخااش دوم
شبیهساازی دادههاای دوبعادی  GPRباهصاورت مقطاع عرضای
شبیهسازی شده است.
شبیه سازی صورت گرفته بر اساس یاک تاک موجاک و ساه
مشخصااه ( Kگااذردهی نساابی)( δ ،رسااانندگی هاار الیااه) و D

(ضخامت الیه های خاک) .جدول ( )2مشخصات برخی از ماواد را
نشان میدهد ] K .[22ثابت دیالکتریک (گذردهی نسبی) اسات
و با رابطه

مشخص میشود که  Ɛ0ثابت گذردهی خأل

و مقدار آن  1/15 × 88-82 F/Nاسات .شارایط مختلفای شاامل
عمق قرار گیری هدف ،جنس هدف ،الیهبندی خاک و رسانایی هر
الیه و همچنین فرکانس مرکزی سیستم  GPRبر اسااس مقاادیر
پیشنهادی در جدول ( )2صورت گرفته است.
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جددددول  .2جااادول مشخصاااات ماااواد مختلاااف .ثابااات گاااذردهی
الکترومغناطیساای ،میرایاای ،رسااانندگی الکتریکاای ،ساارعت امااواج
الکترومغناطیسی و میزان میرایی ].[22
مقاومت
الکتریکی
(اهم.متر)

میرایی
(دسیبل
بر متر)

سرعت
(متر بر
ثانیه)

رسانندگی
الکتریکی
(زیمنس بر
متر)

ثابت
گذردهی
(اپسیلون)

نام ماده

∞
2

8
8/8

8/9
8/899

8
8/5

8
18

هوا
آب شیرین

8/88899
888
88

889
8/88
-8/9
8/89
8/4-8/8

8/88
8/85
8/86

9888
8/88
8/8-8

18
9-5
28-9

آب دریا
ماسه خشک
ماسه اشباع

8/82

8/5-2

4-1

الیمستون

8/88-8

8-888

8/83

8-888

5-85

شیل

8/88-2
8/888-8/5

8-888
8-988

8/89
8/86

8-888
2-8888

5-98
5-48

سیلت
رس

8/5-2

 .0-9شبيهسازی بر اساس مدل یکبعدی
اولین بخش شبیه سازی به تأثیر جنس هدف در رادار زمین نفاوذ
می پردازد .شرایط محیطای و فرکاانس مرکازی هار آزماایش در
راهنمای شکلهای ( )5و ( )6آورده شاده اسات .محایط در نظار
گرفته شده ،با مقاومت الکتریکی  888اهم.متر شابیه باه شارایط
یک آبرفت با دانهبندی متوسط و گذردهی نسبی محایط برابار 4
در نظر گرفتهشده است که بر اساس جدول ( )2میتواند به ماسه
خشک نسبت داده شود .هدف مدلسازی شده در عمق  8متاری
از سااط زمااین قاارار دارد و فرکااانس مرکاازی آنااتن رادار 588
مگاهرتز در نظر گرفتهشده است 4 .مقدار مختلف گذردهی بارای
هدف در نظر گرفتهشده است که میتواند معرف  4جنس مختلف
باشد .مقاادیر گاذردهی نسابی هادف 28 ،88 ،6 ،و  18در نظار
گرفته شده است .به منظور مشاهده جزئیاات آزماایش هاا ،نتاایج
بهدستآمده ،در دو حوزه زمان و فرکانس ارائهشده اسات .شاکل
( ،)5طیف فوریه حاصل از  4مدل با اهاداف باا گاذردهی نسابی
متفاوت را نشان میدهد .مقاومت الکتریکی محایط میزباان 888
اهم.متر درنظرگرفته شده است .هدف در عمق یک متری از سط
زمین قرار دارد .پهناای باناد فرکانسای ( )Bتقریبااً معاادل یاک
گیگاهرتز برآورد شده است.
در شکل ( ،)6پاسخ موج رادار در شرایط ذکرشده و با اهاداف
با گذردهی الکترومغناطیسی نسابی متفااوت آورده شاده اسات.
مقاومت الکتریکی محیط میزبان  888اهم.متر درنظرگرفته شاده
است .هدف در عمق یک متری از ساط زماین قارار دارد .ماوج
بازتاب شده از سط هدف با افزایش مقدار گذردهی نسبی دارای
دامنه بیشتری است و قابلیات تشاخیص آن در روش رادار بااالتر
است .رکوردهای حاصلشده در حوزه زمان هستند .در شکل (،)6
دو پالس برای هر رکورد ثبت شده است و این در حالی است کاه
تنها یک هدف شبیهسازی شده اسات .پاالس اول در هار رکاورد
رادار نفوذی زمین حاصل از نخستین انعکاس اولیاه خاروج ماوج

رادار از آنتن است.

شکل  .5مقایسه طیف فوریه و پهنای باند امواج رادار در یک محیط
تک الیه با قرارگیری هدف با گذردهی نسبی الکترومغناطیسی هدف به
ترتیب الف)  ،6ب)  ،88ج)  28و د)  .18برای یک آنتن رادار با فرکانس
مرکزی  588مگاهرتز.

شکل  .6پاسخ دریافتی امواج رادار در یک محیط تک الیه با قرارگیری
هدف با گذردهی نسبی الکترومغناطیسی هدف به ترتیب ،الف)  ،6ب)
 ،88ج)  28و د)  18برای یک آنتن رادار با فرکانس مرکزی 588
مگاهرتز.

در مدلسازی دوم ،تأثیر جنس و شرایط محایط میزباان کاه
هدف در آن قرار دارد مورد بررسی قرارگرفته شده اسات .جانس
خاک محل (میزبان) می تواند دربرگیرنده مشخصههاای مختلفای
باشد .در آزمایش رادار نفوذی زمین مشخصه مقاومات الکتریکای
بیشتر موردتوجه قرار میگیرد و به همین دلیل جنس محایط در
این بررسی با پارامتر مقاومت الکتریکی مشخصشده است .در این
بخش از مدل سازی 4 ،محیط متفاوت ازنظار رساانایی (مقاومات
الکتریکی) شبیه سازی شده است 4 .نوع مصال مختلف با مقاومت
الکتریکی باال ،متوسط ،پایین و بسیار کام باه ترتیاب باا مقاادیر
 88 ،28 ،288و  2اهم.متر مشخص شادهاناد .شاکل ( ،)9نتاایج
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حاصل در حوزه فرکانس را نشان میدهد .گذردهی نسبی محایط
بهصورت ثابات 4 ،در نظار گرفتاهشاده اسات .در ایان بخاش از
شبیه سازی نیز مانند بخاش اول شابیه ساازی فرکاانس مرکازی
سیستم رادار  ،588گذردهی نسبی هدف  18و عماق قرارگیاری
هدف  8متر در نظر گرفتهشده است و پهنای باناد فرکانسای ()B
تقریباً معادل یک گیگاهرتز بر آورد شده است .نتایج بهدستآماده
از امواج بازتاب شده از سط هدف در شکل ( )1آورده شده است.
دامنه موج الکترومغناطیسای بازتااب شاده بارای هار محایط باا
مقاومت الکتریکی مختلف در شکلها نشان داده شده است .هدف
در عمق یک متری از سط زمین قرار دارد .موج بازتااب شاده از
سط هدف با کاهش مقدار مقاومت الکتریکی محیط دارای دامنه
کمتری شده و قابلیت تشخیص آن در روش رادار کمتر میشود.
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بخش سوم مدلسازی انجامشده به بررسی قادرت تفکیاک روش
رادار در استفاده از آنتن هایی با فرکانس مرکزی مختلاف شاامل،
 258و  588مگاهرتز و  8و  2گیگاهرتز میپاردازد .باا توجاه باه
تغییر پهنای باند فرکانسی و پهنای پالس زماانی در ساامانههاای
رادار با فرکانس مرکزیهای مختلف قدرت تفکیک نیز باهواساطه
همین تغییرات دستخوش تغییر خواهد گردید .در این بخش با در
نظر گرفتن شرایط معمول برای یک آبرفت با دانهبنادی متوساط
شامل ،مقاومت الکتریکی  888اهم.متر ،گذردهی نسابی  4بارای
محیط میزبان ،گذردهی نسبی برای هدف معادل  18و یک هدف
در عمق  8متری از سط زمین شبیهسازی صورت گرفتاه اسات.
قدرت تفکیک محاسبه شده برای یک محایط میزباان باا سارعت
 8/85متر بر نانوثانیه محاسبه شده است و میزان قادرت تفکیاک
معادل یکچهارم طول دوره زمانی موج در نظر گرفته شده اسات
(شکل .)3

شکل  .7مقایسه طیف فوریه و پهنای باند امواج رادار در یک محیط
تک الیه با قرارگیری هدف با مقاومت الکتریکی محیط به ترتیب الف)
 ،2ب)  ،88ج)  28و د)  288اهم.متر برای یک آنتن رادار با فرکانس
مرکزی  588مگاهرتز.

شکل  .3پاسخ دریافتی امواج رادار در یک محیط تک الیه با قرارگیاری
هدف با گذردهی نسبی الکترومغناطیسی ثابت ،مقاومت الکتریکی ثابات
 888اهم.متر برای محیط و آنتن رادار با فرکانسهای مرکازی مختلاف،
الف)  ،258ب)  ،588ج)  8888و د)  2888مگااهرتز .گاذردهی نسابی
هدف و محیط در هر  4آزمایش ثابت در نظر گرفته شده است .هدف در
عمق یک متری از سط زمین قرار دارد .پهنای پالس زمانی یاک اماواج
رادار با افزایش فرکانس مرکزی کاهش مییابد.

 .2-9شبيه سازی بر اساس مدل دوبعدی (مقطد عر دی
مصنوعی )GPR
شکل  .1پاسخ دریافتی امواج رادار در یک محیط تک الیه با قرارگیاری
هدف با گذردهی نسبی الکترومغناطیسی ثابت بارای یاک آناتن رادار باا
فرکانس مرکزی  588مگاهرتز و مقاومت الکتریکی محیط میزباان بارای
 4مدل شبیه سازی به ترتیب الف)  ،288ب)  ،28ج)  88و د)  2اهم.متر
درنظرگرفته شده است.

شبیهسازی دوبعدی این امکان را میدهد که پاسخ بازتااب اماواج
رادار بر روی یک مقطع عرضی از اهداف در عمق مشخص گاردد.
این نوع شبیهسازی نسابت باه روش یاکبعادی شاباهت بسایار
بیشتری به دادههای واقعی رادار نفوذی زمین دارد .در ایان روش
می توان مشخصات الکترومغناطیسی محیط دربرگیرنده اهاداف و
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الیههای مختلف زیرسطحی را شبیهسازی کرد .جنس اهداف نیاز
با توجه به اطالعات کاافی از مشخصاه الکترومغناطیسای مصاال
مختلااف قاباال شاابیهسااازی اساات .روشهااای مختلفاای جهاات
شاابیهسااازی یااک مااوج الکترومغناطیساای وجااود دارد .پااالس
شبیه سازی شده معموالً بر اسااس موجاکهاای Sine ،Ricker ،و
 Kuepperاست .در این مطالعه از موجک  Kuepperاستفاده شاده
است .موجاک  Kuepperحاصال خودهمبساتگی 8یاک سایگنال
خطی سویپ است .در این روش سویپ شبیهساازی شاده شاامل
یک بازه فرکانسی گسترده اسات کاه انتخااب کمیناه و بیشاینه
مقادیر فرکانسی در آن باه فرکاانس مرکازی آناتن رادار نفاوذی
زمااین دارد .باار اساااس بااازه فرکانساای سااویپ مااوردنظر جهاات
شبیه سازی دادههای رادار سایر پارامترهاای اماواج رادار انتخااب
میشوند .مهمترین پارامترها پس از فرکانس مرکزی ،شامل فاصله
نمونااهباارداری مکااانی ( ،)DeltaXفاصااله نمونااهباارداری زمااانی
( )DeltaTو طول زمانی رکورد 2هستند که متناساب باا فرکاانس
مرکااازی و گساااتره فرکانسااای ساااویپ  Kuepperانتخااااب
میشوند.بهمنظور شبیهسازی دوبعدی ،وجود سه حفره در اعمااق
مختلف شبیهسازی شده است .دو عدد از حفرهها بهصورت اشاباع
از آب و حفااره دیگاار بااهصااورت خشااک و فضااای زیرزمیناای
شبیهسازیشدهاند .شکل ( )88اهداف شابیهساازیشاده در یاک
محیط سه الیه ای را نشاان مایدهاد .مادل فرضای از ساه الیاه
مختلف تشکیل شده است .الیه اول سیلتی با ضاخامت نایم متار،
الیه دوم ماسهای خشک با ضخامت متغیر تا عمق  5متار و الیاه
سوم الیه سیلتی تا عمق  88متر شبیهسازی شده است .سه حفره
به شکل بیضی با ابعاد یکسان مشاخصشاده اسات .بیضایهاای
شماره  8و  2بهصورت حفرههای اشاباع از آب و حفاره شاماره 9
خالی (هوا) شبیهسازی شده است .مشخصات الیهبنادی و اهاداف
برای حالتهای مختلف در جدول ( )9آورده شدهاناد .مشخصاات
الیهها و حفرات شبیهسازی شده در جدول ( )9آورده شده اسات.
 4حالت مختلف موردبررسی قرارگرفته است .مشخصات الیهبندی
مدل پیشفرض در جدول ( )9ارائه گردیده است .در همه حااالت
آنتن با فرکانس مرکزی  58مگاهرتز در نظر گرفتهشده است.

در موردبررسی شماره یک ،توالی الیهبندی به صورتی در نظر
گرفتهشاده اسات کاه رساانایی خااک (معکاوس مقاومات ویاژه
الکتریکی) پایین و خاک از این نظر شرایط نسابتاً مطلاوب بارای
نفوذ امواج رادار را داشته باشد؛ اماا الیاه ساوم کاه ضاخامت آن
بیشتر از الیههای باالیی است و دو هدف شاماره دو و ساه در آن
قرار میگیرند با مقدار میرایی دو برابر نسبت به الیههاای بااالیی
در نظر گرفته شده است .نتایج حاصل نشان مایدهاد کاه هادف
شماره یک با قدرت تفکیک بسایار بااال مشاخص گردیاده اسات.
حالآنکه دو هدف دیگر که در الیه با میرایی زیااد قرارگرفتاهاناد
ثبت نگردیدهاند .در شکل ( )88نتایج حاصل از این بررسای آورده
شده است.

الیه 0
هدف 0
الیه 2

هدف 9

الیه 9
هدف 2

شکل  .01مدل فرضی بهمنظور شبیهسازی دادههای رادار زمین نفوذ.
Auto Correlation
Time Duration

1
2

جدول  .9مشخصات الیه ها و اهداف شبیه ساازیشاده در شابیهساازی
دوبعدی امواج رادار نفاوذی زماین .شاامل مقاومات الکتریکای ،پاارامتر
میرایی ،ثابت گذردهی الکترومغناطیسی و میزان رسانندگی.
مقاومت
الکتریکی

رسانایی
الکتریکی

میرایی

ثابت

(دسیبل

گذردهی

بر متر)

(اپسیلون)

888

8/88

8

88

8888

8/888

8

6

شن-ماسه الیه شماره 2

888

8/88

2

28

ماسه-رس الیه شماره 9

888

8/88

8

88

8888

8/888

8

6

شن-ماسه الیه شماره 2

888

8/88

8

6

ماسه-سیلت الیه شماره 9

888

8/88

8

88

(اهم.متر)

(زیمنس بر
متر)

مشخصات

آبرفت-
سیلت

آبرفت-
سیلت

آبرفت-
سیلت

شماره الیه

الیه شماره 8

الیه شماره 8

888

8/88

2

88

سیلت

2

8/85

4

28

رس

الیه شماره 9

888

8/88

8

88

288

8/885

8

88

آبرفت-شن الیه شماره 2
الیه شماره 9

سیلت
رس

بررسی 2

الیه شماره 8
الیه شماره 2

آبرفت-

بررسی 8

بررسی 9

الیه شماره 8

88

8/8

2

28

8/8899

988

88

18

حفره اشباع حفره شماره 8

8/8899

988

88

18

حفره اشباع حفره شماره 2

بینهایت

8

8

8

حفره خشک حفره شماره 9

بررسی 4

مشخصات
اهداف

در مورد بررسی شماره دو ،توالی الیهبندی مشابه موردبررسی
یک در نظر گرفتهشده است با این تفااوت کاه مقادار میرایای در
الیه سوم  8در نظر گرفتهشده است .در این حالت اهداف شاماره
 2و  9به خوبی آشکارسازی شدهاند .شکل ( )82نتایج حاصلشده
از بررسی این حالت را نشان میدهد.
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(بخشهای الاف و ب) ،تفااوت پاالسهاای دریاافتی از دو حفاره
خشک و اشباع به وضوح مشخص اسات .بازتااب از حفاره اشاباع
باوجود قرارگیری حفره در عمق بیشتر با شادت دامناه بیشاتری
ثبت شده است.
الف)

ب)
شکل  .00مقطع عرضی شبیهسازیشاده رادار نفاوذی زماین بار اسااس
مشخصات ارائهشده در جدول ( ،)9بررسی شماره  8و برای یک آناتن باا
فرکانس مرکزی  58مگاهرتز .الف) مقطع خام دادههای شبیهسازیشاده
رادار نفوذی زمین .ب) مقطع پردازش اولیه ،شامل حذف نوفاه زمیناه و
بهرهدهی.

الف)

ب)
شکل  .02مقطع عرضی شبیهسازیشده رادار نفوذی زمین بر اساس
مشخصات ارائهشده در جدول ( ،)9بررسی شماره  2و برای یک آنتن با
فرکانس مرکزی  58مگاهرتز .الف) مقطع خام دادههای شبیهسازیشده
رادار نفوذی زمین .ب) مقطع پردازش اولیه ،شامل حذف نوفه زمینه و
بهرهدهی .سه هدف موردنظر در این مقطع در شرایط شبیهسازیشده در
دادهها ثبت شدهاند و بهصورت هذلولی مشخص هستند.

در این بررسی همچنین میتوان اثار اشاباع باودن یاا خاالی
بودن حفره بر پالس بازگشتی ثبت شاده در مقطاع رادار نفاوذی
زمااین را مشاااهده نمااود .بااا توجااه بااه مقااادیر ارائااهشااده باارای
پارامترهااای شاابیهسااازی در جاادول ( ،)9دو حفااره اشااباع
در عمق های  2و  5متار شابیهساازی شادهاناد .در شاکل ()82

نتایج شبیهسازی نشان داده اسات کاه آشاکارساازی حفاره
اشباع (یا اهدافی که دارای مقادیر گذردهی الکترومغناطیسی بااال
هستند) محتملتر و با میزان تفکیک باالتر اسات.در موردبررسای
شماره دو ،الیه اول به ضخامت نیم متر مشابه موارد بررسی یک و
دو در نظر گرفتهشده است .در این حالت دوالیه دیگر با میرایی 2
و  4و مقاومت  888و  2اهم.متر در نظر گرفتاهشاده اسات .الیاه
سوم که دو هدف شماره  2و  9در آن قرارگرفته است الیاهای باا
میرایی زیاد و مقاومت الکتریکی پایین لحاظ شده اسات .در ایان
حالت عالوه بر عدم دریافت پالس از اهداف  2و  ،9در اثر میرایای
زیاد الیه ساوم اثارات رینگای حاصال از الیاه دوم نیاز مشااهده
نمی شود (شاکل  .)89بررسای چهاارم حاالتی تقریبااً مشاابه باا
موردبررسی شماره سه است .در این بررسای مقاومات ویاژه الیاه
وسط بیشتر شده و میزان میرایی آن کاهش یافتاه اسات .پاالس
پاسخ از هدف شماره یک ،یک هذلولی با یالهای تنگتار نسابت
به موارد بررسی دیگر ثبتشده است که به دلیل افزایش مقاومات
ویژه محیط و تأثیر آن برافزایش سرعت اماواج الکترومغناطیسای
رادار است (شکل .)84
در نخستین مدل سازی یک بعدی صورت گرفته که به بررسی
تأثیر جنس هدف در رادار زماین نفاوذ مایپاردازد ،پهناای باناد
فرکانسی برای هر چهار هدف مورد آزمایش بهصورت یکسان و به
مقدار دو برابر فرکانس مرکزی سیستم است حاالآنکاه محتاوای
فرکانسی با افزایش مقدار گذردهی نسبی افزایشیافتاه اسات .باا
توجه به نتیجه حاصلشده ،دامنه پالس پاسخ بازگشاتی از هادف
با افزایش مقدار گذردهی نسبی مغناطیسای افازایش مای یاباد و
قابلیاات تشااخیص آن نیااز باااالتر ماایرود .در ماادلسااازی دوم
یک بعدی ،نمودارهای حاصل از هر شبیهسازی نشان میدهند که
محتوای فرکانسی با افزایش رسانندگی الکتریکی (کاهش مقاومت
الکتریکی) بهشدت کاهش مییابد .در محیط با مقاومت  2اهم.متر
پاسخی از هدف موردنظر دریافت نشده است و محتوای فرکانسی
بهشدت تحت تأثیر قرارگرفته اسات .همچناین نتاایج حاصال در
حوزه زمان نیز گویای اثر میرا کننده رسانایی خاک بر روی امواج
رادار است.
در شکل ( ،)1نتایج حاصل از این شبیهسازی نشان داده شده
اساات .بااا توجااه بااه تاریخچااهی زمااانی امااواج رادار ،بااا افاازایش
رسانندگی خاک محل دامنه موج دریافتی از هدف کمتر شده و با
رسیدن مقاومت الکتریکی به مقدار  2اهم.متار ،هایپ پاساخی از
هدف واقع در عمق  8متری دریافت نمایگاردد .در مادلساازی
سوم یکبعدی ،نتایج بهدستآمده در حوزه فرکانس نیز به تصویر
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کشیده شده است .پهنای باند فرکانسی معادل دو برابار فرکاانس
مرکزی محاسبه شده است .محتوای فرکانسی نیز با پهنای پاالس
زمانی رابطه معکوس دارد .پالسهای زمانی کوتاهتار دارای طیاف
فرکانسی گستردهتر هستند.

جدول ( )4نتایج حاصال از پهناای باناد فرکانسای را نشاان
میدهد .همانطور که در بخش روش تحقیاق ایان مطالعاه ذکار
گردید امواج با طولموج کم در روش رادار میزان قادرت تفکیاک
باالتر دارند اما عماق نفاوذ آنهاا باه سابب افازایش میرایای در
فرکانسهای باال کاهش مییابد.
جدول  .4نتایج حاصلشده بر اساس مدلسازی سوم انجامشده
برای سامانههای رادار با فرکانس مرکزیهای مختلف.

الف)

ب)
شکل  .09مقطع عرضی شبیهسازیشده رادار نفوذی زمین بر اساس
مشخصات ارائهشده در جدول ( ،)9بررسی شماره  9و برای یک آنتن با
فرکانس مرکزی  58مگاهرتز .الف) مقطع خام دادههای شبیهسازیشده
رادار نفوذی زمین .ب) مقطع پردازش اولیه ،شامل حذف نوفه زمینه و
بهرهدهی.

الف)

ب)
شکل  .04مقطع عرضی شبیهسازی شده رادار نفاوذی زماین بار اسااس
مشخصات ارائهشده در جدول ( ،)9بررسی شماره  4و برای یک آناتن باا
فرکانس مرکزی  58مگاهرتز .الف) مقطع خام دادههای شبیهسازیشاده
رادار نفوذی زمین .ب) مقطع پردازش اولیه ،شامل حذف نوفاه زمیناه و
بهرهدهی .اثر رینگی الیه شماره دو به علت اخاتالف زیااد دوالیاه ازنظار
مشخصههای الکترومغناطیسی است.

طولموج
رادار (متر)

قدرت
تفکیک به
سانتیمتر

پهنای باند
فرکانسی
(مگاهرتز)

پهنای
پالس
زمانی

فرکانس
مرکزی

8/33

25

588

6/6

 258مگاهرتز

8/49

82

8888

9/8

 588مگاهرتز

8/29

6

2888

8/5

 8گیگاهرتز

8/82

9

4888

8/1

 2گیگاهرتز

در مدلسازی دوبعدی که مشابه مقاطع عرضی دادههای رادار
است میتوان به تفسیر جامعتری رسید .در  4حالت در نظر
گرفتهشده سه هدف (حفره) و سه الیهبندی شبیهسازی شد.
شرایط مختلف در  4حالت موردبررسی به میزان تأثیر مقاومت
ویژه الکتریکی ،جنس و میزان میرایی مصال مختلف
شبیهسازیشده است .نتایج نشان داد که در حالت افزایش میرایی
به میزان  2و  4پالس رادار بهشدت دچار تضعیف شده و نمیتواند
پاسخی از اهداف زیرسطحی دریافت کند .همچنین تأثیر مقاومت
الکتریکی بهخوبی نشان میدهد که در خاکهای با مقدار مقاومت
ویژه کم (کمتر از  88اهم.متر) روش رادار بهشدت دچار مشکل
شده و میزان تضعیف در آنها باال میرود .در آزمایش شماره سه
که به بررسی تأثیر جنس خاک ازنظر ویژگی مقاومت الکتریکی
میپردازد ،سه الیه از توالی سیلت و رس انتخاب شدهاند .نتایج
بهدستآمده (با تائید نتایج شبیهسازی یکبعدی) نشان میدهد
که کاهش مقاومت الکتریکی به شدت امواج بازگشتی رادار را
تضعیف میکند به گونهای که حفرات اشباع و خشک در الیه
سوم قابل آشکارسازی نیستند (شکل  .)89تغییر این الیه به یک
الیه با مقاومت الکتریکی باالتر (الیهای با ویژگیهای یک آبرفت
درشتدانه) باعث افزایش دامنه سیگنال و آشکارسازی حفرات
زیرسطحی میگردد (شکل .)82

 .4نتيجهگيری
نتایج شبیه سازی یک بعدی امواج نشان داده است که در شرایطی
که مقاومت الکتریکی خاک محل کمتر از  2اهممتار باشاد ،ماوج
بازتاب شده از هدف دارای دامنه بسیار ضعیف خواهد بود و عمق
نفوذ موجک ارسالی باه شادت کااهش خواهاد یافات .در بخاش
شبیهسازی دوبعدی نیز مشخص گردید برای یک خاک سایلتی و
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متار) اهاداف. اهم88 رس (ریزدانه با مقاومت الکتریکی کمتار از
 قادرت تفکیاک در روش رادار نفاوذی از.قابل ثبت نخواهند باود
 آگاهی از قدرت تفکیک روش.مهمترین مسائل در این روش است
رادار نفااوذی ماایتوانااد در انتخاااب فرکااانس مرکاازی آنااتن
 در.مورداستفاده متناسب با ابعاد و عمق هدف بسیار مفیاد باشاد
این مطالعاه در بخاش شابیهساازی یاکبعادی همچناین تاأثیر
فرکانس مرکزی در آشکارسازی اهداف مختلف موردبررسای قارار
، فرکانس های مرکزی مورد بررسی در این مطالعاه شاامل.گرفت
 بر اساس نتایج. گیگاهرتز بوده است2  و8  مگاهرتز و588  و258
حاصل از شبیهسازی قدرت تفکیک برای آناتنهاای باا فرکاانس
 ساانتیمتر و82/5  و25  مگاهرتز باه ترتیاب588  و288 مرکزی
 و6  به ترتیاب، گیگاهرتز2  و8 برای آنتنهای با فرکانس مرکزی
 با توجه به رابطه خطی طولموج با. سانتیمتر برآورد شده است9
 میتوان قادرت تفکیاک،فرکانس مرکزی و سرعت محیط میزبان
 مشخصاه دیگار. مگاهرتز را معادل یک متر برآورد نمود58 آنتن
موردبررسی در این مطالعه که در بخش شابیه ساازی دوبعادی و
.یک بعدی موردتوجه قرارگرفته اسات جانس هادف باوده اسات
جنس هدف می تواند توسط پارامتر گذردهی نسابی مادل ساازی
 میزان گذردهی نسبی بر دامنه موج بازتااب شاده از هادف.شود
 نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهاد کاه.تأثیر بسزایی دارد
افزایش گذردهی نسبی هدف موجب افزایش دامنه موج بازتابی از
هدف شده و کیفیت سیگنال ثبتشده از هدف در دادههاای رادار
.در این حالت بسیار باالتر است
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