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سازی های مدلروشو ( GPR)رادار نفوذپذیر در زمين مبانی مروری بر 

 آنهامدفون شده در خاک به کمک بعدی اجسام سه

 2احمد طوسی، 1فرزانه دادرس جوان

 تهران دانشگاه - هاي فنيپرديس دانشکده - و اطالعات مکاني بردارينقشه دانشکده استاديار 1
fdadrasjavan@ut.ac.ir 

هاي پرديس دانشکده - برداري و اطالعات مکانيدانشکده نقشه - فتوگرامتري، برداري نقشه کارشناسي ارشد دانشجوي2

 تهران دانشگاه - فني
ahmadtoosi71@ut.ac.ir 

 (1931 شهريور، تاريخ تصويب 1931 اسفند)تاريخ دريافت 

 چکيده

ترين اهداف ها از مهمها از راه دور و ايجاد مدلي صحیح، دقیق و ترجیحا سه بعدي از ساختار و رفتار آنگیري خصوصیات پديدهاندازه

مدل سازي اجسام مدفون در خاک با استفاده از ي پردازشي و هااصلي اين نوشتار مروري بر تکنیک هدف باشد.مي ژئوماتیکمهندسي 

 هاسیستم. اين گردندهاي مختلفي تولید ميو در فرکانس بودههاي مختلفي ها داراي تکنولوژيGPRاست.  GPRامواج راداري دستگاه 

 سازيمدل پردازش و هاي گوناگوني جهتسازي اجسام موثر است. روشمدلها در که دانستن آنلفي دارند مخت هايمزايا، معايب و ويژگي

ها عمدتا مبتني اصول اين روششده است.  ها پرداختهبرخي از آن مرور به وشتارپیشنهاد شده است که در اين ن GPRهاي سه بعدي داده

ساده سازي، سیگنال برگشتي از جسم، و مسیر نظیر ابعاد هندسي، موقعیت و توجیه جسم، شدت  هاي مربوط به شيبر استفاده از پارامتر

عدي و سه بعدي، پردازش حجم مبنا هاي دو بتوان به مدل سازيها ميترين اين روشترين و رايجاز مهم .برازش مدل و حل معادالت است

و روش مدل سازي به کمک پارامترهاي موقعیتي و  معادالت الکترومغناطیسهاي عددي حل تکنیکسطح مبنا، روش رديابي پرتو، و 

 اشاره نمود.هندسي جسم 

 سازي سه بعدي، مدلGPR، خاکپذير در  نفوذ رادار، رادار واژگان کليدی:

                                                           
  نويسنده رابط 

13

mailto:fdadrasjavan@ut.ac.ir
mailto:fdadrasjavan@ut.ac.ir
mailto:ahmadtoosi71@ut.ac.irm


 

 
ي 

بان
ر م

ي ب
ور

مر
G

P
R

 
ش

رو
و 

م 
سا

اج
ي 

عد
ه ب

 س
ي

ساز
ل 

مد
ي 

ها
ها

 آن
ک

کم
ه 

ک ب
خا

در 
ن 

فو
مد

 

 مقدمه -1

 و ايجاد مدلي از راه دور هاخصوصیات پديده گیرياندازه

ها از رفتار آنساختار و از  و ترجیحا سه بعدي دقیقصحیح، 

و  فتوگرامتريخصوص به  ،ترين اهداف مهندسي ژئوماتیکمهم

ها مساله سه بعدي بودن مدل پديده باشد.مي سنجش از دور

هاي مدل سازي سه بعدي نسبت به نقشه مهمي است چرا که

-از دنیاي واقعي براي انسان حاصل مي دو بعدي درک بهتري

هايي که در مهندسي ژئوماتیک مورد ها و ابزاراکثر روش .کند

هاي روي گیرند سعي بر مدل سازي پديدهاستفاده قرار مي

سطح زمین دارند و  از اين رو دنیاي زير زمین کمتر مورد 

-زماني مشخص مياين موضوع  توجه قرار گرفته است. اهمیت

عالوه بر  1براي تحقق مفاهیمي چون شهر هوشمندشود که 

زمین به مدل سطح هاي روي مدل سازي سه بعدي پديده

 .]1[بعدي عوارض زير زمین نیز نیاز است سازي سه 

هاي منحصر به به دلیل ويژگي 2راداري هايسیستم

، قابلیت استفاده در شب، دنبو 9فعال از قبیل خود فرد

-طول موج در حد چند سانتي انرژي باال )به دلیل داشتن

، توانايي و مه نظیر ابر موانعيمتر(، قابلیت عبور از 

تشخیص تغییرات جزئي توپوگرافي زمین، حساسیت به 

سرعت باالي  ،هاي موجود در حجم رطوبت خاکتفاوت

انتشار امواج آن و توانايي ارائه اطالعاتي پیرامون موقعیت، 

حائز ابزاري ، جسم، سرعت و حتي طبیعت اندازه، توجیه

-محسوب ميها ابزارهاي شناخت پديده در بین اهمیت

 .]5[، ]4[، ]9[، ]2[ شوند

، يهاي رادارسیستم هايويژگي در نظر گرفتنبا 

و اهمیت  در زير زمین مورد نظر تا پديده سنجنده فاصله

مهندسي در  هاارائه مدلي صحیح و دقیق از پديده

 سازي سهمدلبه اين نوشتار  بحثموضوع  ،ژئوماتیک

 يک ابزار رادارمبنا با استفاده از ي زير زمینهابعدي پديده

هاي بعدي که جزيیات آن در بخش يافته استاختصاص 

 .شد خواهدبیان 

 راداری هایسيستممروری بر  -2

  رسدمیالدي مي 1320به دهه  يرادار فناوريقدمت 

-در يک تقسیمهمانطور که در بخش قبل بیان شد، . ]1[

                                                           
1  Smart City  

 2 Radio Detection (or Direction) And Ranging (RADAR) 

 3 Active 

، به هاي فعال بودهسیستم راداري از نوع سیستمبندي، 

اين معني که بدون نیاز به منبع انرژي خارجي، خود 

ج اموادريافت  و با فرستادن امواج راديويي سیستم

-مي نظرمورد هاي اجسامگیري ويژگيبرگشتي، به اندازه

ساز و کار ساده يک سیستم راداري به اين نحو  .]4[ پردازد

را به سمت جسم فرستاده و  اي امواجاست که فرستنده

-دريافت ميسیستم امواج برگشتي از آن توسط گیرنده 

با ثبت زمان رفت و برگشت موج و دانستن سرعت شود. 

 ،و ضرب اين دو کمیت در يکديگر انتشار موج در محیط

  .]5[ شودبه ميمحاس سنجندهفاصله شي تا 

هاي در سیستم 4اي تحت عنوان معادله راداردلهمعا

تقريبا در يک  در آن که فرستنده و گیرنده امواج راداري

 .(1)رابطه  مکان تعبیه شده اند برقرار است

(1) 𝑃𝑟 =
𝑃𝑡𝐺𝑟𝐺𝑡𝜎2𝜆2𝐿𝑠

(4𝜋)3R4
 

 و  𝑃𝑡 ،𝑃𝑟 ،𝐺𝑡 ،𝐺𝑟 ،σ ،𝐿𝑠 ،λهاي پارامتردر اين رابطه 

R گیرندهتوان آنتن  ،فرستنده توان آنتن بیانگر به ترتیب، 

Gain فرستنده آنتن ،Gain سطح مقطع ، گیرنده آنتن

فاصله جسم تا سیستم و  طول موج ،هدر رفت موج ،رادار

  .]1[ هستندراداري 

 های راداریتاریخچه سيستم -2-1

هاي راداري با شناخت امواج سیستمتاريخچه 

آزمايش بازتاب امواج . شودآغاز مي الکترومغناطیس

از سطوح مختلف و تشخیص اجسام با  الکترومغناطیس

میالدي جزء اولین  1881در سال  ياستفاده از امواج رادار

استفاده از امواج  شود.ها در اين زمینه محسوب ميفعالیت

بخش  میالدي 1304راداري براي تشخیص موانع در سال 

 اين با استفاده ازهاي انجام شده عالیتديگري از ف

به اواسط هاي رادار پیشرفت عمده سیستم است. هاسیستم

 گردد. با استفاده از فناوريمیالدي بر مي 1320دهه 

و میالدي  1390دهه راداري در صنايع نظامي و دفاعي در 

فناوري به باالترين سطح خود اين ، جنگ جهاني دوم

در حیطه نظامي  به يرادارهاي سیستمورود . ه استرسید

تاريخچه در  يعطف نقطه عنوانبهمیالدي  1310دهه 

به  فناورياين . شودمحسوب ميهاي راداري سیستم

                                                           
 4 Radar Equation 
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مختلف زمینه هاي  امروزه در و هتدريج پیشرفت کرد

، نظیر کنترل ترافیک هوايي، ناوبري نظامي و عمراني

 .]5[ گیردمورد استفاده قرار ميشاف فضايي و... اکت

 های راداریانواع سيستم -2-2

 ،هاي راداري از لحاظ فاصله سنجنده تا هدفسیستم

-بندي مي و زمیني تقسیم هوايي ،فضايي هايسیستمبه 

هاي راداري زمیني اي از سیستمدسته .]3[، ]8[ شوند

نفوذي در  راداريسیستم وجود دارند که اصطالحا به 

    معروف هستند 2کاوشيا سیستم راداري زمین  1زمین

و به هاي راداري زمیني از آنجا که امواج در سیستم .]10[

نفوذي در زمین  نسبت به  راداري هايسیستم تبع آن در

هوايي مسیر کمتري را طي فضايي و هاي راداري سیستم

طبیعي است که دستخوش تغییرات کمتري کنند لذا مي

بهتر شده و تحت تاثیر عواملي مانند اثرات اتمسفري 

 ].4[ اشیاي پیرامون را بیان کنند ها و رفتارتوانند ويژگيب

هاي زمیني بیش از پیش اهمیت اين سیستم از اين رو

 هايسیستمبه بررسي  مباحث شود. در ادامهمعلوم مي

  پردازيم.زمین مي بهنفوذي  راداري

 هاGPRو  های راداری زمينیسيستم -3

هاي راداري زمیني در بخش از آنجا که اهمیت سیستم

هاي قبلي معلوم شد، ادامه مباحث را به نوعي از سیستم

زمین  بههاي راداري نفوذي راداري زمیني که سیستم

که از اين پس  دهیم. الزم به ذکر استباشند اختصاص مي

هاي سیستم" ترکیب جاي استفاده ازهبجهت سهولت کار، 

ین معادل آن يعني از واژه الت "زمین درراداري نفوذي 

GPR .استفاده شده است 

 GPRمعرفی  -3-1

GPR  میالدي  1390ه دهه ب متعلقآن  اولیهايده که

 ژئوفیزيکي برايزمیني و روشي  يک سیستم راداري است

 زير سطحياجسام  9شناسيهاي ريختويژگي آشکارسازي

 .]19[،  ]12[ ،]11[ ،]10[ استعمق کمتر از پنجاه متر با 

از آن جهت تعیین شکل، اندازه، امتداد و عمق  چنینهم

                                                           
 1 Ground Penetrating Radar 
 2 Ground Probing Radar 

 3 Morphological 

ها GPR .]14[ شوداستفاده ميدر زمین نیز اشیاي مدفون 

زمین زير از  يمقاطع 4 لحظه به لحظهطور به هستند قادر 

-برداشت کرده و نتايج اولیه اين برداشت را در قالب منحني

 گرنمايش صفحه در 5 رادارگرام نامبه هاي سهمي شکلي

يک محیط  GPRگرچه ا]. 14[، ]2[ بگذارندنمايش به  خود

در نهايت ها داده پردازشکند ولي با ميرا  اسکن دو بعدي

 شود.مي تولید از جسم حجم مدل سه بعدي داراي

 GPRتاریخچه  -3-2

-سال بر مي 80در تحقیقات به بیش از  GPRتاريخچه 

 1323به سال  GPRگردد. اولین استفاده کاربردي از 

 جهت ، زماني که از اين سیستمشودمربوط ميمیالدي 

 بکارگیري .شدميعمق صفحات يخي استفاده تشخیص 

GPR میالدي  1350در دهه  در نیروي هوايي آمريکا

و پس ترين استفاده از اين سیستم در آن برهه از زمان جدي

با شود. محسوب مي GPRاي طوالني در استفاده از از وقفه

 میالدي 1310 اوايل دههدر  پروژه آپولودر  GPR بکارگیري

الزم به  مطرح شد.هاي اين سیستم جديدي از کاربرد دوره

فاز تجاري وارد  GPRسیستم  اين دورهدر ذکر است که 

و پیگیري  GPRهاي شرکت . با ظهور ه استشد نیز سازي

هاي پیشرفت ،هاي آکادمیکمباحث علمي در محیط

 GPRاز  اين حوزه مشاهده شده است. امروزهچشمگیري در 

ي نظیر زمین شناسي، هايوزهحدر مختلفي  هايدر کاربرد

مهندسي و  باستان شناسي، معدن، محیط زيست، کشاورزي

 .]15[ شودمياستفاده 

بر اساس فاصله  GPR بندیتقسيم -3-3

  سنجنده و جسم

 سهها به GPR ،تارگتتا  از لحاظ فاصله سنجنده

 شوندتقسیم مي 8زمینيو 1هوايي ،1فضايي هايGPRدسته 

]4[ ،]11[ ،]11[ ،]18[. 

 GPRهاي غیر هاي فضايي در حیطه سیستم

هاي غیر منظور از سیستم .گیرندقرار مي 3فتوگرافیک

 ندارد.  يهايي است که نور در آن نقشفتوگرافیک سیستم

                                                           
 4 Real Time 
 5 Radar Gram 

 6 Spaceborne GPR 

 7 Airborne GPR 
8  Terrestrial GPR  

 9 Non-Photographic Imaging Systems 
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زمین ها فاصله سنسور تا سطح در اين نوع از سیستم

ور در سنسورهاي هوايي و زمیني به کنسبت به فاصله مذ

تاثیرگذاري هر چه ت که اين امر باعث سمراتب بیشتر ا

در  ايجاد اعوجاجات راديومتريکبیشتر اثرات اتمسفري و 

 .]4[ شودميتصاوير اخذ شده 

، هواپیما و رهايي نظیر هلیکوپترابزااز هوايي هاي GPRدر 

با  اخذ ديتا شود تا قابلیتاستفاده مي عنوان سکوبه  1پهپاد

 رااز مناطق وسیع و غیر قابل دسترس سرعت و تراکم باال 

هاي GPR در يک تقسیم بندي]. 13 [،]11[ داشته باشند

هاي GPRشوند: دسته اول را به سه دسته تقسیم مي هوايي

اند متصل شده ي نظیر هلیکوپترهايمتداولي که به سکو

برداري هوايي براي نقشه که  ،دسته دوم در دهند.تشکیل مي

کنند. دسته خاصي استفاده مي GPRاز سیستم  ،کاربرد دارند

-تشکیل مي با قابلیت نفوذ SAR 2هاي سوم را نیز سیستم

توان به مي هاسیستماز اين نوع هاي کاربرداز  .]13[ دهند

هاي حاوي سوخت در مناطق پوشیده از برف و تشخیص لوله

-يافتن ضخامت اليهيخ، يافتن قربانیان گرفتار شده در بهمن، 

تخمین دبي زمیني، يخي، جستجوي منابع آب زيرهاي 

و عمق برف و  رودخانه و میزان رطوبت خاک، تخمین حجم

  .]11[ اشاره کرد جنگي مین کشف میادين

 GPR  هوايي آن فضايي و نسبت به نوع  هاي زمیني

هاي ارزان GPRها لذا به اين نوع از سیستم بوده ترارزان

آنتن تا سطح زمین در فاصله  ].19[ گويندنیز مي 9قیمت

متر است. اغلب چند سانتي در حدود هاGPRاين نوع از 

در ادامه به بحث  که نوع زمیني آن است GPRاز منظور 

ي جديدفناوري  .ها خواهیم پرداختپیرامون اين سیستم

، تعیین موقعیت دقیق و GPRمرکب از  GPiR4تحت عنوان 

آن هدف که است وجود آمده  بهپردازش سیگنال پیشرفته 

 9-2) از سطوح کم عمق 5سه بعدي تولید تصاوير راداري

هاي براي تصوير برداري از زير ساخت است و زمین متر(

از  مترچند سانتي قدرت تفکیکدر مقیاس بزرگ با  شهري

يک نام  CART Imaging Systemشود. آن استفاده مي

داراي آرايه اي ها است که GpiRاز اين نوع  تجاري معروف

 200آنتن گیرنده با فرکانس  8آنتن فرستنده و  3از 

که مکان را  ي استمجهز به لیزر. اين سیستم است مگاهرتز

                                                           
 1 Un-manned Aerial Vehicles (UAV) 

  2 Synthetic Aperture Radar 

 3 Low Cost GPR 
 4 Ground Penetrating imaging Radar 

 5 Radar Tomography 

-اي کنار هم به يکديگر چسبانده ميهکند و مکانثبت مي

زير از سه بعدي  يويراتص، هاپردازش دادهو پس از  شوند

 .]20[ شودمي تولید هاي شهريساخت

 GPR تشکيل دهنده سيستم اجزای -3-4

، الکتريکي از مولد پالس GPRبطور کل يک سیستم 

 امواج به پالس الکتريکي تولید)جهت  1آنتن فرستنده

دريافتي به  تولید امواج، آنتن گیرنده )جهت الکترومغناطیس(

 تولید سیگنال پیوسته حاصلجهت (، گیرنده )پالس الکتريکي

(، واحد کنترل و متفاوت اجسامبرهم نهي امواج دريافتي  از

( و GPRپارامترهاي تنظیم و  دادهاخذ صفحه نمايش )جهت 

 بر اساس ساختار آنتنها GPR. شودمنبع انرژي تشکیل مي

-تقسیم مي 8و دو آنتني 1به دو گروه يک آنتني هاي خود

اي دارند ولي اکثر کاربري ساده هاي يک آنتنيGPR شوند.

GPR  توانايي ، نويزکاهش  که اين امر به بودهها با دوآنتن

 3قطبيتوانايي اخذ داده هاي و  اندازه گیري سرعت امواج

در باند  از امواج الکترومغناطیسها GPR .]14[ کندکمک مي

گیگاهرتز  يک بیش از تا يک مگاهرتزبا فرکانس  مايکروويو

 تولید پالسسرعت . ]22[، ]21[، ]12[ کنندمي استفاده

GPR ها تعیین آنتنفرکانس  ].20[ است در حد چند نانوثانیه

با افزايش  .است کننده قدرت تفکیک و میزان نفوذ امواج

میزان نفوذ  ليو افزايش يافته قدرت تفکیک ،آنتنفرکانس 

با  معموال از آنتني .]4[ يابد و بالعکسکاهش مي امواج

و نفوذ  تا میزانشود استفاده مي هرتزگیگا دوتا  يکفرکانس 

 ].29[ م وجود داشته باشدبطور توأ تصاوير قدرت تفکیک

، میزان نفوذ و رابطه بین فرکانساي از نمونهبیانگر  1جدول

 است.  GPRدر يک سیستم  قدرت تفکیک امواج

 ]GPR ]51قدرت تفکیک امواج نفوذ و ، فرکانس -1 لجدو

قدرت تفکيک عمودی 

 )متر(

 عمق نفوذ

 )متر(

 فرکانس

 )مگاهرتز(

0225-02125 2 200 

025-0225 1 100 

120-025 10 50 

2-1 90 25 

 
                                                           

6  Survey Encoder 

7  Mono Static 
8  Bi Static 

 9 Polarimetric 
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-پرتونمايش داده شده است،  1شکل طور که در همان

-ارسال مياز آنتن  شکل به صورت مخروطي GPR يها

موج در مولد مخروط بیشتر از محور  لذا زمان سیر شوند

آنتن تا  افقي فاصله ، 2شکل  مطابق]. 24[، ]11[ آن است

  بهدستگاه کم شده و در يک لحظه  رفتهرفته  تارگت

يک کند لذا رسیده و از آن عبور مي تارگتباالي سر 

 شود،مي داده نمايش سهمي بصورت هارادارگرام در تارگت

 .]25[ دامنه را دارد ماکزيمممورد نظر  تارگت يعني

 
 ]21[ به صورت مخروطي شکل GPRارسال امواج  -1شکل

 

 
 ]25[اجسام در رادارگرام  سهمي گونه شکل -2شکل

ميزان و  GPRعملکرد  عوامل موثر بر -3-5

 آن نفوذ امواج 

 بصورت زيرتوان را مي هاGPRعملکرد  برموثر  عوامل

 .نمود طبقه بندي

فرکانس باعث افزايش افزايش ج: اگرچه اموافرکانس  -الف

شود ميو شناسايي راحت تر اجسام کوچک  قدرت تفکیک

نیز افزايش يافته و مقدار نفوذ موج و جذب  میزان تفرق ولي

تقابلي بین میزان تعادل و  بايد همواره .]4[ يابدکاهش ميآن 

 .]21[ داشته باشدوجود  قدرت تفکیکنفوذ و 

جنس محیط و میزان يکنواختي آن: اين فاکتور  -ب

هاي ، زمینهادر شوره زاررگذار است. یاثت در کیفیت تصوير

خوب عمل  GPRسیستم  ،رسي متراکم و زمین هاي آلوده

 .]14[ کندنمي

هاي در زمین GPRسیستم  حجم رطوبت خاک: -پ

قدرت نتیجه با و  بهترعملکرد  درجه رس پايینبا و  خشک

  ، ]4[ دارد هاي مرطوبنسبت به زمین بیشتريتفکیک 

]14[. 

از  آنتنپارامترهاي ساختاري  GPR: پارامترهاي -ت

و  آنتن ارتفاع، شکل، توجیه و نسبت سیگنال به نويزقبیل 

در کارايي  بردارينمونه  قدرت تفکیکو  1طور نرخهمین

 .]14[ دستگاه تاثیرگذار هستند

خاصیت با افزايش : مواد خاصیت اکتريکي -ث

، رسانايي محیطو )افزايش ضريب دي الکتريک(  اکتريکي

 هاآن نفوذمیزان تر شده و ضعیف مغناطیسوامواج الکتر

 .]28[، ]15[ شودتر ميکم

 GPRمزایا و معایب  -3-6

نسبتا قیمت  ،و استفاده آسان 2حمل یت، قابليسبک

 عمق و هاي سه بعدي )موقعیت افقيتولید داده ،ارزان

در پوشش مساحت قابل توجه  ،باال اشیاء( با قدرت تفکیک

فعال بودن ) خارجي نیاز به منبع انرژيعدم ، کوتاهزمان 

تخريب محیط زيست و ايجاد خطر براي عدم ، (سیستم

، نیاز به تعداد زياد اپراتورعدم ، موجودات زنده سالمتي

آنالیز امکان  ،عدم نیاز به تخصص باال در جمع آوري داده

اي سازي اشیمدل، اجسام لحظه به لحظه عمق و موقعیت

)ارجحیت نسبت به غیر فلزي عالوه بر اشیاي فلزي 

 در محیطي غیر از هوا، قابلیت نفوذ هاي معمولي(فلزياب

عمل  ي(،معمول رادارينسبت به سیستم هاي )ارجحیت 

از جمله مزاياي  هاکردن در محدوده وسیعي از فرکانس

 .]23[، ]28[، ]21[، ]19[ است GPRسیستم 

هاي آلوده، مرطوب و داراي محیطدر عملکرد ضعیف 

و ديگر  باال نسبت به فلزيابقیمت گیاهي، پوشش 

، داده به پردازش سنگیننیاز ، از اين قبیل ييهاسنسور

نفوذ متغیر و وابسته بودن به پارامترهاي گوناگون از میزان 

به  غیر قابل درک اولیه داده داشتن جمله جنس محیط،

بودن کیفیت  ، پايینبراي عوام و افراد مبتديخصوص 

 و ليمعمو هاي راداريامواج برگشتي نسبت به سیستم

نیز از جمله  داده تر به دلیل کیفیت پايینپردازش سخت

 .]14[، ]19[، ]4[ است GPRمعايب سیستم 

 

 

                                                           
 1 Rate 

2 Portable 
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  GPRدر زمينه  های موجودافزارنرم -3-7

 GPR هاي مختلف هاي گوناگوني در حوزهافزاراز نرم

 هايپردازش و نمايش خروجياعم از پیش پردازش، پس 

-ها ميترين آنشود که از مهممي سه بعدي اجسام استفاده

هاي و نمايش داده )جهت پس پردازش ReflexWتوان به 

GPR،) Rad Explorer ،EKKO Mapper ،GPR Max 

)مناسب مدل سازي دو بعدي و سه بعدي امواج برگشتي 

GPR پیچیده( هندسي هايي با اشکالاز تارگت ،GPR 

Slim ،GPR SIM ،GPR Slice  وRADAN افزار )نرم 

پردازش و ابزاري جهت  GSSIشرکت  طراحي شده

 .]91[، ]90[، ]23[، ]24 [،]29[، ]15[ اشاره کرد (رادارگرام

 GPR وکاربردهایفعاليت  هایحوزه -3-8

 GPRکه در رابطه با  ييهافعالیتتوان ميبطور کلي 

تارگت، تشخیص وجود به چهار بخش  گیرند راانجام مي

نوع و جنس تارگت و تشخیص تارگت،  تعیین موقعیت

 سازي تارگت تقسیم کرد.مدل 

 ي و فضاييمحیط زيست، علوم زمینيدر امور  GPRاز 

و مطالعه بستر  1شناسيرسوب . ]14[ شوداستفاده مي

      در اين زمینه است GPRهاي کاربرداز اي نمونهزمین 

هاي پنهان و اشیاي مدفون شده در مقبرهتعیین . ]10[

 از تشخیص مین و ديگر ادوات جنگي مدفونالي ديوارها، 

و پلیسي قضايي، نظامي در حوزه  GPRهاي کاربرد جمله

از  شناسيباستان در حوزه ]. 92[، ]29[، ]14[، ]12[ است

و شناسايي  هاي تاريخيکشف مقبرهاين سیستم براي 

 شوداستفاده مي گذر آب در بناهاي تاريخي مجراهاي

براي ارزيابي  GPRاز  فني و مهندسيعلوم در  .]18[، ]12[

تعیین  ،هاي بتنيگرد در ستونو تعیین موقعیت میلها بتن

هاي فلزي، و شکل کابل، بشکه 2، اندازه، توجیهموقعیت

هاي انتقال انرژي و ديگر اشیاي مدفون شده دست لوله

مدل سازي سه ، آن ها سه بعدي ساز بشر و مدل سازي

مطالعه ، هاي درختان در راستاي امور عمرانيبعدي ريشه

 ،]12[ شوداستفاده ميها آن شناسيو آسیب  هاپیاده رو

 ژيرو ان مديريت منابع آبيدر زمینه پايش و . ]94[، ]99[

تشخیص  ،PVCفلزي و هاي کشف لولهجهت  GPRاز  نیز

                                                           
 1 Sedimentology 

 2 Orientation 

تخمین حجم آب موجود در ، هامواد از آنديگر نشت آب و 

هاي ها و محل تجمع آبايي فاضالبپايش و شناس، خاک

و الکتريکي و  تعیین خواص هیدرولیکيآلوده زيرزمیني، 

مدل ، کوچکرطوبت اليه هاي کم عمق زمین در مقیاس 

سازي و مدل سازي لوله هاي گاز مدفون شده در زير زمین

 ،]12[ شوداستفاده ميگرهاي زير زمیني سه بعدي تابش

]19[ ،]25[ ،]95[، ]91[ ،]91[ ،]98[. 

های بعدی بر اساس دادهمدل سازی سه -4
GPR 

از  9پروفیلروي خطوط بر  اپراتوردر مرحله اخذ داده، 

هاي و پالس کرده حرکتقبل طراحي شده 

 ارسالسمت هدف به الکترومغناطیسي از آنتن فرستنده 

-دلیل ناپیوستگيشود. با برخورد سیگنال به هدف، بهمي

در دو الکتريکي  گذردهيدر  تغییر ازناشي  هاي الکتريکي

و  ،ج بازگشت يافتهاموا، اجسام مختلف طرف فصل مشترک

سیگنال برگشتي ]. 4[ دنگردمي به سمت سنجنده بر

و زمان رفت و 4دامنهو دريافت شده توسط آنتن گیرنده 

مشاهده  9همانطور که در شکل  شود.ثبت مي آنبرگشت 

متغیر ي سیگنال يک بعد يک GPRخروجي اولیه شود مي

که بیانگر قدرت سیگنال برگشتي از هر نقطه  است با زمان

 رويبر  اپراتور با حرکت، 4 . همانند شکلاستاز جسم 

سه بعدي يا توان داده دو و با تراکم باال مي  5ايهشبک

هايي سه بعدي هاي سه بعدي بصورت آرايهداده .تولید کرد

هاي )دايره 1وکسل  مقدار هر که در آن شوندذخیره مي

برابر دامنه سیگنال ( 4 موجود در شکل رنگ مشکي

هر ستون از . از جسم استبرگشتي در يک مکان خاص 

بر حسب  امواج بعدي در واقع همان نمودار دامنه گريد سه

ها، يک داده حجمي سه است که با تراکم باالي آنزمان 

 حجمي هاياز اخذ دادهپس . ]14[ شودبعدي تولید مي

 1سازيبصري ،ها را پس از پردازشآنبايد  GPRسه بعدي 

 هاي گوناگونيتکنیک کرد تا قابل درک براي انسان باشد.

ند اهبراي اين کار معرفي شد از لحاظ عملیاتي و محاسباتي

مزايا و معايب خود را دارند و در  ويژگي، که هر کدام

پردازش، کنیک هاي ت اند.خاصي قابل استفاده شرايط

                                                           
 3 Profile Line 

 4 Amplitude 

 5 Grid 
 6 Voxel 

 7 Visualization 
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را به پارامترهايي مربوط به  GPR هاي سه بعدي خامداده

ا براي نمايش هکند که از آنجسم مدفون تبديل مي

 .]29[، ]14[ شودتر جسم استفاده ميتر و قابل فهمساده

 
 ]GPR ] 14زمان امواج -نمودار دامنه -9شکل

 

 
بعدي از  اسکن دو بعدي بر روي جسم براي تشکیل داده سه -4شکل

 ]14[ آن

به کمک  و سه بعدی سازی دوبعدیبصری -4-1

 مقاطع قائم و افقی

هاي دادهترين نوع نمايش بصري سازي دو بعدي ساده

بیان . عامل انساني استيک به  ،GPRسه بعدي اخذ شده 

که در آن دامنه  اصول اين روش به اين نحو استساده 

 به کمک شدترا ( 9)نمودار شکل GPR در هر اسکن موج

و با  هاي رنگي کدگذاري کردهبصورت نوارسیگنال  )دامنه(

 هاي رنگي، نوار1نانجام اين کار براي تمامي خطوط اسک

را کنار يکديگر گذاشته تا نمايشي دو بعدي  تشکیل شده

اخذ شده بدست آيد و در نهايت ( 5)شکل 2از مقاطع قائم

از  سه بعدييک نمايش ، ترکیب تعدادي از اين تصاوير

وارد  در اين روشعیب  .(5)شکل کندتداعي ميرا  جسم

                                                           
 1 Scan Line 

 2 Cross Sections (Slices) 

 شدن خطاهاي ديد مربوط به توجیه اشیاي غیر متقارن

 مذکوراست. مطالب اخیر براي حالتي بوده است که مقاطع 

هايي برش GPR اند، به عبارتيئم برداشت شدهبصورت قا

 عمود بر سطح زمین زده باشد. حالت ديگر نیز وجود دارد

که در آن مقاطع بصورت افقي برداشت  و آن حالتي است

زماني مناسب است که عوارض  براي شوند. اين حالتمي

ها موقعیت افقي آن اينکه قي داشته باشند ياتوجیه اف

، ]29[، ]14[ دتر باشها مهمآن هندسي نسبت به شکل

يک مقطع افقي از مین جنگي مدفون در  1شکل . ]28[

اي شکل آن دهد که طبیعت دايرهخاک را نشان مي

هاي از عمق و با اخذ مقاطع ديگر مشخص شده است

هاي بعد پیرامون آن هايي که در بخشمتفاوت و پردازش

آن تهیه کرد از  سه بعدي توان مدليشود ميصحبت مي

]29[. 

 
مدل )سمت چپ( و  GPRاز ديتاي سه بعدي مقاطع قائم  -5شکل

 ]14[ )سمت راست( هاي رنگيسازي به کمک نوار

 
 ]29[ مین جنگي مدفون در خاکمقطعي افقي از يک  -1شکل

 ، به کمک شفافيت سازی سه بعدیبصری -4-2

 و برازش مدل سطوح اشياءتعریف حد آستانه، 

از  ناچار به استفاده جسم حفظ اطالعاتبراي گاهي 

 تررغم پیچیدهباشیم که عليمي مدل سازي سه بعدي

جبور به انتخاب مسازي دو بعدي، ، بر خالف مدلآن بودن

 مدل سازي سه بعدي. نیستیمبهترين جهت مقطع برداري 
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پردازش داده يا استفاده شود خام که از داده اينبر حسب 

مدل سازي در  نمود. تقسیم آن را به دو نوع توانمي ،شده

ها وکسل 1توان از شفافیتاساس داده هاي خام، ميبر 

-وکسل 2انتقال دامنه تکنیک با در اين حالته کرد. استفاد

 بهتر ديده داده سه بعدي ،سطح ديگري از شفافیتبه  ها

حد شود به استفاده از شود. حالت ديگر مربوط ميمي

در نظر ها وکسل مقادير براياي حد آستانه يعني ،9آستانه

هستند نمايش  حد آستانهکه بیش از  مقاديريو  گرفته

 .]14 [ (1)شکل شوندداده مي

)سمت  هاوکسل مدل سازي سه بعدي به کمک شفافیت -1شکل

 ]14[ )سمت راست( حد آستانهچپ( و تعريف 

 

سازي مدل ها پردازش شده باشند، براي حال اگر داده

-داده ،در اين روش کمک گرفت. 4ح اشیاءوتوان از سطمي

اشیاء  از ايتبديل به مجموعه GPRهاي سه بعدي 

(objects)  و يا شودداده مينمايش  سطوح اشیاءشده و 

تفاده از با اس سپس ،کرده 5بنديقطعه ابتدا شي را اينکه 

پارامترهاي موقعیتي )موقعیت افقي و عمق( و هندسي 

 مدلي به آن برازش داده و آن (نظیر شعاع، طول و...) شي

به روش مدل  که تکنیکاين . شودداده مينمايش  مدل

در کارهايي نظیر شناسايي  معروف است 1برازشي شي

اصول اين  کاربرد دارد. هاي جنگيلحظه به لحظه مین

شود بیان مي Rاي به شعاع مورد مدل سازي لولهروش در 

-را به اجسام با شکل هندسي پیچیده توان آنو سپس مي

تر تعمیم داد. در اين روش ابتدا موقعیت افقي و عمق 

که بیانگر دو لوله آب به  8شوند )شکلجسم استخراج مي

                                                           
 1 Transparency 
 2 Amplitude 

 3 Thresholding 

 4 Object Surfaces 
 5 Segmentation 

 6 Fitted Object Model 

متر از يکديگر است(. در ادامه با  5عمق يک متر و فاصله 

، GPRهايي از قبیل سرعت انتشار امواج پارامتردانستن 

( و xiدر دو مکان شروع عملیات ) GPRموقعیت دستگاه 

رسد به صفر مي GPRلحظه اي که فاصله افقي جسم و  

(xoزمان رفت و برگشت موج ،)  در اين دو مکان و برازش

و همینطور  GPRيک سهمي به تصوير بدست آمده از 

( شعاع لوله 3رث )طبق شکلاستفاده از قانون فیثاغو

بیانگر شعاع لوله است که با  2شود. رابطه مشخص مي

مدلي سه  10روابط هندسي بدست آمده است. شکل 

هاي شهري با روش هاي آب در زيرساختبعدي از لوله

 .]14[، ]1[دهد را نشان ميمدل برازشي شي 

 
 ]1[تعیین موقعیت افقي و عمق يابي اجسام   -8شکل

 
 ]GPR  ]1هندسه سهمي برازش داده شده به تصوير  -3شکل

(2) 𝑅 =
(𝑉𝑡𝑜)2 − (𝑉𝑡𝑖)

2 + (𝑥𝑖 − 𝑥𝑜)2

𝑉(𝑡𝑖 − 𝑡𝑜)
 

 

 
 اهاي شهري بزيرساختهاي آب در لولهمدلي سه بعدي از  -10شکل

 ]14[، ]1[  مدل برازشي شيروش 
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سازی جهت مدل 1پردازش حجم مبنا -4-3

 اجسام مدفون

پردازشي جديد است که از آن يک روش اين روش 

براي شناسايي و تعیین موقعیت اجسام مدفون استفاده 

در پردازش حجم مبنا، براي يافتن اشیاي مدفون شود. مي

بطور مستقیم پردازش شوند  GPRهاي سه بعدي بايد داده

در اين  دانستن سرعت انتشار دقیق موج الزامي است.و 

دو الگوريتم مختلف براي يافتن مستقیم اشیاي روش 

 .]14[ وجود دارد GPRمدفون در بین ديتاي سه بعدي 

 2همدوسبعدی بر پایه تجمع مایگریشن سه -4-3-1

 بر بودن آن،، با وجود زمانتکنیک پردازشي مايگريشن

 و نمايش سه بعدي آن جهت تشخیص ابعاد واقعي جسم

مايگريشن به اين دلیل کلمه . ]28[، ]29[ ضروري است

انتخاب شده است چرا که پس از اجراي اين الگوريتم، گويا 

وجود  در زير خاک هايي که احتمال حضورششي از مکاني

داشته است به يک مکان با بیشترين احتمال نقل مکان 

توان ابتدا بصورت ساده اصول اين الگوريتم را ميکند. مي

 تعمیم داد. آن اقعيبیان کرده و سپس آن را به حالت و

که هر  داشتهاي با بیش از يک آنتن در اختیار GPRفرضا 

کند. يابي ميکدام به طور مجزا نسبت به شي مدفون فاصله

روي  د )احتمال دارد(توانآنتن مي شي مدفون نسبت به هر

بدون  داشته باشدقرار  3به نام خط موقعیت منحنييک 

دار شود. حال اگر تا آنتن خدشه شي که قید فاصلهاين

ها را با يکديگر هاي مربوط به تمامي آنتنتمامي منحني

آيد که احتمال حضور اي بدست مينقطهتقاطع دهیم، 

موقیت شي معلوم و به اين نحو  بیشینه استشي در آن 

توان به حالتي تعمیم داد که به شود. اين بحث را ميمي

 4تح موقعیوجاي منحني و خط موقعیت، سطح و سط

براي بايد عملیات مايگريشن را در عمل  مطرح است.

ت به هر آنتن نسبکه از آنجا  .دادانجام  هاتمامي وکسل

 دهد لذا الگوريتمي ميفون شده رأاحتمال حضور شي مد

در شاخصه بینايي  Hough 5بسیار به تبديل  مايگريشن

                                                           
 1 Volume Based Processing 

 2 3-D Migration based on Coherent Summation 

 3 Line Of Position (LOP) 
 4 Surface Of Position (SOP) 

 5 Hough Transform 

الگوريتم غیر نظارت  Houghتبديل  شباهت دارد. 6رايانه

هاي سهمي قله تقريبي ي يافتناست که از آن برااي شده

الگوريتم  10شکل  شود.در رادارگرام استفاده مي

 .]44[ ،]14[ کنداي بیان ميمايگريشن را به زبان ساده

 
 ]14[اي از مايگريشن  بیان ساده -10شکل

 

پردازش  ،GPRهاي سه بعدي به دلیل حجیم بودن داده

بر است. لذا مايگريشن زمان ها با تکنیکتعداد زياد وکسل

هاي بهینه سازي مختلفي براي فايق آمدن بر اين تکنیک

مشکل انديشیده شده است. ابتدا با در نظر داشتن طول موج 

 تعداد امواج و اندازه کوچکترين شي مورد نظر براي تشخیص،

و عملیات مايگريشن بر  1ديتا را در جهت عمق کاهش داده

 real timeولي اين کار براي  شود.ام ميانج هامابقي دادهروي 

ها را وکسل نیز بودن پروژه کافي نیست. براي حل اين مشکل

( تقسیم کرده و 8کار هايي )به اصطالح ايستگاهبه بخش

به  .شودميبطور جداگانه انجام  براي هر ايستگاه مايگريشن

گفته  3اين نوع مايگريشن اصطالحا مايگريشن توزيع شده

تر بوده و قابلیت پردازش مجموعه اين روش سريع شود.مي

پس از عملیات مايگريشن بايد براي  داده با حجم باال را دارد.

جسم و فوکوس شدن آن و همینطور تشخیص  10رفع تاري

انجام  11هم، عملیات واضح سازي به واضح اجسام نزديک

 هاي مرتبط بهساختار شکل با کنار هم چیدن وکسل گیرد.

به اين نوع از  شود.هم پس از فرآيند مايگريشن تشکیل مي

نمونه اي  11شکل شود. گفته مي 12پردازش پردازش موازي

-تعیین موقعیت شده نیک پردازش موازيککه با ت ياز اجسام

 .]14[ دهداند را نشان مي

                                                           
 6 Computer Vision 

و يا کاهش دقت   Aliasingکاهش بیش از حد ديتا باعث خطاي  7

 شود.اطالعات مربوط به عمق مي
 8 Work Station 

 9 Distributed Migration 

 11 Blurriness 
 11 Sharpening 

12 Parallel Processing 
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اي قائم از اطالعات سه تشخیص اجسام مدفون در صفحه -11شکل

 ]14[ به کمک پردازش موازي   GPRبعدي 
 

مایگریشن سه بعدی با استفاده از برآورد  -4-3-2

 1 حالت بازتابنده

ابتدا بصورت ساده بیان توان مي را نیزاصول اين الگوريتم 

 GPR ابتداآن را به حالت واقعي تعمیم داد.  کرده و سپس

به سپس دستگاه کند و يابي مينسبت به شي مدفون فاصله

-يابي دوباره انجام ميجابجا شده و عمل فاصله يمعلوممقدار 

 استشود. با فرض اينکه سطح جسم با تقريب خوبي مسطح 

ثلثاتي زاويه اين سطح توان طبق روابط ساده هندسي و ممي

شي نام دارد  2که زاويه توجیه صاف نسبت به امتدادي معلوم

م را به حالت سه بعدي تعمی مباحثاگر اين  پیدا کرد.را 

براي فهمیدن وضعیت کامل جسم دهیم آنگاه دو زاويه توجیه 

در اين روش همانطور که قبال بیان شد،  خواهیم داشت.

بسیار مهم است و  ،برآورد سرعت موج جهت محاسبه فواصل

تواند سبب ايجاد اشتباه در مکان و ميعدم توجه به آن 

از  ساده ترين حالت 12شکل  توجیه شي مدفون شده شود.

تکنیک مايگريشن سه بعدي با استفاده از برآورد حالت 

گر به ترتیب بیان α و dکند. پارامترهاي بازتابنده را بیان مي

 9رابطه از هستند.  جسم میزان جابجايي آنتن و زاويه توجیه

 .]14[ شودنیز جهت محاسبه زاويه توجیه استفاده مي

 
حالتي ساده از تکنیک مايگريشن سه بعدي با استفاده از  -12شکل

 ]14[برآورد حالت بازتابنده 

                                                           
1 3-D Migration using Reflector Pose Estimation 

 2 Orientation Angle 

(9) 𝛼 = arc sin(
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 1 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 2

𝑑
) 

 GPRهای داده 3پردازش سطح مبنای -4-4

 سازی اجسام مدفونجهت مدل

بطور   ،براي يافتن شي مدفون در روش حجم مبنا

 نتايج و شدندپرداش مي GPRهاي سه بعدي مستقیم داده

تعداد که توسط  ودندبحجم دار سه بعدي  واقعیتنیز يک 

 پردازشي . اما در روشندشدوکسل نمايش داده مي زيادي

ا استفاده از تکنیک سه بعدي را بهاي دادهسطح مبنا ابتدا 

بعدي  225از سطوح  ايبه دسته ،بندي سه بعديقطعه

اشیاي مدفون ممکن گر تقسیم کرده که اين سطوح بیان

، محور ءبراي هر سطح پارامترهايي نظیر انحنا هستند و

شود. با امتحان کردن ميدر نظر گرفته اصلي و مساحت آن 

توان تعیین کرد که يک سطح به شي مدفون پارامترها مي

خروجي اين روند لیستي از اشیاي  ؟تعلق دارد يا خیر

که  نیاز است همراه پارامترهايشان است.به  ،مدفون ممکن

با فرآيند مايگريشن به مکان و توجیه درست خود  اين اشیاء

مفاهیم مايگريشن شبیه به حالت حجم در اينجا نیز برسند. 

در  مايگريشن در اين حالتکه با اين تفاوت مبنا است 

هاي دادهفضاي گیرد نه فضاي پارامترهاي جسم صورت مي

به  ،ها وکسلونجاي مايگريشن میلیهلذا ب ،GPRسه بعدي 

. حسن شودجسم پرداخته ميمايگريشن مکان و توجیه 

نوع، اندازه و کسب اطالعاتي پیرامون ، ناديگر روش سطح مب

است. در اين روش  GPRهاي سه بعدي حالت جسم از داده

 نیاز به دانستن سرعت دقیق انتشار موج نیست.

-دادهکه از بین اين تر پیرامون اين روشجزئيتوضیح 

با يک الگوريتم استخراج  GPR هاي سه بعدي داراي حجم

به دست  ختلفم گروهي از سطوح مربوط به اجسام ،4لبه

بعدي در  225 سطوح )تبديل ديتاي سه بعدي به آيدمي

 ،هاسپس با قطعه بندي آنپذيرد( و اين مرحله صورت مي

در . دنشومورد نظر تشکیل مي جسمسطوح مربوط به 

 شودمي به سطوح به دست آمده مدلي برازش داده نهايت

 .بدست آيده بعدي جسم مدفون شده مدل سنمايشي از تا 

 نشانمراحل پردازش سطح مبنا را بطور نمادين  19شکل 

 .]14[ دهدمي

                                                           
 3 Volume-Based Processing 
 4 Edge Detection 
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جهت  GPRپردازش سطح مبنا داده هاي سه بعدي  -19شکل

 ]14[ استخراج مدل سه بعدي از جسم

 1پرتوردیابی سازی به روش مدل -4-5

 سازي امواجتقريبي مدل روش، پرتوروش رديابي 

GPR اخذلرزه نگاري  شاخه علمي است که اصول آن از 

هرگاه فرکانس امواج الکترومغناطیس زياد و . ه استشد

توان فرض کرد که رسانايي الکتريکي محیط کم باشد مي

و با اين فرض  دناين امواج رفتار حرکتي شبیه به پرتو دار

. ]93[ کنندسازي ميرا با تئوري امواج مدل GPRامواج 

به اين نحو است که در علم فیزيک اين روش عملکرد 

اين امر  شرايط نقاط مختلف در زير زمین متفاوت است و 

. در شودي در سرعت و مسیر موج ميتغییراتايجاد باعث 

هايي اين روش مسیر طي شده توسط موج به قسمت

-مسیر موج )دستهشود و فرض بر اين است که تقسیم مي

. مستقیم استبا تقريب خوبي ( در هر بخش اي از پرتوها

عملیات رياضي کار گیري بهبا يک روند تکراري و سپس 

، مسیر جديد موج 2)مشتق( و استفاده از اصل فرما

موج  (مسیر) با تکرار اين فرآيند، و شودمي تشخیص داده

نیز از اين  GPRدر مدل سازي امواج .شودمدل سازي مي

برآوردي  با به اين صورت که ابتداايده استفاده شده است، 

از توپوگرافي زمین و سرعت موج در زير زمین، مدل سه 

آيد. سپس زمان سیر موج از هر بعدي سرعت بدست مي

شود و با کمک اصل نقطه از جسم تا گیرنده محاسبه مي

ند اهاز هر نقطه از جسم بازتاب کردفرما مسیر امواجي که 

-شود و از اين رو درکي از خود جسم پیدا ميرديابي مي

اي بین رود که فاصله. اين روش در شرايطي به کار ميشود

                                                           
 1 Ray Tracing 

 دارد که مسیراصلي بیان مي ترين زماناصل کوتاه يا صل فرماا 2

مسیري خواهد بود که بتوان   پرتو شده بین دو نقطه توسط يکپیموده

 .ترين زمان پیموددر کوتاه

نحوه  14. شکل ه و سطح زمین وجود داشته باشددستگا

-اين روش را نشان مي محاسبه مسیر موج با استفاده از

-نقطه ،GPRبه ترتیب بیانگر آنتن  Riو  A، Bنقاط  دهد.

اي اختیاري از سطح زمین نقطه و  از جسم اي اختیاري

از  Ri نیز به ترتیب بیانگر فاصله نقطه di2و  di1 و هستند

 (C. با معلوم بودن سرعت نور در هوا )هستند Bو  A نقاط

با  Bو A ، زمان سیر موج بین دو نقطه (Vو محیط )

د. اگر نقطه ديگر به نام شومحاسبه مي 4رابطه  استفاده از

Rj  آنگاه طبق اصل فرما شودروي سطح زمین تعريف، 

مسیر طي شده موج  ARjBرا خواهیم داشت و   5رابطه 

مسیر موج  ترتیباين  و به خواهد بود Bو  Aبین نقاط 

مدل سازي گوي فلزي مدفون  15. شکل شودمحاسبه مي

 .]40[ دهدنشان مي اين روش استفاده از در خاک را با

 ]40[ يافتن مسیر موج با تکنیک رديابي موج  -14شکل

 

(4) 𝑇𝑖 =
𝑑𝑖1

𝐶
+

𝑑𝑖2

𝑉
, 𝑖 = 1, … , 𝑛 

 

(5) 𝑇𝑗 = min(𝑇𝑖) 

 
گوي فلزي مدفون در  امواج برگشتي از (مسیر) مدل سازي -15شکل

 ]40[روش رديابي پرتو  خاک به
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های عددی سازی به کمک تکنيک مدل -4-6

 الکترومغناطيس معادالتحل 
 FDTD1روش  -1 -4-6

که   ديفرانسیلي هستند معادالت 2ماکسول معادالت

-منبع موج را بیان ميو  الکترومغناطیسارتباط بین میدان 

 استوکسبا استفاده از قوانین  اين معادالت .]41[، ]5[ کنند

با اعمال شرايط  سپس انتگرالي، و معادالتبه  ديورژانسو 

دو روش  .]42[ شوندتبديل مي 9مرزي، به معادله موج

وجود دارد که  ماکسول تحلیلي و عددي، براي حل معادالت

 ماکسول معادالتيک روش عددي براي حل   FDTDروش 

 1331ايده اولیه اين روش در سال  است. در فضاي زمان

از اين رو اين روش به روش  ،مطرح شد Kane Yeeتوسط 

Yee  5[نیز معروف است[. FDTD کند که طوري عمل مي

در  ي الکترومغناطیسهامیدان (فلويجريان )گويا فیلمي از 

در   FDTDگذارد. روش به نمايش ميهر قسمت از محیط 

 شودحل مي eeY4به نام سلول  سه بعديفضاي محاسباتي 

 GPR Max-3D ،GPRنرم افزارهايي مانند . ]49[ ،]23[

SIM ،GPR Slice  وReflexW  که جهت مدل سازي انتشار

براي حل  FDTDاز شوند امواج الکترومغناطیس استفاده مي

 .]90[ کنداستفاده مي ماکسول معادالت

 روش ماتریس خطوط انتقال -4-6-2

ارائه  Wolfgang J.R. Hoeferايده اولیه اين روش توسط 

امواج در اين روش خطوطي که مسیر انتشار . ]45[ شد

در نظر معروفند  5انتقالخطوط و به  بودهالکترومغناطیس 

مبني ، 1از اصل هويگنس گرفتن ايده با شود. سپسگرفته مي

 ايچشمه به عنوان خود روندهپیشطه از موج نق هربر اينکه 

مقايسه بین میدان و کند، عمل مي در انتشار موج جديد

ه ماتريس خطوط انتقال ک اي از و شبکه الکترومغناطیس

به محاسبه و تعیین ساختار  ،شوندیده مينام 1خطوط انتقال

همانند اين روش نیز . ]45[ دنپردازمي میدان الکترومغناطیس

FDTD  از  .کند.را در فضاي زمان حل مي ماکسولمعادله

به اطالعاتي از  TLMآنجا که براي فهم و کاربرد روش 

                                                           
 1 Finite-Difference Time-Domain 

 2 Maxwell's Equations 
 3 Wave Equation 

 4 Yee Cell 

 5 Transmission Line 
 6 Huygens’ Theory 

 7 Transmission Line Matrix 

نیاز است لذا اين روش نسبت به  و الکترونیک مهندسي برق

FDTD است. از طرفي روش  در بین جامعه علمي ناشناخته

FDTD  از لحاظ محاسباتي نسبت بهTLM و  برتري دارد

 ترو دقیق ترپذيرنعطافتر، اهمینطور از لحاظ مفهومي ساده

بعنوان ابزار منحصر به  بعضي از مواقعدر  TLM ولي است

 11شکل  . ]50 [،]41 [،]41 [،]5[ قابل استفاده است يفرد

هاي شهري به اي از مدل سازي سه بعدي زير ساختنمونه

 .]25[ دهدرا نشان مي TLMدست آمده به کمک تکنیک 

 تجمع محدود سازی به روشمدل -4-6-3

 FIT8تجمع محدود که به اختصار  روشايده اولیه 

 Thomas Weilandتوسط  1311در سال  شودنامیده مي

همانند دو روش اخیر براي  . از اين روشمطرح شد

 حل معادالت ماکسول در حالت انتگراليگسسته سازي و 

 CST3 رود. از اين روش در توسعه نرم افزارآن به کار مي

 .]49[ استفاده شده است

 Momentsروش  -4-6-4

 تاکنون میالدي 1310از دهه  هايي کهاز ديگر تکنیک

 برگشتي مدل سازي امواج عادالت ماکسول جهتحل م براي

GPR روشي است تحت عنوان  گیرد،مورد استفاده قرار مي

Moments10 ، يا به اختصارMOM.   اين روش نیز جزء متداول

هاي حل عددي مسائل موجود در حوزه ترين تکنیک

اي دسته اپراتوري معادالتشود. ااکترومغناطیس محسوب مي

از معادالت هستند که جواب دقیقي نداشته و بايد براي يافتن 

هاي عددي کمک گرفت. ايده روشجواب تقريبي آنها از 

 اپراتوري با تر معادالتجهت حل ساده MOMاساسي تکنیک 

 .]90 [،]24[، ]11[ به حالت ماتريسي است هاآن کردن تبديل

 روش اجزای محدود  -4-6-5

روشي  FEM11روش اجزاي محدود يا به اختصار 

عددي براي حل معادالت ديفرانسیل جزئي و يا معادالت 

در  FDTDاز اين تکنیک همانند روش  انتگرالي است.

شود. اين تکنیک نیز استفاده مي GPR مسائل شبیه سازي

 .]43 [،]48[ پردازدبه حل معادالت در فضاي زمان مي

                                                           
 8 Finite Integration Technique 

 9 Computer Simulation Technology Microwave Studio 
 11 Method Of Moments (MOM) 
 11 Finite Elements Method 
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 DGTD 1روش  -4-6-6

احجام  بر روش اجزاي محدود، روشي تحت عنوان عالوه

 FVM2محدود نیز وجود دارد که بطور خالصه به روش 

عددي  ها جهت حل هر دوي اين روشاز معروف است. 

شوند. تکنیکي تحت عنوان معادالت ديفرانسیل استفاده مي

DGTD  وجود دارد که با تلفیق دو روش سابق به مدل سازي

 .]48[ پردازددر فضاي زمان مي GPRسه بعدي سناريوي 

 
کمک روش ه ب هاي شهريسه بعدي زير ساخت سازي مدل -11شکل

TLM ]25[ 

بدون نياز به  Real Timeازی سمدل -4-7

 مایگریشن

 9فشرده سازي يا تقلیل داده اين روش، در مرحله اول

ها از يعني بجاي ذخیره سازي تمامي دادهگیرد انجام مي

در  نقاطي کهفقط کمک گرفته و  zero-crossingمفهوم 

. شوندذخیره ميشود دامنه سیگنال صفر و بیشینه مي آن

شود يعني با کنار هم انجام مي 4سپس استخراج عوارض

ها، عوارض بارزي که پیوستگي دارند را گذاشتن اسکن

تشخیص  ،. در ادامهشوندمياستخراج کرده و مابقي حذف 

که در اشیايي با ساختار هندسي  گیردانجام مي 5تارگت

شوند ابتدا بصورت سهمي پديدار مي که منظم مانند لوله

آن را تشخیص داده و با شرط  از راس سهمي و يک نیمه

هاي از تکنیکشود. البته تقارن کل سهمي رسم مي

نیز  Houghو انتقال  1کمترين مربعات برآورد ديگري مانند

روش کاراتري پیشنهاد در اين راستا توان استفاده کرد. مي

ها را با نقاط ه است و آن به اين نحو است که تارگتشد

                                                           
 1 Discontinuous Galerkin Time-Domain 
 2 Finite Volumes Method 

 3 Data Compression/Reduction 

 4 Feature Extraction 
 5 Target Recognition 

 6 Least Squares 

بتوان  انسان درک بصريقدرت ي کد گذاري کرده تا از رنگ

استفاده کرد و اشیا با درجه اطمینان باال را بطور اتوماتیک 

بخش ديگري از نمايش،  مرحله .(11)شکلکرد استخراج 

( RADANرت نرم افزاري )نرم افزار که بصوعملیات است 

که  ، هنگاميلوله نمايش در مثال مربوط بهگیرد. مي انجام

گیرند يک ميهاي موازي کنار هم قرار تعدادي از اسکن

( که 11نمايش سه بعدي از جسم تشکیل مي شود )شکل

ز هاي سبدر آن نقاط قرمز و آبي بیانگر مکان لوله و رنگ

در واقع هستند.  چون سنگ ريزه يبیانگر اشیاي ديگر

بیانگر عوارضي است که استخراج شدند و شکل  18شکل 

 .]28[ نیز نمايش سه بعدي حاصل از اتصال آنها است 13

 
 ]28[نمونه اي از تشخیص عوارض اتوماتیک  -11شکل

 

 ]28[ رنگ نقاط قرمز اي از نمايش لوله بصورت مجموعه -18لشک

 
 ]28[نمايش سه بعدي لوله حاصل از اتصال نقاط  -13شکل
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 جمع بندی و نتيجه گيری  -5

با در نظر داشتن مطالب بحث شده در اين مقاله، در 

سازي اجسام به اين بخش مروري گذرا بر مبحث مدل

داشته و مطالب مذکور را جمع بندي خواهیم  GPRکمک 

بصري سازي مدل سازي اجسام،  هاياز میان روشکرد. 

دو بعدي وابسته به توجیه جسم مدفون بوده است که براي 

سه بعدي رفع اين مشکل و همینطور مناسب بودن نمايش 

، از تکنیک مدل سازي سه GPRهاي سه بعدي براي داده

از  بسته به شرايط تکنیک شود. در اينبعدي استفاده مي

، هاانه بر روي مقادير وکسلتعريف حدآستعنصر شفافیت، 

هاي داده. گاهي شودمياستفاده سطوح اشیا و برازش مدل 

GPR  و زماني هم با تکنیک حجم مبنا و بطور مستقیم

-پردازش ميبطور غیر مستقیم و با تکنیک سطح مبنا 

 قیق موج در روش حجم مبناسرعت دمعلوم بودن  .شوند

. روش مبنا اينطور نیست سطحالزامي است ولي در روش 

امواج برگشتي  مسیر رديابي نیز از طريق رديابي پرتو

کند. دسته ديگري از اطالعاتي پیرامون جسم تولید مي

در معادالت  عددي ها وجود دارند که بر اساس حلتکنیک

تمايز آنها در فضاي  کنند ومي عملحوزه الکترومغناطیس 

اين از  تعداديحل معادالت و برخي نکات جزئي است. 

ند ولي اهربرد بیشتري پیدا کردکا FDTDها مانند روش

از جمله پیچیدگي و  اليليبه د TLMمانند ديگر برخي 

کمتر مورد توجه اختصاص داشتن به حوزه علمي خاصي 

هاي ها در نرم افزارروش . از ايده برخي از اندقرار گرفته

با وجود نقش  استفاده شده است.  تجاري مدل سازي

هاي  داده سازيدر اکثر کارهاي مدل مايگريشن  کلیدي

GPR، مدل سازي روش Real Time  بدون پیشنهاد شده

اصول بطور کل  است. در خور توجهبه مايگريشن  نیاز

پردازشي و مدل سازي اجسام با استفاده از  هايروش

GPRهاي مربوط به شي نظیر ، مبتني بر استفاده از پارامتر

و توجیه جسم، شدت و  سه بعدي ابعاد هندسي، موقعیت

مسیر سیگنال برگشتي از جسم، ساده سازي، برازش مدل 

با توجه به است. الکترومغناطیس و حل عددي معادالت 

مباحثي که بیان شده است پي به گستردگي روش هاي 

ها بريم. اين روشمي GPR هايداده سازي مدلپردازش و 

شوند که سعي شده اند بطور مختصر و ساده توضیح داده 

ها را براي مزايا و معايبي داشته که آن شرايط، هر کدام
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