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شبیهسازی پاسخ  GPRمدلهای مصنوعی دو و سهبعدی با هدف کاربردهای ژئوتکنیکی ،مطالعه
موردی :شناسايی زيرسطحی مسیر حفر تونل انتقال تاسیسات برقی اصفهان
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رضا احمدي ،*1نادر فتحيانپور

 -1استادیار ،دانشگاه صنعتي اراك -2 ،دانشیار ،دانشگاه صنعتي اصفهان
(دریافت ،31/11/11 :پذیرش)32/60/60 :

چکیده :در پژوهش حاضر از شبیهسازی پاسخ رادار نفوذی به زمین ) (GPRمدلهای مصنوعی ،برای مقاصد مهندسی ژئوتکنیک استففاده شتده
است .برای این منظور ابفدا پاسخ  GPRدوبعدی مدلهای مصنوعی به شکل اسفوانه افقی ،منشور دوبعدی مربعی و چندضتععی دخوتواه مفنتابر بتا
اهداف ژئوتکنیکی مفداول (ساخفارهایی همانند تونلها ،قناتها ،انواع خوخهها و کانالها) ،با اسففاده از برنامه متدلستازی پیشترو بته روش اختف ف
مفناهی دوبعدی بهبودیاففه ،شبیهسازی گردید .سپس پاسخ  GPRسهبعدی مدلهای مصنوعی به شکل اسفوانه قائم و کره (معترف شتکل عمتومی
فضاهای خاخی) ،با اسففاده از نرمافزار  GPRMAX3Dمدلسازی شد تا در تفسیر نگاشتهای راداری واقعی  GPRمورد اسففاده قرار گیرند .بهمنظور
آشکارسازی ناهمگنیهای زیرسطحی شامل انواع تاسیسات مدفون ،فضاهای خاخی ،نشستها ،گسیوفگیها و چاههای مدفون در راسفای مسیر حفر
تونل انفقال تاسیسات برقی ک ن شهر اصفهان ،به عنوان مطاخعه موردی پژوهش حاضر ،تعداد  11پروفیل  GPRدر امفداد یکدیگر بهصورت یک خط
برداشت طوالنی بهطول کعی بیش از  1566مفر برداشت شد .برداشت دادهها توسط یک سامانه  GPRپوششدار با بسامد مرکزی  526MHzانجتام
گرفت .بررسی نفایج حاصل از تفسیر نگاشت های راداری ،پس از اعمال فیعفرهتای موفعت  ،حتاکی از قابعیتت بستیار بتاالی روش  GPRدر تعیتین
موقعیت و شناسایی انواع ناهمگنیهای زیرسطحی است .بهمنظور صحتسنجی نفایج بهدست آمتده ،بتر روی یکتی از نتاهمگنیهتای تصتویر GPR
تفسیر شده به عنوان یک چاه مدفون ،چال قائمی حفر شد و اعفبار نفایج به اثبات رسید.

كلیدواژهها:

رادار نفوذي به زمین )(GPR؛ هذلولی پاسخ؛ مدل سازي عددي؛ اهداف ژئوتکنیکی؛ تونل انتقال تاسیسات برقی اصفهان؛ ناهمگنی

زیرسطحی.

 -1مقدمه
رادار نفوذی به زمین (GPR) 1که قابعیت ارائه تصاویر
زیرسطحی با تفکیکپذیری زیاد از محیطهای عایق کمات ف را
دارد ،یک روش جدید ،مفید و بسیار قدرتمند برای شناسایی
غیرمورب تونلها ،جادهها و بزرگراهها ،خطوط راهآهن ،ک پوشها،
زیرسازیها ،ساخفمانها ،پلها و ساخفههای دست بشر همانند
بفن ،آسفاخت و غیره است .روش  GPRدارای طی وسیعی از
کاربردهاست بهگونهایکه در بسیاری از زمینههای مهندسی از
جمعه ژئوتکنیک و شناسایی ساخفار ،معدنکاری ،تصویرکردن
آبهای زیرزمینی ،باسفانشناسی ،امور جنایی ،قضایی ،قانونی و
نظامی ،برف و یخ و یوبندانشناسی ،تاسیسات و مسائل

*نویسنده پاسوگوR_ahmadi@arakut.ac.ir :
1. Ground-Penetrating Radar

زیستمحیطی دارای کاربرد میباشد .هدف از کاربرد  GPRدر
زمینه مهندسی ژئوتکنیک ،بهطور ویژه آشکارسازی انواع
ساخفارهای تونعی (همانند انواع تاسیسات و خطوط انفقال
زیرزمینی شامل انواع تونلها ،کانالها ،قناتها و مجراهای عبور
آب و فاض ب که در اغعب موارد نیز در نواحی شهری قرار دارند)،
آشکارسازی فضاهای خاخی 5و شکسفگیهای درون تودههای
سنگی ،شناسایی بفن و آسفاخت ،بررسی نشستهای زمین و
شناسایی نواحی همگن و غیرهمگن میباشد (شکل ( -1اخ )) .در
میان تمام روشهای ژئوفیزیکی با تفکیکپذیری زیاد GPR ،اثبات
کرده که برای آشکارسازی حفرات ،فضاها و مجراهای خاخی 9در
طی وسیعی از محیطهای خاک و سنگ ،مناسبترین روش است.
هدف بیشفر برداشتهای  GPRبهویژه حفر تونل ،آشکار کردن این
2. Cavity
3. Sinkhole
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نواحی خطرناک ،قبل از شروع عمعیات ساختوساز و یا در حین
اجرای آن میباشد.
 GPRبهعنوان یک روش غیرمورب (NDE) 1مدت زمانی است
که مدنظر قرارگرففه است [ ]16 ،3 ،8 ،7 ،0 ،2 ،1 ،9 ،5 ،1و در
طی سالها برای مطاخعه جادهها و بزرگراهها [،]11 ،19 ،15 ،11
راهآهن ،خطوط خوخه و خطوط تونل [ ]56 ،13 ،18 ،17 ،10 ،12و
ساخفارهای گوناگون دیگر همانند ساخفمانها و پلها []55 ،51
مورد اسففاده قرار گرففه است.
هدف از این پژوهش ،شبیهسازی پاسخ  GPRمدلهای
مصنوعی دوبعدی و سهبعدی مفنابر با اهداف مفداول در
کاربردهای ژئوتکنیکی است .همچنین براساس نفایج شبیهسازیها
و بهعنوان یک مطاخعه میدانی ،وضعیت ناهمگنیهای زیرسطحی
مسیر حفر تونل انفقال تاسیسات برقی در خیابان توحید اصفهان با
اسففاده از روش  GPRمورد بررسی قرار گرففه است .برای این
منظور برداشتهای مفعدد و هدفمند پروفیلهای  GPRدر راسفای
محور تونل و بعضاً عمود بر راسفای آن انجام شد و نگاشتهای
راداری با اسففاده از نفایج بهدستآمده از مدلسازی پیشرو
دوبعدی و سهبعدی مدلهای مصنوعی تفسیر گردید.
 -2مبانی فیزیکی و نظري روش GPR

انتتواع ستتامانههتتای  GPRستتیگنالهتتای اخکفروماناطیستتی در
محدوده بسامدی 1MHzتا بتیش از  1GHzرا از طریتق فرستفنده،
ارستتال کتترده و نحتتوه رففتتار میتتدان اخکفروماناطیستتی بازتتتابی از
ناهمگنیهای زیرسطحی را از طریق گیرنده ،آشکار میکنند (شکل
 .)1ازآنجاییکه سیگنالهای  GPRاز نوع امتوا اخکفروماناطیستی
هسفند ،بنابراین اخکفرومانتاطیس پایته و استاس  GPRمتیباشتد.
معادالت ماکسول نیتز پایته و استاس اخکفرومانتاطیس را تشتکیل
میدهند ،بهگونهایکه تمام پدیدههای اخکفروماناطیس در مقیتاس
ماکروسکوپی توسط ایتن معتادالت قابتل توصتی بتوده و تمتامی
مسائل مربوط نیز با اعمال شرایط اوخیه و شترایط مترزی مناستب،
قابتتل حتتل متتیباشتتند .ختتواص فیزیکتتی متتاده کتته رففتتار انتترژی
اخکفروماناطیسی را در محیط ،کنفرل میکننتد ،شتامل گتذردهی
دیاخکفریک ) ،)هدایت اخکفریکتی ) (σو نفوذپتذیری ماناطیستی
) (میباشند .در بسیاری از کاربردهای ژئوتکنیکی  GPRتاییترات
نفوذپذیری ماناطیسی سنگها معموالً ضعی بتوده و بنتابراین در
بیشفر مواقع  و  مهمترین پارامفرها میباشند.
انرژی رادار ضمن سیر در درون زمتین ،بتهصتورت یتک طتر
موروطی ،گسفرش مییابد (شکل ( -1ب)) .اندازه تقریبتی ردپتای
تابش 5در عمقی از زمین ،میتواند از روی بسامد آنفن و گتذردهی
دیاخکفریک زمینی که انرژی از درون آن عبور متیکنتد ،تومتین
1. Non-Destructive Evaluating
2. Footprint

زده شود .در تمام برداشتهای  ،GPRیکتی از موخفتههتای میتدان
اخکفروماناطیسی ،معمتوالً موخفته میتدان اخکفریکتی انتدازهگیتری
میشود و شدت موخفه میدان اخکفریکی اندازهگیری شتده بته یتک
سیگنال وخفاژ تبدیل شده و در مقابل زمتان ثبتت متیشتود [.]59
مفداولترین شیوه نمایش دادههای  GPRنمتایش دامنته ستیگنال
اموا  EMبازتابی ،در مقابتل زمتان تتاخیر استت کته رد 9نامیتده
میشود .دسفاورد یک برداشتت مقطعتی دادههتای  ،GPRمطتابق
شکل ( )5مجموعهای از ردها در کنتار یکتدیگر بتوده کته نگاشتت
راداری 1نام دارد.
در روش  GPRنفتتایج برداشتتت بتتهآستتانی بتتهصتتورت تصتتاویر
دوبعدی و سهبعدی ارائه میشوند و رخداد حاصتل در تصتویر نیتز
برای اغعب اهداف مدفون ،بهصورت هذخوخی است .برای آشکارسازی
فرض میشود که دامنته ستیگنالهتای بازتتابی از نتاهمگنیهتای
زیرسطحی ،بزرگتتر از ستیگنالهتای زمینته متیباشتند .قطتبش
سیگنال  GPRنیز که معموالً براساس ع مت وخفاژ نیمته اول دوره
تعری میشود ،با طبیعت تاییر در ویژگیهای اخکفریکی (بتهویتژه
 ،)کنفرل شده و در تفسیر دادهها بسیار مفید است [ .]51مث ً در
 ،GPRفعز که یک ماده با مقاومت باهری 2اخکفروماناطیسی خیعی
پایین (تقریباً صفر) است ،همیشه بته یتک موجتک بازتتاب منفتی
منجر میشود؛ حالآنکه یک حفره در خاک یا سنگ ،یک متاده بتا
مقاومت باال را نمایش داده و به یک موجک بازتتاب مثبتت ،منجتر
خواهد شد.
نبضهای GPR 0مطابق رابطه ( )1با نسبت پهنای بانتد بتر بستامد
مرکزی ،مشوص میشوند:
()1
کتته  Bپهنتتای بانتتد و  fcبستتامد مرکتتزی آنتتفن متتیباشتتد .میتتان
تفکیک پذیری ،عمق تجستس و بستامد مرکتزی نتبضهتای GPR
ارتبتتاط وجتتود دارد ،بتتهگونتتهایکتته بتتا افتتزایش بستتامد مرکتتزی،
تفکیکپذیری افزایش و عمق تجستس کتاهش متییابتد .کتاهش
بسامد مرکزی سامانه رادار ،تاثیر مهمی روی افزایش عمق نفوذ آن
دارد .دخیل این امر آن است که هرچه بسامد مرکزی کتاهش یابتد،
تضعی سیگنال در محیط کم میشود .از طرف دیگتر بتا افتزایش
بسامد مرکزی یا پهنای باند وسیعتر ،تفکیکپتذیری رادار افتزایش
مییابد .بنابراین هدف سامانههای  GPRدستیابی به نسبت پهنای
بانتتد بتته بستتامد مرکتتزی ) (Rدر حتتدود  1یتتا بیشتتفرین میتتزان
تفکیکپذیری میباشد.
انفواب بسامد عمعکرد بهینه برای یک برداشت راداری ،بستیار
مهم استت .بتدیهی استت انفوتاب بستامد مرکتزی ستامانه GPR
3. Trace
4. Radargram
5. Impedance
6. Pulse

شبیهسازي پاسخ  GPRمدلهاي مصنوعی دو و سه بعدي با هدف كاربردهاي ژئوتکنیکی؛ رضا احمدی و نادر ففحیانپور

مفناسب با نوع هدف صورت میگیرد و همواره بایسفی یک تتوازن
بین عمق نفوذ و تفکیکپذیری سامانه ،برقرار شود .بهعنوان مثتال
اگر هدف ،شناسایی یک شیء بزرگ مدفون در زیتر زمتین باشتد،
انفواب بسامد مرکزی در حدود  566MHzتتا  266MHzمناستب
است و اگر هدف ،شناسایی حفرات کوچک درون یک بعوک بفنتی
کوچک باشد ،آنگاه بستامد مرکتزی زیتاد در حتدود  366MHzتتا
بیش از  1GHzمورد نیاز است.
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به شناسایی رففار مدلهای موفع در پاستخهتا شتده و عمعیتات
مدلسازی وارون دادههتای  GPRدر کاربردهتای عمعتی را فتراهم
نماید .بنابراین هدف از متدلستازی دادههتای  GPRآن استت کته
مععوم شود تحت شرایط موفع محیطی ،چه اط عات معقتوخی از

دادههای واقعی میدانی بهدست میآید.
برای دستیابی به ایتن هتدف متیتتوان از روشهتای عتددی
موفعفی اسففاده نمود که در همه آنها انفشار و بازتاب امتوا

GPR

 -3مدلسازي عددي پیشرو دادههاي  GPRبه روش

در درون زمین ،براساس رففار اموا  EMو برهمکنش آنها با متواد

اختالف متناهی

زیرسطحی ،شبیهسازی میشود .روش اخف ف مفناهی بهخاطر دارا

رففار حاکم بر میدانهای  GPRرا متیتتوان توستط معتادالت
ماکسول و شرایط مرزی مناسب ،شبیهسازی نمتود .پاستخ ستامانه
 GPRبرای مدلهای مصنوعی فرضی موفع مفنتابر بتا اهتداف و
ستتاخفارهای ژئتتوتکنیکی واقعتتی ،بایتتد توستتط یکتتی از روشهتتای
مدلسازی عددی توخید شود تا این هسفه مدلسازی پیشرو منجتر

بتتودن مزیتتتهتتایی هماننتتد درک نستتبفاً ستتاده مفتتاهیم آن،
انعطافپذیری ،قابعیت شبیهسازی و مدلسازی محیطهای پیچیده
و قابل قبول بودن پاستخهتای آن در متوارد بتهکاررففته ،در میتان
روشهای عددی موفع  ،مورد توجه بیشفری قرار گرففه و کتاربرد
بیشفری دارد [.]52

شکل ( :)1اخ  -شکل طر وار برداشت مقطعی  GPRبرای آشکارسازی اهداف ژئوتکنیکی و انواع تاسیسات مدفون در زیر زمین (ویرایش شده

از [ ،)]50ب -نمایش سیگنال ارساخی و بازتابیده و ردپای رادار [.]57
برای مدلسازی پیشرو دوبعدی دادههتای  GPRدر پتژوهش
حاضر ،بازتاب امتوا  GPRارستاخی از ستطز زمتین (فرستفنده و
گیرنده هر دو بر روی سطز زمین قرار دارند) ،که آنفنها عمود بر
صفحه برداشت  x-zتوجیه میشوند ،بهروش اختف ف مفنتاهی در
حوزه زمان با فرمولبندی روش میدان ماناطیسی عرضتی( 1متد
 )TMدر یک شبکه غیرهممبدأ 5شبیهسازی شتده استت .در ایتن
روش موخفههای میدان در مکان و زمان از یکتدیگر فاصتعه دارنتد
بهگونهایکه تومینهای اخف ف محدود مشتفقات جزئتی در هتر
معادخه ،در مرکز مکان -زمان قرار میگیرد [.]58
برای این منظور روش اخف ف مفنتاهی دوبعتدی ارائته شتده
1 .Transverse Magnetic Field
2. taggered grid

توسط ایروینگ 9و نایت ]53[ 1مورد اسففاده قرار گرففته و بترای
مدل سازی پیشرو اشیاء مصنوعی فرضی مفنابر با اهداف مفتداول
در بررسیهای ژئوتکنیکی ،در محیط نرمافتزار  MATLABبهبتود
یاففه است [ .]96تئوری پایه کتدهای متدلستازی پیشترو ،GPR
معادالت کرل ماکسول (قانون اخقای فاراده و تعمیم قانون متداری
آمپر) در حوزه بسامد و مطابق روابط ( )5و ( )9میباشند.
𝛻

()5
()9
کته در آن،

√

𝛻
  ،بستامد زاویتهای E ،و  Hنیتز بتهترتیتب
3. Irving
4. Knight
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بردارهای شتدت میتدان اخکفریکتی و شتدت میتدان ماناطیستی
میباشند.
ازآنجاییکه مطابق شکل ( ،)5سیگنال ردهای پاسخ  GPRدر
محدوده ناهمگنیهای زیرسطحی ،یک جابجایی زمانی دارند ،این
ویژگی اجازه بهکارگیری تبتدیل فوریته ردهتا و اعمتال جابجتایی
زمانی در حوزه بسامدی را فراهم میآورد .با این نگرش از تبتدیل
فوریه سریع هر دو رد مفواخی کته دارای جابجتایی زمتانی معتین
میباشند و اعمال قضیه جابجایی زمانی در حیطه فوریته ،مطتابق
رابطه ( )1اسففاده شده است [.]91
) (

()1

√

⇔)

(

  ،بستامد زاویتهای و

که در این رابطه  tو  t0زمتان،
ع مت تبدیل فوریه است.
در این روش ابفدا بیشترین مقتدار دامنته هتر رد بتهعنتوان
شروع سیگنال بازتابی اول ،برای تمام ردها شناسایی شده ،سپس
اخف ف زمانی بتین ستیگنال بازتتابی اول در هتر دو رد مفتواخی،
تعیین گردیده و بهصورت جابجایی زمانی در فواصل مکتانی بتین
هر دو رد مفواخی ،ذخیره میشود .بعد با اسففاده از تبتدیل فوریته
هر دو رد مجاور و داشفن این میزان جابجایی زمانی ،با اسففاده از
درونیابی در فاصعه بین هر دو رد مفواخی و ایجاد دامنههای پاسخ
های بازتابی مقادیر ردهای تومینی ،به تعداد دخوواه ،رد مصنوعی
محاسبه میشود .ازآنجاییکه پاستخ  GPRاغعتب اهتداف متدفون
مطابق شکل ( )5بهصورت هذخوخی است ،بنابراین برای درونیتابی
بین دو رد مجاور ،بهمنظور حفظ شتکل منحنتیوار ،از درونیتابی
یکبعدی مکعبی 1اسففاده شده است .بهمنظتور افتزایش سترعت
اجرای برنامه و تمرکز بیشفر بر روی پاسخ هدف ،رخداد مربوط به
مو مسفقیم (هوا و زمین) که همواره بهصورت رخداد خطی افقی
میباشد ،از پاسخ حذف شده است.

(اخ )
(ب)
شکل ( :)2اخ  -میعگرد مدفون در زیر زمین ،ب -پاسخ GPRهذخوخوی

آن با نمایش ردها (ویرایش شده از [.)]95
ازآنجاییکه در فرم بهبود یاففته برنامته متدلستازی پیشترو،
1 .Cubic

بوش عمدهای از محاسبات ،از درون مرحعه متدلستازی پیشترو
خار و برای دستیابی به تفکیکپذیری زیتاد ،در حتوزه فوریته،
عمعیات دیگری بر روی آن انجام میشود ،این محاسبات در مدت
زمان بستیار کوتتاهی انجتام گرففته و نفیجته آن بهبتود کیفتی و
دیداری پیوسفگی ردها در پاسخ نهایی مقطع  GPRو توخید پاسخ
با تفکیکپذیری زیاد میباشد .شکل ( )9نمودار جریتان اخگتوریفم
مدلسازی پیشرو اخف ف مفناهی دادههای  GPRبا تفکیکپذیری
زیاد را نشان میدهد .افزودنی است که در کدهای تهیه شده برای
این منظور ،بهطور پیشفرض بین هر دو رد مفواخی ،تعتداد  16رد
مصنوعی ایجاد میشود.
 -1-3شبیهسازي پاسخ  GPRمدلهاي مصنوعی
در پژوهش حاضر بترای شتبیهستازی دوبعتدی پاستخ
اشیای مصنوعی فرضی مفنابر با اهتداف مفتداول در کاربردهتای
ژئوتکنیکی ،همانند اسفوانه افقی منفرد (معرف ساخفارهای تونعی،
انواع خوخهها ،قناتها و مجراهای اسفوانهای شکل) ،منشور دوبعدی
به شکل مسفطیل (معرف کانالها و فضاهای خاخی) و چندضتععی
دخوواه (معرف فضاهای خاخی بهطور عام) از اخگوریفم متدلستازی
پیشرو دادههای  GPRبهروش اخف ف مفناهی دوبعدی بهبودیاففه
اسففاده شد .بترای شتبیهستازی ستهبعتدی پاستخ  GPRاهتداف
مصنوعی فرضی مفداول در کاربردهای ژئوتکنیکی ،همانند کتره و
اسفوانه قتائم (معترف فضتاهای ختاخی) نیتز از اختف ف مفنتاهی
سهبعدی نرمافزار  GPRMAX3Dاسففاده شد.
GPR

یکی از اهداف اصعی بررستیهتای غیرموترب ژئتوتکنیکی بتا
استتففاده از روش  ،GPRشناستتایی فضتتاهای ختتاخی موجتتود در
محیطهای موفع مورد بررسی است .بتههمتین جهتت بایستفی
نحوه پاسخ این اشیاء بهروش شتبیهستازی متدلهتای مصتنوعی،
شناسایی شده و نفایج آن در مسائل عمعی بکار رود .ازآنجتاییکته
فضاهای خاخی ممکن استت بته شتکلهتای موفعفتی در محتیط،
حضور داشفه باشند ،بنابراین در مدلسازی پیشترو ،شتبیهستازی
پاسخ  GPRبرای مدلهای شامل فضای خاخی با مقطتع دوبعتدی
بهشکل دایره ،منشور در مقطع دوبعدی بهشکل مربع و چندضععی
دخوواه صورت گرففه است.
در عمق یک مفری (فاصعه از سطز زمین تتا قستمت فوقتانی
منشور) در محیط میزبان از جنس خاک رس مرطوب است ،پاسخ
سق مدل ) (Tبهصورت یک شبههذخوخی با قعته مستطز و پاستخ
ک مدل ) ،(Bبهصورت یک نیمه هذخوخی بتا قعته مستطز استت؛
بنابراین در تفسیر نگاشتهای راداری واقعی  ،GPRاین نوع پاسخ
نشانه حضور یک هدف منشوری شکل مدفون در زیر سطز زمین
میباشد .در مدل  9یتک چندضتععی دوبعتدی توختاخی واقتع در
محیط میزبان از جنس خاک رس سیعفی ،نشان داده شده است.
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شروع

تعری پارامفرهای فیزیکی و هندسی مدل و سامانه
اندازهگیری منطبق بر دادههای GPR

تعری پارامفرهای شبکه اخف ف مفناهی و
پنجره زمانی (عمق تجسس)

اِعمال محدودیت قضیه نمونهبرداری (حداقل نمونهبرداری پنج رد در کوچکترین بُعد توده موجود در مدل) و
فاصعه بین ردها

مدلسازی پیشرو به روش اخف ف مفناهی و تهیه ماتریس نهایی ) (X,Tبا تفکیکپذیری کم

تعری پارامفرهای نمونهبرداری مجدد برای تهیه مقطع با تفکیکپذیری زیاد

تکرار روی ردهای مفواخی

حعقه تکرار

تبدیل فوریه هر دو رد مفواخی و تعیین جابجایی زمانی قعه بازتابی اول

درونیابی ردهای جدید بین هر دو رد مفواخی در حوزه فوریه

تبدیل وارون فوریه ردهای جدید

آیا به آخرین رد
رسیده؟

تکرار تا آخرین رد

انفهای حعقه تکرار

بازسازی و ترسیم مقطع با تفکیکپذیری زیاد با اسففاده از کعیه ردها

خاتمه
شکل ( :)3نمودار جریان اخگوریفم مدلسازی پیشرو اخف ف مفناهی دادههای  GPRبا تفکیکپذیری زیاد.
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عمق دفن این مدل (فاصعه ستطز زمتین تتا بتاالترین نقطته
مدل) برابر با  1/2مفر است .بررسی پاسخ  GPRمربوط در قسمت
باالی شکل ( )1نشان میدهد که نقطه قعه پاسخ ) ،(Tمربتوط بته
باالترین نقطه هدف مدفون بوده و مشتوص کننتده موقعیتت آن
می باشد .همواره اض ع باالیی مدل چندضععی دوبعدی خود را در
پاسخ  GPRبهصورت نواحی با دامنه بازتابهای بزرگتر نشان

میدهند؛ ضمن آنکه شدت بازتاب پاسخ قعه (باالترین بوش
مدل که بهصورت یک نقطه است) نسبت به پاستخ اضت ع متدل،
قویتر است .در تجزیه و تحعیتل و تفستیر تصتاویر  ،GPRوجتود
ع ئم مذکور ازجمعه پاسخ بهصورت هتذخوخی نامفقتارن ،نشتانهای
برای شناسایی تودههای چندضععی دوبعدی و تعیین موقعیت قعه
چندضععی میباشند.

شکل ( :)4مدل هندسی -فیزیکی و پاسخ  GPRمدلهای مصنوعی .مدلهای  1تا  9بهترتیب شامل اسفوانه افقی واقع در خاک رس سیعفی ،منشور مربعی
واقع در خاک رس مرطوب و چندضععی دخوواه واقع در خاک رس سیعفی میباشند.

در عمل اغعب برداشتهای  GPRبهویتژه بترای بررستیهتای
ژئوتکنیکی بهصورت دوبعدی انجام میگیترد و در نفیجته تفستیر
نگاشتهای راداری دوبعدی ،رضایتبوش و کافی بهنظر میرسند.
بتههرجهتتت بتهمنظتتور بررستی جزئیتتات بیشتفر ،انجتتام تعبیتتر و
تفسیرهای واقعگرایانهتر و مقایسه نفایج حاصل از شبیهستازی بتا
نفایج برداشتهای واقعی ،انجام شبیهسازیهای سهبعدی سودمند
است.
حفرات اسفوانهای و کروی فرمهای اسفاندارد و مفداول بیشفر
حفرات ،منافذ 1و فضاهای خاخی هسفند ،یعنی اغعب ستاخفارهای
حفرهای میتوانند توسط اسفوانه قائم و کره ،متدلستازی شتوند.
بهعبارت دیگر اینها ،مدلهتای هندستی ستاده و مفقتارن بترای
مدلسازی حفره میباشند .بنابراین پاسخ  GPRاشیاء بهشکل کره
و اسفوانه قتائم مفنتابر بتا ستاخفارهای حفترهای ،بتا استففاده از
نرمافزار  GPRMAX3Dشبیهسازی شد که در شکل  2یک مقطع
قائم در راسفای پیمایش مقطع  GPRاز پاسخ سهبعتدی مشتاهده
میشود.

بیشفر حفرات در طبیعت ،کارسفی هسفند و محتیط میزبتان
آنها اغعب آهکی میباشد ،اما در مدلسازیهای صورت گرففته در
پژوهش حاضر ،بهمنظتور تناستب بیشتفر نفتایج شتبیهستازی بتا
نگاشتهای راداری مطاخعه متوردی ،محتیط میزبتان ،ختاک رس
سیعفی در نظر گرففه شده است .اندازه مدل سهبعدی  0×9×9مفر
و مقدار بسامد مرکزی سیگنال ارساخی نیز  526مگاهرتز انفوتاب
شد .در بررسی فضاهای خاخی اسففاده از بستامدهای مفوستط در
حدود  ،526MHzمناسب است .با توجته بته شتکل ( )2مشتاهده
میشود که در پاسخ  GPRمدل کروی توخاخی ،بین پاستخ ستق
) (Tو ک مدل ) ،(Bیکسری رخدادهایی وجتود دارنتد ( )Rکته
ناشی از بازتابهای چندگانه بوده و به نام پدیده پتژواک 5نامیتده
میشوند .در پاسخ  GPRمدل اسفوانه قائم توخاخی نیز ،عت وه بتر
حضور پژواکهای معمول ( ،)Rبین پاسخ سق ) (Tو کت متدل
) ،(Bیکسری رخدادهایی وجود دارند که به فرم پاپیون 9بتوده و
در حقیقت نوعی پژواک میباشند .این نوع پاستخ ،ختاص اهتداف
اسفوانهای شکل قائم توخاخی میباشد.

1. Voids

2. Reverberation
3 .Bow Tie
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شکل  :5پاسخ  GPRاخ  -کره توخاخی به قطر  1مفر و ب -اسفوانه قائم توخاخی به قطر  1مفر و ارتفاع  1مفر .هر دو شیء در عمق  1مفری (فاصعه از سطز
زمین تا قسمت فوقانی شیء) در محیط میزبان از جنس خاک رس سیعفی قرار دارند.

 -4مطالعه میدانی
 -1-4موقعیت جغرافیایی منطقه و مقاطع برداشت GPR

در شکل ( )0موقعیت جارافیتایی خیابتان توحیتد اصتفهان و
موقعیت مقاطتع بترداشتت  GPRدر امتفتداد یکتدیگتر بهصتورت

یک ختط برداشت طوالنی از جنوب به شمال ،در راسفای مستیر
حفر تونل انفقال تاسیسات برقی ک ن شهر اصفهان (از چهتار راه
پعتتتیس بتتته ستتتمت زاینتتتدهرود) ،نشتتتان داده شتتتده استتتت.

شکل ( :)6موقعیت جارافیایی محدوده مورد مطاخعه (خیابان توحید از چهار راه پعیس تا زایندهرود) با نمایش موقعیت خط برداشت  GPRبر روی آن.
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 -2-4بررسیهاي ژئوفیزیکی بهروش GPR

هدف اصعی از انجتام عمعیتات برداشتت ژئتوفیزیکی بتهروش
 GPRدر این محدوده ،بررسی کعیه ناهمگنیهای زیرسطحی اعتم
از آشکارسازی انواع تاسیسات مدفون ،فضاهای خاخی ،نشستتهتا،
بههمریوفگیها ،گسیوفگیهتا و آشکارستازی چتاههتای متدفون
به منظور بازرسی مسیر حفر تونل انفقال تاسیستات برقتی در زیتر
خیابان توحید از چهار راه پعیس بهسمت زایندهرود میباشد.
 -1-2-4جمعآوري دادهها
برداشتتت  GPRاز طریتتق  11پروفیتتل در امفتتداد یکتتدیگر
بهصورت یک خط برداشت طوالنی از جنوب بته شتمال ،بتهطتول
کعتی بتتیش از  1566مفتتر در راستفای محتتور تونتتل و  9پروفیتتل
کوچک در راسفای عمود بر محور تونل صورت گرفت .در مراحتل
برداشت میزان سرعت سیر اموا  EMدر محیط ،براساس جتنس
مواد تشکیل دهنده بهطور مفوسط  6/15m/nsدر نظرگرففه شد.
1
عمعیات برداشت  GPRتوسط یک ستامانه  GPRپوشتشدار
مجهز به آنفنهای با بسامد مرکزی  526مگاهرتز انجتام شتد .در
حاخت ایدهآل (محیط زمینشناسی معمتوخی بتدون حضتور متواد
هادی اخکفریکی) سامانه  GPRمجهز به آنتفن بتا بستامد مرکتزی
 526مگاهرتز ،دارای تفکیکپتذیری در حتدود  16ستانفیمفتر و
بیشترین میزان عمق نفوذ ،در حدود  16مفر میباشد [ ]99و در
مورد محیطهای زمینشناسی مفداول ،دارای میزان تفکیکپذیری
در حدود  96سانفیمفر و بیشینه عمق تجسس در حتدود  2مفتر
است [.]51
 -2-2-4پردازش دادهها
دادههای خام  GPRشامل تمام اط عتات اوخیته متیباشتند و
هدف ،اسفورا اط عات مطعوب نهففه در آنهاست .درعمتل ایتن
کار به معنی افزایش نسبت ستیگنال بته نوفته پاستخهتای دارای
پیوسفگی 5و ارائه دادههتا بتهصتورتی استت کته بفواننتد شترایط
زیرسطحی را بهطور دقیق نمایان کنند [ .]91برای بهبود کیفیتت
دادههای خام و درنفیجته ستادهتتر کتردن تفستیر،باید گتامهتای
پردازشی مناسب برداشتفه شتوند .بتهمنظتور پتردازش ،تجزیته و
تحعیل و تفسیر دادههای  GPRمنطقه ،از نترمافزارهتای Ground
 Visionو  ReflexWاستتففاده شتتد .نتترمافتتزار اول بتترای نمتتایش
نگاشتهای راداری و نرمافزار دوم برای انجام تصحیحات و اعمتال
پتتردازشهتتای متتورد نیتتاز ب تهکتتار متتیرود .مهتتمتتترین عمعیتتات
پیشپردازش و پردازشی اعمال شده بر روی دادههتا جهتت ارائته
1
مقاطع نهایی ،شتامل تصتحیز زمتان صتفر ،9فیعفرستازی دیواو
1. Shielded
2. Coherent
3. Time zero correction
4. Dewow

(حذف روند بسامد خیعی پایین از دادهها) ،حذف شتیفت جریتان
مسفقیم ،فیتعفرهای میانگتذر 2بهویژه باترورث ،0حذف مفوسط،7
حذف زمینه 8و انواع تقویت 3دامنه اموا بازگشفی میباشد.
رانتته 16دستتفگاهی ،ناپایتتداری اخکفرونیکتتی ،کابتتلهتتا ،عتتدم
11
جفتشدگی آنتفنهتا بته زمتین و تاییترات در شتکاف هتوایی
متتیتواننتد موجتتب پتترشهتتایی در زمتتان اوختتین رستتید موجتتک
هوا -زمین شوند که معموالً بهعنوان نقطه زمتان– صتفر شتناخفه
میشود [ .]97 ،90 ،92این فرآیند روی موقعیتت مترز زمتین در
مقطع ،تواخی زمانی رخدادهای آخر و میزان توازن در عرض ردهتا
و مقاطع مجاور،تاثیر میگذارد .این نفیجه معمتوالً بتا استففاده از
بعضی معیارهای مشوص همانند نقطه اوخین شکست مو هوا یتا
اوخین پیک منفی رد بهدست میآید .بنابراین قبل از اعمال مراحل
پردازشی ،باید ردها با یک موقعیت زمان– صفر مشتفرک تعتدیل
شوند.
واو 15به وسیعه اشباع سیگنال ثبت شتده بتا رستیدهای اوخیته
(مث ً مو زمین -هوا )]98[ ،و یا اثرات جفتشدگی اخقایی ایجاد
میشود و نحوه پردازش ،حذف روند سیگنال بسامد خیعی پتایین
از دادههاست که برای تصحیز مؤثر آن به یک فیعفر باالگذر بهینه
نیاز میباشد [ .]11 ،16 ،93مث ً برای یک آنفن با بسامد مرکزی
 526MHzحدود  2MHzیعنی حدود یک پنجاهم بسامد مرکزی
است .این گام اغعب دیواو کردن دادهها نامیده میشود.
برای حذف انفقال جریان مستفقیم یتا مؤخفته  ،DCمیتانگین
سیگنال باید به میانگین سطز صفر ،کاهش پیدا کند .برای حذف
خکههای 19موجود در نگاشت راداری ،اعمال یک فیعفر میتانگتذر
همانند باترورث 11با پهنای باند از  6/2تا 1/2برابر بسامد مرکتزی،
مناستتب استتت .متتث ً بتترای پیتتک بستتامد  526MHzمحتتدوده
 166-166MHzانفواب میشود.
فیعفر تفریق مفوسط ،میانگین تعدادی رد را از ردهتای مجتزا
کم میکند .این فیعفر رخدادهای افقتی را تضتعی و رختدادهای
شیبدار را تقویت مینماید.
حذف زمینه نیز یکی از مفداولترین عمعیتاتهتای پردازشتی
کاربردی ویژه دادههای  GPRاست که پس از میانگینگیری تمام
ردها یا تعداد مشوصتی رد در یتک مقطتع ،آن را از هتر رد ،کتم
5. Band pass
6. Butterworth
7. Subtract mean
8. Background Removal
9. Gain
10. Drift
11. Air-gap
12 .Wow
13. Speckles
14. Butterworth
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میکند .فیعفر بسیار مفیدی برای مواد نسبفاً پرات ف (ختاکهتای
مرطوب) ،حذف نوفه زمینه ونوفه حعقویشتدن ]15[ 1در دادههتا
بوده ،اما میتواند بازتابندههای افقی مسطز پیوسفه را نیتز حتذف
کند .گففنی استت کته نوفته حعقتوی شتدن در  GPRبتهصتورت
یکسری رخدادهای افقی دارای پیوسفگی و تناوبی باهر میشود.
در واقع این پدیده مربوط به مو های با طول مو بسیار بعنتد تتا
بینهایت و در نفیجه عدد مو صتفر یتا نزدیتک بته صتفر بتاهر
میشود .بیشفر مواقع حذف زمینه بهصورت یک فیعفر باالگتذر یتا
حذف رد مفوسط انجام میگیرد.
نبضهای  GPRبا انفشار به درون زمتین بتهسترعت تضتعی
میشوند .سیگنالهای مربوط به اعماق زیاد خیعی کوچک بتوده و
نمایش این اط عات بر حسب زمان همراه با سیگنالهای اعمتاق
کمفر ،مشکل است .هنگامیکه دامنه نمایش بترای ستیگنالهتای
عمق کم ،بهینه باشد ،رخدادهای اعماق بیشفر ممکن است قابتل
دیدن یا قابل تشویص نباشند .بهععتت تضتعی ستیگنال در اثتر
ات فهای ناشی از گسفرش هندسی( 5یا واگرایی کروی )9و پدیده
جذب و نیاز به افزایش حضور رسیدهای آخر ،تقویتهتای زمتانی
مورد نیازند .برای تقویت دادههای راداری ،انواع موفعفتی از توابتع
تقویت،همانند تقویت خطی ،نمتایی و کتروی ) (SEC1و خودکتار
) (AGC2وجود دارد که ویژگیهتای هریتک بتا دیگتری مففتاوت
است .در تقویت ،سیگنال و نوفه باهم تقویت میشوند .بهطورکعی
تقویت باعث بهبود فرم مشتاهدهای دادههتا شتده و اغعتب باعتث
تاییر ساخفار دادهها (بتهصتورت غیرقابتلبرگشتت) متیشتود .در
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پژوهش حاضر برای نگاشتهای راداری منطقه ،از طریق ستعی و
خطا و مشاهده خروجی ،توابع تقویت موفع بر روی دادهها خطا
آزمایش شتد و درنهایتت توابتع تقویتت نمتایی و خودکتار متورد
اسففاده قرار گرفت.
در ادامه تفسیر نفایج پردازش دادههای برخی از نگاشتهتای
راداری منطبق بتر مقتاطع برداشتت شتده ،بتا نمتایش محتدوده
ناهمگنیها در تصاویر آورده شده است.
شکل ( )7بوشی از مقطع نگاشت راداری منطبق بر پروفیتل
 GPRبهطول  512مفر ،برداشت شده در راسفای خیابان توحید از
جنوب به شمال ،بهسمت زایندهرود را نشان میدهد .در این شکل
حضور یک چاه قائم یا کانال مدفون پرشده با توفته ستنگهتا در
 122مفری شروع پروفیل ،واقتع در عمتق حتدود  6/1مفتری ،در
مرکز تصویر با بیضی آبی رنگ نمتایش داده شتده استت .مستطز
بودن پاسخ سق هدف ،دال بر حضور یک اسفوانه قائم و یتا یتک
ساخفار منشوری است و حضور پژواکها تا اعماق زیاد ،بتر وجتود
یک چاه قائم دالخت مینماید .موقعیت این نقطته بتر روی ستطز
زمین بهوسیعه عمعیات نقشهبرداری دقیتق 1116 ،نشتانهگتذاری
شده است .بهمنظور کنفرل نفایج ،بر روی ایتن نتاهمگنی تصتویر
 GPRتفسیر شده بهعنوان یک چتاه متدفون ،یتک چتال قتائم در
موقعیتتت  1116حفتتاری شتتد و اعفبتتار نفتتایج بتته اثبتتات رستتید.
همچنین پاسخ یککابل برقواقع در  178مفتری طتول پروفیتل در
عمق حدود  56سانفیمفر با بیضیقرمز رنگ مشوص شده که کم
بودن پهنای هذخوخی پاسخ و ادامهدار بودن بازتابها تا اعماق زیاد،
از ع ئم چنین اهدافی میباشد.

شکل ( :)7حضور یک چاه قائم مدفون پر شده با توفه سنگها در مرکز تصویر (بیضی آبی رنگ) و کابل برق واقع در عمق حدود  56سانفیمفر (بیضی
قرمز رنگ).

1. Ringing noise
2. Geometrical spreading
3. Spherical divergence
4. Spherical Exponential Compensation
5. Automatic Gain Control
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در شکل ( )8حضور یک خوخه فاض ب بفنی (احفماالً ترکیب سیمان
و آزبست) بهقطر تقریبی یک مفر واقع در عمق تقریبی  1/2مفر در
فاصعه  106مفری شروع پروفیل برداشت شده بهطتول کعتی 166
مفر ،با بیضی مشکی رنگ در مرکز نگاشت راداری ،نشان داده شده
است .در این شکل پدیتده گستیوفگی و نشستت زمتین در مرکتز
تصویر ،مشهود است .غیرفعزی بودن جنس خوخه بتا توجته بته نتوع
پاسخ ( GPRحضور پاسخ سق و ک خوخه و نیز پ ریفه آن) قابتل
تشویص است زیرا در مورد اهداف فعزی ،هیچ بازتابی از ک هدف
مشاهده نمی شود که دخیل آن بازتاب قوی فعز و تضعی زیاد اموا
توسط آن میباشد [ .]19با توجه به پهنای هذخوخی پاستخ و عمتق
سطز باالیی هذخوخی در منطقه شهری ،هدف مدفون ،خوخه فاض ب
میباشد .جنس خوخههای فاض ب مفداول ،عمدتاً بفنی و یا سیمانی
است که برای اسفحکام بیشفر ،معموالً مقداری رشفه های آزبستت
در ترکیب آنها مورد اسففاده قرار میگیرد .بههرجهت پاستخ GPR
خوخههای غیرفعزی موفعت هماننتد فتایبرگ س ،پ ستفیک PVC
(پوخیکا) و بفن ،تقریباً یکسان است که معموالً خوخههای انفقتال آب
از جتتنس فعتتزی ،فتتایبرگ س و پ ستتفیک  PVCبتتوده و جتتنس
خوختتتههتتتای انفقتتتال فاضتتت ب ،بتتتفن و ستتتیمان متتتیباشتتتد.

اغعب قطر خوخههای انفقال آب کمفر از نیم مفتر و قطتر خوختههتای
فاض ب ،نسبفاً زیاد است.
بوشی از نگاشت راداری منطبق بر پروفیل  GPRبهطول 161
مفر برد اشت شده در راسفای خیابان توحید از جنوب به شمال ،در
شکل ( )3نشان داده شده استت .حضتور دو خوخته ،یکتی غیرفعتزی
یعنی خوخه فاض ب احفماالً سیمانی (سمت راست) به قطر تقریبتی
 6/0مفتتر و دیگتتری فعتتزی (ستتمت چتتت) بتته قطتتر تقریبتتی
52سانفیمفر ،در مجاورت یکدیگر در فاصعه  177/2تتا 173مفتری
شروع پروفیل ،با بیضی مشکی رنتگ در مرکتز تصتویر نشتان داده
شده استت .تشتویص

جتنس خوختههتا براستاس نتوع پاستخ GPR

امکانپذیر است .دخیل فعزی بودن جنس خوخه سمت چت ،معکوس
شدن پ ریفه سیگنال بازتابی میباشد که از ع ئم شتاخص پاستخ
 GPRفعزات است [ .]19معکوس شدن پ ریفه ،با معکتوس شتدن
ترتیب رنگی پاسخ سق خوخه سمت چت نسبت به پاسخ سق خوخه
سمت راست ،قابل مشاهده است .در این شکل تتک هتذخوخیهتای
مفقارن مفعدد واقع در اعماق کم ،مربوط بته بتههتمریوفگتیهتا و
پرشدگیهای روی سطز این دو خوخه میباشند.

شکل ( :)8حضور خوخه فاض ب احفماالً بفنی در مرکز تصویر همراه با گسیوفگی و نشست زمین (بیضی مشکی رنگ).

شکل ( :)1حضور دو خوخه در مجاورت یکدیگر نمایش داده شده با بیضی مشکی رنگ در مرکز تصویر.
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Abstract
In this research, the GPR method has been employed to identify subsurface in-homogeneities along Isfahan main power
line tunnel as an application in geotechnical engineering practices. To this goal, the GPR response of common 2D
synthetic models including horizontal cylinder, 2D prism and arbitrary polygon corresponding to targets encountered
in usual geotechnical practices were simulated first. To achieve this objective, an improved 2D finite difference
algorithm developed for forward modeling in frequency domain, was used in MATLAB programming environment.
Next, the GPR response of 3D synthetic models containing vertical cylinder and sphere (representing usual form of
cavities) was produced by means of GPRMAX3D software for more detailed and realistic interpretations. To detect
probable subsurface in-homogeneities including different types of manmade buried installations, subsidence and buried
wells along the Isfahan main electric power line tunnel, 14 longitudinal GPR profiles covering more than 1200 meters
along the tunnel axis were surveyed. The data were collected using a 250 MHz GPR system equipped with shielded
antennas. The interpretation of final radargrams after applying different filters revealed that the GPR method is
capable of detecting the location and type of subsurface in-homogeneities. In order to verify the performance and
ability of GPR method in solving geotechnical problems encountered in real geological conditions and in particular the
results obtained in current case study, a vertical borehole was drilled at one of in-homogeneities found on the
radargrams which had been interpreted as a buried abandoned well. The result was in agreement with the respective
interpreted radargram.

Keywords: Ground penetrating radar (GPR); Hyperbolic response; Numerical modeling; Geotechnical targets; Isfahan
main power line tunnel; Sub-surface in-homogeneities
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