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  چكيده 
شود و  ي و اتالف انرژي امواج ميساز پراكندهمحيط انتشار امواج الكترومغناطيسي باعث  عنوان به، زمين GPRي ها كاوشدر 
ي ها روش به، براي جبران اين عوامل اتالف و دستيابي به رزولوشن بيشتر، نياز كند يمصورت يك فيلتر پايين گذر عمل  به

كارگيري  با به. ي نوين افزايش رزولوشن، تكنيك بازگشت زمان استها روشيكي از . پيشرفته پردازش سيگنال وجود دارد
را تعيين نمود و اهداف  موردمطالعهاين امكان وجود دارد كه با دقت مناسبي موقعيت و عمق اهداف  بازگشت زمان هاي تكنيك

در اين پژوهش، ضمن معرفي  .ي نامطلوب محلي متمايز ساختها يناهنجارنزديكي به پراكنشگر مانند  وجود بارا  موردمطالعه
 GPRزمين، يك مطالعه ي موردي در اكتشاف محل گالري قنات خشك با تكنيك بازگشت زمان و كاربرد آن در رادارنفوذي 

  .نتايج حاصله نشان از كارايي موثر روش بازگشت زمان در تعيين محل هدف مورد مطالعه دارد. است شدهانجام 
  بازگشت زمان، پردازش سيگنال، رادارنفوذي زمين، رزولوشن، قنات، ميرايي  : هاي كليديواژه
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Abstract 
In the GPR exploration, Earth as an electromagnetic emission environment causes dispersion and loss of energy 
of waves and acts as a low pass filter, so there is a need for advanced signal processing techniques to 
compensate for these factors and to achieve better resolution. One of the newest ways to increase resolution is 
the time reversal technique. By applying time reversal techniques, it is possible to accurately determine and 
distinguish the position and depth of the study objectives in the vicinity of the clutter, such as local undesirable 
abnormalities. In this research, while introducing the time reversal (TR) technique and its application in Ground 
Penetrating Radar, a case study was performed to explore the exact location of aqueduct gallery in kashan City. 
The results show the effectiveness of the time reversal method in determining the target location of the study. 
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  مقدمه    ١
، روشي ژئوفيزيكي بر پايه انتشار امواج الكترومغناطيسي است كه به عنوان يك روش غير مخرب و )GPR(امواج نفوذي زمين 

، به GPRبه طور كلي موفقيت در روش ). ٢٠٠٧دانيلز، (به تصوير در آوردن سطوح زيرزميني استفاده مي شود سريع براي 

چون جنس خاک منطقه، نوع آنومالی هدف مورد مطالعه، طراحی صحيح عمليات برداشت، انتخاب درست  عواملی هم
در بسياري از   .شرايط برداشت وابسته استآنتن و در نهايت به کارگيری پارامترهای پردازشی مناسب و متناسب با 

پذيرد داشتن آگاهي كافي  مي ها و سازه هاي عظيم، صورت مطالعاتي كه پيش از ساخت و سازها، به ويژه در مورد فرودگاه
امكان پذير است اما  GPRيافتن محل دقيق چنين اهدافي با روش اگرچه . ها و حفرات، ضروريست نسبت به محل دقيق قنات

به كارگيري روش هاي پيچيده ي پردازشي براي رسيدن به اهداف موردن  ،دارند پاييني الكتريكي مقاومت كه هايي خاك در
 تر واقعي اطالعات دستيابي براي ها، داده ذاتي هاي محدوديت بر غلبه پردازش،از  هدف طوركلي به. ضروري است نظر يك مطالعه

 تعيين موردمطالعه هدف توسط روند، مي كار به  GPRهاي  داده روي بر كه هايي پردازش عوـن. است زيرسطحي هاي توده از

  . شوند مي
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 نيرزميزكه در باالي زمين قرار دارد موج را به ) ها فرستندهي از ا مجموعهيا (، يك فرستنده  GPRي متداول هيآرادر يك 
يا (ي زير سطح زمين توسط گيرنده شناس نيزمي ها يناهنجارو  ها هدفتوسط  شده پراكندهو سيگنال  كند يمارسال 

ي بدون اتالف نسبت به ها طيمحمعادله موج حاكم بر انتشار امواج در  كه ييازآنجا. شود ميدريافت ) ها رندهيگي از ا مجموعه
و با بازسازي و  دهش برگردانزماني  ازلحاظ توانند يم ها رندهيگتوسط  شده يآور جمعي ها دادهاعمال بازگشت زماني ناورداست؛ 

. )٢٠٠٩ياوز و تكسيرا، ( تمركز نمايند ها يناهنجارخودكار بر اهداف بازتابنده يا  طور بهي موج،  ها جبههبه عقب رانده شدن 
يي با پراكندگي باال و پر نوفه، ها طيمحي اهداف مبهم در ابي تيموقعبراي تشخيص و  باال وضوحبا  تواند يم TR ويژگي ناوردايي

بهبود  هدف باGPR مختلف  پردازش شيپي ها روشهمراه با  توان ميرا  ي بازگشت زمانها كيتكن. قرار گيرد ستفادهموردا
اين امكان وجود دارد كه با دقت مناسبي موقعيت و عمق اهداف  جهيدرنتي به كار گرفت و رسطحيزتشخيص اهداف 

ي شناخت نيزمي ها يناهنجارنزديكي به پراكنشگر مانند  باوجودرا  موردمطالعهي كه اهداف ا گونه بهرا تعيين نمود؛  موردمطالعه
در اين پژوهش ميزان اثربخشي تكنيك بازگشت زمان در تعيين محل گالري يك قنات خشك در شهر . محلي متمايز ساخت

 . كاشان مطالعه و بررسي مي شود

  روش تحقيق    ٢
براي امواج الكترومغناطيسي  تواند يماست، اما به همان اندازه  شده دهدادر ابتدا براي امواج آكوستيك توسعه  TRروش  اگرچه

يك طرح شماتيك در  صورت بهاستاندارد شامل چهار مرحله اوليه است و  TR  تكنيك). ٢٠٠٩ياوز و تكسيرا، (كار رود ه ب
  )٢٠١٧سانتوس و تكسيرا، (است  شده دادهنشان  ١ي  شمارهشكل 

  .شود ميبا ويژگي پراكندگي گسيل  موردنظريك پالس سيگنال از يك يا چند فرستنده به محيط ) ١ 
  .شود ميو توسط يك يا چند هدف يا آنومالي بازتاب  منتشرشدهدر محيط  شده منتقلسيگنال ) ٢ 
  ).الف - ١شكل ( شوند يمدريافت  ها فرستندهي بازتاب شده توسط ها گناليس) ٣ 
در حالت آخرين (ي همان محيط ها رندهيگو سپس دوباره توسط  شده اعمال ها گناليساز اين  هركداماني در بازگشت زم) ٤ 

  ). ب- ١شكل . (شوند يمارسال ) ي اولين سيگنال بازگشتيجا بهسيگنال دريافتي 

  
  ).٢٠١٧سانتوس و تكسيرا، (مصنوعي  شده ليباز گسي ها گناليس: پراكنش موج ارسالي در يك ناهنجاري ب: ، الفTRاصول روش . ١شكل 

  
خودكار  طور بهي باز ارسالي ها گناليسثابت و كم اتالف،  محيط هايكه در  دهد يمموج نشان  در معادله TR ويژگي ناوردايي

براي درك بيشتر اين واقعيت، توجه داشته باشيد كه . شوند يمپراكننده ي سيگنال متمركز ) هدف(در اطراف منبع اصلي 
) معادله موج براي ميدان الكتريكي پاسخ , )E r t

در يك محيط بدون اتالف برابر است با:  
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ياوز و تكسيرا، (به ترتيب نفوذپذيري الكتريكي و تراوايي مغناطيسي محيط است  و  بردار موقعيت و  

)بديهي است كه ). ٢٠٠٩ , )E r t
 

0rبا فرض اينكه آنتن فرستنده در موقعيت . ي موج است معادلهپاسخ ديگر حل  
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irي واقع در  رندهيگي ها آنتنيگنال ارسالي آن توسط است و س قرارگرفته


ي كانولوشن  هيقض بر اساس؛ شوند يمدريافت  
  : خواهيم داشت
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)كه در آن  )h t  0در  شده واقعي ها آنتنبيانگر اندركنشr


irو  


با  تواند يمبراي رهايي از وابستگي مكاني، پاسخ كانال . است  

0
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h t  نظريه قرينگي خواهيم داشت بر اساس. بيان گردد:  
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0rي واقع در ها آنتنرياضياتي، با اعمال بازگشت زماني براي  ازلحاظو 


  :ديآ يمي زير به دست  معادله 
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  :در محل اصلي آنتن برابر خواهد بود با آمده دست به، سيگنال بازگشت زماني جهيدرنت
)٥-٢ (        

0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i i i i

i r r r r r r r r
p t s t h t h t s t h t h t                   

ي  هينمايك عملگر فيلتر همگام با  عنوان به تواند يمكه  
0

( )
ir r

h t   ي فضا و زمان، بدون وابستگي به پاسخ خاص  حوزهدر هر دو

. دهد يمانجام  زمان هم صورت بهي زماني را ساز فشردهاين عملگر فيلتر همگام، تمركز فضايي و . كانال در نظر گرفته شود
  ).٢٠٠٥ياوز و تكسيرا، ( ابدي يمي سرشار از پراكندگي افزايش ها طيمحدر  ها يژگيوهردوي اين  آور شگفتي تقريباً ا گونه به
 صورت به ها داده برداشت. دهد مي نشان كاشان شهر در و ترانشه ي محل مطالعه را ها داده برداشت محل) ٢( شماره شكل 

 ترتيب به استفاده مورد آنتن فركانس و دستگاه. است پذيرفته صورت قنات گالري امتداد بر عمود راستاي در و دوبعدي
MALA است بوده مگاهرتز ٢٥٠و سوئد كشور ساخت.  

  
  .شود مي ديده قنات گالري و ها اليه خوبي به كه زمين مقطع) ب(  كاشان                 شهر در برداشت محل) الف(:  ٢شكل

 مورد اهداف از اي نشانه ميتوان سختي بهالف، رادارگرام اوليه به دست آمده از برداشت داده ها را كه در آن -٣شكل شماره 
ب، -٣رادارگرام نهايي پس از اعمال پردازش و اعمال تكنيك بازگشت زمان در شكل شماره . نشان مي دهد يافت را مطالعه

اين . ديده مي شودسانتيمتري ٥٠با توجه به مقطع نهايي، يك اليه متراكم و تقريبا همسان تا عمق . نمايش داده شده است
تغيير جنس اين اليه با بازتاب . باشد خيابان و همچنين خاك زيرسازي شده زير اسفالت ميناحيه به خاطر وجود اليه آسفالت 

در اعماق بيشتر و . ضخامت اين اليه در حدود يك متر ميباشد. سانتيمتري كامال مشهود است ٨٠هايي بارز در عمق تقريبي 
تر را داراست، ديده  بندي مشابه و نسبتا درشت درحدود يك و نيم متري از سطح زمين حضور يك اليه ديگر كه احتماال دانه

گذاري ويا حضور  هاي پيشين براي لوله ي حفاري تواند نشان دهنده متري مي٨/١تا ٥/١در عمق  موجودهاي  بازتاب .شود مي
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ام قابل در اعماق بيشتر از دومتر حضور يك اليه همگن ديگر در رادارگر. خاك دستخورده براي باال آوردن سطح خيابان باشد
متري پروفيل كه بازتاب هاي نسبتا شديدي در  ٢/٣تا  ٨/٢متري و در فاصله  ٨/٢تا  ٥/٢درعمق تقريبي . تشخيص است

اين . باشد دهنده حضور يك حفره با جنس متفاوت خاك مي الكتريكي ايجاد شده است، نشان رادارگرام به خاطر تباين باالي دي
ده، نه تنها در رادارگرام خام اوليه قابل تشخيص نيست بلكه در رادارگرام پردازش شده بو گالري قناتآنومالي كه مربوط به 

اليه هاي  .بدون اعمال تكنيك بازگشت زمان همچنان پنهان مانده، اما پس از اعمال تكنيك بازگشت زماني پديدار گشته است
  .اند همشخص شد ٣گفته شده و گالري قنات مورد مطالعه با اشكال زردرنگ در شكل 

  

  
 TRرادارگرام نهايي پردازش شده پس از اعمال تكنيك ) ب                   رادارگرام خام به دست آمده از برداشت ) الف: ٣شكل 

  
  گيرينتيجه    ٣

ربخشي تكنيك بازگشت زمان به عنوان يك روش نوين پردازش سيگنال، دراين پژوهش، به منظور به كارگيري و بررسي اث
پردازش رادارگرام اوليه اگرچه اليه هاي بااليي زمين را . براي تعيين محل يك قنات انجام پذيرفت GPRبرداشت داده هاي 

كارايي موثر اين تكنيك توانايي . پديدار ساخت اما محل دقيق گالري قنات پس از اعمال تكنيك بازگشت زمان مشخص گرديد
پژوهش هاي مشابه با اهداف مطالعاتي گوناگون به ويژه  اعمال . را در مطالعات مشابه به خوبي نشان داد GPRروش 
  . در مقاطع سه بعدي مي تواند كاربردهاي ديگر اين روش را پديدار نمايد  TRتكنيك
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