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  چكيده
هايي است كه ها يكي از چالشحل دفن دقيق آنآشكارسازي و شناسايي تأسيسات زيرسطحي و آگاهي از مشخصات و م

هاي ژئوفيزيكي نزديك به يكي از روش) GPR(روش رادار نفوذي به زمين . مهندسان تأسيسات همواره با آن سر و كار دارند
يع و كم سرتوان به غيرمخرب، از مزاياي اين روش مي. گيردزمين است كه از امواج الكترومغناطيس فركانس باال بهره مي سطح
در اين مقاله با استفاده از  .شوندبه صورت هذلولي ديده مي GPR ها در مقاطعها و كابللوله . .ه بودن آن، اشاره نمودهزين
بعد از . پرداخته شده است مگاهرتز ٢٥٠اي در شاهرود با استفاده از آنتن پوششي به آشكارسازي لوله در منطقه GPR روش

 در اين مطالعهاز آنجا كه . اين امكان فراهم شد تا موقعيت لوله به خوبي تشخيص داده شود هاي مناسب،اعمال پردازش
ها فراهم شده و روند امتداد بعدي دادهشرايط براي پردازش و نمايش سه ها در شبكه منظمي صورت گرفته است،برداشت داده

  .لوله مورد نظر به نمايش درآمده است
 بعدي رادار نفوذي زمين، نمايش سه هذلولي، ،غيرمخرب  :كليدي هاي واژه
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Abstract 
Detection of subsurface installations and knowing their characteristics and accurate burial places are some 
challenges that the engineers involved always face with.Whereas the buried pipes have considerable contrast 
with the surounding media Ground. Ground Penetrating Radar (GPR) method is one of the near surface methods 
that use high frequency electromagnetic waves. Its benefits are non-destructive, fast and low cost Pipes and 
cables typically appear as hyperbolic reflections on radar records. In this approach we used GPR method to 
detect a pipe in regional in shahrood with 250 MHZ shielded antenna. After suitable processes it makes possible 
that the position of pipes to be detected. With regards to uniform grid data acquisition carried out in this study, 
three dimensional Visualization and processing of data set is provided and the direction of the pipe is also 
presented. 
Keywords: non-destructive, hyperbola, Ground penetrating radar, 3D visualization 

  مقدمه    ١
با استفاده از امواج  GPR. هاي با قدرت تفكيك باال در ژئوفيزيك استيكي از روش (GPR)زمين به رادار نفوذي 

شكارسازي ساختارهاي زيرسطحي ثبت ميييرات خواص الكتريكي در اعماق كم را به منظور آالكترومغناطيسي بسامد باال تغ
 هاي كوتاهفرستنده، پالس باشد كه در آن يك آنتنشناسي ميمفاهيم، مشابه روش لرزهدر GPR روش ). ٢٠٠٤دنيلس، (كند 

به  هاي زيرسطحي راهاي بازتابي از فصل مشتركرا ارسال كرده و از سوي ديگر آنتن گيرنده، سيگنال اج الكترومغناطيسيامو
) هوا(بر روي سطح قرار دارد، امواج كروي در دو جهت رو به باال  وقتي كه آنتن فرستنده  .كندصورت تابعي از زمان دريافت مي
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دو لوله بزرگ (در اين مقاله جهت شناسايي تأسيسات زيرسطحي ). ٢٠٠٤، دنيلس(د نيابانتشار مي) درون خاك(و به پايين و ر
با فركانس  Sensors & Softwareساخت شركت كانادايي  Noggin plusاي در شاهرود از آنتن پوششي در منطقه) و كوچك
متر از يكديگر، با طول مجموع  ٢پروفيل موازي عمود بر امتداد لوله، با فاصله  ٤در مجموع . مگاهرتز استفاده شد ٢٥٠مركزي 

  . ف شرق برداشت گرديدمتر، از سمت غرب به طر ٤٠
  روش تحقيق    ٢

شاهرود  - هاي نفتي ريهاي انتقال فرآوردهلوله اي كه حاويشت در منطقهحاصل از برداي استفاده شده در اين مقاله، هاداده
فلزي  لهاين لو. شاهرود صورت پذيرفته است -هاي نفتي ريها بر روي خط اصلي انتقال فرآوردهگيرياندازه. باشدهستند، مي

گيري در اين اندازه. كنداينچي است، در قسمتي از مسير خود از داخل دانشگاه صنعتي شاهرود عبور مي ٢٢كه داراي قطر 
 ٢ متر  و به فاصله ١٠هاي به طول )٣پروفيل شماره صفر تا ( پروفيل موازي ٤منظم، به صورت  در يك شبكه GPRهاي داده

 .اعمال شد GPRهاي ها، مراحل پردازشي بر روي دادهپس از برداشت داده .اد لوله برداشت شدندمتر از يكديگر، عمود بر امتد
ها  زمين و نوفه به شامل توالي مرسوم پردازش جهت رفع آثار نامطلوب ناشي از طبيعت روش رادار نفوذي ،مراحل پردازش

افزار شناسي منطقه مورد مطالعه، هدف مطالعه و نرمزميناعمال مراحل پردازشي به پارامترهاي مختلفي مانند نوع داده،  .است
- به ترتيب مقاطع پردازش ٢و شكل  ١صفر و شده پروفيل شماره طع پردازشابه ترتيب مق ١ شكل. به كار رفته بستگي دارد

زمينه، تقويت  هايوفهواو، تصحيح به صفر، حذف نگذر، ديهاي فيلتر ميانرا بعد از اعمال پردازش ٣و  ٢شده پروفيل شماره 
الزم به ذكر است سرعت مورد استفاده براي تبديل مقاطع زماني  .دندهگيري زماني و مكاني نشان ميو متوسط AGC دامنه

هاي پراش بر روي مقاطع زماني متر بر نانوثانيه در نظر گرفته شد كه اين سرعت از برازش هذلولي ١٢/٠به مقاطع عمقي، 
GPR به دست آمده است . 

  
  مقطع پردازش شده پروفيل شماره صفر) سمت چپ(، ١مقطع پردازش شده پروفيل شماره ) سمت راست: (١شكل 

  
  ٢مقطع پردازش شده پروفيل شماره ) سمت چپ(، ٣مقطع پردازش شده پروفيل شماره ) سمت راست: (٢شكل 



 ٩٤٨                                                                   هاي رادار نفوذي به زمينبعدي دادهآشكارسازي تأسيسات زيرسطحي با پردازش دوبعدي و نمايش سه

يك متري از ابتداي پروفيل و عمق  ٧/٤ول ، عارضه تأسيساتي مورد نظر در طGPRهاي با توجه به مقاطع حاصل از پروفيل
-مشخص است لوله مورد نظر در برخي پروفيل ٢و  ١هاي طور كه از مقاطع موجود در شكلهمان. باشدقابل تشخيص مي متر

اطراف لوله ) عمدتاً رسي و سيلتي(دارد كه علت آن افزايش حجم رسوبات ريزدانه ن صفر نمود واضحيها مانند پروفيل شماره 
ها با توجه به قطر لوله. اندها اطراف آن را با ميزان قابل توجهي از رسوبات ريزدانه پوشاندهبه منظور حفاظت از لوله .باشديم
جا كه مشخصات الكتريكي رسوبات از آن. اند، اين رسوبات شكل تاقديسي به خود گرفته)مترسانتي ٥٥لوله بزرگ در حدود (

شكل متفاوت است، تغيير امپدانس در مرز بين دو محيط سبب ايجاد يك بازتاب شاخص تاقديسي ريزدانه با خاك منطقه كامالً
هنجاري تاقديسي شكل به چشم شكل در زير بي هنجاري هذلولياما يك بي. شده است كه در مقاطع باال قابل رويت است

هاي نباله اين هذلولي به دليل حضور نهشتهباشد كه ددر اين عمق مي GPRخورد كه همان پاسخ لوله فلزي به امواج مي
ها به صورت دوبعدي روند گسترش عمقي لوله در تمام پروفيل ٣در شكل  .شودپراتالف رسي در اطراف لوله به خوبي ديده نمي

  .به نمايش گذاشته شده است
  

 

 

 

 

 

 

  

  هاشده تمام پروفيلمقطع زماني پردازش: ٣شكل 

- ي دقيقتواند به لحاظ نظربعدي ميبعدي هستند، يك مدل تفسير سهي موجود در طبيعت سهساختارها جا كه همهاز آن 

هاي بعدي دادهدر اين قسمت سعي شد تا بتوانيم با نمايش سه). ٢٠١٠، كاليمت و همكارانمك(ها را بدهد ترين جواب
-Reflex افزار اين فرآيند با استفاده از نرم). ٥و شكل  ٤شكل (جاري مورد نظر را به تصوير بكشيم هنشده، امتداد بي برداشت

W 8.2انجام شده است .  
 

 

 

  

  

  

  

  

  رخ و برش زماني در امتداد خط لولهبعدي از نيمنمايش سه: ٤شكل 
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  بعديهاي عرضي سهبرش: ٥شكل 

داي پروفيل در عمق يك متري متري از ابت ٧/٤مشخص است، امتداد لوله مورد نظر در طول  ٥و  ٤هاي طور كه در شكلهمان
 . قابل رويت است

 
  گيري نتيجه    ٣
به اين ترتيب . العاده باال، داراي توان بازتاب بسيار بااليي هستندالكتريك و رسانندگي فوقفلزات به دليل داشتن گذردهي دي 

هاي سخ خوبي نسبت به اين عارضه، پاGPRو امواج  شودها بازتاب ميكه تقريباً تمام انرژي موج تابيده شده به سطح آن
 ٤اي از شاهرود بر روي جهت شناسايي تأسيسات زيرسطحي در منطقه GPRمطالعات . دهندتأسيساتي از خود نشان مي

خوبي عارضه را  به GPRمورد نظر را قطع نموده و امواج  ها، لولهتمامي پروفيل. متر انجام پذيرفت ٤٠پروفيل با مجموع طول 
اگر از . لوله كوچك به علت قطر كم و تراكم رسوبات ريزدانه رسي و سيلتي اطراف لوله، شناسايي نشد. تفكيك كردنداز زمينه 

. وجود داشت GPRها استفاده ميشد، امكان شناسايي لوله كوچك نيز از طريق اي براي حفاظت لولهرسوبات ريزدانه ماسه
به خوبي توانستند روند امتداد لوله بزرگ را در زير سطح زمين آشكار  ،GPRشده هاي پردازشبعدي دادههمچنين مقاطع سه

 . كنند
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