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 چکیده  

 امواج  انرژی  اتالف  و  سازیپراکنده  باعث  الکترومغناطیسی  امواج  انتشار  محیط  عنوانبه  زمین  ،GPR  هایکاوش  در

 نیاز  بیشتر،  رزولوشن  به  دستیابی  و  اتالف  عوامل  اين جبران  برای  کند،می  عمل  گذر  پايین  فیلتر  يك  صورتبه  و  شودمی

. است  زمان  بازگشت  تکنیك  رزولوشن،  افزايش  نوين  های روش  از  يکی .  دارد  وجود  سیگنال  پردازش  پیشرفته  هایروش  به

 را   موردمطالعه  اهداف  عمق  و  موقعیت  مناسبی  دقت  با  که  دارد  وجود  امکان  اين  زمان  بازگشت   هایتکنیك  کارگیریبه  با

.  ساخت  متمايز  محلی  نامطلوب  هایناهنجاری  مانند   پراکنشگر  به   نزديکی   وجود  با  را  موردمطالعه   اهداف   و   نمود  تعیین

  معرفی   ضمن  پژوهش،  اين   بازگشت زمانی به کار گرفته شود. درتبديل موج پیوسته می تواند در رفع محدوديت روش  

  لوله های مدفون با   محل  اکتشاف  در  موردی  ی  مطالعه  يك  ترکیب آن با تبديل موج پیوسته،  و  زمان  بازگشت  تکنیك

GPR دارد مطالعه مورد  هدف محل تعیین در روش بیان شده کارايی از نشان حاصله نتايج. است شده انجام. 
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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. Continuous 

wavelet transform can be applied to increase TR applications. In this study, while introducing the 

time-reversal technique and its combination with continuous wave transform, a case study was 

done to explore the location of buried pipes with GPR. The results show the effectiveness of the 

time reversal method in determining the target location of the study. 
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 مقدمه      1

  است   الکترومغناطیسی  امواج  انتشار  پايه   بر  ژئوفیزيکی  روشی   (،Ground Penetrating Radar)  زمین  نفوذی  امواج

.  (2007)دانیل،    شود  می  استفاده  زيرزمینی  سطوح آوردن  در   تصوير  به  برای  سريع  و  مخرب   غیر  روش  يك  عنوان  به  که

 طراحی  مطالعه،   مورد  هدف   آنومالی   نوع  منطقه،  خاک  جنس  چونهم  عواملی  به  ،GPR  روش  در  موفقیت  کلی   طور  به

 شرايط  با  متناسب  و  مناسب  پردازشی  پارامترهای  کارگیری  به  نهايت  در  و  آنتن  درست  انتخاب  برداشت،  عملیات  صحیح

پديده    از  ترواقعی  اطالعات  دستیابی  برای  ها،داده  ذاتی  هایمحدوديت  بر  غلبه  پردازش،  از  هدف.  است  وابسته  برداشت

 تعیین  موردمطالعه  هدف   توسط  روند، می  کار  به  GPR  هایدادهروی  بر  که  هايی پردازش  نـوع.  است  زيرسطحی  های

  زمانی   بازگشت  اعمال  به  نسبت  اتالف  بدون  هایمحیط   در  امواج  انتشار  بر  حاکم  موج   معادله  کهازآنجايی.  شوندمی

 رانده  عقب  به  و  بازسازی  با  و  شدهبرگردان  زمانی  ازلحاظ  توانندمی  هاگیرنده  توسط  شدهآوری جمع  هایداده  ناورداست؛

  TR  ناوردايی   ويژگی(.  2009ياوز،  )  نمايند   تمرکز  ها ناهنجاری  يا  بازتابنده   اهداف   بر   خودکار  طوربه   موج،  های جبهه   شدن

 مورداستفاده  نوفه،  پر   و   باال  پراکندگی  با  هايیمحیط  در  مبهم  اهداف  يابی موقعیت  و  تشخیص  برای  باال  وضوح  با  تواندمی

 انرژی  اتالف   و   پراکندگی  به  مربوط  ماکروويو  تصويربرداری  هایروش  بقیه  مانند به  TR روش  عمده  محدوديت.  گیرد  قرار

 که  فازی  جابجايی اگرچه.  شودمی  انتشار  محیط  در  TR  ناوردايی  شدن شکسته  به  منجر  که  است  الکترومغناطیسی  موج

  میرايی جبران   انرژی  اتالف   اما  شودمی  رفع  TR  پردازش  اعمال   کمك  با   شودمی  تحمیل  سیگنال  به  پراکندگی   توسط

 فوريه  تبديل  کارگیریبه  است  شده معرفی  ( 2014،  تکسیرا  و    ياوز )  اخیراً  که  میرايی  جبران  های روش  از  يکی   . شد  نخواهد

  فوکوسینگ   پذيری تفکیك شودمی سعی میرايی فرکانسی وابستگی گرفتن نظر در با روش اين در. باشد می کوتاه-زمان

 جبران   برای  خوبی  یگزينه  STFT  اگرچه.  کند   پیدا  بهبود  انرژی  اتالف   دارای  و   ساز  پراکنده  های محیط  در  هدف  روی

  اغتشاشات   و   نوسانات   سری  يك   تقويت  موجب  شودمی  استفاده   روش  اين   در  که  معکوسی  صافی  اما   باشد می  میرايی

 خود  مقاله  در(  2017)  همکاران  و  عبدالجبار.  دهد می  قرار  تأثیر  تحت  را  TR  روش  کارايی  که  شد  خواهد  نیز  ناخواسته

  تشخیص   برای  را  زمان  بازگشت  روش  با   الکترومغناطیسی  تصويربرداری  روش  نتايج  واقعی،   و   مصنوعی  هایدادهروی  بر  باکار 

  از   استفاده  با  و  پیوسته  موجك  تبديل  بر  مبتنی  روشی  هاآن.  بخشیدند  بهبود  انسان  ريه  در  سرطانی  تومور  يابیمکان  و

  اين   در.  دادند  ارائه  انتشار  محیط  در  الکترومغناطیسی  امواج  پراکندگی  و  میرايی  جبران  برای  تنظیم  قابل  زمانی  پنجره

 است   شدهاستفاده  باال  هایفرکانس  برای  کوتاه  زمانی   هایپنجره  و  پايین  هایفرکانس  برای  بلند  زمانی  هایپنجره   روش

زمان و ترکیب    بازگشت  تکنیك  اثربخشی  میزان  پژوهش  اين  در .  نیست  زمانی   پنجره  طول   سازیبهینه  به  نیازی  بنابراين

 . آن با تبديل موجك پیوسته بر اساس روش بیان شده در تعیین محل لوله های مدفون مورد ارزيابی قرار می گیرد

 

 روش تحقیق      2
 

 (: 2017)سانتوس،  است    شده دادهنشان    1شکل  طرح شماتیك  دراستاندارد شامل چهار مرحله اولیه است و   TR  تکنیك

 . شودمیبا ويژگی پراکندگی گسیل  موردنظر( يك پالس سیگنال از يك يا چند فرستنده به محیط 1 

 . شودمیو توسط يك يا چند هدف يا آنومالی بازتاب   منتشرشدهدر محیط  شدهمنتقل( سیگنال  2 

 الف(.  -1)شکل  شوند یمدريافت  ها فرستندهی بازتاب شده توسط هاگنالیس( 3 

 ی همان محیط )در حالتهارندهیگو سپس دوباره توسط    شده اعمال  ها گنالیساز اين    هرکدام( بازگشت زمانی در  4 

 ب(.  -1. )شکل شوندیم ی اولین سیگنال بازگشتی( ارسال جابهآخرين سیگنال دريافتی 
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 (. 2017سانتوس، مصنوعی) شده لیباز گسی هاگنالیس، الف: پراکنش موج ارسالی در يك ناهنجاری ب: TR. اصول روش 1شکل 

 

 طوربهی  باز ارسالی  هاگنالیسکه در محیط های ثابت و کم اتالف،    دهد یم موج نشان    در معادله  TR ويژگی ناوردايی

. برای درک بیشتر اين واقعیت، توجه داشته  شوندیمخودکار در اطراف منبع اصلی )هدف( پراکننده ی سیگنال متمرکز 

)باشید که پاسخ معادله موج برای میدان الکتريکی  , )E r t:در يك محیط بدون اتالف برابر است با  
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به ترتیب نفوذپذيری الکتريکی و تراوايی مغناطیسی محیط است )ياوز و تکسیرا،   و   بردار موقعیت و   rکه در آن  

 ی کانولوشن خواهیم داشت: هیقض  بر اساس(. 2009
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)که در آن  )h t    0در    شدهواقعی  ها آنتنبیانگر اندرکنش
r    وi

r     .آمده دستبه، سیگنال بازگشت زمانی  در نهايتاست  

 در محل اصلی آنتن برابر خواهد بود با: 

(3     )                                                          0 0 0 0
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ی فضا و زمان، بدون وابستگی به پاسخ خاص کانال در نظر  حوزه هر دو  دريك عملگر فیلتر همگام  عنوانبه تواندیمکه  

ی اگونهبه.  دهدیمانجام    زمان هم  صورتبهی را  ی زمانسازفشردهگرفته شود. اين عملگر فیلتر همگام، تمرکز فضايی و  

افزايش  هاطیمحدر    هایژگيو هردوی اين    آورشگفتتقريباً   از پراکندگی  تابع موجك   (.2005ياوز،  )  ابد ي یمی سرشار 

زير    صورتبه( است. موجك مادر مورلت در حوزه زمان  1982مورلت،  در اين کار موجك مورلت )  CWT  مورداستفاده

 :  (1998تورنس، است )

(4                                                                                                     )  

2( )

2
0 4

1 n t
Jf n tn e e





−

   =
 

fثانیه و  برحسبگام زمانی   tنماگر زمان،  nکه در آن  کانس مرکزی موجك مادر استفر . 
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 برداشت و تفسیر داده ها   3
  را  مطالعه مورد  اهداف  از  ای  نشانه   می توان  سختی  رادارگرام اولیه به دست آمده از برداشت داده ها که در آن به   2شکل  

  به دست آمده است. و تکنیك بازگشت زمان اولیهاعمال پارامترهای پردازشی   با  3رادارگرام شکليافت نشان می دهد. 

                شت  رادارگرام خام به دست آمده از بردا: 2شکل
 : رادارگرام به دست آمده پس از اعمال پارامترهای پردازشی اولیه و تکنیك بازگشت زمانی 3شکل

 
 به همراه تبديل موجك پیوسته    اولیه و تکنیك بازگشت زمانیدارگرام به دست آمده پس از اعمال پارامترهای پردازشی : را4شکل  

  0.7برای تبديل محور زمان رسید به عمق بر اساس تحلیل سرعت و مقدار کمیت فیزيکی گذردهی الکتريکی سرعت  
تکنیك  کارگیری  به  اگرچه  شد.  گرفته  نظر  در  الکترومغناطیسی  موج  سیر  میانگین سرعت  عنوان  به  نانوثانیه  بر  متر 

داشته و تا حدودی تفکیك پذيری را افزايش داده است اما  بازگشت زمانی تاثیر قابل مالحظه ای بر روی رادارگرام اولیه  
به دلیل وجود میرايی موج الکترومغناطیسی نیاز به استفاده از روش های جبران میرايی برای موفقیت به کارگیری تکنیك  

اعمال و    بازگشت زمانی وجود دارد. ازين رو ابزار رياضی تبديل موجك پیوسته به عنوان يك صافی جبران میرايی مورد
همان گونه که در اين رادارگرام پیداست؛ به وضوح تفکیك پذيری    نمايان شده است.  4در شکل   آننتیجه ی به کارگیری  

در آن به میزان قابل توجهی افزايش يافته است. پديده های و اليه های محتلف زمین در اين پروفايل هشت متری با  
وفیل و در کادر قرمز، هذلولی های مشخص شده نمايانگر حضور لوله ها  دقت خوبی قابل تشخیص هستند. در میانه ی پر

 با فاصله ای در حدود يك متر از هم است. محل اين پديده ها در کادر ديگری بزرگنمايی شده است.  

 گیری نتیجه      3
دراين پژوهش، به منظور به کارگیری و بررسی اثربخشی تکنیك بازگشت زمان و تبديل موجك پیوسته به عنوان يك  

های   داده  برداشت  سیگنال،  پردازش  نوين  محل    GPRروش  تعیین  مدفونبرای  های  پردازش   لوله  پذيرفت.  انجام 
  لوله ها االيی زمین را پديدار ساخت اما محل دقیق رادارگرام اولیه پس از اعمال تکنیك بازگشت زمان اگرچه اليه های ب

کارايی موثر  مشخص گرديد.  پس از به کارگیری تبديل موجك پیوسته به منظور رفع محدوديت روش بازگشت زمانی  
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را در مطالعات مشابه به خوبی نشان داد. پژوهش های مشابه با اهداف مطالعاتی گوناگون    GPRاين تکنیك توانايی روش  
 در مقاطع سه بعدی می تواند کاربردهای ديگر اين روش را پديدار نمايد.    TRه  اعمال تکنیكبه ويژ
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