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چکيده
در مطالعه حاضر از روش رادار نفوذي به زمين ) (GPRجهت تعيين مشخصات هندسي و فيزيکي اهداف استوانهاي مدفون نظير انواع ساختارهاي تونلي استفاده
شده است .براي اين منظور از روش تطبيق الگو بهکمک روابط رياضي موجود بين مشخصات هندسي هدف استوانهاي شامل شعاع ،عمق دفن و موقعيت افقي ،با
پارامترهاي هذلولي پاسخ ،استفاده شد .روش تطبيق الگو از طريق بکارگيري دو روش تعيين ميزان شباهت مختلف ،هماميخت دوبعدي مستقيم حوزه فضايي و
همبستگي متقابل بههنجار شده در حوزه عدد موج دوبعدي ،هم براي پاسخ  GPRمدلهاي مصنوعي و هم براي نگاشتهاي راداري واقعي ،مورد استفاده قرار
گرفت.
نتايج حاصل از مطالعه براي مدلهاي مصنوعي متعدد مورد آزمون ،نشان ميدهد که الگوريتم پيشنهادي قادر است پارامترهاي از پيش شناخته شده اشياء مدفون
را با دقت مطلوبي (حداکثر خطاي  35درصد) تخمين بزند .الگوريتم تطبيق الگو براي شناسايي و استخراج پارامترهاي هندسي قنات مدفون در دشت شاهين
شهر اصفهان نيز بهعنوان مطالعه ميداني دادههاي واقعي  GPRمورد استفاده قرار گرفت .ازآنجاييکه دادههاي واقعي  GPRحاوي انواع نوفهها بوده و بهشدت
وابسته به شرايط محيطي و سازندهاي زيرسطحي ميباشند ،بنابراين يک سري مراحل پيشپردازش و پردازشي متناسب و هدفمند ،طراحي و بهطور خودکار بر
روي نگاشتهاي راداري واقعي  GPRقبل از ورود به الگوريتم تطبيق الگو اعمال شد .بر اساس ميزان دقت مقادير استخراج شده براي پارامترهاي هندسي قنات،
از روي پاسخ  GPRدادههاي واقعي برداشت شده ،اعتبار الگوريتم تطبيق الگو به اثبات رسيد .الگوريتم پيشنهادي بهگونهاي طراحي شده است که کليه مراحل
شناسايي و تخمين پارامترهاي هندسي اهداف مدفون ،بهطور خودکار انجام ميشود.
کلمات کليدي :رادار نفوذي به زمين ) ،(GPRهذلولي پاسخ ،پارامترهاي هندسي اهداف استوانهاي ،تطبيق الگو ،همبستگي متقابل بههنجار (نرماليزه) شده
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ساختارهاي استوانهاي (شامل انواع تونلها ،کانالها ،قناتها و
خطوط انتقال آب و فاضالب که در اغلب موارد نيز در زير راه-
هاي اصلي نواحي شهري قرار دارند) ،آشکارسازي فضاهاي
خالي 5و شکستگيهاي درون تودههاي سنگي ،بررسي نشست-
هاي زمين و شناسايي نواحي همگن و غيرهمگن ميباشد.
بهمنظور استخراج اطالعات مطلوب از دادههاي خام (تصاوير)
 ،GPRعالوه بر پيشپردازشهاي معمول و متداول ضروري،
نياز به اعمال پردازشهاي پيشرفته ،سريع و موثر از جمله
تکنيکهاي شناخت الگو 6ميباشد .پردازشهاي پيشرفته و
تکنيکهاي شناخت الگو در موارد معدودي در ارتباط با تصاوير
 GPRبکار گرفته شده ،هرچند که هر مورد داراي محدوديتها
و کاستيهايي نيز ميباشد ،در تمامي آنها نتايج قابل قبولي ارائه
نموده است که از جمله آنها کپينري و همکاران ( )3111از
تبديل کالسيک  Houghبهمنظور شناسايي بخشهاي خطي
تصوير  GPRاستفاده نمودند [ .]2استرنج و همکاران ()2002
يکسري روش پيشپردازش را بر روي دادههاي  GPRاعمال
نموده و بکارگيري مراحل مختلف پيشپردازش را در دستيابي
به نتيجه نهايي ،ضروري و مفيد ارزيابي نمودند [ .]1گامبا و
بلوتي ( )2001از دو رويکرد شبکه عصبي و تطبيق الگو براي
آشکارسازي و تحليل دادههاي  GPRبا هدف شناسايي موقعيت
لولههاي مدفون در نواحي شهري استفاده کردند .ورودي شبکه
عصبي ،بخشي از تصوير باينري شده است که از تصوير GPR
پيشپردازش شده اقتباس ميشود .براي استفاده از تکنيک
تطبيق الگو ،يک پايگاه داده از هذلوليهاي با ابعاد مختلف تهيه
شده ،با انتخاب هريک از رخدادهاي هذلولي شکل موجود در
تصوير  GPRبهطور دستي توسط عملگر  ،مناسبترين هذلولي
از پايگاه دادهها بر آن انطباق مييابد [ .]4بزرگترين محدوديت
اين روش ،محدود بودن انتخاب ،تنها به هذلوليهاي موجود در
پايگاه داده و دستي (غيرخودکار) بودن آن است .سزگين و
همکاران ( )2004اثرات روشهاي پيشپردازش را روي عملکرد
آشکارسازي اشياء مدفون ،مورد مطالعه قرار دادند .با استفاده از
اهداف فلزي و غيرفلزي با اندازههاي گوناگون مدفون در اعماق
مختلف ،مشخص شد که روشهاي پيشپردازش مورد استفاده،
نرخ هشدار غلط در محيطهاي واقعي را کاهش ميدهند [.]5
کواي و همکاران ( )2030يک سيستم آشکارسازي ويژگي و
تطبيق الگو را براي شناسايي تصاوير  GPRبکار گرفتند .آنها از
منطق فازي براي انطباق ويژگيهاي آشکار شده از تصوير ،بر
ويژگيهاي موجود در پايگاه دادههاي الگو ،براي شناسايي

 -3مقدمه
رادار نفوذي به زمين ) (GPRيک روش ژئوفيزيکي با قدرت
تفکيک باالست که قابليت ارائه تصاوير زيرسطحي با تفکيک-
پذيري باال از محيطهاي ديالکتريک کماتالف 2را داراست .يک
سيستم  ،GPRپالسهاي الکترومغناطيسي (EM) 1با فرکانس
زياد (عموماًً در محدوده فرکانس يک مگاهرتز تا بيش از يک
گيگاهرتز) را از طريق فرستنده ،به درون زمين ارسال کرده و
نحوه رفتار ميدان  EMبا محيط پيرامون را از طريق گيرنده،
آشکار ميکند .اين روش قادر به شناسايي و بهنقشه درآوردن
جزئيات زيرسطحي ،بدون نياز به هيچگونه تخريب و يا دست-
کاري بوده و نتايج برداشت ،بهآساني بهصورت تصاوير دوبعدي و
سهبعدي ارائه ميشوند.
ويژگيهاي فيزيکي مواد که رفتار انرژي  EMرا در يک محيط
کنترل ميکنند شامل گذردهي ديالکتريک ، ،نفوذپذيري
مغناطيسي  ،و هدايت الکتريکي  ،ميباشند .تغييرات
نفوذپذيري مغناطيسي محيطها بهويژه در کاربردهاي زمين-
شناسي مهندسي و ژئوتکنيک ،معموالًً ضعيف بوده و بنابراين در
کاربرد اين روش ،در اکثر مواقع  ،و  مهمترين پارامترها مي-
باشند .برداشت دادههاي  GPRمعموالًً از طريق سه مد صورت
ميگيرد که متداولترين شيوه عمليات برداشت ،مطابق شکل 3
پروفيلزني بازتابي فاصله ثابت تک حالته است .در تمام روش-
هاي برداشت  ،GPRمعموالًً يک مولفه ميدان ( EMمولفه
ميدان الکتريکي) ،اندازهگيري ميشود و شدت مولفه ميدان
الکتريکي اندازهگيري شده ،به يک سيگنال ولتاژ ،تبديل شده و
در مقابل زمان ،ثبت ميشود [ .]3متداولترين شيوه نمايش
دادههاي  ،GPRنمايش دامنه سيگنال بازگشتي در مقابل زمان
تاخير است که رد( 4تريس) ناميده ميشود .پالريته سيگنال
بازتابي  GPRنيز که بر اساس عالمت ولتاژ نيم سيکل اول،
تعريف ميشود با طبيعت تغيير در ويژگيهاي الکتريکي (بهويژه
 ،)کنترل گرديده و در تفسير دادهها بسيار مفيد است.
 GPRداراي طيف وسيعي از کاربردهاست و در بسياري از
زمينههاي مهندسي ازجمله در زمينههاي ژئوتکنيک ،شناسايي
ساختار و مسائل زمينشناسي مهندسي ،معدنکاري ،تصوير
کردن آبهاي زيرزميني ،باستانشناسي ،امور جنايي ،قضايي،
قانوني و نظامي ،تاسيسات (مدفون در اعماق کم) ،برف و يخ و
يخبندان شناسي و مسائل زيستمحيطي داراي کاربرد ميباشد.
يکي از مهمترين کاربردهاي آن در زمينه مهندسي ژئوتکنيک
است که بهطور خاص هدف آن آشکارسازي و شناسايي انواع
3
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تعیین پارامترهای هندسی اهداف استوانهای پنهان در تصاویر رادار نفوذی به زمین با استفاده از الگوریتم تطبیق الگوی سریع

در پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبيق الگو و براساس
ايدههاي نو از جمله استفاده از روشهاي پيشپردازش و
پردازش تصوير خودکار بر روي نگاشتهاي 33راداري ،GPR
اهداف پنهان در تصاوير  ،GPRبهطورکامل شناسايي ميشوند.
بهعبارت ديگر هدف از انجام پژوهش حاضر تعيين مشخصات
هندسي اهداف استوانهاي مدفون ،تحت شرايط مختلف
محيطي ،براساس اطالعات معقول دادههاي  GPRميباشد.

استفاده نمودند [ .]6در اين مورد نيز يک پايگاه داده از يک
سري ويژگيهاي الگوهاي شناخته شده ،ايجاد گرديده و کار
تطبيق الگو با استفاده از منطق فازي و با استفاده از اين
ويژگيهاي الگوهاي موجود در پايگاه داده ،صورت ميگيرد.
هبسور و همکاران ( )2031از روش  GPRو سيستم طبقهبندي
با استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان )SVM( 1براي
اکتشافات ژئوتکنيکي استفاده کردند .براي طبقهبندي SVM
وروديها از طريق اعمال تبديل هيلبرت به دامنههاي سيگنال
بعد از انجام پردازش پيشرفته بر روي دادهها ،حاصل شدند [ ].
مز و اسمالز ( )2031براي موقعيتيابي خودکار هذلوليهاي
بازتاب در تصاوير  GPRاز الگوريتم يادگيري  Viola-Jonesبا
حل مسئله شناخت الگو براي تصاوير مقياس خاکستري
استفاده نمودند .آنها براي تعيين موقعيت دقيق هذلوليها و
سرعت ،از تبديل  Houghمعمولي بهره بردند .ازآنجاييکه
الگوريتم  Viola-Jonesهزينه محاسباتي تبديل  Houghرا
بهطور چشمگيري کاهش ميدهد ،بنابراين سيستم آشکارسازي
توسعهيافته ميتواند روي کامپيوترهاي معمولي ،حتي در محل،
اجرا شود و نرخ آشکارسازي اميدبخشي را در نگاشتهاي
راداري پردازش نشده ،نشان ميدهد [ .]1نانز -نيتو و همکاران
( )2034بهمنظور آشکارسازي خودکار مواد منفجره و جداسازي
اهداف بالقوه از پژواكها ،1از تکنيکهاي يادگيري ماشين شامل
شبکه عصبي و رگرسيون لجستيک براي آنتنهاي با فرکانس
مرکزي  3گيگاهرتز و  2/1گيگاهرتز استفاده کردند .در پژوهش
آنها شبکه عصبي با دقتي در حدود  11درصد تا  12درصد به-
ترتيب براي آنتنهاي  3گيگاهرتز و  2/1گيگاهرتز ،نتيجه
بهتري نشان داد [ .]1کيائو و همکاران ( )2035براي تعيين
موقعيت دقيق اشياء فلزي مدفون در تصاوير  ،GPRاز يک
30
سيستم تحليل سيگنال تک منشايي چند تفکيکپذيري
) (MMSAاستفاده کردند .در فرايند چهار مرحلهاي آنها ،ابتدا
با تجزيه تصوير توسط روش  MMSAمولفه دامنه آن استخراج
ميشود .مولفه دامنه تا حد زيادي موجب بهبود بازتاب هدف و
تضعيف موج مستقيم ميگردد .سپس با محاسبه واريانس به-
هنجار شده مولفه دامنه ،روش استخراج ناحيه مطلوب ،براي
تعيين موقعيت واقعي بازتاب هدف از بازتابهاي غيرواقعي،
مورد استفاده قرار ميگيرد .براي يافتن قلههاي اهداف در
نواحي محصور شده ،از تبديل  Houghاستفاده شده و در
نهايت موقعيت افقي و قائم هدف ،تخمين زده ميشود [.]30

(الف)

(ب)
شکل  :3برداشت دادههاي  GPRبا روش پروفيلزني بازتابي با فاصله ثابت
تکحالته ،بهمنظور آشکارسازي الف) تاسيسات [ ]33و ب) ساختارهاي
ژئوتکنيکي مدفون در زير زمين (ويرايش شده از [.)]32

 -2مدلسازي پيشرو دادههاي GPR

براي دستيابي به هدف مورد نظر ميتوان از روشهاي عددي
مختلفي نظير رديابي پرتو ،32اجزاء گسسته ،]31[ 31اجزاء
محدود و تکنيکهاي تفاضل محدود يک تا سهبعدي
[ ]3 ،36،35،34بهمنظور مدلسازي استفاده نمود که در همه
آنها انتشار و بازتاب امواج  GPRدر درون زمين ،براساس رفتار
امواج الکترومغناطيسي و نحوه عملکرد آنها با مواد زيرسطحي،
شبيهسازي ميشود .روش تفاضل محدود بهخاطر دارا بودن
مزيتهايي نظير درك نسبتاًً ساده مفاهيم آن ،انعطافپذيري،
قابليت شبيهسازي و مدلسازي محيطهاي پيچيده و قابلقبول
بودن پاسخهاي آن در موارد بکار رفته ،در ميان روشهاي
عددي مذکور ،پذيرش و کاربرد بيشتري يافته و بنابراين در اين
پژوهش نيز از روش تفاضل محدود دوبعدي استفاده شده است.
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نگاشت راداري يک برداشت پروفيلي دادههاي  ،GPRمجموعه-
اي از تريسهاي بازتابي است و پاسخ سيستم ( GPRرخداد
حاصله در تصوير) نيز براي اغلب اهداف مدفون (بهويژه اهداف
استوانهاي) بهصورت يک هذلولي ميباشد .در شکل  2مقطع
دوبعدي يک استوانه افقي و هذلولي پاسخ سيستم  GPRآن در
حوزه مکاني نشان داده شده است که در اين شکل  Rشعاع
استوانه افقي X ،و  Zبه ترتيب موقعيت هاي مکاني افقي و قائم
يا عمق دفن استوانه ميباشند.

ازآنجاييکه در عمل اغلب ساختارهاي ژئوتکنيکي همانند
ساختارهاي تونلي شامل انواع تونلها ،کانالها و قناتها ،به-
صورت استوانهاي شکل ميباشند بنابراين جهت شبيهسازي
پاسخ  GPRاشياي مصنوعي فرضي به شکل استوانه افقي از
مدلسازي عددي پيشرو استفاده شد .براي اين منظور الگوريتم
مدلسازي پيشرو بهروش تفاضل محدود دوبعدي بهبود يافته در
حوزه فرکانس [ ]31مورد استفاده قرار گرفت .در اين الگوريتم
بهبود يافته با طراحي مناسب و کدنويسيهاي الزم در محيط
نرم افزار  ،MATLABعالوه بر سهولت و تسريع در عمليات
ورود مشخصات هندسي و فيزيکي مدل به نرمافزار ،سرعت
اجراي برنامه نيز نسبت به الگوريتمهاي معمول (همانند [)]36
افزايش يافته است [ .]31براي استفاده از اين الگوريتم کافي
است که با اجراي کدهاي مربوطه در محيط  MATLABو
وارد نمودن مقادير ويژگيهاي الکتريکي و مغناطيسي
(نفوذپذيري مغناطيسي نسبي  ،rگذردهي ديالکتريک نسبي
 rو هدايت الکتريکي  )محيط ميزبان و هدف ،ابعاد مدل
(طول پروفيل برداشت و عمق) ،فواصل گسستهسازي مکاني و
فرکانس مرکزي آنتن ،مدل مورد نظر را انتخاب نمود.
در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از مدلسازي عددي پيشرو به
روش تفاضل محدود دوبعدي بهبود يافته ،پاسخ سيستم GPR
براي  3مدل مصنوعي مختلف شامل يک ،دو و سه شيء
استوانهاي افقي (متناظر با ساختارهاي ژئوتکنيکي واقعي نظير
ساختارهاي تونلي ،کانالها و قناتها) به شعاع  32/5سانتيمتر
تا  3/5متر ،مدفون در اعماق صفر تا  2/5متري و واقع در فاصله
 3تا  5متري طول پروفيل ،مدلسازي شد .راستاي پيمايش
پروفيلهاي  GPRعمود بر محور اشياء مدفون بوده و با فرض
دوبعدي بودن اين اشياء ،گسترش طولي آنها بيش از ده برابر
عرض آنها درنظرگرفته شده است که در عمل فرض درستي
ميباشد .قابل ذکر است که در تمام موارد ،ابعاد مدل  6×1متر
و هدف موجود در همه مدلهاي مصنوعي مورد استفاده از
جنس فلز رساناي کامل الکتريکي (PEC) 34و محيط ميزبان
تمام مدلها ،خاك رس سيلتي (با مشخصات فيزيکي ،r=6
 r=1و =6.67 mS/m؛  :rنسبي) انتخاب شده است.

فاصله

عمق
شکل  :2پاسخ نوعي سيستم  GPRبهصورت هذلولي براي يک هدف
مدفون به شکل استوانه افقي (مقطع دوبعدي) همراه با نمايش پارامترهاي
هندسي آن در حوزه مکاني.

با توجه به شکل  2و براساس معادله رياضي هذلولي [،]31
روابط بين پارامترهاي هندسي و پاسخ  GPRهدف استوانهاي
بهصورت زير خالصه ميشوند:
()3
() 2
()1
() 4
که در اين روابط  aو  bپارامترهاي هندسي شناخته شده
هذلولي t0 ،زمان سير دو طرفه موج از چشمه واقع بر روي
سطح زمين درست باالي مرکز شيء مدفون تا سطح فوقاني
شيء v ،سرعت سير امواج  EMدر محيط و  زاويه شيب
مجانبهاي هذلولي مي باشد.

 -1روابط بين پارامترهاي هندسي و پاسخ  GPRاهداف
استوانهاي
يکي از مهمترين مسائل در طراحيها و تصميمگيريهاي
مهندسي ،شناسايي و استخراج پارامترهاي هندسي ناهمگني-
هاي زيرسطحي مدفون است که تاحدودي با استفاده از روش-
هاي ژئوفيزيکي نظير  GPRقابل حل ميباشد .در حالت کلي

 -4کاربرد شناخت الگو براي تصاوير GPR
شناخت الگو شاخهاي از علم مهندسي برق است که موضوع
بحث آن مطالعه چگونگي مشاهدات محيطي توسط ماشين،

111

تعیین پارامترهای هندسی اهداف استوانهای پنهان در تصاویر رادار نفوذی به زمین با استفاده از الگوریتم تطبیق الگوی سریع

نحوه يادگيري شناسايي الگوهاي مورد نظر (هدف) از زمينه و
تصميمگيري معقول و مطمئن در خصوص طبقه الگوها مي-
باشد .روشهاي هوشمند شناخت الگو در نيمه دوم قرن بيستم
مطرح شده و به سرعت عموميت پيدا کردند بهگونهايکه در
اواخر دهه هشتاد ،کاربرد همهجانبه پيدا نمودند .اين روشها
تکنيکهاي محاسباتي يادگير هستند که به کمک آنها مي توان
يک نگاشت خاص را تقريب زد و يا دادههاي مختلف را طبقه-
بندي نمود.
برخي از تکنيکهاي شناخت الگو با استفاده از الگوريتمهاي
مختلف و با اعمال محدوديتهاي مناسب ،قادر به شناسايي
پاسخ اهداف مختلف در تصاوير  GPRميباشند .تطبيق الگو
ازجمله روشهاي هوشمند ،سريع و کاربردي شناخت الگو مي-
باشد که در مطالعه حاضر بهمنظور شناسايي اهداف استوانهاي
مدفون در تصاوير  GPRمورد استفاده قرار گرفته است.
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بهطورکلي هدف روش تطبيق الگو پاسخگويي به سواالت زير
است [ :]23آيا تصوير داراي بعد مشخصي از هدف مورد
تجسس است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل،
موقعيت هدف در کجاي تصوير قرار دارد؟ بنابراين اساس
تطبيق الگو همبستگي متقابل بين تصوير و هدف است که
مبتني بر تعريف فاصله (مربع فاصله) اقليدسي مي باشد .اگر  fو
 tبهترتيب تصوير و هدف بوده و عمليات همبستگي در بازه
پنجره ) (x,yکه موقعيت هدف در آن ) (u,vاست انجام شود با
بههنجار (نرماليزه) کردن بردارهاي تصوير و هدف به واحد
طول ،همبستگي متقابل بههنجار شده ،مطابق رابطه ( )5به-
دست ميآيد.
()5

ميانگين ) f(x,yدر
که در اين رابطه ميانگين هدف و
ناحيه شامل هدف ميباشد .هنگامي که فرآيند در حوزه فوريه
صورت مي گيرد ،عمليات هماميخت به عمليات ضرب تبديل
مي شود؛ البته با شيفت فازي  310درجهاي مقادير تبديل
فوريه و درنتيجه عمليات همبستگي متقابل در حوزه فرکانسي
بهسادگي بهصورت زير ميباشد [:]22

 -3-4مباني تئوريک روش تطبيق الگو
روش تطبيق الگو از جمله سادهترين ،قديميترين و در عين
حال سريعترين روشهاي شناخت الگو بوده که براساس
شباهت 35بين دو پديده هم نوع (نقاط ،منحنيها و يا اشکال)
استوار است .در اين روش معموالًً يک الگوي مبنا يا هدف که
غالباًً يک شکل دوبعدي است و يا يک نمونه اوليه 36از يک
الگوي معلوم ،در مقابل تصوير ،تطبيق داده مي شود (شکل .)1
در اين تطبيق معموالًً از معيارهاي شباهت آماري نظير روشهاي
همبستگي متقابل  ،3فاصله چندمتغيره و غيره استفاده مي
شود .اين روش به نوعي زيرمجموعه روشهاي يادگيري
ماشيني 31محسوب ميشود.

()6

که عالمت  مزدوج مختلط مقادير تابع مي باشد .مزدوج
مختلط فقط بر روي فاز مقادير مختلط تاثير مي گذارد بهگونه-
ايکه عمليات خيلي شبيه به هماميخت مي باشد.
 -2-4بکارگيري روش تطبيق الگو براي تصاوير GPR
 -3-2-4شناسايي الگوي پاسخهاي  GPRمدلهاي مصنوعي

در جدول  3نمونهاي از مشخصات مدلهاي مصنوعي ايجاد
شده و پاسخ  GPRمربوطه نشان داده شده است.
31
از طريق تلفيق آخرين الگوريتمهاي تطبيق الگوي سريع
[ ]22عمليات تطبيق الگو براي مدلهاي مصنوعي مختلف ،به-
صورت تعيين همبستگي متقابل بين تصوير و الگو با دو روش
هماميخت فضايي دوبعدي و حوزه عدد موج (تبديل فوريه
دوبعدي تصاوير) صورت گرفت .در بهکارگيري الگوريتمهاي
مذکور در کدهاي تهيه شده براي اين منظور ،بسته به ابعاد
تصوير و الگو ،بهطور خودکار الگوريتمي انتخاب ميشود که در
مدت زمان کوتاهتري اجرا شود .بهمنظور استخراج پارامترهاي
20
هندسي هدف استوانهاي نيز ،از روش بهينهسازي مقيد
(محدود شده) غيرخطي استفاده شده است.

نتيجه همبستگي متقابل
شکل  :1همبستگي متقابل يک هدف با مقياس خاکستري با تصوير براي
حصول بهترين انطباق .در اين مورد هدف  1×1پيکسل به کار رفته و مقادير
حاصل بهصورت نمودار نشان داده شده است .موقعيت مشخص شده
بيشترين شباهت را به هدف دارد [.]20
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جدول  :3مشخصات هندسي و شکل پاسخ  GPRمدلهاي مصنوعي شامل يک ،دو و سه شيء استوانهاي افقي.

نوع مدل

مدل دو استوانهاي

عمق دفن مدل (متر)

مدل تک استوانهاي
شعاع مدل (متر)
0 /5

مدل تک استوانهاي

نوع
مدل

مدل
استوانهاي

دو

مدل
استوانهاي

سه

استوانه
راست
استوانه
چپ
استوانه
راست
استوانه
وسط
استوانه
چپ

استوانه
راست
0 /5

استوانه
چپ
0 /5

مدل سه استوانهاي
استوانه
راست
3

استوانه
وسط
0 /5

استوانه
چپ
3

0/25

0/25

0/25
0 /2
0 /3
0 /1

در اين تحقيق از روش لونبرگ– مارکوارت 23که يک روش
کامالًً شناخته شده در حل مسائل بهينهسازي مقيد بهشمار
ميرود و از طريق اعمال مقادير اوليه پارامترها و حدود قابل
قبول مجاز پارامترهاي هندسي ،تحت عنوان حدود باال و پايين،
براي هر پارامتر استفاده شده است .تابع هدف بهصورت مربع
تفاوت مقادير رقومي شده پاسخ هذلولوي بهدست آمده از
نگاشتهاي راداري  GPRو پاسخ تئوريک مدل رياضي هذلولي،
با تعريف مختصات محلي منطبق بر رأس هذلولي بهعنوان نقطه
مبدا استفاده شده است .مقدار اوليه پارامتر منظمسازي در
الگوريتم لونبرگ– مارکوارت معادل  0/005و حداکثر تعداد

تکرار  3000در نظر گرفته شده است .براي محاسبه ماتريس
گراديان دادهها نسبت به پارامترها (ماتريس ژاکوبين) نيز روش
تفاضل محدود ،مورد استفاده قرار گرفته است.
ازآنجاييکه تصاوير مصنوعي  GPRنيز آغشته به مقداري
پاسخهاي ناخواسته و عوامل مزاحم (نوفه) هستند ،بهمنظور
آمادهسازي اين تصاوير جهت ورود به الگوريتم تطبيق الگو ،ابتدا
بايستي يک سري عمليات پيشپردازشي بر روي دادهها صورت
گيرد .بنابراين در شکل  4ابتدا مراحل پيشپردازشي مورد نياز
تصاوير مصنوعي  GPRنشان داده شده و در شکل  5الگوريتم
تطبيق الگوي اعمال شده ،ارائه شده است.
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شروع

دریافت خروجی مدلسازی پیشرو ،پاسخ مدل حاوی هدف استوانهای مدفون برای پارامترهای هندسی مشخص

تبدیل خروجی مدلسازی پیشرو به یک ماتریس عددی بصورت تریسهای مجاور

تبدیل تصویر رنگی به مقیاس خاکستری

تعیین حدآستانه بهینه جداکننده هذلولی (هدف) از زمینه (باینری کردن تصویر)

اعمال فیلتر پایینگذر میانه دوبعدی به منظور حذف نوفههای ناشی از
خطاهای محاسباتی مدلسازی پیشرو تصادفی پیکسلی

تصویر برجستهسازی شده حاوی هذلولیگون به عنوان ورودی به الگوریتم تطبیق الگو

خاتمه
شکل  :4مراحل پيشپردازش مقاطع  GPRمدلهاي مصنوعي جهت ورود به الگوريتم تطبيق الگو.

با استفاده از الگوريتمهاي مذکور موقعيت افقي و قائم و نيز
ساير مشخصات هندسي و فيزيکي اهداف مدفون ،از طريق
روابط رياضي موجود بين اين پارامترها با پارامترهاي هذلولي
پاسخ شناسايي گرديد .در جدول  2مقادير شعاع و عمق دفن
واقعي با مقادير تخميني اهداف مدفون در تصاوير مصنوعي
 GPRمربوط به جدول  ،3مقايسه شده و ميزان درصد خطاي
مربوطه نيز محاسبه گرديده است .معيار سنجش خطا در اين
مورد مطابق رابطه ( ) مي باشـد.
( × 300مقدار واقعي /قدر مطلق
( )
اختالف مقدار واقعي با مقدار تخميني) = خطاي تخمين پارامتر
هندسي
همانگونه که دادههاي اين جـدول نشان ميدهد ،الگوريتم
پيشنهادي توانسته است با خطاي متوسط  32/درصد،
پارامترهاي از پيش شناخته شده مدلهاي مدفون را تخمين
بزند .نتايج براي تصاوير متداول و حتي کوچک نگاشتهاي
راداري و ابعاد تصويري  500×3000پيکسل حاکي از سرعت

الگوريتم فوق براي  3مدل مصنوعي شامل يک ،دو و سه
استوانه افقي مدفون با ميزان  5درصد نوفه تصادفي ،بهکار
گرفته شد و نتايج مطلوبي ارائه نمود (حداکثر خطاي 35
درصد) .به عنوان نمونه در شکل ( 6الف) تصوير نگاشت راداري
يک مدل مصنوعي حاوي دو استوانه افقي مشابه به قطر 0/5
متر مـدفون در عمـق  0/5متـري( ،ب) تصـوير الگـوي
مربوطه( ،ج) موقعيت هذلوليهاي آشکارشده بر روي تصوير
نگاشت راداري توسط تطبيق الگو( ،د) نقشه سهبعدي ميزان
همبستگي متقابل بين تصوير الگو با تصوير نگاشت راداري (با
همبستگي بسيار باالي  11/ 1درصد در موقعيت اشياء) و (ن)
نمودار هذلوليهاي برازش يافته از طريق الگوريتم حداقل
مربعات خطا بر پاسخ استوانههاي افقي آشکار شده از طريق
الگوريتم تطبيق الگو ،نشان داده شده است .قابل ذکر است که
در مورد پاسخ  GPRمدلهاي مصنوعي ،الگو مستقيماًً از روي
پاسخ هذلولي شکل هدف در نگاشت راداري استخراج شد.
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پيشنهادي بهگونهاي طراحي شد که کليه مراحل شناسايي و
تخمين پارامترهاي هندسي اشياء مدفون ،بهطور اتوماتيک و با
حداقل دخالت کاربر تخمين زده شود.

باالتر روش تشخيص الگو در حوزه عدد موجي نسبت به
هماميخت حوزه فضايي دارد بهگونهايکه در مثالهاي مصنوعي
آزمون شده ،تا بيش از  21برابر ،سريعتر ميباشد .الگوريتم
شروع

خواندن تصاوير الگوي پاسخ هذلوليگون و مقاطع نگاشت راداري اهداف استوانهاي مدفون

چرخش  310درجهاي تصوير الگو

تبديل فوريه دوبعدي تصاوير الگو و مقاطع نگاشت راداري بهطور مجزا با ابعاد يکسان

تبديل فوريه معکوس حاصلضرب نقطهاي تصاوير تبديل يافته

استخراج مؤلفه حقيقي تبديل فوريه معکوس معادل ماتريس همبستگي متقابل تصوير الگو با تصوير نگاشت راداري

انتخاب حد آستانه همبستگي متقابل براي تعيين تعداد هذلوليگونهاي موجود در تصوير نگاشت راداري

تعيين موقعيت افقي و قائم پيک کليه هذلوليگونهاي موجود در تصوير نگاشت راداري

استخراج پارامترهاي هر هذلوليگون آشکار شده در تصوير نگاشت راداري از طريق تطبيق الگو

استخراج پارامترهاي هندسي و فيزيکي هر هدف مدفون متناظر با هر هذلوليگون در تصوير نگاشت راداري

تکرار فرآيند استخراج پارامترهاي هندسي و فيزيکي براي کليه اهداف مدفون متناظر با کليه هذلوليگونها در تصوير نگاشت راداري

خاتمه
شکل  :5نمودار جريان عمليات تطبيق الگوي سريع پيشنهادي براي تصاوير .GPR
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(ب)

(الف)

(ج)

(د)

(ن)
شکل  :6الف) تصوير نگاشت راداري مدل حاوي دو استوانه افقي ،ب) تصوير الگوي مربوطه ،ج) موقعيت هذلوليهاي آشکار شده ،د) نقشه سهبعدي ميزان
همبستگي متقابل بين تصوير الگو و نگاشت راداري ،ن) نمودار هذلوليهاي برازش يافته بر پاسخ استوانههاي افقي.
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جدول  :2مقايسه مقادير تخميني شعاع و عمق دفن حاصل از تصاوير مصنوعي  GPRبا مقادير واقعي و محاسبه ميزان درصد خطاي مربوطه.

شعاع واقعي
(متر)

شعاع تخميني
(متر)

خطاي
شعاع ()%

عمق دفن
واقعي (متر)

عمق دفن
تخميني (متر)

خطاي عمق
دفن ()%

مشخصات هندسي مدل

0/25

0/22

32

0/5

0/55

30

استوانه راست

0/25

0/22

32

0/5

0/55

30

استوانه چپ

0/25

0/22

32

0/5

0/55

30

استوانه راست

0/20

0/3

35

3

3/34

34

استوانه وسط

0/30

0/32

20

0/5

0/55

30

استوانه چپ

0/10

0/26

31/1

3

3/34

34

نوع مدل
مدل تک استوانهاي

مدل دو
استوانهاي
مدل سه
استوانهاي

 -2-2-4شناسايي الگوي پاسخهاي  GPRدادههاي واقعي

تصوير  GPRالزم است که مجموعهاي از الگوهاي با ابعاد
مختلف مورد نظر ،تهيه و سپس الگوريتم براي شناسايي پاسخ
متناسب با ابعاد مورد نظر به اجرا درآيد.
هدف اصلي از انجام بررسيهاي ژئوفيزيکي به روش  GPRدر
اين مطالعه موردي ،شناسايي و تعيين محل قناتهاي مدفون
در محدوده دشت شاهينشهر واقع در استان اصفهان ميباشد.
براي انجام عمليات برداشت اهداف مورد مطالعه از يک سيستم
 GPRبا فرکانس مرکزي  250مگاهرتز مجهز به آنتنهاي
پوششدار 24و از روش پروفيلزني بازتابي فاصله ثابت تکحالته
استفاده شد .در حالت ايده آل (محيط زمينشناسي معمولي
بدون حضور مواد هادي الکتريکي) سيستم  GPRمجهز به آنتن
با فرکانس مرکزي  250مگاهرتز ،داراي تفکيکپذيري در حدود
 30سانتيمتر و حداکثر ميزان عمق نفوذ ،در حدود  30متر
ميباشد [ ]21و در مورد محيطهاي زمينشناسي متداول،
داراي ميزان تفکيکپذيري در حدود  10سانتيمتر و حداکثر
عمق تجسس در حدود  1متر است [.]24
براي آشکارسازي قنات هاي احتمالي مدفون در محدوده مورد
مطالعه ،برداشتهاي  GPRاز طريق يک شبکه برداشت متعامد
مربعي با فواصل پروفيلي  5متر در دو راستاي شمالي -جنوبي و
شرقي– غربي در سطح يک محدوده مربعي به ابعاد  50×50متر
انجام گرفت.
ميزان سرعت سير امواج  EMدر سازندهاي آبرفتي محيط از
طريق مشخصات فيزيکي آنها همچون دانهبندي ،درصد رطوبت
و ميزان رس محيط ،معادل  0/32 m/nsمنظور شد .در تمام
مراحل برداشت ،با استفاده از امکانات دستگاه برداشت و
براساس وضعيت محدوده مورد مطالعه ،تمام پارامترهاي
برداشت ازجمله فواصل بين تريسي (فاصله ايستگاهي) ،پنجره
زماني (عمق تجسس) و فاصله نمونهبرداري زماني (فرکانس

 -مطالعه ميداني

بهمنظور اعتبارسنجي عملکرد الگوريتم تطبيق الگوي
پيشنهادي در تعيين پارامترهاي هندسي ساختارهاي استوانهاي
مدفون ،مطالعه ميداني برداشت دادههاي صحرايي  GPRبا
هدف بررسيهاي ژئوتکنيکي ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته
است .در ادامه نحوه برداشت دادهها ،مراحل پيشپردازش و
پردازش دادههاي برداشت شده و تفسير نتايج ،آورده شده و
استخراج پارامترهاي هندسي اشياء مدفون با استفاده از
الگوريتم تطبيق الگو ،تشريح گرديده است .ازآنجاييکه دادههاي
واقعي به انواع نوفهها آلوده بوده و به شدت به مورد تحت
مطالعه وابسته 22ميباشند ،بنابراين الزم است که نگاشتهاي
راداري واقعي  GPRقبل از ورود به الگوريتم تطبيق الگو مطابق
شکل از يک سري مراحل پيشپردازش و پردازشي عبور
کنند .بههرجهت ممکن است انجام تمام مراحل پيشپردازش
ذکرشده در شکل براي تمام نگاشتهاي راداري واقعي GPR
ضرورت نداشته باشد .جهت اجراي الگوريتم تطبيق الگو الزم
است ابتدا الگوي مناسب مورد نياز ايجاد شود که براي اين
منظور الگو بهصورت مصنوعي تهيه مي شود .ازآنجاييکه پاسخ
 GPRاهداف زيرسطحي در نگاشتهاي راداري« ،وابسته به
مقياس »21يا بهعبارت ديگر تابع ابعاد هدف زيرسطحي است
بنابراين ايجاد الگو ،بطور مصنوعي و براساس طول موج پاسخ
هذلولي شکل هدف در نگاشت راداري صورت ميگيرد تا
تناسب الزم بين الگو و پاسخ هدف ،ايجاد شده و الگوريتم قادر
به شناسايي پاسخ هذلولي شکل هدف در تصوير  GPRباشد.
تهيه تعداد الگوهاي مصنوعي به تنوع اهداف استوانهاي مدفون
در تصاوير واقعي  GPRارتباط دارد يعني اگر يک تصوير GPR
حاوي پاسخ چند هدف مدفون با مشخصات هندسي (قطر و
عمق دفن) مختلف باشد جهت شناسايي پاسخ اين اهداف در
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نمونهبرداري) ،بهطور بهينه انتخاب و تنظيم شدند .گفتني است
براي دستيابي به بهترين پاسخ ،بعضاًً يک پروفيل با چند
فاصله بين تريسي ،پنجره زماني و فرکانس نمونه برداري
مختلف ،با روش سعي و خطا برداشت شد .فواصل بين تريسي
در بازه بين  3تا  5سانتيمتر (اغلب  2سانتيمتر) انتخاب شدند.
پنجره زماني با فرض واقع بودن قنات در بازه عمقي بين يک تا
پنج متر (که معموالًً چنين است) و براساس رابطه بين زمان
رسيد دوطرفه موج ،عمق و سرعت سير موج  EMدر دستگاه،
تنظيم شد.
جهت پيشپردازش ،تجزيه و تحليل و تفسير دادههاي GPR
(نگاشتهاي راداري) ،از نرمافزارهاي  Ground Visionو
 ]21[ Radexplorerاستفاده شد .به عنوان نمونه نگاشت
راداري پيشپردازش شده بخشي از مقطع منطبق بر پروفيل
مياني برداشت شده در راستاي شمال -جنوب عمود بر امتداد
تخميني قنات در شکل  1نمايش داده شده است .مهمترين

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی معدن

عمليات پيشپردازشي اعمال شده بر روي دادهها جهت ارائه
مقطع نهايي براي ورود به الگوريتم تطبيق الگو ،شامل تصحيح
زمان صفر ،25اعمال فيلتر ديواي( 26حذف روند فرکانس خيلي
پايين از دادهها) ،حذف شيفت جريان مستقيم  ،2فيـلتر ميان
گـذر باترورث 21حذف متوسط ،21حذف زمينه 10و انواع
تقويت 13دامنه امواج بازگشتي با عمق ميباشد .همانگونه که از
اين شکل مشاهده ميشود ،موقعيت قنات مدفون نيمه پر از آب
شيرين (به دليل معکوس شدن پالريته سيگنال بازتابي در
موقعيت سطح آب و وجود بازتابهايي در زير سطح آب) ،در
نيمه پاييني تصوير ،بصورت هذلوليهاي متقارن بهخوبي قابل
شناسايي ميباشد .جهت استخراج پارامترهاي هندسي قنات
مدفون ،نياز به آمادهسازي مقطع پيشپردازش شده و اعمال
مراحل پردازشي پيشرفتهتر جهت ورود به الگوريتم تطبيق الگو
ميباشد.

111

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی معدن

رضا احمدی ،نادر فتحیانپور

شروع
اخذ پارامترهای برداشت  GPRشامل فواصل بین تریسی ،پنجره زمانی ،طول پروفیل و سرعت متوسط محیط میزبان هدف استوانهای
مدفون

زمینمرجع کردن خودکار تصویر مقطع  GPRدر حوزه مکان -زمان با توجه به پارامترهای برداشت

خواندن تصویر رنگی  GPRبعد از اعمال مراحل پیشپردازشی معمول نظیر تصحیح زمان صفر ،حذف شیفت جریان
مستقیم ،فیلتر میانگذر ،حذف زمینه ،تقویت دامنه و غیره

تبدیل تصویر رنگی به مقیاس خاکستری

اعمال فیلتر پایینگذر میانه دوبعدی به منظور حذف نوفههای تصادفی پیکسلی

اعمال فیلتر برجستهساز لبه با استفاده از الگوریتم کنی

شناسایی محدودههای حاوی هذلولی در تصویر ،با استفاده از الگوریتمهای ریختشناسی (مورفولوژی) همچون
گسترش ،فرسایش و هیت -میس

استفاده از فیلترهای ریختشناسی و یا آماری مناسب جهت حذف رخدادهای خطی افقی (در صورت وجود) در
تصویر

انتساب مقدار زمینه به نواحی فاقد هذلولی و انتساب مقادیر مرزهای لبه هذلولی به موقعیتهای مربوطه به عنوان
هدف

اعمال فیلترهای پایینگذر همچون میانه و نوفهکاهی با استفاده از تبدیل موجک جهت حذف نوفههای تصادفی در
مرحله نهایی

تصویر برجستهسازی شده حاوی هذلولیگون به عنوان ورودی به الگوریتم تطبیق الگو

خاتمه
شکل  :مراحل پيشپردازش و پردازشي مقاطع  GPRواقعي جهت ورود به الگوريتم تطبيق الگو.
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شکل  :1آشکارسازي و شناسايي قنات نيمه پر از آب شيرين در دشت شاهينشهر در نيمه پاييني تصوير (بيضي زرد رنگ) .راهنماي رنگي نشان دهنده سطح
مقياس رنگي معرف شدت دامنه بازتاب ميباشد.

الگوريتم حداقل مربعات خطا ،بر پاسخ هدف (قنات) آشکار
شده از طريق الگوريتم تطبيق الگو (ه) ،نشان داده شده است.

بعد از آشکارسازي قنات ،از طريق حفر ترانشه در موقعيت
مناسب (منطبق بر پروفيل مياني برداشت  GPRدر راستاي
شمال -جنوب) در راستاي عمود بر امتداد قنات ،عمق دفن و
شعاع واقعي آن نيز به ترتيب  3/6متر و  0/6متر اندازهگيري
شد.
مراحل پردازشي اعمال شده بر روي نگاشت راداري پيش-
پردازش شده شکل  1در شکل  1نشان داده شده است .در
شکل (1الف) مقطع پيشپردازش شده ،با روش اتسو]25[ 12
بهصورت باينري درآمده است .تصوير پردازش شده اين مقطع
بعد از اعمال فيلتر ريختشناسي هيت-ميس ]26[ 11در شکل
(1ب) نشان داده شده است .با اعمال فيلتر کني 14بهمنظور
تشخيص لبهها تصوير شکل (1ج) حاصل شد .آخرين مرحله
پردازش ،اعمال فيلتر ريختشناسي گسترش ]26[ 15بوده و
نتيجه آن نيز تصوير نهايي شکل (1د) است که وارد الگوريتم
تطبيق الگو گرديد.
در شکل  30بهترتيب تصوير الگوي انتخاب شده (الف) ،موقعيت
هذلولي آشکارشده بر روي تصوير نگاشت راداري توسط تطبيق
الگو (ب) ،نقشه دوبعدي ميزان همبستگي متقابل بين تصوير
الگو و نگاشت راداري (ج) ،نقشه سهبعدي ميزان همبستگي
متقابل بين تصوير الگو و نگاشت راداري (د) و نمودار هذلولي
محاسباتي برازش يافته بر پاسخ هدف استوانهاي شکل ،از طريق
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)Travel Time (ns

)Distance (m

)Distance (m

(ب)

(الف)

)Travel Time (ns

)Distance (m

)Distance (m

(د)

(ج)
شکل  :1الف) تصوير باينري شده شکل  1به روش اتسو ،ب) نگاشت راداري شکل (الف) بعد از اعمال فيلتر ريختشناسي هيت -ميس ،ج) نگاشت راداري شکل
(ب) بعد از اعمال فيلتر تشخيص لبه ،د) تصوير نهايي بعد از اعمال فيلتر ريختشناسي گسترش.
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(ب)

(الف)

(ج)

(د)

(ه)
شکل  :30الف) تصوير الگوي انتخاب شده ،ب) موقعيت هذلولي آشکار شده در نگاشت راداري ،ج) نقشه ميزان همبستگي متقابل بين تصوير الگو و نگاشت
راداري ،د) نقشه سهبعدي ميزان همبستگي متقابل بين تصوير الگو و نگاشت راداري ،ه) نمودار هذلولي برازش يافته بر پاسخ هدف .راهنماي رنگي تصاوير (ج) و
(د) معرف ميزان همبستگي متقابل بين تصوير الگو و نگاشت راداري است.
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توجه به حضور انواع نوفهها در دادههاي واقعي ،نتايج بسيار
مطلوبي بهحساب ميآيند .معيار خطا در اين مورد نيز مطابق
رابطه ( ) مي باشد .الگوريتم پيشنهادي بهگونهاي طراحي شده
است که کليه مراحل شناسايي و تخمين پارامترهاي هندسي
اشياء مدفون بهطور خودکار و با حداقل دخالت کاربر تخمين
زده ميشود.

مشخصات هندسي واقعي اين قنات با مقادير برآورد شده توسط
روش تطبيق الگو در جدول  1مقايسه شده و ميزان درصد
خطاي مربوطه نيز محاسبه گرديده است .سرعت سير امواج
 EMدر محيط نيز  0/33متر بر نانوثانيه محاسبه شده است.
دادههاي اين جدول نشان ميدهند که خطاي برآورد مقادير
پارامترهاي هندسي شعاع و عمق دفن قنات توسط روش
تطبيق الگو به ترتيب حدود  31/1و  6/25درصد بوده که با

جدول  :1مقايسه مقادير پارامترهاي هندسي اندازهگيري شده قنات با مقادير تخميني توسط روش تطبيق الگو و محاسبه ميزان درصد خطاي مربوطه.

مشخصات
هندسي
هدف
روش تخمين

شعاع
واقعي
(متر)

شعاع
تخميني
(متر)

خطاي
شعاع
(درصد)

عمق
دفن
واقعي
(متر)

عمق
دفن
تخميني
(متر)

خطاي
عمق
دفن
(درصد)

موقعيت
افقي
واقعي
(متر)

موقعيت
افقي
تخميني
(متر)

خطاي
موقعيت
افقي
(درصد)

تطبيق الگو

0/60

0/ 3

31/1

3/6

3/5

6/25

1/5

1/6

2/1

مي رساند .براساس نتايج بهدست آمده ،روش پيشنهادي تطبيق
الگو قادر به تشخيص پاسخهاي  GPRاهداف استوانهاي مدفون
بوده و براي شناسايي ويژگيهاي هندسي اين اهداف و نيز
تخمين سرعت سير متوسط امواج  EMدر محيطهاي در
برگيرنده اين اهداف ،از قدرت پيشبيني خوب و سريع
برخوردار است.
براي تعيين تعداد هذلوليهاي آشکار شده در تصاوير واقعي
 ،GPRبهمنظور تعيين مشخصات هندسي اهداف استوانهاي
مدفون با استفاده از روش تطبيق الگو ،نياز به تنظيم يک حد
آستانه براي مقدار ضريب همبستگي متقابل است .همچنين
براي برازش بهترين هذلولي با استفاده از الگوريتم حداقل
مربعات خطا ،بر هذلوليهاي آشکار شده از طريق مقدار آستانه
ضريب همبستگي متقابل ،جهت تعيين پهناي هذلولي آشکار
شده ،نياز به تعريف يک حد آستانه براساس سطح روشنايي
سلولها ميباشد که در پژوهش حاضر ،اين موارد بهطور تجربي
و براساس آزمون و خطا صورت گرفت .پيشنهاد ميشود که به-
منظور ادامه مطالعات در آينده و بهبود نتايج بهدست آمده از
پژوهش ،اين فرآيند نيز از طريق اجراي يک الگوريتم انتخاب
آستانه بهينه خودکار صورت گيرد .همچنين بهمنظور
خودکارنمودن هر چه بيشتر فرايند تخمين پارامترهاي هندسي
و فيزيکي اشياء مدفون ،از الگوريتمهاي مبتني بر تبديل ويژگي
مستقل از ابعاد در تشخيص الگو ،استفاده شود.

 -5نتيجهگيري
در پژوهش حاضر روش تطبيق الگو هم براي تصاوير مصنوعي و
هم براي تصاوير واقعي  GPRدر حضور نوفهها مورد استفاده
قرار گرفت که نتايج فعاليتهاي پژوهشي انجام شده را ميتوان
به اين صورت خالصه نمود .مهمترين نقاط قوت و جنبههاي
نوآوري بکارگيري الگوريتم تطبيق الگوي بهينه در اين پژوهش
شامل اعمال مراحل پيشپردازش و پردازشي خودکار براي
حذف نوفهها از تصوير  GPRبهمنظور آمادهسازي آن جهت
ورود به الگوريتم تطبيق الگو ،سرعت باالي الگوريتم در تعيين
ميزان همبستگي متقابل بين تصوير الگو و تصوير نگاشت
راداري از طريق بکارگيري دو روش تعيين ميزان شباهت
مختلف ،قابليت آشکارسازي هر تعداد هذلولي موجود در تصوير
 ،GPRتعيين مشخصات هندسي (شعاع ،عمق دفن و موقعيت
افقي) اهداف استوانهاي افقي مدفون زيرسطحي و سرعت سير
امواج  EMدر محيط ميزبان اهداف با استفاده از اعمال يک
الگوريتم غيرخطي از طريق برازش يک تابع هذلولي توسط
الگوريتم حداقل مربعات خطا ،بر هذلوليهاي (پاسخ اهداف
استوانهاي افقي) آشکار شده از طريق الگوريتم تطبيق الگو مي
باشند.
نتايج بررسي براي مدل هاي مصنوعي نشان مي دهند که
الگوريتم پيشنهادي توانسته پارامترهاي هندسي اشياء مدفون را
با دقت مطلوبي (حداکثر خطاي  35درصد) تخمين بزند .عالوه
بر آن ،نتايج حاصل از الگوريتم پيشنهادي بر روي داده هاي
واقعي دشت شاهين شهر اصفهان ،دقت نسبتاًً خوب روش مورد
نظر را در استخراج پارامترهاي هندسي قنات مدفون ،به اثبات
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 نادر فتحیانپور،رضا احمدی

1

Ground-Penetrating Radar
Low-loss
3
Electromagnetic
4
Trace
5
Cavity
6
Pattern recognition
7
Operator
8
Support Vector Machine
9
Clutter
10
Multiresolution Monogenic Signal Analysis
11
Radargram
12
Ray Tracing
13
Discrete Elements
14
Perfectly Electrical Conductive
15
Similarity
16
Prototype
17
Cross correlation
18
Machine learning
19
Fast template matching
20
Constrained optimization
21
Levenberg-Marquardt
22
Case-dependent
23
Scale-dependent
24
Shielded
25
Time zero correction
26
Dewowing
27
Dc shift removal
28
Butterworth
29
Subtract mean
30
Background removal
31
Gain
32
Otsu
33
Hit-Miss
34
Canny
35
Dilation
2
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