
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

  . 

  مکان-فرکانسبه روش اتورگرسیون در حوزه  GPR تضعیف نوفه اتفاقی داده

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 چکیده :

 

آ  را بورای کوشوش در سوشرهشر شی     تووا  یماست که  مخرب یرغژئوفیزیکی  یریگاندازه(، یک روش GPRرادار نفوذی در زمین )

 یامواج الکهرومغنشطیسو  GPRدر . اسهفشده کرد یرسطحیز ا داف برای اسهخراج رواص فیزیکی و  ندسینزدیک به سطح،  عمقکم

در رادار گورا    توانود یمو  مشکالت الکهرونیکی یوش اکهسوشبی  به دلیل مخهلف به دارل زمین ارسشل و بشزتشب این امواج  ی شفرکشنسبش 

نوفوه   .د ود یمو کوش     را زتوشبی بش یداد شیو روقشطع م یفیتو ک بشعث به وجود آمد  نوفه شود که بش سیگنشل مفید تدارل داشهه بششد

تفسویر بتهور از سوشرهشر شی     منظوربهتصشدفی  ی شنوفهتضعیف  اتفشقی است که منبع مشخصی ندارد. ینوفهدر این تحقیق  موردمطشلعه

 سشزی رگرسیو  رودکشر بر فضوشی روش مدل در این مقشله است. GPR ی شدادهمراحل متم در پردازش  ازجملهپیچیده  یشنشسنیزم

 F-Xدر حووزه   و یرگرسو  اتوو که اعمشل فیلهور   شده استده مصنوعی و واقعی اعمشلتضعیف نوفه اتفشقی دا منظوربهمکش   -فرکشنس 

 .نهشیج مطلوبی در برداشهه است

  رگرسیو  رودکشرزمین،  فوریه، یرادار نفوذ، اتفشقی ینوفه :كليد واژه ها

 
Random noise attenuation of data GPR with autoregressive applying in the frequency-space domain 

 

  

Abstract: 
 

Ground penetrating radar (GPR), is a non-destructive geophysical measurement method that can be used to 

explore shallow structures close to the surface, to extract the physical and geometric properties of the subsurface 

purposes. In GPR, electromagnetic waves of different frequencies passed through the Earth and reflected back. 

Random noises due electronic device or acquisition problems interfere with the useful signal. The observed 

noise in this study is random which does not have a specific origin. When Random noise attenuation applied, 

the better interpretation of complex geological structures as an important step could be achieved. In This paper, 

autoregressive modeling in frequency- space domain applied in order to decrease the Random noise on synthetic 

and real data. The results of autoregressive filter that applied in the F-X domain are satisfactory. 
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 مقدمه :

 

GPR  یرسطحی زتوانشیی رادار در به تصویر کشید  تصشویر  که کندیمی زمینی اسهفشده  شکشوشاز امواج رادیویی برای
 مورداسهفشدهشنشسی و... ینزمی، شنشسبشسهش ای برای کشر شی یندهفزا طوربهین بشعث شده است که این روش و  م است توجهقشبل
 ویرسطحی متندسی زیک برای تشخیص ا داف دو تکناز  عمومشً GPR لرزه و عمقکمی  شبشزتشب[. در 3002 ،نوزویرد]گقرار 

 مهفشوت GPR لرزه و عمقکمیص بشزتشب از سشرهشر شی و تشخمحهوای فرکشنسی، نوع انرژی  اگرچهشود یممحیطی اسهفشده یستز

بسیشر شبیه  م  سهند. بش توجه به شبش ت حرکهی بین انهششر  دو مجموعه ری تصشدفی در  شنوفه ندسه بشزتشب و  ازلحشظاست، امش 

 سهند آمشری شبیه  م  ازنظری الرزهی  شدادهو  GPR  شی دردادهکنیم نوفه تصشدفی یمی، فرض نگشرو لرزهیسی الکهرومغنشط امواج
ی فیلهر کرد  را برای میرایی نوفه اسهفشده  شروش معموالً، GPR  شی دردادهحذف نوفه  منظوربه [.3002 مکشرا ،  اسکویی و]
 بش پشسخپشلس اولیه رادار  0آمیخت  م درواقع شودیمی رادار به درو  زمین دریشفت  شپشلسدرواقع پشسخی که از ارسشل  ،کنندیم

ی تصشدفی  شنوفهتر بیش  کنیم یقدق طوربه[، اگر بخوا یم 0991، نررتی  م به آ  افزوده شود]انوفهتواند میزا  یم که بششدیمزمین 
که رابطه آ   شوندیممسهقیم به منبع مربوط نیسهند، بلکه به سیگنشل بشزتشبی اضشفه  طوربهد ند که یمسیگنشل نشش   صورتبهرود را 

 زیر است: صورتبه

(0)  

در این رابطه  بششدیمنویزداداه  ش  N پشسخ زمین و  eپشسخ سیسهم ثبشت و y س اولیه رادار،پشل  s،رادار شدهثبتپشسخ  t رابطه نیدر ا

 [.0991، ترنربششد]یمپشسخ زمین رود پیچشی از بشزتشب زمین، مشخصشت انهششری زمین در انهششر امواج رادار و پشرامهر شی دیگر 

، تبدیل فوریه روشی است که بسیشر گسهرده در پردازش شودیمروش تبدیل فوریه انجش   لهیوسبهنوفه  از حذفبخ  بزرگی 

بش جمع توابع نوسشنی سشده از دیگر توابع بش  توا یمکه یک سیگنشل پیچیده را  اصل اسهوار است نیبر ا و شودیماسهفشده   شگنشلیس

بش اسهفشده از  ، t-x نیز حوزه و F-X حوزه ، در  شدادهتضعیف نوفه . [3003 مکشرا ، ]نقی زاده وفشز مخهلف سشرت فرکشنس، دامنه و

انواع مخهلف سیگنشل از  یو جداسشزعمل تفکیک  درواقعفیلهر کرد   (.0992 ،است.)آبمش و کالئربوت اجراقشبلپیشگو  یلهر شیف

 بصورت یش و  شنوفه مثل مزاحم امواج تضعیف بصورت فیلهر عملگر  شگنشلیس پردازش مرحله در کهیطوربه .بششدیم مدیگر 

 جتت  مین به . کندیم اثر بششند شدهرشرج رودشش  طبیعی حشلت از نحوی  ر به که یی شگنشلیس از بخشی بشزسشزی حهی و تقویت

 بر که کشراکهری یش سرشت معرفی : اول گش  .است اسشسی گش  دو مسهلز  نوفه کش   یش و سیگنشل یک افزای  در پردازش

 این که یاگونهبه فیلهر، طراحی در منشسب الگوریهم یک داد  بسط : دو  گش  داد تشخیص نوفه از را سیگنشل بهوا  آ  اسشس
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تکنیک  (.0990() ور  بوسهل،د د تشخیص نوفه از را سیگنشل بهواند یعنی)بششد شدهفیتعر مذکور کشراکهر اسشس بر الگوریهم

به وسیله یک مدل که یک سیگنشل می تواند فرض بر این است رطی در فیلهر پیشگوی  .( ارائه شد0991توسط کشنشلز) F-X پیشگویی

 کندیمرا از سیگنشل جدا  و نوفه شودیمآغشهه به نوفه توسط فیلهر پیشگویی  ی شداده، گریدعبشرتبهرود بشزگشهی توصیف گردد، 

 . (3009 بکشرا و  مکشرا ،)

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 AR یسشزمدل دف است. الگوریهم  یصو تشخبرای کش   شلوغی  شودیماسهفشده  GPR که در AR یسشزمدلالگوریهم 

 بسهه به رواص GPR . سیگنشل زمشنیکندیم و محشسبه یریگاندازهمرجع و تریس  ش را  ی شدادهبین  AR شبش ت ضرایب

 ی شداده وتحلیلیهتجزنشبراین در وضوح بتهری دارد ب AR .چو  تخمین طیفی بدست آمده ازکندیمالکهرومغنشطیسی زمین فرق 

 F-X  در حوزه. اگر بخوا یم روند کشر (3009 و مکشرا ، دیشنش)مفید است F-X  زیر است: صورتبهرا بیش  نمشییم 

بش نوفه تصشدفی   شداده کهی نگشم. شودیمتوصیف  AR یک مدل یلهوسبهاست که سیگنشل  ینبر ارطی فرض  بینیی پدر فیلهر 

  مکشرا ، بکشرا و]مشندیمنوفه بشقی  و تنتش بینیی پ AR توسط فیلهر شدهگرفهه(سیگنشل در نظر شوندیم)آلوده  شوندیمترکیب 

. در این روش ابهدا کندیمبرای ررداد شیی که رطی نیسهند از اسهراتژی پنجره اسهفشده  معموالً F-X در حوزه بینیی پ.  [3009

 ییلهوسبه S(t,x) . حوزه فرکشنسشودیمو دامنه ثشبت  سهند در نظر گرفهه  p رطی بش شیب ید شررداکه ششمل  S(t,x) ی شداده

 :شودیممعشدله زیر بیش  

(3)  

                       

xشودیمت. فرض مهغییر مکشنی اس x فرکشنس اولی و f طیف موجک، A(f)  که                        n x  که n=1,2,….N  وN  تعداد تریس

 به شکل زیر نوشت:  توا یمامین تریس را n-1 امین و n رابطه بین . شستبخ  ی مه در

(2)  
 
                                                                                                                                                                            

 که   
1

exp( 2 )j fp xa    اولین بشزگشت معشدالت مهفشوت است که به نوش   د ندهنشش این AR   و شوود یمو شونشرهه   0از مرتبوه 

        معوشدالت مخهلفوی از   توا یموجود داشهه بششد  t-x ررداد رطی در حوزه M اگر مقشدیر  شرمونیک پیچیده است. د ندهنشش 

 نوشت:  Mدسهور

(1) 
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} فیلهر بشزگشهی ضرایب                       ( )}
i

fa  نوفه آزاد  شرمونیک پیچیده اسهفشده کرد. بش توجه به  ینتبر م ینیب یپبرای  توا یمرا

 معشدالت پی  رو و پسرو است ینیب یپکه ششمل  ردو  Mبود  بش دومین دسهور ینیب یپ ریو غنوفه تصشدفی  و افزود   شداده

 :معشدله زیر را بدست آوریم میتوانیم

(2) 

 

 

هک    
n  .نوفه آزاد که در حوزه یررداد شسری نوفه مخهلط است x-t رطی  سهند در حوزه X-F از  ینتبر میک  عنوا به

 میاگر بخوا . [3003و مکشرا ، لیو] شوند ینیب یپ ARبش اسهفشده از فیلهر  توانندیم  شکی شرمون نیو ا شوندیمآشکشر   شکی شرمون

 -مخهلف زمش  ی شپنجرهتعیین  لهیوسبهروند این کشر را بیش  نمشییم بدین گونه است که در ابهدا برای اطمینش  از فرض رطی بود  

این مکش   و در برندیمحوزه جدید  را به. سپس بش اعمشل تبدیل فوریه بر روی  ر تریس، ررداد ش کنندیمیداد ش را رطی مکش  رو

در  ینیب یپ، اگر بخوا یم واضح بیش  نمشییم فیلهر شی شودیمکشر اصلی یعنی طراحی صشفی منشسب برای  ر فرکشنس انجش  

از اعمشل آ ، داده  و پسمحشسبه کرد  fفرکشنس  را در ARعملیشت پیشرو وپسرو مدل  مرحلهچند بش اعمشل  میتوانیمرا   شفرکشنس

 [.3000نقی زاده و مکشرا ،  ]میگردانیبشزممکش   –را بش اعمشل عکس تبدیل فوریه به حوزه زمش   شفههیکش  ورویدادبشنوفه 

 

 های مصنوعی بردادهاعمال روش 

ای شبیه به ی مصنوعی لرزهو داده GPRسشزی مصنوعی ای مدلهرومغنشطیسی رادار و موج لرزهبش توجه به شبش ت حرکهی امواج الک

شود و مدل مصنوعی زمین ای بش تشبع ضرایب زمین  مشمیخت میی لرزهسشزی دادهموجک رایج در مدل3بنشبراین موجک ریکر،  م

شود در مقطع مصنوعی نوفه دار ایجشدشده رد ش مشش ده میالف( 0)طور که در شکل مش . [3001غالمی و مکشرا ، آید]بدست می

گرفهه   شی دریشفهیاند و ممکن است جواب قشبل قبولی از دادهشدهطور نشمنظمی  سهند طوری که رد ش از حشلت طبیعی رود رشرجبه

 شدهمشخصمصنوعی حشوی نوفه  از مقطعی مشهرکی  شبخ  F-X حوزهدر  ARفیلهر از اعمشلای یسهمقش عنوا منظور بهبدین  شودن

و بخ  دیگری از رد  حوزهرنگ که برای مقشیسه تضعیف نوفه در یآببیضی بش الف( که یک بخ  از تریس را 0شکل)در  .است

 (رنگیآب)بیضی  شدهمشخص در قسمتاعمشل فیلهر  است. شدهمشخص حوزهبرای مقشیسه سیگنشل در  قرمزرنگبیضی بش که 

مزرنگ قبل از اعمشل فیلهر دیده ررا تضعیف نمشید و در قسمت بیضی ق  شنوفهکشمل  طوربهامش نهوانسهه  نمشید،تضعیف نوفه را توانسهه 

 در تریس موجود  شییآشفهگ یروببهکه فیلهر اعمشلی  شودیممی شودکه در سیگنشل آشفهگی موجود است امش بش اعمشل فیلهر دیده 

 کند.رط و حفظ سیگنشل را به  یروببهکشسهه و  را
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 )الف(

 
 )ب(

  F-Xالف(مقطع آغشته به نوفه )ب(مقطع فيلتر شده حوزه  .1شکل

 

 

 حقیقی هابردادهاعمال روش 
 

داده است.  شدهدادهالف( نشش  3در شکل ) ارد  است که مربوط به شتر بشسهشنی پهرا در در این تحقیق مورداسهفشده واقعی یداده
به دلیل نوفه مشخص نیست.   شهیالامهداد  شودیممشش ده  کهیطوربه منبع نوفه نششنشرهه است قی است وفشمذکور دارای نوفه ات

 ییزدااز نوفه بعد قبل و  ششکلدر  شدهمشخصبه اشکشل  بش توجه. د دیمنشش   مکش  را-در حوزه فرکشنس ییزدانوفهب( 3شکل )

 یروببهرا   شهیمرز التوانسهه است  فیلهر از اعمشلبعد  شدهمشخص قرمزرنگ و فل  زردرنگ رهیبش داقسمهی که  شودیمدیده 
  است آحشکی از است  شدهمشخص قرمزرنگمسهطیل  لهیوسبهقسمهی از شکل که  . آشفهگی تریس  ش کم کند و از برجسهه نمشید

 زیرین ی شهیالمخصوصشً  یشنشسنیزمیر درسهی از تفس نمی توا ومشخص نیسهند به دلیل نوفه موجود   شهیالکه قبل از اعمشل فیلهر 
برای مقشیسه فیلهر بزرگنمشیی شده است که در  (3در شکل ) این کشر قسمت مسهطیلی قبل و بعد از فیلهر کرد  یو برا داشهه بششیم
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 است. شدهمشخص( 2شکل )
 

 
 )الف(

  
 )ب(

  F-X حوزه در يلترفاقعی بعدازاعمال داده واقعی قبل از اعمال فيلتر ب(داده و . الف(2شکل

 

 ینو ا( قبل از اعمشل فیلهر تریس  ش دچشر آشفهگی  سهند 2دریشفت که در شکل ) توا یم یروببهبش توجه به شکل بزرگنمشیی شده 

آشفهگی  و ازنوفه را تضعیف نمشید  یروببه استمکش  توانسهه -در حوزه فرکشنس فیلهر اعمشلیحشکی از وجود نوفه است امش 

، امش  نوز در بعضی شود مشخص یروببه شدهمشخصکه بش فل    شیهالکه مرز  طوری وتریس  ش را به رط کند بکش د  شیگنشلس

 .کشمل نوفه را تضعیف نمشید طوربه تواندینم F-Xفیلهر اعمشلی در حوزه  د دیمنشش  که  شودیمجش ش وجود نوفه احسشس 
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 الف، ب( 2ایی قسمت مستطيلی شکل ). بزرگنم3شکل

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

  نتیجه گیری :

کند بلکه در انجش  ینمنوفه  شرا تضعیف  صدر صد طوربهاین است که  یچ فیلهری   شروشیی توسط تمشمی این زدانوفهنکهه متم در 

 شی یگنشلسکه بش کمهرین آسیب به یگر روشی منشسب است دعبشرتبه شی اصلی نیز آسیب ببینند یگنشلساین امر ممکن است که 

 F-Xی مصنوعی نیز فیلهر کرد  در حوزه  شدادهتوا  گفت که در یمبه این توضیح  بش توجهیشهر تضعیف نمشید. را باصلی نوفه 

ی کش   توجتقشبلبه مقدار   شآ آشفهگی  و ازمنظم به رط کند  طوربهرا  رد شکه توانسهه بود یطوربهجواب مطلوبی داده است 

 بتهر نمشیش  سشزد. را  شیهالتضعیف کندو  یروببهتوانسهه نوفه را  F-Xبینیم که فیلهر در حوزه یمی واقعی نیز  شداده و درد د 

در حوزه  یو اتو رگرس یسشزمدلگفت که روش  توا یماست  شدهگرفههواقعی و مصنوعی  ی شدادهبه نهشیجی که از  بش توجه

 توانسهه تش حد زیشدی بش حفظ سیگنشل نوفه موجود را تضعیف نمشید. م واقعی  مصنوعی و دادهدرمکش   م -فرکشنس

◊◊◊◊◊◊◊ 
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