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ؼثیِظازی دٍ تعذی دادُّای  GPRتا اظتفادُ از رٍغ اجساء هحذٍد
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ؿْٮي٥
) (GPRاص جولَ سّػ ُای ژئْفیضیکی تا قذست
سّػ ساد اس ًفْری صهیي
تفکیک تاال تَ هٌظْس تشسعی ُای صیش عطحی کن عوق هی تاؽذ .تا تْجَ تَ
تفغیش دؽْاس داد ٍُای تذعت آهذٍ دس ایي سّػ ،ؽثیَ عاصی عذدی اهْاج
ُای ساداس ّ دسک تِتش
ساداس ًقؼ تغضایی دس تفغیش ّ پشداصػ دادٍ
عاصّکاس ام ّاج الکتشّهغٌاطیظ ّ تشُن کٌؼ آًِا تا عاختاس ُای صیشعطحی
ایفا هی کٌذ .دس ایي پژُّؼ اص سّػ اجضاء هحذّد ( )FEMتَ هٌظْس هذل -
عاصی دّ تعذی اهْاج الکتشّهغٌاطیظ اعتفادٍ ؽذٍ اعت  .دس سّػ FEM
عثاست هشص یک جولَ ی جذاگاًَ هی تاؽذ ،تَ ُویي دلیل اعوال ؽشایط هشصی
دس ایي سّػ عادٍتش اص سّؽتفاضل هحذّد ) (FDMهیتاؽذ .حجن تاال ّ صهاى -
تش تْدى هحاعثات دس سّػ  FEMاصجولَ هؾکالت ایي سّػ هی تاؽذ.کَ دسایي
تحقیق چٌذ تکٌیک تَ هٌظْس کاُؼ حجن ّ صهاى هحاعثات دس ًشم افضاس
هتلة اسائَ ؽذٍ اعت ُ.وچٌیي هاتشیظ ُای تْلیذ ؽذٍ تش سّی یک هذل
هصٌْعی آصهایؼ ؽذٍ اعت.

٣اّ٧ ٥بّٚ ٫ٮيٍ : ٫اىاٍ ١يُٝ ٫ً٤ٮ ، ٠اػِاء ٝلي٣ى  ،اْٙشَٝ ٣ن٢بعٮَٔٙ ،ا٭ظ  ٫َُٝػبًةٙ ،جٮ٦
ٕبُ٭قيى ٝ ،٫بسَ٭ٔ سِ٢

2D simulation of GPR data using Finite-element method
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Abstract
Ground-penetrating radar (GPR) is a popular geophysical method for high-resolution imaging
of the shallow subsurface structures.Numerical modelling of radar waves can play a significant
role in interpretation, processing and imaging of GPR data.We present a finite-element
method, for simulation of ground-penetrating radar (GPR) in two dimensions.FEM has
disadvantages such as, requiring enormous processing memory and too much calculations, if
thatwe use optimization algorithms for computing and storage sparse matrices, as a resulttime
and computational cost is significantly reduced.To investigate efficiency of FEM, the computer
program has writtenin MATLAB and has tested on onesyntheticmodel.

Keywords: Ground-penetrating radar, Finite-element method, Electromagnetic,Absorbing boundary condition, Numerical simulation, Sparse matrix
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با توجه به اهميت مدل سازی عددی در فهم بهتر سازوکار امواج  GPRو بر هم کنش آن با ساختارهای زير سطحی ،مدل سازی عددی
به يکی از بحثهای مورد عالله دراين زمينه تبديل شده است  .مدل سازی امواج الکترومؽناطيس در والع به معنی حل معادالت
ماکسول برای مدل زمينشناسیمورد نظر میباشد.روشهای متعددی بهمنظور مدل سازی در  GPRارائه شده است که شامل؛ روش -
های انتگرالی (الفسن،)1999 ،روش تفاضل محدود (ايروينگ و نايت،)2006 ،روش اجزاء محدود (فنگ و همکاران)2012 ،و
ؼيره می باشند.اگرچهاين روشها در نحوهی اجرا متفاوت هستند ،اما در تمام آنها به شبيه سازی انتشار امواج  GPRازسطح،با تاکيد
بر برهمکنش امواج الکترومؽناطيس با مواد زير سطحی پرداخته می شود .روش اجزاء محدود )(FEMکه از معادله انتگرالی حاکم بر
مسئله استفاده می کند ،يک تکنيک عددی لدرتمند و انعطاؾ پذير برای اجرای مدلهای پيچيده ،محيط های ناهمگن و اعمال شرايط
مرزی مختلؾ میباشد .معادله ديفرانسيلی حاکم بر انتشار امواج ( GPRمعادالت ماکسول) به روشهای م ختلفی لابل تبديل به يک
معادله انتگرالی است .در تمامی روشهای حل معادله انتگرالی ،با استفاده از شبکه های با اندازه و شکل مختلؾ می توان به سهولت
مرزهای نامنظم را مدل کرد،بنابراين در شبيه سازی هندسههای پيچيده و محيط های ناهمگن بسيار کارآمد هستند  .اعمال شرايط مرزی
مختلؾ در اين روشها بسيار ساده تر از روش ساده و متداول تفاضل محدود) (FDMاست .باال بودن حجم محاسبات و نياز به حافظه
پردازشی عظيم در روش ،FEMمهمترين مشکل اين روش است که با توجه به لطری و تنک بودن ماتريس های توليد شده در اين
روش تا حدودی میتوان اين مشکل را حل نمود.که دراين تحميك چند تکنيک به منظور کاهش حجم و زمان محاسبات در نرم افزار
متلب ارائه شده است  .فرمولها و روابط ارائه شده در اين تحميك به شکل ساده شدهی ماتريسی هستند ،که به راحتی در برنامه های
کامپيوتری بخصوص در نرم افزار متلب لابل اجرا می باشند.

2

ٍ ٗ٣سلَٮٌ

معادالت امواج الکترومؽناطيس را با در نظر گرفتن چشمه میتوان به شکل زير نوشت (فنگ و لی:)1993 ،
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به طوریکه )E (V/mميدان الکتريکی برداری H (A/m) ،ميدان مؽناطيسی برداریɛ(F/m) ،گذردهی الکتريکیµ (H/m) ،
نفوذپذيری مؽناطيسی σ(S/m) ،رسانندگی الکتريکی  SE ،و SHبه ترتيب چشمه ی ميدان الکتريکی و مؽناطيسی می باشند .همانگونه
که مشاهده می شود شکل معادالت ديفرانسيلی ميدان الکتريکی و مؽناطيسی مشابه يکديگر می باشند،که معادله ی ( )1پس از انجام
محاسبات و استفاده از حساب تؽييرات به شکل زير لابل بيان می باشد:
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 Eو  Eبه ترتيب بيانگر مشتك دوم و اول زمانی ميدان الکتريکی نسبت به زمان می باشند Ω .بيانگر محدوده انتگرال گيری يا
هندسه مسئله است  ،بيانگر مرز مسئله است δ ،عملگر تؽييراتو  nبيانگر بردار عمود بر سطح است .اين معادله بيانگر حرکت و
انتشار امواج در يک محيط پيوسته است،که پس از گسسته سازی مکانی معادالت ،معادله جابجايی حاکم بر حرکت امواج به يک
دستگاه معادله ديفرانسيلی زمانی تبديل می شود که به صورت زير لابل بيان است (فنگ و همکاران.)2015 ،
()4
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کهAb،A،MوKبه ترتيب ماتريس های جرم ،ميرايی ،مرز و سختی مدل مورد نظر هستند  .ابعاد اين ماتريسها n×nاست.که n
بيانگر درجه آزادی يا تعداد متػیرهای مجهول در مدل استکه ماتريس المان اين ماتريس ها به صورت زير لابل بيان می باشد(دی و
ونگ.)2003 ،
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همچنين با استفاده از شرايط مرزی جا ذب مرتبه اول کليتون و انگکويست (کليتون و انگکويست ، )1977 ،ماتريس مرز برابر است
با:
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همان طور که مشاهده شد ،پس از گسستهسازی مکانی ،معادالت انتشار امواج راداربه يک دستگاه معادالت
ديفرانسيلی زمانی معادله ( )4تبديل میشوند .اين معادله را بسته به نياز میتوان به صورت عددی در حيطه زمان يا
بسامد حلکرد.
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شکل  .1ويژگی هندسی و خواص فيزيکی مدل استفاده شده به منظور شبيه سازی دادههای ( GPRباال) ،نتايج حاصل از شبيه سازی
امواج رادار با استفاده از روش (FEMپايين).
چشمه انرژی تابع

)sin(  t

 at

e

2

(t)  t

 ، fمیباشد ،که  a=0.93 است  ،نيز فرکانس ؼالب بکار گرفته شده برای
-12

توليدچشمه انرژی میباشد ،که ممدار آن برابر با   =800MHzاست .طول گام زمانی s
راستای  x , zبرابر با dx=dz=0.002mمیباشد ،همچنين لطر لوله ها  0.2متر است.

dt=2*10و طول گام مکانی در

روشهای متعددی برای گسسته سازی زمانی معادالت پيشنهاد شده است ،يکی از رايج ترين روش ها ،روش تفاضلمحدود مرکزی می-
ک به فراوانی در مدل سازی امواج رادار بکار گرفته میشود .در نتيجه با استفاده از اين روش معادله ی ()4بصورت زير
باشد ،ه
تعريؾ میگردد(فنگ و همکاران:)2015 ،
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که  dtفاصله ی گام زمانی میباشد.
به منظور راستی آزمايی و اطمينان از عملکرد روش  FEMدر مدلسازی انتشار امواج رادار،برنامه ی رايانهی با استفاده از نرم
افزار  MATLABنوشته شده است.اگر به الگوی ماتريس های تشکيل شده در اين روش دلت شود ،تمامی ماتريس ها تنک
)(sparse matricesهستند ،يعنی تعداد کمی از درآيه های آن ؼير صفر میباشد و نيازی به ذخيره درآيه های ؼيرصفر نيست.
بنابراين تشکيل ماتريس ها به شيوه ی ذخيره سازی تنکعالوه بر کاهش حجم محاسبات ،زمان محاسبات را نيز به شدت کاهش خواهد داد
و همچنين استفاده از پردازش موازی (انجام همزمان محاسبات در چندين هسته پردازشی ) گزينه ديگری برای افزايش سرعت و با زده
محاسبات است.

dt
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برای بررسی و ارزيابی اين الگوريتم ها و چگونگی پاسخ امواج  GPRبرای شیء های مصنوعی متداول در بررسیها و تحميمات
ژئوفيزيکی و شناسايی ساختارهای رايج ،نظير اليه بندی زمين ولوله های فلزی مدفوندر اينجا مثالی آورده شده است شکل (.)1نتايج
حاصل از اين شبيهسازی در شکل ( )1نمايش داده شده است ،همانطور که مالحظه می نمايم پراشهای حاصل از لوله های فلزی به
وضوح لابل رويت میباشند ،بعبارت ديگر پراش های حاصل از لوله های فلزی بصورت يک هذلولی کامل می باشند ،که در ديتای
والعی هم ما شاهد اين هذلولی ها برای اجسام کروی هستيم.

3

١شٮؼٕ ٦ٮَ٫

در اين تحميك از روش اجزاء محدود به منظور شبيه سازی و انتشار امواج رادار استفاده شد  .همانطور که مشاهده شد ،يکی از
برتریهای روش اجزاء محدود نسبت به روش تفاضل محدود ،سادگی در اعمال شرايط مرزی می باشد به دليل اينکه در روش FEM
عبارت مرز ،يک عبارت مستمل و جداگانه ی میباشد .به منظور ذخيرهسازی ماتريسهای توليد شده در روش  FEMبه دليل چند
لطری بودن و تنک بودن اين ماتريس ها  ،از روشذخيرهسازی ماتريسهای تنک بهره برديم ،که راه حل مناسبی به منظور کاهش
حجم محاسبات و حافظه پردازشی بود .با توجه به نتايج بدست آمده از مدل سازی عددی دادههای  GPRبا استفاده از روش FEM
مالحظه مینماييم که اين روش دارای دلت مناسب در مدل های پيچيده و ناهمگن می باشد ،از اين جهت ،از آن می توان بعنوان ابزاری
سودمند به منظور حل مسائل ژئوفيزيکی و تفسير داده های امواج رادار سود برد.
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