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شناسايي مشخصات اهداف استوانهاي پنهان در
تصاوير  GPRبا استفاده از دو روش هوشمند
شبکههاي عصبي و تطبيق الگو

تاريخ :دريافت 32/9/4

پذيرش 39/6/22

چکیده
رادار نفوذي زمین ) (GPRروش ژئوفیزیکی غیرمخرب و با قدرت تفکیک زیاد است که
از بازتاب امواج الکترومغناطیسی با فرکانس باال براي آشکارسازي اشیاء مدفون استفاده میکند.
در پژوهش حاضر این روش براي تعیین پارامترهاي هندسی اهداف استوانهاي مدفون نظیر
انواع ساختارهاي تونلی استفاده شده است .دستیابی بهچنین مقصودي براساس تعیین روابط
پنهان بین پارامترهاي هندسی اهداف استوانهاي و پارامترهاي هذلولی پاسخ  ،GPRبا استفاده
از روشهاي هوشمند شبکههاي عصبی مصنوعی و شناخت الگو ،انجام شده است .براي این
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رضا احمدي؛ دانشگاه صنعتي اراك ،دانشکدۀ مهندسي معدن
نادر فتحيانپور؛ دانشگاه صنعتي اصفهان ،دانشکدۀ مهندسي معدن
غالمحسين نوروزي؛ دانشگاه تهران ،دانشکدۀ مهندسي معدن

منظور پاسخ  GPRمدلهاي مصنوعی استوانهاي شکل تولید شده با مدلسازي پیشرو به
روش اختالف محدود دوبعدي ،بهعنوان الگو در الگوریتمهاي شبکههاي عصبی مصنوعی و
متمایز و منحصر بهفرد (مقادیر ویژه و نرم مقادیر ویژه) از تصاویر  GPRو تعیین تمام
پارامترهاي هندسی اهداف ،بهطور همزمان بنا شده است .عملیات تطبیق الگو نیز با بهکارگیري
دو روش شباهت مختلف همآمیخت حوزۀ فضایی و همبستگی متقابل نرمالیزه شده در حوزۀ
عدد موج دوبعدي ،صورت گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد که هر دوروش هوشمند
استفاده شده ،قابلیت کاربرد برجا ،سریع ،دقیق و خودکار را براي اهداف ژئوتکنیکی واقعی
دارند ،هرچند درمجموع روش شبکههاي عصبی نسبت به روش تطبیق الگو خطاي کمتر و در
نتیجه قدرت تخمین بیشتر براي پارامترهاي هندسی اهداف استوانهاي مدفون دارد.
واژههای کلیدی :رادار نفوذي زمین ) ،(GPRمشخصات هندسی اهداف استوانهاي ،شبکههاي عصبی مصنوعی،
تطبیق الگو ،همبستگی متقابل نرمالیزه.
Rezahmadi@gmail.com
* نويسنده مسئول
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تطبیق الگو استفاده شده است .ساختار شبکه عصبی استفاده شده براساس استخراج ویژگیهاي
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مقدمه
رادار نفـوذي زمیـن یا  GPR4تکنیک ژئوفیزیکی با قدرت تفکیک زیاد است که با ارسال
امواج الکترومغناطیسی با فرکانس باال (عموماًً در محدودۀ فرکانس یک مگاهرتز تا بیش از یک
گیگاهرتز) بهدرون زمین و دریافت امواج بازتابی حاصل ،به آشکارسازي و شناسایی ویژگیهاي
ساختارهاي مدفون در درون زمین میپردازد .تکنیک غیرمخرب  GPRقادر به شناسایی و
نتایج برداشت ،بهآسانی بهصورت تصاویر دوبعدي و سه بعدي ،ارائه میشوند.
ویژگیهاي فیزیکی مواد که رفتار انرژي الکترومغناطیسی را در محیط ،کنترل میکنند شامل
گذردهی ديالکتریک ، ،نفوذپذیري مغناطیسی  ،و هدایت الکتریکی  ،هستند .تغییرات
نفوذپذیري مغناطیسی محیطها بهویژه در کاربردهاي زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیک ،معموالًً
ضعیف است و بنا بر این در کاربرد روش  ،GPRدر اکثر مواقع  ،و  مهمترین پارامترها
هستند .برداشت دادههاي  GPRمعموالًً از طریق سه مد صورت میگیرد که متداولترین شیوه
عملیات برداشت ،مطابق شکل  4پروفیلزنی بازتابی فاصله ثابت تک حالت است .در تمام
شیوههاي برداشت  ،GPRاندازهگیري از یک مؤلفۀ میدان الکترومغناطیسی (معموالًً مؤلفۀ
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بهنقشه درآوردن جزئیات زیرسطحی ،بدون نیاز به هرگونه تخریب و یا دستکاري است و

میدان الکتریکی) ،بهعمل میآید و شدت مؤلفۀ میدان الکتریکی اندازهگیري شده ،به یک
سیگنال ولتاژ ،تبدیل شده و در مقابل زمان ،ثبت میشود [.]4
بازتابی ،در مقابل زمان تأخیر است که تریس نامیده میشود .در حالت کلی نگاشت راداري

2

برداشت پروفیلی دادههاي  ،GPRمجموعهاي از تریسهاي بازتابی است و رخداد حاصل در
تصویر نیز براي اغلب اهداف مدفون ،بهشکل هذلولی است (شکل 4الف) .براي آشکارسازي
فرض میشود که دامنۀ سیگنالهاي بازتابیده از ناهمگنیهاي زیرسطحی ،از سیگنالهاي زمینه
بزرگترند.
 GPRداراي طیف وسیعی از کاربردهاست بهگونهايکه در بسیاري از زمینههاي مهندسی
از جمله در زمینههاي ژئوتکنیک ،شناسایی ساختار و مسائل زمینشناسی مهندسی ،معدنکاري،
2. Radargram
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متداولترین شیوۀ نمایش دادههاي  ،GPRنمایش دامنۀ سیگنال امواج الکترومغناطیسی

1. Ground-Penetrating Radar
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تصویر کردن آبهاي زیرزمینی ،باستانشناسی ،امور جنایی ،قضایی ،قانونی و نظامی ،برف و
یخ و یخبندانشناسی ،تأسیسات و مسائل زیستمحیطی کاربرد دارند .از مهمترین کاربردهاي
آن در زمینۀ مهندسی ژئوتکنیک است (شکل 4ب) که بهطور اخص هدف آن آشکارسازي و
شناسایی انواع ساختارهاي استوانهاي (شامل انواع تونلها ،کانالها ،قناتها و خطوط انتقال
آب و فاضالب که در اغلب موارد نیز در زیر شاهراههاي نواحی شهري قرار دارند)،
و شناسایی نواحی همگن و غیرهمگن است .بهمنظور استخراج اطالعات مطلوب از دادههاي
خام (تصاویر)  ،GPRعالوه بر پیشپردازشهاي معمول و متداول ضروري ،نیاز به اعمال
پردازشهاي پیشرفته ،سریع و مؤثر از جمله تکنیکهاي شناخت الگو 2است.
تکنیکهاي شناخت الگو در موارد معدودي در ارتباط با تصاویر  GPRبهکار گرفته شده،
هرچندکه هر مورد داراي محدودیتها و کاستیهایی است ،در تمامی آنها نتایج قابل قبولی
4

ارائه نموده است که از جمله آنها کپینري 9و همکاران ( )4331از تبدیل کالسیک هاف

بهمنظور شناسایی بخشهاي خطی در تصویر  GPRاستفاده کردند [ .]2النوایمی 5و همکاران
( )2222یک طبقهبنديکننده شبکه عصبی را براي شناسایی نواحی بالقوه حاوي هدف و تبدیل

الف

شکل  .3الف) برداشت دادههای  GPRبر روی يک هدف مدفون و رخداد مربوطه در نگاشت
راداری بهشکل هذلولي (خط چین) ،ب) بعضي از کاربردهای ژئوتکنیکي GPR
5. Al-Nuaimy

4. Hough

3. Capineri

2. Pattern recognition
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ب
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آشکارسازي فضاهاي خالی 4و شکستگیهاي درون تودههاي سنگی ،بررسی نشستهاي زمین

1. Cavity
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هاف را بهعنوان تکنیک شناخت الگو ،براي تعیین موقعیت پیک آنومالیهاي هذلولوي مربوط
به اهداف مدفون نظیر لوله و مینهاي زمینی ،بهکار بردند [ .]9آنها از دادههاي دو سایت
آزمایشی براي آموزش شبکه عصبی استفاده کرده و نتایج را نیز بر روي همان سایتها آزمایش
کردند .گامبا 4و بلوتی )2229( 2از دو رويکرد شبکه عصبی و تطبیق الگو براي آشکارسازي و
تحلیل دادههاي  GPRبا هدف شناسایی موقعیت لولههاي مدفون در نواحی شهري استفاده
پیشپردازش شده اقتباس میشود .براي استفاده از تکنیک تطبیق الگو ،یک پایگاه داده از
هذلولیهاي با ابعاد مختلف تهیه شده؛ با انتخاب هریک از رخدادهاي هذلولی شکل موجود
در تصویر  GPRبهطور دستی با عملگر ،9مناسبترین هذلولی از پایگاه دادهها بر آن انطباق
مییابد [ .]4بزرگترین محدودیت این روش ،محدود بودن انتخاب ،تنها به هذلولیهاي
موجود در پایگاه داده و دستی (غیرخودکار) بودن آن است .سانتوس 4و همکاران ( )2223یک
طبقهبندي کننده پرسپترون چندالیهاي را براساس ویژگیهاي استخراج شده از اهداف مدفون
در زیر خاک بهمنظور شناسایی اهداف فلزي از غیرفلزي طراحی کردند [ .]5این روش تنها
قادر به شناسایی فلز از غیرفلز است .کاي 5و همکاران ( )2242یک سیستم آشکارسازي ویژگی
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کردند .ورودي شبکه عصبی بخشی از تصویر باینریزه شده است که از تصویر GPR

و تطبیق الگو را براي شناسایی تصاویر  GPRبهکار گرفتند .استراتژي منطق فازي براي انطباق
ویژگیهاي آشکار شده از تصویر ،بر ویژگیهاي موجود در پایگاه دادههاي الگو ،براي
شناخته شده ،ایجاد ش ده و کار تطبیق الگو با استفاده از منطق فازي و با استفاده از این
ویژگیهاي الگوهاي موجود در پایگاه داده ،صورت میگیرد .کوباشیگاوا 4و همکاران ()2244
از دو روش شبکههاي عصبی و برنامهنویسی ژنتیکی براي طبقهبندي اشیاء از نوع مهمات
منفجر نشده از سایر اشیاء دیگر ،استفاده و نتیجهگیري کردند که روش برنامهنویسی ژنتیکی
نسبت به شبکه عصبی ،عملکرد بهتري داشته است [ .]7زیونگیو 2و همکاران ( )2249از روش
واهمامیخت 9پیشگو براي تضعیف امواج چندگانه ایجاد شده با میلههاي فوالدي مدفون در
ساختارهاي بتن مسلح ،در تصاویر مصنوعی ایجادشده با روش  FDTDاستفاده کردند .سپس
5. Cui

4. Santos

3. Operator

2. Belotti
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شناسایی استفاده شد [ .]6در این مورد نیز یک پایگاه داده از یک سري ویژگیهاي الگوهاي

1. Gamba
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براي تشخیص اتوماتیک حفرات در تصاویر پیشپردازش شده ،از الگوریتم  SVMاستفاده
کردند [ .]1روش آنها صرفاًً براي تصاویر مصنوعی آزمایش شده است.
در پژوهش حاضر با استفاده از روشهاي هوشمند شناخت الگو ،شامل روش شبکههاي
عصبی مصنوعی و تکنیک تطبیق الگو ،اهداف پنهان در تصاویر  ،GPRبهطور کامل ناسایی
میشوند.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی اهداف استوانهاي مدفون ،تحت شرایط مختلف
محیطی براساس اطالعات معقول دادههاي  GPRاست .براي دستیابی به این هدف میتوان
از روشهاي عددي مختلفی نظیر ردیابی پرتو ،4تکنیکهاي حجم محدود تبدیل  ،zاجزاء
گسسته ،]3[ 5تکنیکهاي عبور -بازتاب یک تا سهبعدي اختالف محدود [ ]49[-]42و اجزاء
محدود بهمنظور مدلسازي و شبیهسازي ،استفاده کرد که در همۀ آنها انتشار و بازتاب امواج
 GPRدر درون زمین ،براساس رفتار امواج الکترومغناطیسی و نحوۀ عملکرد آنها با مواد
زیرسطحی ،شبیهسازي میشود .روش اختالف محدود بهدلیل داشتن مزیتهایی نظیر درک
نسبتاًً ساده مفاهیم آن ،انعطافپذیري ،قابلیت شبیهسازي و مدلسازي محیطهاي پیچیده و
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مدلسازی عددی پیشرو دادههای  GPRبهروش اختالف محدود

قابلقبول بودن پاسخهاي آن در موارد بهکار رفته ،در میان روشهاي عددي مذکور ،مقبولیت و
کاربرد بیشتري یافته و بنا بر این در این پژوهش نیز از روش اختالف محدود دوبعدي استفاده
براي مدلسازي پیشرو دوبعدي دادههاي  GPRبهروش اختالف محدود ،بازتاب امواج
 GPRارسالی از سطح زمین (فرستنده و گیرنده هر دو روي سطح زمین قرار دارند) ،با استفاده
از فرمولبندي روش میدان مغناطیسی عرضی یا مود  ،4TMشبیهسازي میشود.
تئوري پایه کدهاي مدلسازي پیشرو  ،GPRمعادالت کرل ماکسول در حوزۀ فرکانس
هستند که عبارتند از:
()4
5. Discrete elements

4. Ray tracing

3. Deconvolution

2. Xiongyao

1. Kobashigawa
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شده است.
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() 2
که در آن

  ،فرکانس زاویهاي  ،گذردهی ديالکتریک  ،نفوذپذیري مغناطیسی

و  هدایت الکتریکی است E ،و  Hنیز بهترتیب بردارهاي شدت میدان الکتریکی و شدت
میدان مغناطیسی هستند.
از آنجاکه در ع مل اغلب ساختارهاي ژئوتکنیکی نظیر ساختارهاي تونلی شامل انواع
پیشرو بهروش اختالف محدود دوبعدي بهبود یافته ،براي شبیهسازي پاسخ  GPRبراي
اشیاي مصنوعی فرضی بهشکل استوانۀ افقی ،با طراحی مناسب و کدنویسیهاي الزم ،صورت
گرفت تا عالوه بر سهولت و تسریع در عملیات ورود مشخصات هندسی و فیزیکی مدل به
نرمافزار ،سرعت اجراي برنامه الگوریتمهاي معمول را افزایش داده و در نتیجه زمان کل
محاسبات کاهش یابد [ .]44مؤلفان این مقاله ،تمام کدهاي مورد نیاز را در محیط
 MATLABآماده کردند و کافی است که با اجراي این کدها و وارد کردن مقادیر ویژگیهاي
الکتریکی و مغناطیسی (نفوذپذیري مغناطیسی نسبی  ،rگذردهی ديالکتریک نسبی  rو
هدایت الکتریکی ) محیط میزبان و هدف ،ابعاد مدل  ،GPRفواصل گسستهسازي مکانی و
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تونلها ،کانالها و قناتها ،بهصورت استوانهاي شکل هستندند بنا بر این مدلسازي عددي

فرکانس مرکزي آنتن ،هدف مورد نظر ،انتخاب شود.

از مهمترین مسائل در طراحیها و تصمیمگیريهاي مهندسی ،شناسایی و استخراج
پارامترهاي هندسی و فیزیکی ناهمگنیهاي زیرسطحی مدفون است که تاحدودي با استفاده از
روشهاي ژئوفیزیکی نظیر  GPRقابل حل است .چنانکه قبالًً نیز بیان شد پاسخ سیستم
 GPRبراي اغلب اشیاء مدفون (بهویژه اهداف استوانهاي) مطابق شکل  2بهصورت هذلولی
است که در این شکل  Rشعاع استوانه افقی X ،موقعیت مکانی افقی راس هذلولی و Z
موقعیت مکانی قائم یا عمق دفن (فاصله از سطح زمین تا مرکز استوانه) است.
1. Transverse Magnetic field

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

روابط بین پارامترهای هندسي و پاسخ  GPRمدلي استوانهای
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شکل  9پاسخ تیپیک سیستم  GPRبهصورت هذلولی براي هدف استوانهاي شکل را نشان
میدهد که در این شکل  xو  aبهترتیب موقعیت مکانی افقی و قائم راس هذلولی  ،زاویۀ
شیب مجانبهاي هذلولی و  bفاصله افقی از راس تا مجانبهاي هذلولی است .همچنین
میدانیم که مقدار  aکه در مقیاس زمانی ،فاصله از راس هذلولی تا محل برخورد مجانبهاي
هذلولی تعریف میشود براي هدف نقطهاي مدفون برابر با  t0و براي هدف غیرنقطهاي (مثالًً
استوانهاي با شعاع  )Rبرابر با

است [ ]45که  t0زمان سیر دو طرفه موج از چشمه
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شکل  .3پاسخ تیپیک سیستم  GPRبهصورت هذلولي ،برای هدف مدفون بهشکل استوانه افقي
(در مقطع دوبعدی) ،همراه با نمايش پارامترهای هندسي آن در حوزه مکاني

واقع بر روي سطح زمین درست باالي مرکز شیء مدفون تا سطح فوقانی شیء و  vسرعت
سیر امواج  EMدر محیط است .روابط موجود بدینصورت خالصه میشوند:

()4
() 5
() 6
از آنجاکه اشیاء استوانهاي در پاسخ  ،GPRبا پارامترهایی نظیر شعاع ،موقعیت قائم (عمق
دفن) و موقعیت افقی و نیز ویژگیهاي محیط میزبان نظیر سرعت سیر امواج  EMمشخص

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

() 9
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میشوند بنا بر این با استفاده از مدل ریاضی هذلولی میتوان روابط بین پارامترهاي هندسی
هذلولی و پارامترهاي فیزیکی و هندسی اشیاء مدفون را استخراج کرد.
در بخشهاي بعدي با استفاده از روشهاي شبکه عصبی و تطبیق الگو از روي پاسخ
 GPRمدلهاي مصنوعی استوانهاي شکل و براساس روابط موجود بین پارامترهاي پاسخ
هذلولی شکل با مشخصات هندسی مدل شامل شعاع ،موقعیت افقی و عمق دفن ،پارامترهاي

(الف)

(ب )

شکل  .9الف) تعريف پارامترهای مشخصه هذلولي در حوزۀ مکان -زمان ،ب) پاسخ تیپیک GPR
بهصورت هذلولي برای هدف ،همراه با نمايش پارامترهای هندسي آن در حوزۀ مکاني
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هندسی اهداف نامعین ،بهطور اتوماتیک تخمین زده میشوند

بهکارگیری روشهای شناخت الگو برای تصاوير GPR
داراي الگو است .شناخت الگو شاخهاي از علم مهندسی برق است که موضوع بحث آن شامل
بررسی چگونگی مشاهدات محیطی با ماشین ،نحوۀ یادگیري شناسایی الگوهاي مورد نظر (هدف)
از زمینه و تصمیمگیري معقول و مطمئن در خصوص طبقه الگوها است .انواع تکنیکهاي
شناخت الگو با استفاده از الگوریتمهاي مختلف و با اعمال محدودیتهاي مناسب ،قادر به
شناسایی پاسخ اهداف مختلف در تصاویر  GPRهستند .شبکههاي عصبی و تطبیق الگو از
جمله روشهاي هوشمند ،سریع و کاربردي شناخت الگو هستند که در پژوهش حاضر
بهمنظور شناسایی اهداف استوانهاي مدفون در تصاویر  GPRاستفاده میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

طبق تعریف واتاناب ،4الگو درست مخالف بینظمی تعریف میشود [ .]46مثالًً اثر انگشت

1. Watanabe
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روش شبکههای عصبي مصنوعي )(ANNs
 .3مباني شبکههای عصبي
شبکههاي عصبی بهمنظور یافتن ارتباطات پنهان در میان دادههاي حجیمی که سازگار نیز
باشند استفاده میشوند و معموالًً بهعنوان ابزاري براي طبقهبندي هستند .شبکههاي عصبی از
نوع پرسپترون چندالیهاي یا  ،4MLPاز کاربرديترین شبکههاي عصبی بهشمار میروند.
دادههاي آموزشی ،تعیین میشود .معموالًً فرآیند یادگیري 9با استفاده از تعدادي مثال ،مهمترین
فرآیند یا مرحله در شبکههاي عصبی بهحساب میآید .تقسیمبندي دادهها به سه بخش یادگیري
یا آموزش ،اعتبارسنجی 4و آزمون یا آزمایش 5بهصورت تصادفی انجام میگیرد که معموالًً 62
درصد از کل دادهها به دادههاي یادگیري 22 ،درصد به دادههاي اعتبارسنجی و  22درصد به
دادههاي آزمون اختصاص داده میشود .دادههاي اولیه (ورودي) باید نرمالیزه شوند که در
نتیجه این کار معموالًً طیف دادهها به  -4تا  4و یا  2تا  4تغییر مییابد.
 .3شناسايي اتوماتیک پارامترهای هندسي اهداف استوانهای
هدف این بخش شناسایی و استخراج الگوهاي موجود در دادههاي پاسخ  GPRمدلهاي
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عملکرد کلی شبکه عصبی با ساختار 2شبکه ،خصوصیات عصب منفرد ،روش یادگیري و

مصنوعی استوانهاي مشابه با ساختارهاي تونلی متداول در کاربردهاي ژئوتکنیکی ،با استفاده از
روش هوشمند شبکههاي عصبی است .در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش مدلسازي عددي
شکل مختلف به شعاع  42تا  75سانتیمتر ،مدفون در اعماق  42سانتیمتري تا  2/6متري و
واقع در فواصل افقی  4تا  5متري طول پروفیل ،مدلسازي شد .قابل ذکر است که در تمام
موارد ،ابعاد مقطع (نگاشت) راداري 6×9 ،متر است ،تمام مدلهاي مصنوعی استفاده شده پر از
هوا و محیط میزبان تمام مدلها ،همواره خاک رس سیلتی با مشخصات فیزیکی r=1 ،r=6
و  :r( =6.67mS/mنسبی) انتخاب شده است.
5. Test

4. Validation

3. Training

2. Topology

1. Multi Layer Perceptrons
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اختالف محدود دوبعدي ،پاسخ  GPRبراي تعداد  434مدل مصنوعی حاوي اشیاء استوانهاي
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بهمنظور بهکارگیري شبکههاي عصبی الزم است تا دادههاي ورودي مناسب و پارامترهاي
هندسی اهداف معین ،بهوسیلۀ شبکه آموزش داده شوند .دادههایتولید شده در مرحلۀ قبلبهروش
مرتبسازي بر حسب خروجیها به سه بخش آموزشی ( 72درضد) ،اعتبارسنجی ( 45درصد)
وآزمون ( 45درصد) تقسیم شدند .از آنجاکه پاسخ  GPRاغلب اهداف زیرسطحی در تصاویر
نگاشت راداري ،بهصورت هذلولیگون با ویژگیهاي آماري بسیار نزدیک و مشابه هستند از
میشود .بنا بر این الزم است که ابتدا ویژگیهاي مشخصه و منحصر بهفرد تصاویر ،استخراج
شده و با شبکه ،آموزش داده شوند .یادآوري میشود که از خصوصیات مهم ویژگیهاي مورد
نیاز در فرایند آموزش شبکه عصبی ،یکتا بودن آنها است.
مراحل پیشپردازش و مدلسازی دادههای  GPRبهروش شبکه عصبي
از آنجاکه شبکههاي عصبی متداول براي دریافت دادههاي ورودي ،بهصورت برداري
طراحی شدهاند بنا بر این الزم است که ابتدا از روشهایی ،بهمنظور استخراج ویژگیهاي
موجود در تصاویر  GPRبهصورت برداري ،استفاده کرد .بدینمنظور پاسخهاي  GPRتعداد
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این رو ،باعث کاهش کارآیی روشهاي تشخیص الگوي مبتنی بر آمارههاي توصیفی تصاویر

 434مدل مصنوعی مختلف حاوي اشیاء استوانهاي افقی در مقاطع دوبعدي ،بهصورت تابعی از
پارامترهاي هندسی مدل ،استفاده شد که پارامترهاي هندسی با اهمیت بهترتیب شامل شعاع
) ،(Rعمق دفن مرکز استوانه ) (Zو موقعیت افقی ) (Xهستند (شکل  .)2سپس ابعاد هندسی
شدند .این عمل براي قابلیت تعمیمو مقایسه با پروفایلهاییبا ابعاد مختلف ضروري است.
دادههاي  GPRنیز با استفاده از رابطۀ ( )7به محدودۀ  2/4تا  2/3تبدیل شدند که در این رابطه
 ،yداده تبدیلیافتهi ،xi ،امین ،xmin ،کوچکترین و  ،xmaxبزرگترین داده ورودي هستند.
() 7
در این تحقیق آمارههاي توصیفی قطعهبندي شده تصویر و مقادیر ویژه تعمیم یافته ،بررسی
شده و ویژگیهاي آماري متمایز تصاویر از طریق حذف فضاهاي تهی 4تعیین شد بهگونهايکه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

طول پروفیلها و پنجرۀ زمانی مقاطع  GPRبیبعد شده و به محدودۀ صفر تا یک تبدیل

1. Null space
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از مقادیر ویژه متمایز و یکتاي تعیین شده در راستاهاي افقی (فضاي بین تریسی) و عمودي
(فضاي درون تریسی)  ،سه مقدار ویژه اول راستاي افقی ،انتخاب و نرم مقادیر ویژه در جهات
افقی و عمودي نیز تعیین شد که این پنج مقدار بهعنوان وروديهاي شبکه عصبی برگزیده
شدند .بدین ترتیب ساختار شبکه  MLPسه الیهاي (داراي یک الیه پنهان) از نوع تغذیه
پیشرو پس انتشار خطا با تابع آموزش لونبرگ -مارکوارت 4و تابع عملکرد میانگین مربعات
شکل  4تشکیل شد .تابع تحریک (انتقال) الیه میانی از نوع  Tansigو براي الیه خروجی از
نوع  Purelinانتخاب شد .تعداد دورهها 2برابر با  ،222پارامتر تعدیل مارکوارت ) (Muیا
نرخ یادگیري برابر با  2/224و فاکتور کاهش و افزایش این پارامتر نیز بهترتیب  2/4و 42
انتخاب شد.

بعد از آموزش و تعیین وزنهاي شبکه ،عملکرد آن ،اعتبارسنجی شد و قدرت تعمیم آن از
طریق دادههاي آزمون تعیین شد .بهطورکلی میتوان مراحل عملیات پردازشی مورد نیاز براي
استخراج پارامترهاي هندسی اشیاي مدفون در تصاویر  GPRرا بهصورت نمودار جریان
(فلوچارت) شکل  5خالصه کرد.
2. Epoch

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

شکل  .3شمايي از ساختار شبکه  MLPسهاليهای (دارای يک اليه پنهان) استفاده شده در
پژوهش حاضر با  3ورودی 33 ،نرون در اليه پنهان و  9خروجي
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خطا ) ،(MSEبا  5ورودي ،تعداد نرونهاي بهینهسازي شده در الیه پنهان و  9خروجی مطابق

1. Levenberg-Marquardt
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GPR

GPR

z x

)(SVD

FFBP
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MLP

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-17

درونيابي ماتريس دادههای خام (تغییر ابعاد ماتريس) با استفاده از الگوريتم دوجهته خطي )(Bi linear

شکل  .3نمودار جريان مراحل عملیات پردازشي دادههای  GPRبا شبکههای عصبي
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در این تحقیق مشخصات هندسی شیء بهعنوان سه خروجی شبکه ،بهطور همزمان تعیین
میشوند .شکل  6نتایج حاصل از آموزش یک شبکه با سه خروجی با میزان همبستگی بیش از
 33درصد براي مرحلۀ آموزش و بیش از  37درصد براي دادههاي آزمون را نشان میدهد که
نتیجۀ بسیار مطلوبی است .در این شکل عالوه بر مقادیر ضریب همبستگی بین دادههاي
مشاهدهاي و تخمینی ) ،(rمجموع مربعات خطا ) (SSEو میانگین مربعات خطاي تخمین

شکل  .0نمودار پراکندگي مقادير مشاهدهای پارامترهای هندسي (شعاع ،عمق دفن و موقعیت افقي
بطور همزمان) در مقابل مقادير تخمیني برای مراحل آموزش (باال) و آزمون (پايین) با شبکه عصبي
بهینه 3×33×9

همچنین تمایز رفتار پاسخهاي  GPRاهداف استوانهاي افقی در شکل  7نشان داده شده
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شبکه ) (MSEنیز نشان داده شدهاند.

است .در این شکل نمودارهاي تغییرات مقادیر ویژه و نرم مقادیر ویژه بین تریسی (در راستاي
افقی) و نیز نرم مقادیر ویژه درون تریسی (در راستاي قائم) براي اهداف استوانهاي با شعاعهاي
شکل مشاهده میشود رفتار تغییرپذیري مقادیر ویژه پاسخهاي متفاوت  ،GPRیکتا است و
بهخوبی میتوان از آنها براي پیشبینی پارامترهاي هندسی بهره جست.

روش تطبیق الگو
 .3مباني تئوريک روش تطبیق الگو
روش تطبیق الگو از جمله سادهترین و قدیمیترین و در عین حال سریعترین روشهاي
شناخت الگو است که براساس شباهت 4بین دو پدیده همنوع (نقاط ،منحنیها و یا شکلها)
1. Similarity

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

مختلف ،واقع در عمق یک و نیم متري و فاصلۀ افقی سه متر ،ترسیم شده است .چنانکه از این
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استوار است .در این روش معموالًً الگویی مبنا یا هدفی که غالباًً شکلی دوبعدي است و یا
نمونهاي اولیه 4از الگویی معلوم ،در مقابل تصویر ،تطبیق داده میشود (شکل  .)1در این تطبیق،
معموالًً از معیارهاي شباهت آماري نظیر روشهاي همبستگی متقابل ،2فاصله چندمتغیره و غیره
استفاده میشود.

ب
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الف

پ

شکل  .0نمودارهای تغییرات مقادير ويژه بین تريسي (الف تا پ) ،نرم مقادير ويژه بین تريسي (ت)
و نرم مقادير ويژه درون تريسي (ث) برای پارامتر هندسي شعاع

بهطورکلی هدف روش تطبیق الگو پاسخگویی به این سواالت است [ :]41آیا تصویر داراي
بعد مشخصی از هدف مورد تجسس است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل،
موقعیت هدف در کجاي تصویر قرار دارد؟ بنا بر این اساس تطبیق الگو همبستگی متقابل بین
2. Cross correlation
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ث

ت

1. Prototype
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تصویر و هدف است که آن نیز مبتنی بر تعریف فاصله (مربع فاصله) اقلیدسی است .براي
توابع دوبعدي پیوسته ،همبستگی متقابل تصویر بدینصورت محاسبه میشود:
() 1

شکل  .3همبستگي متقابل يک الگو با مقیاس خاکستری با تصوير هدف برای حصول بهترين
انطباق .در اين مورد هدف  9×9پیکسل بهکار رفته و مقادير حاصل بهصورت نمودار نشان داده
شده است .موقعیت مشخص شده بیشترين شباهت را به هدف دارد []30

جايگزینی انتگرالها با مجموعهاي محدود روي ابعاد تصویر ،رابطۀ ( )3را بهدست
میدهد .براي نرمالیزه کردن نتیجه این تطبیق الگو یا همبستگی ،بدون مقدار روشنایی مطلق
ناحیۀ تصویر معموالًً عملیات در حوزۀ مکانی و بهصورت نسبت مجموع حاصل سلولهاي
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نتیجه همبستگي متقابل

(پیکسلهاي) روشن به میانگین هندسی آنها محاسبه میشود.

که ابعاد مجموع بزرگ است و در نتیجه این عملیات در مقایسه با عملیات معادل آن در حوزۀ
فرکانسی ،فرآیندي کند و غیرمؤثر است.
اگر  fتصویر باشد و عملیات در بازۀ پنجره ) (x,yکه موقعیت هدف در آن ) (u,vاست انجام
گیرد همبستگی متقابل بدینصورت در میآید:
()42
رابطۀ ( )42معیاري از میزان شباهت بین تصویر و هدف است.
استفاده از رابطۀ ( )42بهعنوان همبستگی متقابل ،اشکاالت چندي دارد [ .]43این اشکاالت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

() 3

با نرمالیزه کردن بردارهاي تصویر و هدف به واحد طول ،مرتفع میشود که ضریب همبستگی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3069
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شبهکسینوسی ،مطابق رابطۀ ( )44بهدست آمده و باعنوان همبستگی متقابل نرمالیزه شده شناخته
میشود:
()44
که در آن

میانگین هدف و

میانگین ) f(x,yدر ناحیۀ شامل هدف است .هنگامیکه

فرآیند در حیطۀ فوریه صورت میگیرد عملیات همامیخت به عملیات ضرب تبدیل میشود

حوزۀ فرکانسی بهسادگی بدینصورت است [:]43
()42
که عالمت  مزدوج مختلط مقادیر تابع است .مزدوج مختلط فقط بر روي فاز مقادیر مختلط
تأثیر میگذارد بهگونهايکه عملیات خیلی شبیه به همامیخت است.
 .3بهکارگیری تکنیک تطبیق الگو برای تصاوير GPR
در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش مدلسازي عددي اختالف محدود دوبعدي ،پاسخ
سیستم  GPRبراي تعداد  74مدل مصنوعی مختلف شامل مدلهاي حاوي یک ،دو و سه
شیء استوانهاي افقی بهشعاع  42/5سانتیمتر تا  4/5متر ،مدفون در اعماق  2تا  2/5متري
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البته با شیفت فازي  412درجهاي مقادیر تبدیل فوریه و در نتیجه عملیات همبستگی متقابل در

(فاصله از سطح زمین تا قسمت فوقانی استوانه) و واقع در فاصله  4تا  5متري طول پروفیل،
با استفاده از نرمافزار  GPRMAX2D/3Dمطابق جدول  4مدلسازي شد .قابل ذکر است
از جنس فلز رساناي کامل الکتریکی یا  PEC4و محیط میزبان تمام مدلها ،همواره خاک رس

سیلتی (با مشخصات فیزیکی  r=1 ،r=6و =6.67mS/m؛  :rنسبی) انتخاب شد.

سپس از طریق تلفیق آخرین الگوریتمهاي تطبیق الگوي سریع ]43[ 2عملیات تطبیق الگو
براي مدلهاي مصنوعی مختلف ،بهصورت تعیین همبستگی متقابل بین تصویر و هدف (الگو)
با دو روش همامیخت فضایی دوبعدي و حوزۀ عدد موج (تبدیل فوریه دوبعدي تصاویر) صورت
گرفت .در بهکارگیري الگوریتمهاي مذکور در کدهاي تهیه شده براي این منظور ،بسته به ابعاد
تصویر هدف ،بهطور خودکار الگوریتمی که در مدت زمان کوتاهتري اجرا شود (سرعت بیشتري)
2. Fast template matching

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

که در تمام موارد ،ابعاد مقطع (نگاشت) راداري 6×9 ،متر ،تمام مدلهاي مصنوعی استفاده شده

1. Perfectly Electrical Conductive
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داشته باشد) استفاده میشود .نمودار جریان این مرحله از عملیات پردازشی در شکل  3نشان
داده شده است.
جدول  .3مشخصات هندسي و شکل پاسخ سیستم  GPRمدلهای مصنوعي حاوی يک ،دو و سه
شي استوانهای افقي
نوع مدل
عمق دفن مدل (متر)

مدل دو استوانهاي

شعاع مدل (متر)
2/5

استوانه

استوانه

استوانه

استوانه

استوانه

راست

چپ

راست

وسط

چپ

2/5

2/5

4

2/5

4

مدل تک استوانهای

2/25

نوع مدل

مدل دو استوانهای

2/25

2/2

مدل سه استوانهای

2/4

2/9

نتایج براي تصاویر متداول و حتی کوچک نگاشتهاي راداري و ابعاد تصویري
 522×4222پیکسل ،حاکی از سرعت بیشتر روش تشخیص الگو در حوزۀ عدد موجی نسبت
به همامیخت حوزۀ فضایی دارد بهطوريکه در مثالهاي مصنوعی آزمون شده ،تا بیش از 29
برابر ،سریعتر است .با استفاده از این الگوریتم ،موقعیت (افقی و قائم) و نیز سایر مشخصات

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

استوانه راست استوانه چپ استوانه راست استوانه وسط استوانه چپ

2/25
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مدل تک استوانهاي

مدل سه استوانهاي
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شروع

خواندن تصاوير الگوي پاسخ هذلوليگون و مقاطع نگاشت راداري مصنوعي حاوي پاسخ يک تا سه استوانه افقي

چرخش  081درجهاي تصوير الگو

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 كليه هذلوليگونهاي موجود در تصوير نگاشت راداري
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تبديل فوريه دوبعدي تصاوير الگو و مقاطع نگاشت راداري بطور مجزا با ابعاد
يکسان

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

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

خاتمه

شکل  .3نمودار جريان عملیات تطبیق الگوی سريع پیشنهادی برای تصاوير .GPR

هندسی و فیزیکی اهداف مدفون ،شناسایی شد .الگوریتم پیشنهادي بهگونهاي طراحی شد
که همۀ مراحل شناسایی و تخمین پارامترهاي هندسی اشیاء مدفون ،بهطور اتوماتیک و با
حداقل دخالت کاربر تخمین زده شود .پارامترهاي زمانی و مکانی الگوي آشکار شده ،از طریق

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

تکرار فرآيند استخراج پارامترهاي هندسي و فيزيکي براي کليه اهداف مدفون متناظر با کليه هذلوليگونها در تصوير نگاشت راداري
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برازش (انطباق) تصویر الگو روي تصویر نگاشت راداري (با همبستگی بسیار باالي 33/79
درصد مطابق شکل  )42تعیین شد .مشخصات هندسی هدف زیرسطحی نیز از طریق روابط
ریاضی موجود بین این پارامترها با پارامترهاي هذلولی پاسخ ،شناسایی شد .الگوریتم فوق
براي سه نوع مدل مصنوعی شامل یک ،دو و سه استوانه افقی مدفون ،بهطور همزمان در یک
مقطع نگاشت راداري ،با میزان پارازیتهاي تصادفی مختلف (از  5تا  42درصد) بهکار گرفته

مطالعه موردی برداشت واقعي GPR
براي ردیابی هدفی معین در تصویر  GPRبررسی شده با استفاده از تبدیل فوریه در
حوزۀعدد موج ،باید ابعاد دو تصویر یکسان باشد .بنا بر این ابعاد تصویر الگو با ابعاد تصاویر
تمام مدلهاي مصنوعی ،همسان شد تا بتوان از روش تطبیق الگو در مورد آنها استفاده کرد.
در جدول  2مقادیر شعاع و عمق دفن واقعی با مقادیر تخمینی اهداف مدفون در تصاویر
مصنوعی  ،GPRمقایسه شده و میزان درصد خطاي مربوط نیز محاسبه شده است .چنانکه از
شروع دادههاي این جدول مشاهده میشود الگوریتم پیشنهادي توانسته پارامترهاي از پیش
شناخته شده مدفون را با خطاي متوسط  49/6درصد ،تخمین بزند.
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شد و نتایج قابل قبولی ارائه کرد.

بهمنظور بررسی کارآیی و صحتسنجی عملکرد الگوریتمهاي استفاده شده در این تحقیق
براي دادههاي واقعی  ،GPRاز دادههاي برداشت شده در خیابان چهارباغ شهر اصفهان در
یک پروژه بهمنظور شناسایی زیرسطحی کامل محدوده ،از طریق برداشت تعداد  44پروفیل
4

 GPRبهطول کلی  713متر با استفاده از یک سیستم  GPRمجهز به آنتنهاي پوششدار

ساخت شرکت ماال 2سوئد با فرکانس مرکزي  252مگاهرتز [ ،]22با روش پروفیل زنی بازتابی
فاصلۀ ثابت تک حالته برداشت شد.
الگوریتمهاي پژوهش حاضر روي تمامی نگاشتهاي راداري حاصل از این برداشت
 GPRبهویژه پاسخهاي انواع لولههاي مدفون ،پیادهسازي شد و نتایج مطلوبی بهدست آمد.
شکل  44مقطع  GPRمنطبق بر پروفیل بهطول  42متر برداشت شده در راستاي تقریباًً شمال-
2. MALA

1. Shielded

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.1.0

محدودۀ میدان امام حسین(ع) (روبروي شهرداري اصفهان) استفاده شد .این داده ها در قالب
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جدول  .3مقايسۀ مقادير تخمیني شعاع و عمق دفن حاصل از تصاوير مصنوعي  GPRبا مقادير
واقعي ،و محاسبه میزان درصد خطای مربوط
مشخصات هندسی

شعاع

شعاع

مدل

واقعی

تخمینی

(متر)

(متر)

نوع مدل
مدل تک استوانهاي
راست
استوانه چپ
استوانه
مدل سه
استوانهاي

راست
استوانه
وسط
استوانه چپ

واقعی

تخمینی

عمق

(متر)

(متر)

دفن ()%

2/25

2/22

44

2/5

2/55

42

2/25

2/22

44

2/5

2/55

42

()%

2/25

2/22

44

2/5

2/55

42

2/22

2/47

41

4

4/44

44

2/42

2/44

22

2/5

2/55

42

2/92

2/26

45

4

4/44

44
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مدل دو
استوانهاي

استوانه

خطاي شعاع

عمق دفن

عمق دفن

خطاي

جنوبی در محدودۀ بررسی شده را نشان میدهد .در شکل 44الف نگاشت راداري دادههاي
خام نمایش داده شده است؛ شکل 44ب نیز نگاشت راداري را بعد از اعمال پیشپردازشهاي
مورد نیاز شامل تصحیح زمان صفر ،4فیلتر کردن واي( 2حذف روند فرکانس خیلی پایین از
دادهها) ،حذف شیفت جریان مستقیم ،9حذف زمینه ،4فیـلتر میان گـذر باترورث 5و تقویت
4. Background removal

3. DC shift removal

6

1. Time zero correction
2. Dewow
5. Butterworth
6- Gain
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شکل  .36نمايش میزان همبستگي متقابل بین تصوير الگو و تصوير نگاشت راداری مدل حاوی دو
استوانه افقي با همبستگي بسیار زياد

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3069

شناسایی مشخصات اهداف استوانهاي پنهان در تصاویر  GPRبا استفاده از دو روش هوشمند شبکههاي عصبی و تطبیق الگو

9633

دامنه امواج بازگشتی با عمق با استفاده از نرمافزار  Radexplorerنشان میدهد .پاسخ GPR
هدف مورد نظر که یک لوله فاضالب استوانهاي شکل از جنس بتن با موقعیت و مشخصات
هندسی معلوم است با بیضی زردرنگ در تصاویر مشخص شده است.
مشخصات هندسی واقعی این لوله با مقادیر پیشبینی شده با روشهاي شبکه عصبی و
تطبیق الگو ،در جدول  9مقایسه شده و میزان درصد خطاي مربوط نیز محاسبه شده است.
شکل پیشبینی شده با روشهاي شبکه عصبی و تطبیق الگو ،بهترتیب حدود  3و  42/4درصد
است که با توجه بهحضور انواع نوفهها در دادههاي واقعی ،نتایج قابل قبولی بهحساب میآیند.

نتیجهگیری
نتایج حاصل از مدلسازي پاسخ سیستم  GPRتعداد زیادي مدل مصنوعی استوانهاي
شکل ( 265مدل) حاوي یک ،دو و سه شیء استوانهاي افقی متناظر با اهداف و ساختارهاي
ژئوتکنیکی واقعی و بهکارگیري تکنیکهاي هوشمند شبکههاي عصبی و تطبیق الگوي آماري
براي یافتن اهداف پنهان در تصاویر  GPRحاصل نشان میدهد که تکنیکهاي بهکار رفته
براي تشخیص پارامترهاي هندسی و فیزیکی مدلهاي مصنوعی استوانهاي ،قدرت شناسایی و
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دادههاي این جدول نشان میدهند که متوسط خطاي مقادیر پارامترهاي هندسی لوله استوانهاي

سرعت اجراي زیاد دارند .در هر صورت روش شبکههاي عصبی نسبت بهروش تطبیق الگو
دقت تخمین بیشتر و سرعت اجراي کمتري دارد .در پژوهش حاضر دو رويکرد مختلف
درصد ،شعاع و عمق دفن اهداف استوانهاي کوچک را تخمین زدند .در هر صورت نتایج براي
تصاویر متداول و حتی کوچک نگاشتهاي راداري و ابعاد تصویري  522*4222پیکسل،
حاکی از سرعت بیشتر روش تشخیص الگو در حوزۀ عدد موجی نسبت به همامیخت حوزه
فضایی دارد بهطوريکه در مثالهاي مصنوعی آزمون شده ،تا بیش از  29برابر ،سریعتر است.
پیادهسازي و بررسی عملکرد الگوریتمهاي استفاده شده در این تحقیق براي دادههاي واقعی
 GPRمطالعۀ موردي ،حاکی از آن است که نتایج پژوهش حاضر براي شناسایی اتوماتیک انواع
ساختارهاي استوانهاي مدفون بهویژه اهداف ژئوتکنیکی در نواحی شهري با دقت و سرعت
عمل زیاد در محل فیلد و بدون دخالت و تفسیر مبتنی بر سلیقه شخصی کاربر ،استفاده میشود.
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براي روش تطبیق الگو استفاده شد که در مجموع این رويکردها با متوسط خطاي 49/6
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جدول  :9مقايسۀ مقادير واقعي پارامترهای هندسي لوله استوانهای معلوم با مقادير تخمیني با
روشهای شبکه عصبي و تطبیق الگو ،و محاسبۀ میزان درصد خطای مربوط
مشخصات

عمق

واقعی

تخمینی

شعاع

(متر)

(متر)

()%

شبکه عصبی

2/5

2/44

49/6

2/35

تطبیق الگو

2/5

2/42

22

2/35

هندسی
هدف
روش تخمین

واقعی

عمق

افقی

افقی

دفن

واقعی

تخمینی

افقی

()%

(متر)

(متر)

()%

4/24

3/5

7

6/74

4/9

4/21

49/7

7

7/43

2/7

عمق دفن
تخمینی

(متر)

(متر)
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