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Abstract
As underground hidden facilities are used for various applications, imaging systems are required
for the detection and recognition of these facilities. In this paper, imaging by mechanical wave
propagation in the soil is investigated. Most underground facilities can be considered as air
chambers located in the middle of the soil. Air and soil have a large difference in acoustic
impedance, so underground facilities can produce a large reflective signal because the amplitude
of the reflected signal depends on the difference in impedance of the two materials. Seismic and
non-destructive concrete testing systems also use the process of propagation of mechanical
waves in the material. Although seismic systems have been successful in the detection issue,
they require several meters of space for equipment layout, and transportation complexity is also
one of their problems. They are unsuitable for urban space because they are inherently designed
to detect water sources at depths of several hundred meters. On the other hand, while the
non-destructive concrete testing system equipment have suitable dimensions, they have low
penetration depth which is impractical for this purpose. Seismic and non-destructive testing
systems of concrete operate in the range of subsonic and ultrasonic waves, respectively. This
research project proposes the idea that by choosing an operating frequency between the two
mentioned ranges, it is possible to obtain equipment with the appropriate dimensions for
imaging underground facilities. In this project we managed to image an underground
constructed cylindrical cavity with the diameter of 1 meter and the depth of 4 meters. The
accuracy of this method depends on the sound propagation speed in the material. Since there are
accurate relationships for the propagation speed of sound in air, the diameter of the cylinder was
estimated with an accuracy of about 4%, but with the measurement of propagation speed being
infeasible in this project, leading to the ambiguity in the value of propagation speed of sound in
soil, the values cited in several reference sites were used, giving the accuracy of 4 to 20%.
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چکیده
از تأسیسات مخفی زیرزمینی برای کاربردهای مختلف استفاده میشود .در نتیجه وجوود سوامانه هوای تووویربردار کوه اموبا بوه کنوف ایو
تأسیسات کنب یکی از نیازمنبیها میباشب .در ای مقاله توویربرداری بهوسیله انتنار امواج مکانیکی در خاک بررسی میشود .میتوان غالو
تأسیسات زیرزمینی را محفظههای هوا فرض کرد که در میانه خاک مرار گرفتهانب .هوا و خاک تفاوت فاحنی در میزان مقاومت صووتی دارنوب،
بنابرای تأسیسات زیرزمینی میتواننب سیگنال بازتابی بزرگی را تولیب کنب چرا که دامنه سیگنال بازتابی به تفواوت مقاوموت دو مواده وابسوته
است .سامانههای لرزهنگاری و تست غیرمخرب بت نیز از فراینب انتنار امواج مکانیکی در ماده بهره میگیرنب ،هرچنب سامانههای لرزهنگواری،
عملکرد موفقی برای کنف داشتهانب اما نیاز به چنب ده متر فضا برای چیبمان تجهیزات و پیچیبگی حمل و نقل از منکالت آنهوا اسوت .آنهوا
برای فضای شهری نامناس هستنب چرا که ذاتاً برای تنخیص منابع آب در عمق چنب صب متری خاک طراحی و ساخته شوبهانوب .از طرفوی
تجهیزاتی ماننب سامانه آزمون غیرمخرب بت  ،هر چنب دارای ابعاد کوچکی هستنب ،اما عمق نفوذ پایینی و برای ایو موووو عموالً کواربردی
نبارنب .سامانههای لرزهنگاری و تست غیرمخرب بت به ترتی در محبوده فرو صوت و فراصوت عمل میکننب ،در ای طرح تحقیقاتی ،فرکانس
کاری مابی دو سامانه نامبرده انتخاب میشود ،با ای ایبه میتوان به تجهیزاتی با ابعاد کوچکتر از سامانه لرزهنگاری رسیب ،درحالیکه عموق
توویربرداری بهتر از سامانههای تست غیرمخرب است .ای تحقیق در مطالعه موردی خود توانسته از فضای خالی احوبا شوبه در زیورزمی
(بهصورت استوانهای با مطر  1متر و در عمق  0متری سطح زمی ) توویربرداری کنب .دمت مکانیابی وابسته به دانست سرعت انتنوار صووت
در ماده است .از آنجا که روابط دمیقی برای سرعت انتنار صوت در هوا وجود دارد مطر استوانه با دمت حبود  0درصب تخمی زده شب ولی به
دلیل ابها در میزان سرعت انتنار صوت در خاک (عب امکان انبازه گیری در ای طرح تحقیقاتی) از اعباد موجود در مراجع مختلف اسوتفاده
شب که دمت  0الی  31درصب را نتیجه میدهب.
کلید واژهها :مقاومت صوتی ،توویربرداری صوتی ،تابع همبستگی

 -1مقدمه
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امتوادی را دور میزنب که در سال  3110شناسایی شبه انوب .در

سالیان زیادی اسوت کوه از تأسیسوات مخفوی زیرزمینوی بورای
کاربردهای مختلف استفاده میشود .به جز در مواردی ماننب منات
برای انتقال آب ،اغل کاربردهای حفر تونل در طول تاریخ نظامی
بوده است و کنف آن دارای اهمیت اطالعواتی مویباشوب .مووارد
متعبدی در مرن گذشوته از جملوه ،تونولهوای سواخته شوبه در
بلژیک (در طول جنگ جهانی اول) ،تونلهای فورار از بازداشوتگاه
در طول جنگ جهانی دو  ،تونولهوای در ویتنوا در طوول دهوه
 1091میتوان اشاره کرد .نمونه های جبیبتر شامل بیش از 171
تونل ماچاق مواد مخبر است کوه از سوال  1001در مورز ایواالت
متحبه و مکزیک شناسایی شبهاست .تونلهایی بی مور و غزه و
حبود  21تونل از غزه به اسرائیل کوه محوبودیت هوای محاصوره
* رایانامه نویسنبه مسئول:
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سال  ،3115یک تونل در یک زنبان نظامی در عراق کنوف شوب
که  0/9متر عمق و  110متر طول داشت .حادثه منابهی در سال
 3111در نزدیکی منوبهار واموع در افغانسوتان رخ داد کوه در آن
 011نفر از زنبان سارپوسا که بزرگتری زنبان جنوب افغانستان
است فرار کردنب .سواخت ایو تونول تقریبواً پون مواه بوه طوول
انجامیبه است که طول آن بویش از  211متور و عورض  1متور و
سرتاسر تونل داری تهویه و روشونایی بووده اسوت[ .]1روشهوای
مختلفی برای توویربرداری از عمق خاک به کار میرونب .هر یوک
از ای روشها دارای خووصیتهایی هستنب و کمیت متفواوتی را
انبازهگیری مینماینوب کوه معمووالً باعو مویشوود کوه سوامانه
عملیوواتی ترکیبووی از ای و روشهووا باشووب .فلوچووارت شووکل ()1
مقایسهای بی روشها ارائه میدهب .مرجع [ .]3از جمله مراجعی
است که از روش راداری برای کنف منات استفاده کرده است.
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ویژگی تأسیسات زیرزمینی ماننب تونل ای است کوه همگوی
محفظه هوایی داخل خاک محسوب میشونب ،از آنجا کوه تفواوت
زیادی بی مقاومت صوتی خاک و هوا وجود مویآیوب .در نتیجوه
وری

انعکاس بزرگی ایجاد میشود که روش صووتی را مطلووب

مینمایب .اما با توجه به اینکه وری تضعیف خواک بوزرگ اسوت
میبایست فرکانسی انتخاب شود کوه میرایوی آن کوم باشوب .اموا
فرکانس کم باع میشود ابعاد سامانه بوزرگ شوود .جوبول زیور
مقایسهای بی روشهای رای توویربرداری لرزهای و صوتی ارائوه
میدهب.

درون آن مرار گرفتوه توا ناپیوسوتگیهوای محویط (نظیور گسول،
شکستگی و  )...را کنف نمایب .ای پروژه در سوطح آزماینوگاهی
در ای طرح تحقیقاتی مطرح شبه است و تست در ابعاد محفظوه
 211mmدر 211 mmو وخامت  151mmاست .از آب بهعنووان
ماده واسط استفاده شبهاست .همچنی از گریس بوهعنووان یوک
ماده واسط مؤثرتر نامبرده شوبه اسوت .همچنوی از یوک مبوبل
انرژی الکتریکی به صووتی (در فرکوانس کواری  )511kHzجهوت
توویربرداری استفاده شبه است .میبایست افزود که ای محوول
مادر است تا خاک با عمق  21cmرا توویربرداری کنب؛ بنوابرای
اگر مرار باشب چنی سامانهای برای مطالعه تأسیسوات زیرزمینوی
در عمق استفاده شود میبایست دچار تغییرات جبی (در فرکانس
کاری و توان) شود.

شکل ( :)1انوا روشهای توویربرداری از زمی .
جدول ( .)1مقایسه سامانههای توویربردار.
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در لرزهنگاری سیگنال ارسالی (یک مووج مکوانیکی) بوا توک
وربه ایجاد میشود و امواج مکانیکی بازگنتی در طول موج فورو
صوت توسط سنسور (ژئو ف ) انوبازهگیوری مویشوود .مقواالت و
مراجع متعبدی وجود دارنب که روشهای لورزهنگواری را مبنوای
کنف تونل مرار دادهانب که از جمله آن میتوان بوه [.]2،0،5،9،7
اشاره کرد .ابعاد بزرگ سامانه نقطه وعف تمامی ای مراجع است.

شکل ( :)۲الف) توویرسازی صوتی ،ب) توویرسازی لرزهای[.]1

در تست غیرمخورب اموواج مکوانیکی بوا فرکوانس فراصووت
بهصورت متوالی به خاک وارد میشود .تفکیکپذیری باال و عموق
نفوذ پایی دو ویژگی سامانههای نامبرده است .فعالیتهای کموی
در حوزه مطالعه خاک با ای تجهیزات به چنم مویخوورد کوه از
جمله آن میتوان به [ ]1اشاره کرد .البتوه هوبا ایو مرجوع بوا
مووو کاری ما متفاوت است .در فعالیت تحقیقاتی صورتگرفتوه
در [ ]1فرض بر ای است که دسوتگاهی در زموان حفواری تونول

هرچنب توویرسازی در تست غیرمخرب و پزشکی بوه لحوا
تکنیکی منابه یکبیگر هستنب اموا توویرسوازی در لورزه مبنوای
متفاوتی دارد .شکل ( )3نمونه ای از تواویر ایجاد شبه توسط ای
سامانهها را با یکبیگر مقایسه کردهاست .همانطوور کوه منواهبه
میشود در سونوگرافی اسوک از مقواطع مختلوف و توویرسوازی
سهبعبی را نیز شامل میشود .اما توویرسازی لرزهای ایو چنوی
نیست.

ب
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()3

ای تحقیق با انتخاب فرکانس صوتی موب توانسوت توا خو

]

بی دو سامانه نامبرده را جبران کنب که سامانهای ارائه دهب که از
لحا ابعاد کوچکتر سامانه لرزه نگار شوود و همچنوی از لحوا

)
]

()2

تکنیک توویربرداری شبیه سامانه سونوگرافی و تست غیرمخورب

)

(ρ

[
(

(

)

[

باشب .تا مقبمهای بر ساخت توواویر باکیفیوت سوونوگرافی بورای

نو خاک به لحا ترکیبات (میزان شو  ،ماسوه و سونگ) و

تأسیسات زیرزمینی باشب .ای مقاله در چهاربخش ارزیابی تئوری،

همچنی رطوبت دارای تنو بسیار است .همگوی ایو مؤلفوه بور
سرعت صوت در خاک تأثیرگذار هستنب ،مراجع متعبدی بررسوی

شبیهسازی ،معرفی سامانه پیادهسازی شبه و نتای میباشب.

شب که امبا به انبازهگیری سرعت انتنار صوت در خاک کردهانب.

 -۲ارزیابی تئوری

برخالا هوا و آب ،هیچ عبد منخوی در رابطه با سرعت انتنوار

دو چالش اصلی ای طورح تحقیقواتی تضوعیف و ووری بازتواب

صوت در خاک مناهبه ننبهاسوت .در بوی مراجوع ،مرجوع []1

وری انعکاس و معادله توان انتنار در ای بخش مورد بررسوی و
تحلیل مرار میگیرد همچنی مؤلفههای مؤثر بور تفکیوکپوذیری
مورد بررسی مرار میگیرد.

سرعت انتنار طولی را  591تا  075متر بر ثانیه اعال کردهاسوت.
همچنی مرجع [ ]11طیوف وسویعی از انوبازهگیوریهوا را روی
خاکهای مختلف ارائه کردهاسوت کوه محوبوده تغییورات بسویار
وسیع است.

 -1-۲ضریب انعکاس
ومتی فرستنبه انرژی خود را به درون محیط انتقال میدهب ،فقط
بخنی از انرژی به ماده منتقل شبه و موابقی مونعکس مویشوود.

مقاومت صوتی به چگالی ماده و سرعت صوت وابسوته اسوت
بیانکننبه مقاومت ماده در برابر امواج صوتی است و از روی رابطه
زیر بهدست میآیب[:]0

نسبت تفواوت مقاوموت صووتی دو محویط تعیوی کننوبه میوزان

()0

انعکاس است .در حقیقت هرگونه تغییر محیطی که تفاوت بینوتر

ومتی مببل انرژی الکتریکی به صوتی خود را بوه درون مواده
انتقال میدهب ،فقط بخنی از انرژی به ماده منتقل شبه و موابقی
منعکس میشود .نسبت مقاوموت صووتی دو مواده تعیوی کننوبه
میزان انعکاس است .میزان وری انعکاس و عبور موج صووتی در
مرز منترک دو ماده بهصورت زیر است[:]0
(
)
()5

در مقاومت صوتی حاصل کنوب ،باعو ووری بازتواب بوزرگتور
میشود؛ بنابرای مطلوب ای است که هبا موردمطالعه (حفوره
هوا) میبایست تفاوت مقاومت بزرگتری نسبت به خواک داشوته
باشب ولی اهباا نامطلوب (سنگ و رینه درختان) تفاوت مقاومت
کوچکی داشته باشب .ای مووو با روابط مبلسوازی ریاووی در

ρ

)

ادامه بح خواهب شب:

جدول ( :)۲مقایسه مقاومت صوتی [.]11

سرعت انتنار به جنس ماده و نو موج انتناری وابسته است.
روابط زیر سرعت انتنار موج صوتی را برای موج طولی ،عرووی و
سطحی بیان میکنب  .211mmکنسانی 1و چگوالی هور مواده دو
مؤلفه تأثیرگذار بر میزان سرعت است .بهطور مثال سرعت صووت
در آب و جیوه تقریباً برابر است در حالیکه  12برابور چگوالتور از
آب میباشب[ .]11درای رابطه  Eثابت کنسانی و 𝜇 ثابت پوآس
و 𝜌 چگالی ماده است .همچنی

و

،

به ترتی

سرعت

انتنار طولی ،عروی و سطحی هستنب.
()1

(

]
)

مقاومت صوتی
(g/cm2s)×10-

سرعت
موج

سرعت موج

عرضی
)(m/s

طولی)(m/s

5 /1-11 /8

1/7-3/0

111-211

211-711

گیاه خاک

1-۲1/0

1 /5-1/7

111-511

011-1311

ماسههای

۲8/5-0۲

1/0-3/1

011-911

1511-3111

۲۲-11

3-3/0

311-111

1111-3511

4

چگالی
)(g/cm3

نوع ماده

خشک
ماسههای
خشک
خاک رس
اشباع شده

(

)
()

[
(ρ

11۲-11۲

3/5-3/7

35112211

0511-9111

1/1100

1/1110

-

221

سنگ گرانیت
هوا

مطابق با اطالعات داده شبه در مرجع [ ]11میتوان مقاومت
Elasticity

1

صوتی خاک با هوا را بررسی نمود .تفاوت زیاد موج

میشود
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انعکاس برای حفره هوا نزدیک  1شود .اما ای اتفاق برای

وری

به موج تابنی در فاصله  1متری (برحس  )dBاست .ای مؤلفوه

سایر مواد موجود مانب سنگ و رینه درختان رخ نخواهب داد.

از روی رابطه زیر بهدست میآیب [:]13

 -۲-۲معادله توانی انتشار

()11

در مباح سوناری معادله سونار تعیی میکنب که سونار بوه چوه
بردی از آشکارسازی میرسب ،چنی معادلهای برای مباح خاک
ارائه ننبه است؛ بنابرای رابطه معادله سونار در ای بخش ارزیابی
شبه است:
)

() 9

(

)

وری مبرت هبا به مؤلفههای نظیر :شکل هبا ،ابعواد هوبا،
ساختار دیواره ،طول موج تابنی و زاویه تابش وابسته است .مقبار
مبرت هبا برای حجمهای مختلف مابل انبازهگیوری و محاسوبه
است بهطور مثال ،برای استوانه بهصورت رابطه زیر است .در ایو
رابطه  Kعبد موج L ،طول استوانه و

کووه  DI ،NL ،TL ،SLو  TSبووه ترتی و بی وانکننووبه سووطح
فرستنبه ،1تلف انتقال ،3سطح نویز ،2شاخصپذیری پرتو 0و مبرت
هبا 5است.

(

شعا اسوتوانه و

زاویوه

تابش است.
()13

)

)

(

(

مؤلفه  SLنسبت توان منبع به یوک منبوع مرجوع اسوت .در
حقیقت مبرت فرستنبه را منخص موینمایوب .در رابطوه زیور
میزان چگالی سیگنال انبازهگیری شبه در فاصوله یوک متوری از
منبع است و منبع مرجع نیز یک موج صوتی با فنار
()7

)

است.

میزان سطح نویز گیرنبه ( )NLاست .ای مؤلفه نیز به پهنای
بانب از منبع وابسته است:

(

در ای رابطه  TLاتالا است اتالا شامل دو مؤلفوه تضوعیف
ناشی از اثر جذب و تضعیف هنبسی است .تضعیف هنبسوی نیوز

()12

(

)

مؤلفه  DIنیز میزان هبایتپذیری پرتو مببل انرژی الکتریکی

برای منبع نقطهای از روی رابطه زیر به دست میآیب[:]13

به صوتی را ننان میدهب .با داشوت پهنوای بویم در دو راسوتای

()1

سمت و ارتفا میتوان هبایتپذیری پرتو را بهدست آورد.

مرجع [ ]12یک مقاله بر اساس دادههوای تجربوی اسوت و بورای
انوا خاکهای مختلف با درصب رطوبتهای متفاوت میزان وری
تضعیف و سرعت انتنار را بهدست آورده است .از ورای تضعیف
منبرج در مرجع[ ]12و رابطه زیر میتوان اتالا ناشی از جذب را
محاسبه کرد .درای رابطه  fبرحس  KHzو  rبرحس  cmدرایو

()10

)
)

(
θ

θ

(

فنار صوتی در سمت فرستنبه میبایست بهگونوهای انتخواب
شود که برای اپراتور آزاردهنوبه نباشوب و از طرفوی تووان الز را
برای کنف داشته باشب ،در ای تحقیق عبد مناسو 101 dBدر

رابطه جایگذاری میشونب.

نظر گرفته شبهاست .ای عبد آستانه درد گوش است اگور گووش

()0

در مجاورت مننأ صبا باشب .اما طبق نتای عملی ای حجم باالی
بنابرای رابطه تلف بهصورت زیر حاصل میشود کوه ناشوی از

اتالا هنبسی و جذب خاک است:
()11

)

صبا ابباً آزاردهنبه نخواهب بود چون فرستنبه با خاک کوپل شبه
است و از طرفی با از عایق صووتی بورای کواهش میوزان آلوودگی

)

(

(

صوتی را نیز استفاده شبهاست.

مؤلفه  TSمنابه سطح مقطع راداری است با ای تفواوت کوه
برای صوتی بهکار میرود .ای مؤلفه نسبت شبت مووج انعکاسوی
1

)Source Level (SL
)Transmission Loss (TL
3
)Noise Level (NL
4
)Directivity Index (DI
5
)Target Strength (TS
2

فنار صوتی در سمت گیرنبه میبایسوت بوهگونوهای انتخواب
شود که در محبوده حساسیت دستگاههوای رایو باشوب ،در ایو

00
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بنابرای یکی از چالش ایو دسوتگاه ایو اسوت در محیطوی کوه

3.5
BW1=100Hz
BW2=200Hz
BW3=300Hz

صبای به بلنبی صبای یک اره برموی وجوود دارد ،صوبای نفوس

2
1.5

ایبه ای که در ای مقاله مورد بررسی مرار گرفته بوه ایو صوورت

1
0.5

است که با استفاده از سیگنال چیرپ ،فراینوبی ایجواد شوود کوه
700

فرکووانس سوویگنال ارسووالی و دریووافتی کمووی متفوواوت شووود تووا
تفکیک پذیری سیگنال ارسالی از اکوی دریافتی امکانپذیر شوود.

400
500
)Velocity(m/s

600

 11سانتیمتور ،فرکوانس کواری  2/5 kHzمیوزان  SLبرابور
 101dBفوووورض شووووود ،بوووویم  2dBآن  21درجووووه آن
هبایتپذیری پرتو  19dBرا نتیجه میدهب .میزان  TSبرابور
 15dBخواهب بود .وری تضعیف بسیار متنوو اسوت بورای
ووری ( 1/0مقووبار متوسوط) و فرکووانس  2/5 kHzمیووزان
تضعیف برابر با مقبار زیر  713 dBخواهب

شوب و میوزان NL

برابر  25 dBخواهب شب؛ بنابرای  SNRبرابر  -500 dBاست

بانبهای مختلف.

به علت برهمکنشهای امواج فراصوتی در محویط انتنوار دو
الگو تولیب میکننب .یکی پرتو همگرا در نزدیکی سوطح مبوبل توا
فاصله کانونی است که به آن میبان نزدیک مویگوینوب و دیگوری
یک پرتو واگرا بعب از فاصله کانونی اسوت کوه بوه آن میوبان دور
میگوینب .فاصله کانونی تابعی از ابعاد مببل فراصوتی و فرکوانس
کاری آن است .زاویه واگرایی در میبان دور که مؤلفه تعیی کننبه
تفکیوووکپوووذیری عرووووی اسوووت از رابطوووه زیووور بوووهدسوووت
میآیب .درای رابطه  dابعاد مببل و  λطوول مووج کواری اسوت
[: ]13
)

()19

که یک عبد غیرممک است.
 اگر مببل انرژی الکتریکی به صوتی بخش مبل لحا شود با
ای تفاوت که فرکانس کاری  1 KHzباشب آنگاه وری

300

1/0

(مقبار متوسط) در فرکوانس  1 kHzمیوزان تضوعیف برابور
 313 dBخواهب شب .میوزان  NLبرابور 21 dBخواهوب شوب؛
بنابرای  SNRبرابر  9 dBاست که یک عبد ممک است.

 -0-۲تصویربرداری
همانطور که مناهبه میشود فرکانس یک منخووه حیواتی در
عملکرد سوامانه اسوت اموا کواهش فرکوانس باعو افوت جوبی
تفکیکپذیری میشود .ایجاد موالحه و انتخاب فرکانس مناسو
چالش ای بخش است .از آنجا که ای طرح تحقیقاتی از سواختار
موج پیوسته جاروب شونب استفاده کرده با توجه به رابطه تقریبی

0
200

شکل ( :)0نمودار تفکیکپذیری بر حس سرعت خاک برای پهنای

در ادامه دو محاسبه تخمینی برای بودجه خط ارائه شبه است:
 اگر یک مببل انرژی الکتریکی به صوتی با ابعاد دهانه حبود

2.5

)Resolution(m

کنیبن شنیبه شود .ای مووو یکی از چالش ای پوروژه اسوت.

3

(

هرچه عرض بیم باریکتر باشب تفکیکپذیری عروی کمتر خواهب
بود .همانطور که مناهبه مویشوود ،طوول مووج یوک منخووه
تأثیرگذار بر تفکیکپذیری عروی است .به طور مثال یک مبوبل
انریی الکتریکی به صوتی به ابعاد سطح تحریوک  1mدر فرکوانس
 5kHzو  1kHzبه ترتی بیمی بوا پهنوای  7و  27درجوه ایجواد
میکنب( .ای محاسبات با فرض سرعت انتنار  511m/sبیان شبه
است).
تفاوت توویرسازی اسک  Bدر شوکل ( )0درج شوبه اسوت.
شکل الف حرکت مکانیکی اسک  Bاست که تنهوا در سوهنقطوه
توویرسازی شبه .در شکل ب با استفاده از آرایه سنسورها تعوباد
نقاط اسک افزایشیافته است .در شکل ج بیم باریک شبه است و
تعباد اسک ها کماکان زیواد اسوت .در شوکل د روزنوه موونوعی
ایجاد شبه است[:]13

زیوور م ویتوووان گفووت کووه ای و پهنووای بانووب متناس و بووا چووه
تفکیکپذیری است .پهنای بانب توابعی از فرکوانس مرکوزی نیوز
میباشب در نتیجه با کاست از فرکانس مرکوزی تفکیوکپوذیری
دچار کاهش جبی میشود .ای مووو در شکل ( )2ننوان داده
شبه است.
()15

الف

ب

ج

د

شکل ( :)0تأثیر تفکیکپذیری سمت بر کیفیت توویر [.]10
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در ای بخش سه شبیهسوازی اتوالا ،پهو شوبگی زاویوه بویم و

همان طور که در شکل ( )5مناهبه میشود تضعیف خواک دارای
مقبار زیادی است و تنها راه عملی انتخاب فرکانسهای زیور یوک
کیلوهرتز است.

جهت شبیهسازیهایی صورت انتخاب شبهاست .نر افزار کامسول

 -۲-0شبیهسازی پهنای بیم

 -0نتایج شبیهسازی
وری

بازتاب در ای بخش انجا شبهاسوت .نور افوزار کامسوول

یک مجموعه کامول شوبیهسوازی اسوت کوه مویتوانوب معوادالت
دیفرانسیل سیستم های غیرخطی را توسط منتقهای جزئوی بوه
روش اجزاء محبود ) (FEMدر فضاهای یک ،دو و سه بعبی حول
نمایب .هبا ای شبیهسازی تعیوی محوبوده فرکانسوی مناسو
است .همانطوور کوه گفتوه شوب موواردی ماننوب ابعواد سوامانه و
تفکیکپذیری نیازمنب افزایش فرکانس است ولی غلبه بوه اتوالا
کانال انتنار وابسته به کواهش مقوبار فرکوانس اسوت .همچنوی
وری بازتاب شبیهسازی شبه که ننان دهب که روشهای صوتی
میتواننب در آشکارسازی موفق عمل کننب.

 -1-0شبیهسازی تضعیف خاک

از آنجا که شرط مابلحمل بودن جزء ورودیهای مسوئله در نظور
گرفته شبه ،بنابرای سطح تحریک یک متر انتخاب شوبهاسوت و
رفتار پهنای بیم مورد مطالعه مرار گرفته است .رفتار پهنوای بویم
در چهار فرکانس مورد مطالعوه مورار گرفتوه اسوت .بوه ازای هور
فرکانس منحنی فنار صوتی درج شبهاست .سرعت انتنار در ای
شبیه سازی برابر  251 m/sدر نظر گرفته شبهاست .همانطورکوه
در شکل ( )9مناهبه میشود که هرچه فرکانس باالتر باشب بویم
باریکتر خواهب بود و تفکیکپذیری سمت بهبوود خواهوب یافوت.
همانطور که مناهبه میشود محبوده فرکانسی  1KHzو زیر آن
نیز میتوانب از هبایتپذیری پرتو مناسبی برخوردار شود.

در ای و روش وووری تضووعیف توسووط دسووتگاه لولووه ام ووبانس
انبازهگیری شبه و س س مبل فنار صوتی 1جهوت شوبیه سوازی
انتخاب خواهب شب و از اثرات تخلخل صرفه نظر میشوود در ایو
صورت با تنها انتخاب چنب وری میتوان شوبیهسوازی را انجوا
داد .از آنجا که در ای تحقیق دسترسی به لولوه ام وبانس میسور
ننب از انبازه گیریهای مرجع [ ]12برای حول عوبدی اسوتفاده
شب .ای مرجع برای خاک با کوبهای مختلوف میوزان تضوعیف را
ارائه میدهب .دیمانسیون تضعیف در مقاله  dBcm-1kHz-1اموا در

ب)

الف)

نر افزار وری تضعیف  dBλ-1است که میبایست ،تببیل شود.در
ای شوبیهسوازی مقوبار تضوعیف در فاصوله  01cmو  1 mبورای
بهعنوان دو پراب در نظر گرفته شبه و میزان تضعیف آن برحس
فرکانس ترسیم شبهاست .مقبار فنار که به مرز بهعنووان ورودی
اعال شبه  1Paاست اما دارای  SPL=01 dBاست .مقبار  SPLاز
روی رابطه زیر بهدست میآیوب و  P0کمتوری فنواری اسوت کوه
توسط گوش انسان شنیبه میشود و مقبار آن  31 μPaاست.
()17

ج)

) (

د)

شکل ( :)1شبیهسازی عبدی واگرایی بیم .الف)  111 Hzب) 011 Hz
ج)  1111Hzد) .311 Hz

 -0-0شبیهسازی ضریب بازتاب
شکلهای زیر توصیف کننبه انتنار امواج برای حوالتی اسوت کوه
حفره اطراا و خواک اطوراا آن از یوک جونس و یوا دو جونس
متفاوت باشونب .در ایو مثوال خواک دارای سورعت  211 m/sو
چگالی  2111برای خاک در نظر گرفته شبهاست درحالیکه هوا
 221 m/sاست.

شکل ( .)5شبیهسازی عبدی میزان تضعیف.
Acustic perssure

1
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ب)

الف)

شکل ( :)8انبازهگیری وری انعکاس در حالتی وجود حفره هوا
الف) هنبسه تعریف پراب ب) سیگنال شبیهسازیشبه.
الف)

 -0-0شبیهسازی تصویرسازی
شبیهسازی کامل تلفیقی از  COMSOLو متل است .دیاگرا ای
تلفیق در شکل زیر درج شبهاست طبق ای شکل انتنار در
 COMSOLانجا میشود و تنکیل توویر در متل انجا خواهب
شب .اتوال ای دو نر افزار از طریق افزونهای انجا میشود .ای
افزونه رابط امکانات گرافیکی نبارد ،صرفاً با اجرا آن نر افزار اصلی
به متل متول میشود و میتوان به خروجیهای نر افزار
کامسول در متل دسترسی پیبا کرد و یا ورودیهایی از متل
برای کامسول تعریف کرد .با استخراج خروجیهای کامسول در
متل انوا پردازش و شبیهسازی را میتوان انجا داد.

ب)

شکل ( :)7شبیهسازی عبدی وری بازتاب .الف) محیط اطراا و حفره
یک جنس ب) محیط اطراا و حفره دو جنس متفاوت.

همان طور که درشکل ( )7مناهبه میشود ومتی حفوره هووا
تعریف میشود ،تقریباً موجی وارد حفره نمیشود و کامالً بازتواب
میشود ،همچنی ومتی خاک تعریف میشود تقریباً تموا مووج
مکانیکی از حفره عبور میکنب .ای نتیجه هم مابلانتظار بود چورا
که میزان تفاوت باالی چگالی بی خاک و هوا موجو مویشوود
وری بازتاب تقریباً یک شود.
مطووابق بووا شووکل ( ،)1بوورای انووبازهگی وری وووری انعکوواس
میبایست یک پراب در نزدیکی حفره مرارداد به طوریکوه پوالس
بازتابی و تابنی با هم ادغا ننونب ،در ای صورت میوزان ووری
انعکاس استخراج خواهب شب .بورای انوبازهگیوری ووری بازتواب
موویبایسووت ،مقایسووه دامنووهای کووه ب وا فلووش در شووکل ( )1ب
نناندادهشبه را مبنای کار مرار داد ،علت تفاوت ناچیز دامنوه ،در
شکل تلف هنبسی است.

شکل ( :)9بلوک دیاگرا شبیهسازی
افزار COMSOL

شکل ( )11الف توویر محیط شبیهسازی در نر
را ننان میدهب .فرستنبه یک پاره خط اسوت کوه گوشوه سومت
چپ-پایی شکل نناندادهشبه است و گیرنبه یک نقطه است در
مرکز ای پاره خط تعریوف شوبه اسوت .فرکوانس تووویربرداری
 0KHzاست .فرستنبه و گیرنبه از فاصله  1.1متر تا  1.0هور بوار
بووه مقووبار  0سووانتیمتوور حرکووت موویکننووب در نتیجووه ،بخووش
 COMSOLشبیه سازی  31بار اجرا برنامه را در پوی دارد .شوکل
 -11ب یکی از سیگنالی اسوت کوه در فراینوب اجورای پویدرپوی
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برنامه ،توسط گیرنبه دریافت مویشوود .چوون نقطوه گیرنوبه در
جلوی پاره خط فرستنبه است در نتیجه سیگنال اصلی نیز شوکل
ذخیره شبه وجود دارد اما اکو با کمی تأخیر و دامنوه ووعیف تور
دریافت میشود.

(الف)

 -0نتایج عملی
 -1-0بلوک دیاگرام سامانه
سامانه شامل یک فرستنبه و گیرنبه است .فرستنبه سیگنال موج
پیوسته چیرپ سینوسی را با توان باال ارسال مویکنوب و گیرنوبه
سیگنال بازگنتی را دریافت مویکنوب .پوس از دریافوت سویگنال
توسط گیرنبه همبستگی دو سیگنال محاسبه و رسم مویشوود و
با توجه به تأخیر سیگنال بازگنتی و زمان تغییرات در همبستگی
محل حفره هووا را تنوخیص مویدهوب .الز بوه ذکور اسوت کوه
تقویتکننوبه تووان دارای مقاوموت  0اهوم و مبوبل  ADCدارای
مقاومت  1مگا اهم است .در نتیجه مسیر توان ناچیزی بوه سومت
گیرنبه خواهب آمب

(ب)
شکل ( :)11الف) مبل شبیهسازی در نر افزار  COMSOLب) یکی از
نتای شبیهسازیشبه در

.COMSOL

شکل ( )11نمونوه تووویر خروجوی در متلو پوس از انتنوار در
کامسول است ،برای تنوکیل تووویر از افزونوه 1نور افوزار متلو
استفاده شبه است ،ای افزونوه  USTBاسوتفاده شوبه اسوت کوه
امکانووات فووراوان و متنوووعی دارد از جملووه متمرکووز کووردن پرتووو
فرستنبههای آرایهای و پردازش سیگنالهای بازگنتی و  ...را دارا
میباشب که شبیهسازی یک سامانه توویربرداری کامل را پوشش
میدهب.

شکل ( :)11نتیجه توویر ساخته شبه با

Matlab

)UltraSound ToolBox (USTB

شکل ( :)1۲بلوک دیاگرا تست عملی

مبنای عملکرد سامانه انبازهگیری زمان تأخیر بوی سویگنال
ارسالی و دریافتی است .در ابتبا یک شبیهسازی ارائه شبه کوه در
آن جهت سیگنال دریافتی از با تأخیر حبود  1/11 sرا بهعنووان
سیگنال دریافتی گیرنبه تعریف شبه و نتیجه خوود همبسوتگی و
همبستگی متقابل بهصورت داده شبهاست .همانطور که مناهبه
میشود همی میزان تأخیر در شکل مابل مناهبه است.

شکل ( :)10انبازهگیری تأخیر توسط تابع همبستگی
1
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که مناهبه میشود در حالت وجود حفره هوا ملههوای در حوبود

 -۲-0چیدمان تست
شکل ( )10نیز چیبمان تست را ننان میدهب ،حفره هوایی با در
عمق  0متری با طول  3متر و مطر  11سانتیمتر حفاری شب.

 1/11ثانیه در همبستگی اوافه میشود که در حالت ببون حفوره
هوا وجود نبارد.

برای تست اسک  Bبه تعباد  7مرتبه گیرنبه و فرستنبه بر روی
حفره حرکت داده میشود .محل مرارگیری گیرنبه و فرستنبه در
 7مرحله تست اسک

 Bدر شکل ( )10منخص است .فاصله

گیرنبه و فرستنبه در ای تست ثابت و  21cmاست.

الف)

شکل ( :)10چیبمان تست.

 -0-0مقایسه حضور و عدم حضور حفره هوا
با کنار هم مراردادن اسک  Aانجا شبه ،نمودار توویر سه بعبی

ب)

تنکیل شبه برای حالت ببون و با حفره هوا در شکل ( )15رسوم

شکل ( :)11نمایش دوبعبی اسک  Aالف) ببون حفره هوا ب) با حفره

شبهاست .با مقایسه دو شکل یک مله در شکل وجود دارد کوه در

هوا

حالت ببون حفره هوا دیبه نمیشود ،ای مله ومتوی ایجواد شوبه
دمیقاً باالی سر حفره هوا است .ای مله در شوکل عالموتگوذاری
شبه است.

 -0-0تخمین عمق
نقاط ننانه گذاری شبه در شوکل ( )19بوا یکوبیگر یوک سوهمی
میسازنب که مله سوهمی زموانی رخ مویدهوب کوه مبوبل انورژی
الکتریکی به صوتی درست باالی سر حفره هوا هست .تعیی عمق
حفره بهدلیل بازه وسیع تغییرات سورعت مووج صووتی در خواک
کمی پیچیبه است .با تغییر رطوبت ،تراکم و جنس اجوزا سوازنبه
آن ،سرعت انتنار در آن بهشبت تغییر میکنوب .مراجوع مختلوف
سرعت خاک را بی  211 m/sتوا  3511گوزارش کوردهانوب .اموا
مرجع [ ]1عبد با سرعت خاک  595 m/sو 075 m/sبرای موج

ب)

الف)

شکل ( :)15نمایش سهبعبی اسک  Aالف) ببون حفره هوا ب) ببون
حفره هوا.

طولی پیننهاد کرده است .موج طولی زمانی ایجاد خواهب شب کوه
فرستنبه و گیرنبه دمیقاً باالی حفره هوا هستنب پس با احتسواب
ای عبد فاصله حفره هوا با سطح بهصورت زیر محاسبه میشود.

همان طور که مناهبه میشود تفاوت زیادی بوی دو حالوت بوا و
ببون حفره هوا موجود است حال سوؤال اینجاسوت کوه آیوا ایو
تفاوت مابل تفسیر است و یا خیر؟ برای ای منظور در شکل ()19
نمودار همبستگی متقابل در  7حالت را ننان میدهب .همان گونه

()11
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بنابرای عمق (با فرض  591و  075متر بر ثانیوه) برابور  0/0 mو
 2/75mمیشود که میبایست  2/9 mمحاسبه میشب که خطوای
 31درصبی و  0درصبی را نتیجه میدهب .همانطوور کوه گفتوه
شب مننأ خطا عب دانست دمیق سرعت صوت است.

 -5-0تخمین قطر
مطابق با شکل ( ،)17حبود  0/5 msبعب از ملههای عالمتگذاری
شبه همواره یک مله دیگر نیز وجود دارد .تکرار منظم ملوههوا بوا
فواصل زمانی منظم مطعاً توادفی نیست و به نظر نگارنبگان یوک
مله مربوط به اکوی سقف و یک مله مربوط به اکووی کوف حفوره
هوا است .در ادامه مقاله ،ای مووو بینتر بح شبهاست.

با بهبود آرایه میتوان به شکل ( )2ج نیز رسویب .در صوورت
پیاده سازی روزنه مونوعی تحقوق شوکل ( )2د نیوز شوبنی
خواهب بود.
 توویر با توجوه بوه هنبسوه تووویر بورداری تووویر حاصول
میبایست به شکل یک سهمی باشوب .هرچوه میوزان بسوته
باشب به معنوای آن اسوت کوه سوامانه هوبایتپوذیری پرتوو
مناسبی را برخوردار است .همانطور کوه منواهبه مویشوود
هبایتپذیری پرتو مقبار مناس را دارا میباشب.
 از آنجاکووه دادهبوورداری شووامل  7نقطووه بوووده در نتیجووه
تفکیکپذیری به حب مطلوب نیست.
 جهت توویرسازی از آستانه گذاری استفاده شبهاست آستانه
با توجه به ماهیت خروجی تابع همبستگی و تلفات سیگنالی
که مسیر طوالنیتری طی کرده یک مقبار ثابت نیسوت و در
نتیجه فرمی گنببی شکل خواهب داشت.

شکل ( :)17نمایش دوبعبی اسک Aها جهت تخمی مطر.

اگر دمای داخل حفره هوا  211درجه کلوی در نظر گرفته شوود،
سرعت صوت  201متر بر ثانیه خواهب بود که با احتساب رفوت و
برگنت موج داخل حفره هوا و دیواره بتنی حفره هوا مویبایسوت
طول 155سانتیمتر فرض شوود؛ بنوابرای اخوتالا زموانی موورد
انتظار بی دو مله از روی رابطه زیر بهدست میآیب:
()10

ب)

الف)

شکل ( :)18نمایش سهبعبی اسک  Aالف) ببون حفره هوا ب) ببون
حفره هوا.

) (

همانطور که مناهبه می شوود عوبد بوا دموت بواالیی بوا مقوادیر
انبازهگیری شبه در شکل همخوانی دارد؛ بنابرای ای سوامانه بوا
دمت خوبی مطر حفره را تعیی میکنب.

 -5نتیجهگیری
خاک محیطی غیرخطی است و به ازای تحریک خواک بوا مبوبل
انرژی الکتریکی به صوتی ،مب انتناری مختلفی در خاک بهوجوود
میآیب .از طرفی ،وجود رینه درختان و یا مطعات سنگ بزرگ در

 -1-0تصویرسازی

مسیر انتنار سیگنال میتوانب ،حجم وسویعی از اکوهوا اووافی را

سامانه موجود متنکل از مجموعهای از اسک  Aاست میتوان بوا
کنار هم مراردادن ای شوکل مووجهوا و تعریوف آسوتانه مناسو
توویرسازی اسک  Bرا انجا داد .جهت تنکیل توویر میبایست
چنب نکته را اشاره کرد که به شرح زیر میباشب.

ایجاد کنب .اما از آنجوا کوه روش صووتی در تفواوت تراکموی بواال،

 از آنجا که نمیتوان تعباد دادهبرداری اسک  Aرا افزایش داد
(به دلیل محبودیتهای اسوک مکوانیکی) بنوابرای تووویر
مورد انتظار ماننب شکل ( )2الف خواهب بود .با ساخت آرایوه
جاروب شونبه میتوان به شکلی منابه شکل ( )2ب رسیب و

وری

انعکاس بزرگی را ایجاد میکنب ،بنابرای روش صووتی (در

مقایسه با روشهای راداری یا الکتریکی) توانسته اکوی برگنوتنی
حفره هوا را نسبت به سایر موانع محسوس تور آشوکار کنوب .ایو
تحقیق به لحا بررسی تئوری و شبیهسازی و نتای عملی اثبوات
کرد که صوتی میتوانب ابزاری مناس برای کنف حفره هوا باشب
و میتوانب عمق حفره هوا و شعا آن را تعیی کنب .همچنوووووی
طبق تست عملی ،هر چنب سامانه در نهایوت در محوبوده صووتی
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