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SAMENV ATTING

Het doel van COB deelplan L 110 (1996) van basisprojectplan L 100 "3D-Grondradar" is
het aantonen van de functionaliteit van 3D-Grondradar door het vervaardigen van een
ontwikkelversie van een 3D-Grondradarsysteem. Het in dit rapport beschreven onderzoek
naar propagatie van radargolven in de grond maakt deel uit van deelplan L 110. Het
onderzoek dient als een kader bij proefnemingen met ontwikkelversies van het 3D-
grondradarsysteem en bij de ontwikkeling van procedures voor databewerking, die op
gegevens van het 3D-grondradarsysteem dienen te worden toegepast om tot optimale 3D-
afbeelding te komen van voorwerpen in grond.

Daartoe is enerzijds gekeken naar de invloed op de beeldvorming van fundamentele
processen bij de golfvoortplanting van radargolven. Anderzijds is een evaluatie uitgevoerd
van de toepasbaarheid van signaalverwerkingstechnieken uit de reflectieseismiek voor de 3D-
grondradar.

Zogenaamde clutter (aan objecten en heterogeniteiten verstrooide signalen) is een fenomeen
bij radargegevens dat de meeste problemen geeft voor een goede herkenning van de gezochte
ondergrondstructuren. Clutter wordt nog niet geheel begrepen en wordt vooralsnog als
inherent onderdeel van de ruwe data beschouwd.
Vele signaalbewerkingstechnieken die gemeengoed zijn in de reflectie seismiek zuBen naar
verwachting voor radar niet zoveel voordeel opleveren als voor de reflectie seismische data
(behalve migratie). De aandacht dient in eerste instantie dan ook niet uit te gaan naar het
optimaliseren van deze technieken uit de seismische surveying. De grote winst van het L 100
ligt in 3D-opname (common-offset op vele posities), toepassing van een migratie-algoritme
en herkenning van objecten in de gemigreerde dataset. Het wordt verwacht dat door
geoptimaliseerde objectherkenning de clutter geen essentieel probleem is in de
"objectruimte" .
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Op het werkterrein van de constructie van de kleine ondergrondse infrastructuur van
transportleidingen en kabels bestaat een grote behoefte aan een inzichte1ijk driedimensionaal
beeld van wat zich in de ondergrond bevindt. Vooral bij de toepassing van sleufloze
technieken is het tevoren hebben van informatie van groot belang. Deze informatie is in
principe met behulp van de niet-destructieve oppervlaktetechniek grondradar te verkrijgen.
De gangbare grondradarapparatuur is echter niet in staat een driedimensionaal (3D-)beeld
van de ondergrond te leveren tenzij een omslachtige meetprocedure en arbeidsintensieve
gegevensbewerking door hooggekwalificeerd personeel wordt uitgevoerd. Het basisprobleem
is dat de huidige apparatuur inherent niet gericht is op inwinnen van 3D-gegevens. Een
wezenlijke verbetering van de performance van de huidige generatie grondapparatuur in de
vorm van een 3D-Grondradar is derhalve nodig en, op basis van een door het Ministerie van
Economische zaken en Grondmechanica Delft gefinancierde haalbaarheidsstudie in 1990/92
[1], ook mogelijk.

Het doel van het COB basisprojectplan L 100 (1996) is het aantonen van de functionaliteit en
de praktische toepasbaarheid van een te ontwikkelen 3D-Grondradar voor het in kaart
brengen van de kleine ondergrondse infrastructuur, alsmede het vervaardigen van een
prototype van een dergelijk systeem. Met de voorgestelde 3D-Grondradar wordt in een slag
een 3D-afbeelding gemaakt van een moot grond onder de meetraai van circa 4 meter breed
en, athankelijk van de grondslag, 1 a 2 meter diep met een resolutie van enige decimeters.

Het doel van COB deelplan L 110 (1996) is het aantonen van de functionaliteit van de 3D-
Grondradar door het vervaardigen van een ontwikkelversie 3D-Grondradar op basis van een
samenstelling van op dit moment commercieel verkrijgbare hardware-componenten en enige
te ontwikkelen software voor on-line 2D-afbeelding. Op basis van de resultaten van dit
deelplan wordt in het volgende deelproject de operationeel inzetbare Prototype 3D-Grondra-
dar vervaardigd. In het deelproject L 110 "Bouw Ontwikkelversie 3D-Grondradar" van het
project L 100 "Ondiepe Detectietechnieken: 3D-Grondradar" heeft het Nederlands Instituut
voor Toegepaste Geowetenschappen TNO (NITG- TNO) een onderzoek uitgevoerd naar de
dominante processen bij de propagatie van radargolven in grond. Dit onderzoek dient als een
kader bij proefnemingen met ontwikkelversies van het 3D-grondradarsysteem en bij de
ontwikkeling van procedures voor databewerking, die op gegevens van het 3D-grondradar-
systeem dienen te worden toegepast om tot optimale 3D-afbeelding te komen van
voorwerpen in grond.
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HOOFDSTUK 2

THEORETISCHE BASIS

Macroscopische vergelijkingen van Maxwell en bijbehorende constitutieve
betrekkingen

Een elektromagnetisch veld wordt naar tijd en plaats beschreven door de vergelijkingen van
Maxwell, in combinatie met toepasselijke begin- en randvoorwaarden. De macroscopische
vergelijkingen van Maxwell [2] zijn:

2.1

V-D=p

v x H = J + aD/at

v x E + aB/at = 0

V-B=O

Hierin is D de elektrische fluxdichtheid, H de magnetische veldsterkte, E de elektrische
veldsterkte, B de magnetische fluxdichtheid, J de stroomdichtheid en p de ruimtelijke
ladingsdichtheid.

De responsie van een aggregaat van atomen op een elektromagnetisch veld wordt op
macroscopische schaal bepaald door onderstaande constitutieve betrekkingen:

J = aE

D = EE

B = ItH

Hierin is a de conductiviteit, E de permittiviteit en It de permeabiliteit van het aggregaat van
atomen. Dit zijn grootheden die, op macroscopische schaal, fysische eigenschappen van een
stoffelijk medium representeren. Permittiviteit E en permeabiliteit It van een stoffelijk
medium worden gewoonlijk gerelateerd aan de permittiviteit van vacuiim Eo en de permeabi-
liteit van vacuum Ito door:

E = Er Eo

It = Itr Jto

Hierin is Er de relatieve permittiviteit en Itr de relatieve permeabiliteit van het stoffelijk
medium. Deze beide grootheden zijn dimensieloos; Eo en Jto zijn natuurconstanten met de
volgende waarden:

EO = 8,854 187 818 x 10-12F/m
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JLo = 1,256637061 x 10-6Him

Bovenstaande formu1ering van constitutieve betrekkingen is geldig voor isotrope media. Bij
anisotropie met betrekking tot een of meer eigenschappen moeten de betreffende scalairen in
de constitutieve betrekkingen vervangen worden door tensoren.

De macroscopische vergelijkingen van Maxwell en de constitutieve betrekkingen voor
elektromagnetische grootheden in stoffelijke media vormen de grondslag voor werking en
toepassing van grondradarsystemen. Zij beschrijven de uitstraling van golven door antennes,
de invloed van grond op de uitstraling door antennes, het ontstaan van radargolven die zich
voortplanten langs het grensvlak tussen grond en lucht, de voortplanting en verzwakking van
radargolven in grond, de verstrooiing van radargolven aan heterogeniteiten in grond, en de
responsie van ontvangantennes op inkomende radargolven.

Voortplantingssnelheid en verzwakking van radargolven in een stoffelijk
medium

Radargolven in vacuum ondervinden geen verzwakking door energieverlies en planten zich
voort met een snelheid co, die wordt gegeven door:

2.2

Co = (EoJLo)-'h= 29,9 792 458 cm/ns

In een stoffelijk medium ondervinden radargolven in het algemeen verzwakking door
dissipatie van energie en wijkt hun voortplantingssnelheid af van die in vacuUm. Voortplan-
tingssnelheid c en verzwakkingscoefficient Ol van radargolven in een stoffelijk medium
worden volgens de vergelijkingen van Maxwell, in combinatie met de bovengenoemde
constitutieve betrekkingen, gegeven door de formules:

c = Co(ErJLry'j'{[(1 + cr!EZui)'h + 1]12}-'h

Ol =
'"

co-I (ErJLr)'h{[(1+ cr!EZ",Z)'h- 1]/2}'h

Hierin is
'"

de cirkelfrequentie van de radargolf; het verband tussen de cirkelfrequentie '" en
de frequentie f wordt gegeven door:

'" = 2'11'f

Voor media met een conductiviteit die veel kleiner is dan het produkt van permittiviteit en
cirkelfrequentie «(J < < E"') gelden in goede benadering de volgende vereenvoudigde
formules voor de voortplantingssnelheid en verzwakkingscoefficient van radargolven:

( )-'hC ::::: Co ErJLr

Ol ::::: 0

Voor media met een conductiviteit die daarentegen veel groter is dan het produkt van
permittiviteit en cirkelfrequentie «(J> > E"') ontaarden de vergelijkingen voor de voortplan-
tingssnelheid en verzwakkingscoefficient in de formules:

8



C =::: (2UJ / Jla)'h

a=:::( UJJla / 2)'h

In het eerste limietgeval (a < < EUJ)treedt in het medium nagenoeg zuivere voortplanting op
van radargolven zonder noemenswaardige dissipatie van golfenergie. In het tweede limietge-
val (a > > EUJ)is golfvoortplanting in het medium ondergeschikt aan het optreden van
elektrische inductiestroom, die de energie van het elektromagnetische veld dissipeert. In dit
geval is de verzwakkingscoefficient a gelijk aan het omgekeerde van de zogenaamde skin-
diepte (, van inductiestroom.

Het verhoudingsgetal a / EUJis dus maatgevend is voor de voortplanting en de verzwakking
van radargolven in een medium. Eigenlijk is voortplanting van radargolven alleen goed van
toepassing als a / EUJ< < 1. Ais aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, dan zijn radar-
golven in belangrijke mate onderhevig aan verzwakking, en neemt de voortplantingssnelheid
merkbaar af met de frequentie. Het verschijnsel dat de voortplantingssnelheid van een golf
verandert met zijn frequentie wordt dispersie genoemd. Vit de theorie van radargolven in
een stoffelijk medium voIgt dat dispersie te verwaarlozen is als a / EUJ< < 1. Mits de
conductiviteit a van het medium niet toeneemt met de frequentie, en de permittiviteit E niet
afneemt met toenemende frequentie, is voortplanting van radargolven bij voldoende hoge
frequentie vrij van dispersie.
Ais de permittiviteit en conductiviteit van een medium veranderen met de frequentie, dan is
voortplanting van radargolven bij hoge frequenties niet zonder meer vrij van dispersie. In
hoofdstuk 3 van dit rapport wordt aangegeven dat de (effectieve) permittiviteit van grond in
het algemeen afneemt met toenemende frequentie van een elektrisch veld, terwijl de
conductiviteit toeneemt met de frequentie. De mate van deze frequentie-afhankelijkheid is
verschillend voor diverse grondsoorten.
Dispersie van (monochromatische) radargolven in een stoffelijk medium betekent dat de
vorm van een pakketje monochromatische golven, dat door de antenne van een radarsysteem
wordt uitgezonden, gaandeweg kan veranderen bij voortplanting door het medium. Dit
gebeurt als de voortplantingssnelheden (fasesnelheden) van de verschillende frequentie-com-
ponenten in het uitgezonden golfpakketje niet gelijk zijn. In dat geval kan de voortplan-
tingssnelheid van het golfpakketje niet ge'identificeerd worden met een fasesnelheid van de
samenstellende monochromatische golven en moet de voortplantingssnelheid van het
golfpakketje beschreven worden als een groepssnelheid.

Detectie en locatie van ondergrondse kabels, leidingen en andere heterogeniteiten met behulp
van een grondradarsysteem is in sterke mate afhankelijk van de snelheid, verzwakking en
vervorming van pakketjes propagerende radargolven in de grond. De hier gegeven
betrekkingen voor de voortplantingssnelheid en verzwakking van radargolven worden in
hoofdstuk 3 toegepast op zand- en kleigrond.

9



HOOFDSTUK 3

RADARGOLVEN IN GROND

3.1 Pennittiviteit, conductiviteit en permeabiliteit van grond

Grond is een medium dat is samengesteld uit vaste stof, vloeistof en lucht. Vaste stoffen in
grond zijn overwegend zand en klei; in mindere mate komen veen en grind voor. Alom
komt water voor, in vrije toestand of gebonden aan vaste stoffen. In de onverzadigde zone
van de grond aan het aardoppervlak is een deel van de porienruimte tussen de vaste-stof
deeltjes gevuld met lucht.
De volumeverhoudingen tussen de bovengenoemde bestanddelen van grond lopen van plaats
tot plaats uiteen. Daarbij komt dat, door toedoen van mensen, constructies en voorwerpen
van allerlei stoffen in grond kunnen voorkomen zoals vroegere funderingen, puin,
opslagtanks en allerlei andere voorwerpen en afval. Ook kunnen door menselijk toedoen
drijf- en zinklagen van koolwaterstoffen in de grond voorkomen.
De verscheidenheid in grondsamenstelling brengt een verscheidenheid in waarden van
permittiviteit, conductiviteit en permeabiliteit van grond met zich mee. Variatie in deze
eigenschappen van grond komt tot uiting in variatie van de voortplantingssnelheid en
verzwakkingscoefficient van radargolven in grond.
Permittiviteit van een stoffelijk medium houdt verb and met het opbouwen van polarisatiela-
ding in het medium bij aanleg van een elektrisch veld. De permittiviteit van grond hangt
vooral af van de aanwezigheid van klei en water, omdat deze stoffen bij uitstek bijdragen tot
het opbouwen van polarisatielading in uiteenlopende chemische en fysische processen. De
chemische processen komen neer op interacties tussen gronddeeltjes en bodemvocht, met
name oxydatie-reductie corrosie, kation-uitwisseling en klei-organische process en bij
frequenties onder 1 Hz, en diffusie-begrensde relaxatie van ruimtelading om colloYdale
deeltjes met reactieve oppervlakken bij frequenties oplopend tot 100 MHz [3]. Elk van deze
processen leidt tot een afname van de permittiviteit die zich voltrekt over een
frequentiegebied dat bepaald wordt door de relaxatietijd van het optredende proces.
De polaire watermoleculen in het bodemvocht roteren onder invloed van een elektrisch
wisselveld met frequentie tot ongeveer 10 GHz. Bij hogere frequenties verdwijnt dit
dielektrische relaxatiemechanisme van watermoleculen.
Bij verandering van een elektrisch veld in een stoffelijk medium heeft de op- of atbouw van
polarisatielading niet meteen plaats, maar duurt het een zekere tijd voordat de verdeling van
polarisatielading zich heeft ingesteld op de nieuwe grootte en richting van het elektrische
veld. Herschikking van elektrische lading, die is opgebouwd ten gevolge van een bepaalde
polarisatie, is een relaxatieproces. De snelheid van relaxatie hangt af van het polarisatiever-
schijnsel en wordt getalsmatig opgegeven door de relaxatietijd 7 van het verschijnsel.

Ais de relaxatietijd van een chemisch of fysisch proces met opbouw van polarisatielading in
grond kort is ten opzichte van de periode van een elektrisch wisselveld, dan draagt dit
proces ten volle bij tot de getalswaarde van de permittiviteit van de grond. Ais daarentegen
de relaxatietijd langer is dan de periode van een elektrisch wisselveld, dan vindt er geen
(volledige) opbouw van polarisatielading plaats in de grond, en is de getalswaarde van de
permittiviteit dienovereenkomstig lager. Tegelijkertijd resulteert de beweging van elektrische
lading in grond, bij een proces waarvan de relaxatietijd langer is dan de periode van het
elektrisch wisselveld, in een verhoging van de effectieve conductiviteit van de grond, en in
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dissipatie van elektrische energie.

Uit het bovenstaande voIgt dat permittiviteit en conductiviteit van grond, waarin polarisatie
kan optreden onder invloed van een elektrisch veld, athankelijk is van de frequentie van het
elektrisch veld. Ais de freqenties van het elektrisch veld laag zijn ten opzichte van de
relaxatiefrequentie van een chemisch of fysisch proces in de grond met opbouw van polaris a-
tielading, is de permittiviteit hoger dan bij frequenties boven de relaxatiefrequentie. De
afname van permittiviteit met toenemende frequentie van het elektrisch veld gaat gepaard
met een toename van de effectieve conductiviteit. Afname van de permittiviteit en toename
van de conductiviteit met toenemende frequentie kunnen leiden tot het optreden van dispersie
bij de voortplanting van radargolven in grond. Deze verschijnselen kunnen schematisch
worden beschreven door een pseudo-permittiviteit Eps in te voeren, die de som is van een
reeel en imaginair deel:

Eps = E '(",) - IE"(",) (3.1)

Het reele deel van deze pseudo-permittiviteit is gelijk aan de effectieve permittiviteit E van

het medium; het imaginaire deel maakt dat de effectieve conductiviteit a van het medium
uitgaat boven de conductiviteit uDvan het medium voor gelijkstroom:

E = E '(",) (3.2)

a = uD + "'E"(",) (3.3)

Ais dispersie in de permittiviteit en conductiviteit van grond zou zijn te wijten aan slechts
een relaxatieverschijnsel, dat beschreven kan worden met de Cole-Cole vergelijking [4] voor
het Debye relaxatiemodel, dan gelden voor Eps,(en derhalve voor E en a door middel van
(3.2) en (3.3» de volgende betrekkingen:

Eps("') = Eoe+ [(Eo- Eoe) / (1 + (i"'T)"] (3.4)

Hierin is EOde permittiviteit bij een statisch elektrisch veld, en Eoede permittiviteit bij een
elektrisch veld in de limiet van oneindig hoge frequentie. De exponent exis een distributiepa-
rameter, die bepalend is voor de breedte van het frequentie-interval waarover de verandering
optreedt van EOnaar Eoe.Ais ex = 1, dan gelden voor de effectieve permittiviteit E en
conductiviteit a de volgende vergelijkingen:

E ("') = Eoe + [(Eo- Eoe) / (1 + ",2r)] (3.5)

a = uD + ",2 T [(EO-Eoe)/ (1 + ",2r)] (3.6)

De permeabiliteit van grond, die vrij is van ijzer, is in de meeste gevallen in
verwaadoosbare mate groter dan de permeabiliteit van vacuiim P.o, en vertoont geen
dispersie. In gevallen waarin wel dispersie optreedt, kan deze beschreven worden op een
wijze analoog aan die bij dispersie in de permittiviteit. In dat geval is er sprake van een
pseudo-permeabiliteit p.psvolgens:
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medium eO E/Xi 7E aE f.tro P-r
00

T~ (ns) a~ rf!r

(ns) (mS/m)

lucht 1,0 1,0 0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 0

droog zand 5,7 3,4 8,0 0,7 1,14 1,02 15 1,0 0,45

water-verzadigd zand 29,0 25,6 22,2 0,88 1,17 1,0 15 1,0 6,06

vochtige klei 380,0 79,0 15,0 1,0 1,15 1,0 15 1,0 300,0

stalen pijp 1,0 1,0 0 1,0 100,0 100,0 0 1,0 106

DNAPL in plastic 2,0 2,0 0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 0,1

aardgas in plastic 1,0 1,0 0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 0

LNAPL-verzadigd zand 3,5 3,5 0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 0,50

DNAPL-verzadigd zand 3,5 3,5 0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 0,45

zand met aardgas 3,0 3,0 0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 0,10

vochtig zand 12,0 7,8 15,0 0,8 1,16 1,0 15 1,0 3,5

p.ps = p.'(UJ) - Ip.II(UJ) (3.7)

Het reiHe deel van deze pseudo-permeabiliteit is gelijk aan de effectieve permeabiliteit van
het medium, terwijl het imaginaire deel bijdraagt tot de effectieve conductiviteit van het
medium, in volkomen analogie met de beschrijving van de pseudo-permittiviteit.
In tabel 1 zijn Cole-Cole parameters weergegeven voor verschillende media.

Tabel 1. Cole-Cole parameters voor verschillende media [5].

De waarden voor water-verzadigd en vochtig zand in bovenstaande tabel gelden voor zand
van de Borden site in Canada. De waarden voor vochtige klei zijn van meting en aan een
zuiver montmorilloniet monster. De waarden voor de overige media zijn (nagenoeg) niet
gebonden aan locaties.

In deze paragraaf is de diversiteit en complexiteit van grond, met inbegrip van daarin
aanwezige leidingen, op hoofdpunten beschreven. Deze diversiteit uit zich in sterk uiteen-
lopende waarden voor permittiviteit, permeabiliteit en conductiviteit van grondsoorten en
kunstmatige heterogeniteiten in grond (zie 3.2). Een bijkomstige complicatie is dat
permittiviteit, permeabiliteit en conductiviteit van grond in het algemeen niet constant zijn,
maar frequentie-athankelijk. Bovengenoemde grootheden zijn met andere woorden
dispersief. De frequentie-athankelijkheid heeft te maken met chemische en fysische
processen in grond op moleculaire en atomaire schaal.

De zogenoemde Cole-Cole vergelijking, die hierboven is weergegeven, dient om de dispersie
op macroscopische schaal schematisch te beschrijven. De hiermee verkregen waarden voor
de permittiviteit, conductiviteit en permeabiliteit van grond bij verschillende frequenties
kunnen worden ingevoerd in de in hoofdstuk 2 weergegeven betrekkingen voor de ber-
ekening van snelheid, verzwakking en vervorming van radarpulsen, die afkomstig zijn van
een grondradarsysteem.
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3.2 Fasesnelheden en verzwakking bij radargolven in grond

Fasesnelheid en verzwakking bij radargolven in grond zijn te berekenen als permittiviteit,
conductiviteit en permeabiliteit van de grond, in afhankelijkheid van golffrequentie, bekend
zijn.

Permittiviteit en conductiviteit van grond bestaande uit schoon zand veranderen nagenoeg
niet met de frequentie, dankzij de afwezigheid van kleimineralen. De permittiviteit van
schoon zand, die in goede benadering is te berekenen met behulp van het Bruggeman-Hanai-
Sen (BHS) model [6], hangt in sterke mate af van het volumetrisch watergehalte van het
zand. In figuur 1 is de variatie van de relatieve permittiviteit €r van schoon zand
weergegeven in afhankelijkheid van het volumetrisch watergehalte [7]. Hierbij is
aangenomen dat korrelmateriaal en porienwater een relatieve permittiviteit hebben van
respectievelijk 4,3 en 83, en dat de porositeit van het zand 37,5 % is.
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Fig. 1. Relatieve permittiviteit van een schone zandgrond en voortplantingssnelheid van radargolven daarin in
athankelijkheid van het volumetrisch watergehalte [7].

In figuur 1 is ook weergegeven hoe de fasesnelheid van radargolven verandert met het
volumetrisch watergehalte van het zand. De weergegeven fasesnelheden gelden in goede
benadering voor een frequentiebereik van ruwweg 50-500 MHz, als het porienwater zoet is.
In de figuren 2 en 3 is weergegeven hoe fasesnelheid en verzwakking bij verschillende
conductiviteit van de schone zandgrond veranderen met de frequentie over het bereik van 5
kHz tot 500 MHz. De verschillende gevallen van conductiviteit, samenhangend met verschil-
len in watergehalte en in zoutgehalte, zijn weergegeven in tabel 2.
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Fig. 2. Fasesnelheden van elektromagnetische golven in een schone zandgrond bij verschillende watergehaltes
en/of conductiviteitswaarden.

Tabel 2. Parameterwaarden in de modelberekeningen voor schone zandgrond.

In de figuren 4 en 5 is weergegeven hoe fasesnelheid en verzwakking van een vochtige
montmorilloniet-kleigrond veranderen met de frequentie over het bereik van 5 kHz tot 500
MHz. De dielektrische parameters van deze kleigrond zijn dezelfde als die voor vochtige
kleigrond in tabel 1; verder is aangenomen dat er geen dispersie is in de permeabiliteit en
dat de conductiviteit van deze klei voor gelijkstroom gelijk is aan 40 mS/m.
In de figuren 6 en 7 is weergegeven hoe de effectieve relatieve permittiviteit en de effectieve
conductiviteit van de model-kleigrond veranderen met de frequentie.
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Effectieve relatieve permittiviteit van een vochtige kleigrond in athankelijkheid van de frequentie.

Vit de hierboven gepresenteerde gegevens en berekeningen is een aantal conc1usies te
trekken, die hieronder worden geformuleerd.
Voortplantingssnelheid en verzwakking van radargolven in grond zijn afhankelijk van de
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Fig. 7. Effectieve conductiviteit van een vochtige kleigrond in athankelijkheid van de frequentie.

grondsoort en het watergehalte van de grond. De hoogste snelheid treedt op in schoon en
droog zand en bedraagt ongeveer 14 em/ns. Met toenemend watergehalte neemt de snelheid
af tot ruim 6 em/ns in volledig met water verzadigd zand. In zand dat met zout grondwater
is verzadigd, treedt dispersie op tot een frequentie van ruwweg 200 MHz. De
voortplantingssnelheid van radargolven in kleien is minder variabel dan in zand en bedraagt
ruwweg 3,5-6 em/ns bij frequenties van meer dan 100 MHz. Beneden deze frequentie treedt
dispersie op en neemt de voortplantingssnelheid af met de frequentie.

Radargolven ondervinden de minste verzwakking in schoon en droog zand. Maatgevend voor
de verzwakking van radargolven in grond is de (effeetieve) eonduetiviteit van de grond. De
verzwakking is sterker naarmate de eonduetiviteit hoger is. Bij klei is te rekenen met een
verzwakkingseoeffieient voor radargolven, die ruwweg 20 keer groter is dan die voor zand
verzadigd met zoet grondwater.

Bij een grondradarsysteem dat werkt binnen een frequentieband van ruwweg 200-500 MHz
is geen aanzienlijke vervorming van het wavelet (golfpakketje) te verwaehten als gevolg van
dispersie.

3.3 Straling van antennes in grond

De meeste grondradarsystemen maken gebruik van horizontale elektrisehe dipoolantennes.
Ben horizontale elektrisehe dipoolantenne, die op de grond is geplaatst en niet is
afgesehermd aan de bovenkant, straalt radarpulsen uit in de grond en in de lueht. De
intensiteit van de uitgezonden radargolven is niet gelijk in alle riehtingen. De
riehtingsafuankelijke variatie in de intensiteit van de uitgezonden radargolven hangt af van
de eonduetiviteit, de permittiviteit en de permeabiliteit van de grond, en de hoogte van de
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antenne boven de grand. Omdat de permeabiliteit van grond nagenoeg niet verandert van
plaats tot plaats, wordt de invloed hiervan op antennes van een grondradarsysteem buiten
beschouwing gelaten.
Andere polarisaties van grondradarantennes zijn in principe mogelijk (zo bestaan er bijvoor-
beeld circulair gepolariseerde antennes), maar binnen de grondradarwereld nauwelijks
onderzocht. Dit betekent dat de mogelijkheden om met aspecten van polarisatie verbeterin-
gen te verkrijgen niet onderzocht zijn. Een voorbeeld hiervan is het onderscheid van OD, ID
en 2D objecten op basis van de polarisatie van het ontvangen signaal.
De kennis met betrekking tot richtingskarakteristieken van grondradarantennes in praktische
veldsituaties is summier. Behandelingen in de literatuur zijn meestal beperkt tot beschrijving
van richtingskarakteristieken van radargolven in verliesvrije grond (0- = 0), en op grote
afstand van de antenne (golven in het zogenaamde verre veld). In dit geval zijn de
richtingskarakteristieken te berekenen van straling van een horizontale elektrische
dipoolantenne in het verticale vlak met de dipool (E-vlak; cJ> = 0,11"), en het verticale vlak
dwars door de dipool (H-vlak; cJ> = 11"12,311"12).

In de figuren 8 en 9 zijn de richtingskarakteristieken in de sterkte van het verre elektrische
veld weergegeven van een dipoolantenne op 3 verschillende hoogten boven media met
relatieve permittiviteiten van respectievelijk 4 en 80 [8]. Deze permittiviteitswaarden komen
ten naaste bij overeen met die van respectievelijk schoon zand met een volumetrisch
watergehalte kleiner dan 6 %, en die van water. De drie hoogten van de antenne zijn: aan het
grensvlak (hi)" = 0), op een hoogte van eentiende golflengte in lucht (hi)" = 0,1), en op een
hoogte van 0,35)". Voor een antenne met een resonantie-frequentie van 300 MHz zijn deze
hoogten respectievelijk 0 cm, 10 cm en 35 cm.
Vit deze figuren komen de volgende punten naar voren:

1. Het stralingspatroon is lobvormig. De begrenzing van de centrale lob in de grond wordt
bepaald door een kritische hoek ()c,die afhangt van het permittiviteitscontrast tussen lucht
en grond volgens: ()c = sin-1 (Elucht/Egrond)'h, Bij een permittiviteitscontrast Elucht/Egrond= 1/4
is de kritische hoek 300, en bij een contrast van 1/80 is de kritische hoek 6,4 0,

2. De straling in de lobben aan weerskanten van de centrale lob in de grond neemt af bij
toenemende hoogte van de antenne boven de grond. Hierdoor wordt de stralingsbundel in
de grond smaller en meer gericht bij toenemende hoogte van de antenne.

3, De straling in de luchtlob neemt toe ten opzichte van de straling in de grondlobben bij

toenemende hoogte van de antenne boven de grond.
4. Boven een verliesvrij medium voldoet de elektrische horizontale dipoolantenne het best

(compromis tussen gerichtheid en amplitude van de golf in de lucht) als antenne met
gerichte straling op een hoogte van ongeveer eentiende golflengte in lucht (hi)"

"'"
0,1).

Er is weinig literatuur over stralingspatronen van grondradarantennes in elektrisch
geleidende grond. De beschikbare literatuur verschaft resultaten van theoretisch en
experimenteel onderzoek [9], maar een systematisch en volledig overzicht ontbreekt. Het
meest inzichtelijk zijn de resultaten van onderzoek van [10] en van [11].
Turner [10] heeft numeriek onderzoek gedaan naar de invloed van de conductiviteit van
grand, de permittiviteit van grond, en de hoogte van de antenne boven grond, op de elek-
trische veldsterkte in de grond. De dipoolantenne in dit numerieke onderzoek was 0,5 m
lang, had een straal van 1 mm en werkte bij een frequentie van 300 MHz.

18



180°

~.O.~

~~~0°Be 9c

180°

hIA,= 0,1

@.~ ~.
0°8c 8c

180°

hIA,=0
@.w'

~0°Be 9c

190°

~-o~

~~~.
e I e

Be Be

180°

~..,
~w.@

9c 9c

180°

~-O
~~@'2 2

, ~. 9
Be 9c

I"Q ,

'"
=

7112, 37112 IEj,,,,=O,1I

H-vlak E-vlak

Fig. 8. Patronen in de elektrische veldsterkte (in het verre veld) van dipolen op verschilIende hoogten hi)" in
lucht (medium 1) boven een verliesvrij medium met een relatieve permittiviteit €r = 4 [8].

I"Q
,

'"
=

7112, 37112
~
IE.I

,

'"
=

0, 11

H-vlak E-vlak

Fig. 9. Patronen in de elektrische veldsterkte (in het verre veld) van dipolen op verschilIende hoogten hi)" in
lucht (medium 1) boven een verliesvrij medium met een relatieve permittiviteit €r = 80 [8].

19



In de figuren 10, 11 en 12 zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven bij respectieve-
lijk verschillende conductiviteit (1 mS/m, 5 mS/m en 20 mS/m), verschillende relatieve per-
mittiviteit (4, 9 en 16) en verschillende hoogte (1 cm, 10 cm en 1 m). Tenzij anders aange-
geven in deze figuren is er gerekend met een conductiviteit van 5 mS/m, een relatieve per-
mittiviteit van 9 en een hoogte van 1 cm. In alle figuren is boven de elektrische veldsterkte
weergegeven in het verticale vlak dwars door de dipool (het H-vlak), en onder in het verti-
cale vlak met de dipool (het E-vlak). De meest gebruikelijke opstelling is die waarbij het H-
vlak relevant is; dit is ook de opstelling die steeds in de experimenten van het L 110 project
is gebruikt.

~ u

: ..:<-::-.:>,<"><)H?»:::»:};::~~~i~\i~ll\~ilitf~ ~~?jiili~§m~~~~~~~I

-2.5 log (elektrische veldsterkte [VIm])

10 m

-1.0
10 m 10 m

lucht

grond
H-vlak

-10 m
-10 m

10 m
(j

= 1 mS/m
--- -10 m
10m -10m

10 m
(j

= 5 mS/m

-10 m
10m -10m

10m
(j

= 20 mS/m
10 m

E-vlak
lucht

grond

-10 m
-10 m (j

= 1 mS/m

-10 m
10m -10m (j

= 5 mS/m

-10 m
10m -10m (j

= 20 mS/m
10 m

Dalfsen 97W-07

Fig. 10. Elektrische veldsterkte in lueht en in grond van een dipool op 1 em boven grond met relatieve
permittiviteit Er = 9 en met verschillendeeonduetiviteitswaarden[10].

Uit de figuren komen de volgende punten naar voren:

1. In alle gevallen is de sterkte van het elektrisch veld in een volume grond tot 1 m van de
antenne in het hoogste weergegeven bereik.

2. Evenals bij verliesvrije grond is het ruimtelijk patroon van het elektrisch veld lobvormig
in grond met zeer lage conductiviteit; bij een conductiviteit van 1 mS/m geldt dit vooral
op afstanden van 2 m tot 6 m van de antenne. Bij een conductiviteit van 5 mS/m is de
lobvorming minder dan bij 1 mS/m, en bij een conductiviteit van 20 mS/m is de
elektrische veldsterkte in de grond praktisch onathankelijk van de richting.

3. Bij een conductiviteit van 20 mS/m neemt de elektrische veldsterkte in grand sterk af
met toenemende afstand tot de antenne (door demping).

4. Bij toenemende relatieve permittiviteit neemt de sterkte van het elektrische veld in grond
toe, en neemt de sterkte van het veld in de lucht af.

5. Bij toenemende hoogte van de antenne ten opzichte van het grensvlak lucht/grond neemt
de sterkte van het veld in lucht sterk toe en verandert ook het patroon in de lucht. De
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veldsterkte in de grond is op basis van de berekeningen het hoogst op een hoogte van
eentiende golflengte in lucht. Turner voegt daar aan toe dat het desalniettemin in de
praktijk waarschijnlijk goed is de antenne zo dicht mogelijk bij de grond te plaatsen.

In het onderzoek van Turner [10] zijn ook modelberekeningen gemaakt van de antenne-
impedantie van antennes op verschillende hoogten boven grond. Vit dit onderzoek voIgt dat
de resonantie-frequentie van een elektrische dipool niet verandert met de hoogte tot de
grond, zolang deze meer is dan ongeveer eentiende golflengte in lucht (h/}' z 0,1).
Hieronder neemt de resonantie-frequentie af met de hoogte. Deze afname hangt af van de
permittiviteit van de grond, en is sterker naarmate de permittiviteit hoger is.
Invloed van grond op de resonantie-frequentie van een antenne houdt enerzijds in dat de
antenne in de nabijheid van grond een wavelet met een ander frequentiespectrum uitzendt
dan het frequentiespectrum van het wavelet uitgezonden met de antenne in lucht. Anderzijds
verandert het wavelet van een antenne, die direct over grond wordt verplaatst, als de
permittiviteit van de grond onder de antenne verandert. Ais de antenne zich bevindt op een
hoogte van eentiende golflengte in lucht, of meer, dan is het wavelet van de antenne
onafhankelijk van de permittiviteit van de grond. In de praktijk is het echter waarschijnlijk
goed de antenne zo dicht mogelijk bij de grond te plaatsen.
Bij NITG- TNO is het bij grondradarmetingen door middel van zogenaamde common-
midpoint configuraties van zend- en ontvangantenne (CMP-gather) gewoon dat golven
geregistreerd worden die direct van zendantenne naar ontvangantenne lopen door de grond
en door de lucht. Het optreden van deze directe grensvlakgolven is zichtbaar in het elektr-
isch veld aan het grensvlak lucht/grond, zoals beschreven door Turner [10].
In de figuren 13 en 14 zijn twee van dergelijke CMP's weergegeven. De opnames zijn
verkregen door de afstand tussen ander en ontvanger te verhogen bij gelijkblijvend
middelpunt tussen de twee antennes. In de CMP's komen onder andere de volgende signalen
voor: de directe golf door de lucht en de directe golf door de bodem. Daaronder bevinden
zich de reflectiesignalen van objecten uit de bodem.
In figuur 13 zijn de grensvlakgolven door de lucht en door de grond in rechte oplijningen
zichtbaar in een CMP-gather, die is opgenomen op een spoelzandwaaier bij Deelen op de
Veluwe [7]. De directe golf door de lucht loopt met de bekende snelheid van 30 crnlns,
terwijl de directe golf door de grond met een snelheid van 13,5 crnlns loopt. Deze directe
golf is op de CMP-gather zichtbaar tot op ongeveer 15 m van de zendantenne.

In figuur 14 zijn de grensvlakgolven zichtbaar in een CMP-gather, die is opgenomen in een
stroomruggenlandschap langs de IJssel bij Zwolle [7]. De grond hier bestaat uit verstoven
rivierzand of dekzand dat is vermengd met rivierklei. In deze grond loopt de directe golf
met een snelheid van 8,1 crnlns. Door de aanwezigheid van klei op deze lokatie is de
voortplantingssnelheid van de directe golf niet alleen lager dan die in de spoelzandwaaier bij
Deelen, maar is de verzwakking van de radargolven hier ook sterker dan die bij Deelen. Dit
komt tot uiting in de afstand waarover de directe golf door de grond te vervolgen is op de
CMP-gather. Deze is 5 m en daarmee aanzienlijk kleiner dan de 15 m voor de directe golf
in de CMP-gather bij Deelen.

Opmerkelijk is trouwens dat de directe golf door de bodem beter vervolgbaar lijkt op grote
afstand tussen zender en ontvanger dan men zou verwachten op grond van de modellen van
Smith [8] en Turner [10]. Vooralsnog is de oorzaak van dit (schijnbare) verschil tussen
theorie en praktijk niet duidelijk.
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Fig. 15. Configuraties van zend- en ontvangantenne bij gevoeligheidsberekeningen door Van der Kruk
[13].

Vit figuur 16 blijkt dat in de kleigrond een zo sterke verzwakking van de radargolven
optreedt, dat de responsie van heterogeniteiten op diepten groter dan 0,5 m te verwaarlozen
is. Voor de zandgrond geldt dat de gevoeligheid van het systeem in het beschouwde verticale
vlak het meest gelijkmatig verloopt voor de yy-configuratie. Ook blijkt dat deze configuratie
boven de zandgrond het meest gevoelig is voor heterogeniteiten op een diepte van ongeveer
0,5 m in het midden tussen de beide antennes. Daarnaast blijkt dat de yy-configuratie ook
gevoelig is voor heterogeniteiten tot op aanzienlijke afstanden ter weerszijden van het
midden tussen zend- en ontvangantenne, en tot een diepte van ongeveer 2 m (in het vlak
tussen zender en ontvanger). Bij de andere configuraties van de antennes is het
gevoeligheidspatroon minder gelijkmatig dan bij de yy-configuratie.
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Fig. 16. Gevoeligheid van verschiIIende amenne-configuraties voor heterogeniteiten in onverzadigde zandgrond
(links) en in kleigrond (rechts).

3.4 Verstrooiing van radargolven aan heterogeniteiten

In het hypothetische geval van een volledig homogene grond met een volslagen kaal en effen
oppervlak planten radargolven zich zonder enige onderbreking voort. Een grondradarsysteem
met ontvangantenne op afstand s van de zendantenne registreert in dat geval hooguit twee
golven: de directe golf door de lucht op tijdstip t1 = sica en de directe golf door de grond
op tijdstip t2 = sic. Hierin zijn Co en c de respectievelijke voortplantingssnelheden van

radargolven in lucht en in de grond.

Ais de grond niet homogeen is, maar heterogeen, zoals praktisch overal het geval is, dan
treedt verstrooiing op van radargolven op plaatsen in de grond waar de permittiviteit, de
conductiviteit of de permeabiliteit in waarde veranderen. Verstrooiing van radargolven, in
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het bijzonder terugkaatsing en breking daarvan aan vlakken, is kwalitatief te beschrijven met
behulp van het beginsel van Huijgens, waarin punten van een grensvlak worden opgevat als
secondaire goltbronnen, die op eenvoudige wijze inzicht geven in terugkaatsing en breking.
Teruggekaatste radargolven kunnen door het grondradarsysteem aan het maaiveld geregis-
treerd worden, en dienen tot detectie van grensvlakken tussen contrasterende grondlagen en
tot bepaling van de diepte tot zulke grensvlakken. Bekend is dat met grondradar op
eenvoudige en nauwkeurige wijze grondwaterspiegels zijn te detecteren in zand en grind, en
grensvlakken tussen zand, klei en veen.

Afgezien van terugkaatsing van radargolven aan min of meer uitgestrekte en horizontale
grensvlakken in grond, treedt in de praktijk ook verstrooiing van radargolven op aan andere
heterogeniteiten in de grond en aan voorwerpen aan of boven het aardoppervlak.
Voorbeelden van bovengrondse voorwerpen die radargolven verstrooien zijn bomen, hekken,
voertuigen, gebouwen, enzovoort. Heterogeniteiten in de grond kunnen van natuurlijke aard
zijn, bijvoorbeeld kleinschalige afwisseling van verschillende zand-, klei- of veenafzettingen.
In bebouwde gebieden, langs wegen en op andere plaatsen komen in ondiepe grond veel
heterogeniteiten voor als gevolg van menselijke activiteiten. Deze heterogeniteiten hangen
samen met grondverzet ten gevolge van ontgravingen en grondaanvullingen, funderingen,
afvalverwijdering, puinresten, riolering of ondergrondse kabels en leidingen. Al deze
heterogeniteiten brengen verstrooiing van radargolven teweeg zodat een ontvangantenne van
een grondradarsysteem, naast de directe radargolven door de lucht en door de grond en
reflecties van min of meer horizontale vlakken in de grond, radargolven kan registreren, die
atkomstig zijn van een veelheid van heterogeniteiten. Metingen en berekeningen van
reflecties van pijpen onder water zijn gepresenteerd in [14].

Ais radarreflecties/diffracties aan onregelmatig voorkomende en kleinschalige heterogenitei-
ten een rommelig aanzien geven aan een radargram, dan zegt men dat er "clutter" is op het
radargram. Clutter belemmert het zicht op het voorkomen van grensvlakken en voorwerpen,
waarnaar men met een grondradarsysteem op zoek is in de grond.
Het optreden van clutter is afhankelijk van de frequentieband van de radargolven in relatie
tot vorm en grootte van de voorwerpen die de radargolven verstrooien. Ais de golflengte
van radargolven klein is, of in dezelfde orde van grootte is als de afmetingen van contraste-
rende voorwerpen in het stralingsveld van een grondradarsysteem, dan treedt het meest merk-
baar verstrooiing op. Naarmate de karakteristieke afmeting van het voorwerp kleiner is dan
de golflengte, treedt er minder verstrooiing op van radargolven. Om verstrooiing te voor-
komen geldt als vuistregel dat de golflengte van radargolven bij voorkeur circa tien keer de
afmetingen van voorwerpen bedraagt, die ongewenste verstrooiing kunnen veroorzaken [15].
In figuur 17 is de genormeerde werkzame doorsnede van een bol met betrekking tot ver-
strooiing van radargolven weergegeven in afhankelijkheid van het omgekeerde van de genor-
meerde golflengte van radargolven. Deze figuur maakt duidelijk dat een bolvormig voorwerp
een sterke invloed heeft op verstrooiing van radargolven met golflengte gelijk aan de omtrek
van de bol. Hoewel deze figuur specifiek geldig is voor een bol, geeft deze figuur ook in
hoofdlijnen aan welke invloed andere voorwerpen met eindige grootte uitoefenen op ver-
strooiing van radargolven.

Bij inzet van een grondradarsysteem voor kartering van kabels en leidingen is het terwille
van de resolutie van deze voorwerpen nodig te werken met frequenties van 300 MHz of
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meer. Dit betekent dat in radargrammen rekening moet worden gehouden met clutter van
voorwerpen of natuurlijke structuren in de grond met afmetingen van grofweg enkele
centimeters of meer. Structuren van deze afmeting kunnen bijvoorbeeld zijn:

- puin, stenen e.d.;
variaties in vochtigheid gerelateerd aan onregelmatige verdichting van grond in
antropogene bodems of natuurlijke variaties in korrel- en poriengrootte.

De verstrooiing leidt tot:

- Het ontstaan van diffracties. Deze zijn inherent onderdeel van de respons van de bodem;
- Afname van de amplitude van de golven beneden (achter) de verstrooier, dus tot een

schijnbare demping.

Zoals bovengenoemd wordt het voork6men van clutter dermate als essentieel verondersteld,
dat het een van de factoren is die bepalend zijn voor de selectie van de antennefrequentie
[15]. Dit betekent dat voor verschillende omgevingen mogelijk verschillende antennes
gekozen dienen te worden. De vrijheid in antennekeuze is echter beperkt (ca. 200 -
500 MHz) voor L 110, aangezien een bepaalde resolutie en penetratie vereist is. Binnen deze
band is slechts een beperkt verzwakking van cluttersignaal te verwachten. Clutter zal dan in
het algemeen ook een onderdeel van het signaal vormen. Duidelijke atbeeldingen van
gezochte structuren in de ondergrond kunnen alleen ontstaan indien de reflectiecoefficienten
van die structuren duidelijk hoger zijn dan die van de clutter.

Clutter zoals dat in de praktijk wordt waargenomen lijkt niet altijd het karakter te hebben
van 'inherent onderdeel van de bodernrespons'. Daarom wordt verondersteld dat er ook
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andere oorzaken van de clutter op radargrammen zijn. Hierbij moet gedacht worden aan
gereflecteerde en gediffracteerde signalen van de directe golf door de lucht aan objecten aan
het oppervlak en aan gereflecteerde en gediffracteerde signalen van de directe golf door de
bodem aan inhomogeniteiten vlak onder het oppervlak, zoals plantenwortels, puin en keien.
Dit geldt in ieder geval voor niet-afgeschermde antennes, voor afgeschermde antennes in
mindere mate.
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BEWERKING VAN GRONDRADAR-DATA

4.1 Basismethode detectie lijninfrastructuur

In concept is het radarsysteem voor grondonderzoek ten behoeve van de kleine
infrastructuur, opgebouwd uit een zendantenne en aan weerszijden vier ontvangantennes (fig.
18). In deze figuur is de verstrooiing van radargolven aan een ondergrondse heterogeniteit
weergegeven. In deze weergave van verstrooiing is schematisch de benadering van de
geometrische optica toegepast; dat wi! zeggen dat de golflengte van de radargolven zeer
klein is in vergelijking met de afmetingen van de heterogeniteit. AIle acht ontvangantennes
registreren verstrooide straling van de heterogeniteit. Deze registratie staat bekend als
"common shotpoint".

Looppaden en looptijden bij een grondradarsysteem met meervoudige ontvangers
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Fig. 18. Concept grondradarsysteem met stralengang tussen zendantenne T en ontvangantennes R via een
heterogeniteit S.

In figuur 19 zijn per ontvangantenne de looptijden weergeven van de verstrooide stralings-
pulsen. Duidelijk is dat de looptijd naar de antenne die zich boven de heterogeniteit bevindt
het kortst is. De looptijd neemt toe met de afstand van de antennes tot de heterogeniteit.
Visueel is de heterogeniteit dus onmiddellijk te localiseren ter hoogte van de ontvangantenne,
die de kleinste looptijd registreert. De diepte tot de heterogeniteit is te bepalen als de
voortplantingssnelheid van de stralingspuls tussen maaiveld en heterogeniteit bekend is.
De voortplantingssnelheid van de stralingspuls tussen maaiveld en heterogeniteit is in eerste
benadering te bepalen uit de looptijden van de radarstraling, die door de grond van zendan-
tenne naar ontvangantennes loopt. Deze looptijden zijn per ontvangantenne weergegeven in
figuur 19. De voortplantingssnelheid van de geleide golf langs het grensvlak lucht/grond is
grafisch te bepalen als ctg ('Y).
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Fig. 19. Oplijning van looptijden van directe en verstrooide golven door grond.

Waarschijnlijk is een systeem dat gebaseerd is op common-offset metingen beter geschikt
voor het herkenbaar detecteren van lokale objecten als leidingen. De common-shotpoint
metingen kunnen dan nog zinvol zijn voor het bepalen van de snelheid van de bodem uit de
directe golf. Bij common-offset metingen met zend- en ontvangantenne in een frame dat
beweegt in zijdelingse richting, is het ten eerste mogelijk om veel meer sporen op te nemen
dan de 8 sporen die worden opgenomen met het concept-systeem zoals voorgesteld in het
basis project plan. In een opname van reflecties van een heterogeniteit met een common-offset
systeem is ten tweede de oplijning markanter en beter te herkennen dan in de opname met
het voorgestelde common-shotpoint systeem. Dit is geillustreerd in figuur 20, waarin de
oplijningen zijn weergegeven van de heterogeniteit in geval van common-shotpoint metingen
en van meting en met een common-offset van 0,4 m. In deze figuur is ook de oplijning
weergegeven van de directe golf in de grond aan het aardoppervlak

In de werkelijkheid van acquisitie en verwerking van grondradar-data is een en ander minder
helder en rechtlijnig. Dit is onder meer te wijten aan de vorm en lengte van de wavelets, die
herkend moeten worden en waarvan de looptijden moeten worden bepaald. Onregelmatige
vorm en lengte van de wavelets maken dat de looptijden behept zijn met onnauwkeurigheid.
Ais de heterogeniteit op geringe diepte voorkomt, kan het zijn dat de oplijning van reflecties
van de heterogeniteit niet te onderscheiden is van de oplijning van de directe golf. Grond
met allerlei heterogeniteiten kan zoveel clutter geven in de grondradar-data, dat de
oplijningen van de verschillende heterogeniteiten niet te ontwarren zijn.

Toch is de hierboven beschreven methode de basis voor de detectie en plaatsbepaling van de
ondiepe infrastructuur. Deze basismethode dient zo efficient mogelijk te worden aangewend
voor de kartering door middel van de grondradar van de ondiepe infrastructuur. Dit wordt in
de volgende paragrafen uitgewerkt.
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Fig. 20. Oplijning van looptijden van verstrooide golven aan een heterogeniteit volgens common-shotpoint
meting en en volgens common-offset metingen.

4.2 Seismische data processing versus grondradar-data

Bij de seismische reflectie zijn vele dataverwerkingstechnieken beschikbaar. Het is nuttig om
vast te stellen of deze door en door bekende, beproefde en beschikbare seismische
bewerkingstechnieken kunnen worden toegepast op grondradar-data [16]. Zowel seismische
reflectiegegevens als grondradargegevens betreffen sporen (traces) welke bestaan uit
reflectiesignalen tegen de tijd. Om na te gaan of toepassing van de seismische gegevens-
verwerkingstechnieken daadwerkelijk zinvol zijn voor grondradargegevens dienen de
karakteristieken van beide type gegevens nader te worden geanalyseerd. Belangrijke
karakteristieken van radar en seismische reflectie gegevens zijn de signaal-ruis verhouding
(SNR) en de bandbreedte. Dit zijn eigenschappen die reeds voor een enkel spoor relevant
zijn. Vele seismische verwerkingsstappen beogen niets anders dan het verhogen van de
signaal-ruis verhouding en het verbreden van de bandbreedte; deze twee aspecten zijn sterk
aan elkaar gerelateerd. Daarnaast zijn er karakteristieken die met name van belang zijn bij
variatie van de afstand tussen de zender en ontvanger (het offset-domein) en meer
gerelateerd zijn aan de geometrie. Hieraan gerelateerd zijn andere verwerkingsstappen die
meer te maken hebben met geometrische correcties en met het geschikt maken voor een
visuele atbeelding van de gegevens.

Hieronder wordt aangegeven in hoeverre de verschillende seismische bewerkingsstappen
bruikbaar zijn voor grondradar-data. Daarnaast wordt aangegeven welke andere bewerkingen
specifiek nodig zijn voor grondradar-data.

4.3 Verschillen in eigenschappen van radar en seismische gegevens

4.3.1 Algemeen
De volgende bewerkingen betreffen het verbeteren van de signaal-ruisverhouding van een
enkele trace of van een groep van traces of gather (bijv. Common Shot Gather of Common
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Midpoint Gather) en het optimaal benutten van de bandbreedte. Tussen haakjes is
aangegeven welke verbetering vooral wordt bewerkstelligd:

- verwijderen van slechte traces of editen (met name SNR);
- deconvolutie en het egaliseren van de amplitude over de tijd voor deconvolutie (SNR en

bandbreedte optimalisatie, enkele trace);

- bandpass filteren (SNR en bandbreedte optimalisatie, enkele trace);
- fk: filteren (met name SNR, groep van traces).

Bewerkingen gerelateerd aan de geometrische aspecten worden besproken in 4.4.
Het verschil tussen typische radar en seismische gegevens is geillustreerd in de figuren 2la
t/m 2lf.
Figuur 21a toont een typische radardataset (opgenomen op GasTec terrein met de 200 MHz
antenne [1]), 4.4b het gemiddelde spectrum van de 100 getoonde radar traces. Figuur 21c
toont het gemiddelde amplitudeverloop over de tijd, als 'RMS" waarde over een beperkt
tijdvenster. Figuren 21d, 21e en 2lf tonen hetzelfde, maar nu van een typische seismische
(ondiepe) opname. Uit de figuren zijn de volgende observaties te maken:

- Het spectrum van de radar trace is smaller (2 octaven van ongeveer 40 tot 200 MHz) dan
dat van de seismische trace (3 octaven van ongeveer 40 tot 300 Hz). Bij de bepaling van
de breedte dient ook rekening gehouden te worden met het ruisniveau (het niveau bij de
hog ere frequenties dat voor de seismiek 90 dB onder de top ligt);

- Het dynamisch bereik van de radartrace in de amplitude-verval curve (ongeveer 20 dB tot
aan het ruisniveau voor latere tijden) is veel kleiner dan dat van de seismische trace
(40 dB) (zie fig. 21c en 21f);

- De afname van de amplitude met de tijd van radartraces is veel groter (in de zin dat het
ruisniveau snel bereikt is) dan die van seismische traces. De duur van de signaal-Iengte in
dominante periodes is geringer bij de radartraces: bij radar ongeveer 6 - 10 (bijvoorbeeld
300 MHZ in bodem met 10 cmlns geeft een golflengte van 33 cm welke niet meer dan
2 m penetreert, oftewel een penetratie van ongever 6 golflengtes. Bij seismiek is de
penetratie vaak meer dan 20 golflengtes. .

Hierbij moet opgemerkt worden dat de radardata afk:omstig zijn van het pulseEkko 100
systeem. De data van het pulseEkko 1000 systeem geven de indruk een grotere dynamisch
bereik te hebben [1].
Deze verschillen in signaalkarakteristieken hebben gevolgen voor de mate waarin bovenge-
noemde verwerkingsstappen zinvol kunnen worden toegepast. Ongewenste signalen in de
seismische data zijn zogenaamde oppervlaktegolven en verschillende andere golven (conver-
sies, reverberaties, guided waves). De directe golf door de lucht heeft vaak een te verwaar-
lozen amplitude. Een van de belangrijkste doelen van het verwerken van (ondiepe) gegevens
is het reduceren van de amplitude van deze ongewenste golven. Hoewel de amplitude van
reflectiesignalen in het offset-tijdvenster waarin oppervlaktegolven en reverberaties voorko-
men in het algemeen hoog is, geldt dat door het grote dynamische bereik van de seismische
gegevens, de zwakkere reflectiesignalen naast de oppervlaktegolven nog in de data aanwezig
zijn. De oppervlaktegolven vertonen in het algemeen lagere frequenties dan de reflecties en
hebben ook een relatief lage schijnbare snelheid. De processen die bijdragen aan het onder-
drukken van de oppervlakte golven zijn onder meer de volgende: deconvolutie, bandpass fil-
tering, stacken volgens zogenaamd stack array principe, fk:filteren.
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Radar data kent een drietal ongewenste bronsignalen. De directe golf door de lucht en de di-
recte golf door de bodem, maar ook reflecties/diffracties van signalen aan het oppervlak. De
directe golf door de lucht is zo snel (komt zo vroeg binnen) dat ze niet interfereert met de
gezochte reflecties. De bodemgolf interfereert wel met reflecties door de lengte van het
wavelet. Deze interferentie neemt toe met de offset. Schematisch is in figuren 22 en 23 de
aankomsttijd en interferentie van de directe bodemgolf, een reflectie aan een vlak (bijv. het
grondwaterniveau) en een diffractie aan een puntdiffractor weergegeven voor typische om-
standigheden van de ondiepe infrastructuur. Zie figuren 13 en 14 voor praktijkvoorbeelden
van CMP opnames. Reflecties/diffracties van signalen aan het oppervlak resulteren in bijna
lineaire events met een schijnbare snelheid welke kan varieren van zeer hoog tot zeer laag.
Ook komen in radargegevens signalen voor van elektrisch geleidende objecten vlak onder de
bodem en aan het oppervlak, gekenmerkt door lokale 'ringing'.
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Fig. 22b. Schematische weergave van aankomsttijden en duur van de directe bodemgolf, een diffractie aan een

punt op 1,2 m diepte op station 110 en een retlecterend vlak op 1,8 m diepte zender op station 115.

Een ander verschil betreft dat reflectiesignalen in seismische gegevens veelal vanuit een
daadwerkelijk ver veld (far field) komen (bijv. 50 m diepte bij 10 m golflengte), terwijl de
reflecties van radar signalen meer een near field karakter hebben (bijv. 1 m afstand bij
0,5 m golflengte).
Dispersie, veroorzaakt door de frequentieathankelijkheid van golven, is niet relevant voor de
frequentieband waarmee wordt gewerkt binnen het L 110 project (frequenties hoger dan
100 MHz) en behoeft dus ook geen aandacht bij de bewerking van de gegevens. Dit voIgt uit
de theorie zoals gepresenteerd in hoofdstuk 3, maar is ook zichtbaar in de data opgenomen
in het kader van het project. Zo worden in de dataset uit Monster latere reflecties
gekenmerkt door een iets hogere frequentie-inhoud dan de eerdere signalen afkomstig van de
pijp. Indien dispersie relevant is, zou dit niet het geval zijn.
In het algemeen geldt dat de seismische snelheid toeneemt met de diepte en dat deze toename
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karakteristiek typische situatie seismiek typische situatie consequentie (dataver-
grondradar werking) radar

frequentie band breed (3 octaven) smal (2 octaven) minder mogelijkheden
voor spectrale filtering
(bandpass, deconvolutie)

dynamiek hoog laag lagere kwaliteit gegevens
Lh.a.

demping laag hoog korte traces (in periodes)

snelheidsopbouw on- toename Lh.a. afname Lh.a. optreden interferentie
dergrond globaal directe bodemgolf

snelheidsopbouw detail kleine variaties in impedantie grote variaties over vorm van reflectie en
over grote laterale afstanden kleine afstanden diffractiecurves

veel signaal (clutter)

ongewenste golven oppervlaktegolf (Vschlaag en Refl/Diffr van lucht- deconvolutie/bandpas-
lage frequenties) golf (Vschoneindig sfilter en CMP-stacken
reverberaties (lage frequenties, hoog tot 0,5 c) levert minder verbetering
vsch variabel) bodemgolf SRV dan bij seismiek

Refl/Diffr van bo-
demgolf
(alle gelijke frequen-
tieband als reflecties)

directiviteit bron gering (bij op diepte aange- sterk invloed op CMP of
brachte springstof) soortgelijk stacken

relatief geleidelijk verloopt. De snelheid van radargolven neemt in het algemeen af bij
toenemende diepte, waarbij de verschillen over korte afstand relatief groot kunnen zijn.

Verder is het zo dat radargegevens in het algemeen de indruk geven veel meer niet gewenste
signalen te bevatten dan de (gestackte!) seismische secties. Dat wi! zeggen dat de seismische
secties meer de indruk geven van atbeelding van structuren in de ondergrond, terwijl de
signalen bij radar veel moeilijker zijn te duiden. De signaalvorming bij radar wordt nog niet
goed begrepen. Mogelijke oorzaken zijn:

Variaties in de vochtigheid in de bodem, gerelateerd aan variaties in pakking en
korrelgrootte en/of kleigehalte, veroorzaken (sterke) reflecties en onder deze reflecties
neemt het signaal sterk af. Reflectiecoefficienten zijn in het algemeen groter dan voor
seismische technieken. In dit geval is er sprake van clutter.
Diffracties van de bodemgolf ('in' en 'out of plane') aan bijvoorbeeld wortels en andere
zeer oppervlakkige inhomogeniteiten.
Aanwezigheid van kleinschalige objecten als puin en keien. Ook hier is sprake van
clutter.

Zie ook paragraaf 3.4. Ben overzicht van de verschillen tussen typische seismische en
grondradar gegevens is in tabel 3 gegeven.

Tabel 3. Overzicht karakteristieken van seismische en radargegevens en consequentie voor
verwerkingsprocedure.
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4.3.2 Enkel trace dataverwerkingstechnieken
Door de relatief grotere bandbreedte, de afwijkende bandbreedte voor verschillende onge-
wenste golven van de reflecties bij seismiek in tegenstelling tot de ongewenste signalen bij
radar en de grote dynamiek van de seismische gegevens ten opzichte van radargegevens, is
het beter mogelijk met technieken als bandpass filtering en deconvolutie een signaal-ruis
verhoudingsverbetering te bereiken. Bandpass filtering leidt altijd tot versmalling van de
bandbreedte. Indien deze voor de ruwe data reeds smal is, is er weinig ruimte om weg te
filteren en derhalve ook weinig ruimte om eventuele ruis te scheiden van gewenst signaal.
Voor deconvolutie geldt iets dergelijks. Deconvolutie werkt in het algemeen als bandbreedte
verhogend. De amplitude van dat deel van (de hoge kant van) het spectrum dat voldoende
boven de ruisvloer ligt kan worden versterkt ten opzichte van de laag frequentere signalen.
Signalen met een karakter die overeenkomen met het wavelet (ruis) worden niet versterkt
(het deconvolutiefilter wordt ontworpen op een gedeelte van de data waar de gewenste
signalen sterk een hoge amplitude hebben). In de seismische praktijk werkt deconvolutie in
combinatie met bandpass filteren als een belangrijke verbeteraar van de signaal-ruis-
verhouding. Dit komt mede doordat oppervlaktegolven en reverberaties gedeeltelijk in een
andere frequentieband voorkomen en door de deconvolutie worden onderdrukt. Tevens
bewerkstelligt deconvolutie een verscherping van het wavelet, waardoor de opnames winnen
aan resolutie. Bij radarsignalen is het deel van het spectrum dat in aanmerking komt voor
versterking kleiner door de beperktere bandbreedte. Derhalve kan ook weinig verbetering
worden verwacht van deconvolutie. Annan [17] geeft een dergelijke redenering. Tevens zijn
de ongewenste signalen van eenzelfde frequentiebereik als de gewenste signalen en kan
nauwelijks verbetering van de signaal-ruis verhouding worden verwacht. Wel is het zo dat
een verkorting van het wavelet bewerkstelligd kan worden als de ruisvloer voldoende laag
ligt. Daarbij komt dat voor een goede toepassing van de meeste deconvolutiefilters een
relatief lang trace vereist is. Pipan et al. [18] suggereren om deze reden het gebruik van
zogenaamde 'maximum entropie' deconvolutie.
Scheffers [19] concludeert dat deconvolutie soms verbetering kan opleveren, maar ook tot
verlaging van reflectie-amplitudes en ongewenste fase-verdraaiingen kan leiden.

4.3.3 Multi-trace dataverwerking
Verbeteringen in de signaal-ruisverhouding door toepassen van een fk-filter kunnen worden
verwacht als het gewenste signaal een ander gebied in het fk-domein inneemt dan de ruis en
indien er voldoende dynamisch bereik in de gegevens is om naast de ruis ook gewenst
signaal aanwezig te laten zijn. Een belangrijk aspect is dat een groot aantal traces
beschikbaar moet zijn voor een zinvolle transformatie naar het fk-domein. Dit is voor de
prototype 3D radar niet het geval voor de individuele 2D opnames loodrecht op de macro-
voortgangsrichting.
Voor het versterken van horizontale reflectoren zijn technieken als (gewogen) trace
sommatie snel en doeltreffend [19]. Deze horizontale structuren maken slechts een klein deel
uit van de totale reflecties van de ondiepe infrastructuur.

4.4 Geometrische aspecten

Geometrische correcties betreffen de volgende stappen:

- NMO correctie voor CMP stacken (zie 4.4.1 en 4.4.2);
- statische correcties (zie 4.4.1);
- migratie (zie 4.4.3).
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4.4.1 Cmp opnamemet meervoudigebedekldng
De standaard 2D acquisitie techniek voor seismische reflectie zoals die op het moment nog
veel wordt toegepast is de common midpoint (CMP) techniek. Ret doel van de CMP tech-
niek is het simuleren van een zero-offset seismische trace. CMP techniek houdt in dat na elk
schot een deel van de opstelling verplaatst wordt om een 'meervoudige bedekking' te krij-
gen: elk datapunt in de ondergrond (common midpoint) wordt meerdere malen bemonsterd;
het aantal keren dat een punt wordt bemonsterd wordt de bedekking genoemd.
Signalen in hetzelfde CMP (CMP gather) worden opgeteld na correctie voor reistijdverschil-
len. De sommatie, na deze snelheidsafhankelijke tijdscorrectie, brengt een aanzienlijke ver-
betering aan in de signaal-ruis-verhouding. Deze verbetering treedt met name op doordat op-
pervlaktegolven en reverberaties na NMO correctie en stacken destructief interfereren, ter-
wijl alleen (primaire) reflecties constructief interfereren. Door deze door sommatie gesimu-
leerde zero-offset traces naast elkaar af te beelden ontstaat een zogenaamde gestackte of seis-
mische sectie. Traces binnen een common midpoint gather zijn afkomstig van hetzelfde punt
in de diepte in een horizontaal gelaagde ondergrond. Dit is niet het geval als er hellende re-
flectoren zijn. Ret reflectiesignaal in de verschillende traces is dan niet van een punt maar
van een gebiedje met punten op de reflector afkomstig zodat een versmering van het signaal
optreedt. In de praktijk wordt CMP stacking ook toegepast voor hellende lagen. Recentelijk
worden steeds meer andere technieken zoals Dip Move Out (DMO) of pre-stack migratie ge-
bruikt met name in een ondergrond met een complexe struktuur. CMP-stacking heeft zijn
nut echter bewezen in de standaard dataverwerking in de olie- en gasindustrie. Ret stack-
proces is zeer stabiel en de gestackte sectie laat events zien die niet op de schotregistraties te
onderscheiden zijn.

Optimaal stacken is alleen mogelijk indien zogenaamde statische correcties zijn toegepast.
Door hoogteverschillen en laterale snelheidsvariaties in de ondiepe bodem ontstaan looptijd-
verschillen voor verschillende geofoons en schoten. Ret terugbrengen van al deze verschillen
naar een bepaald referentieniveau wordt in het algemeen uitgevoerd door het toepassen van
zogenaamde 'statische correcties'. Om statische correcties te bepalen bestaan verschillende
technieken afhankelijk van de situatie. Ret voert te ver deze hier te becommentarieren.
De benodigde bedekkingsgraad hangt sterk af van de hoeveelheid ongewenst signaal (ook
door de bron veroorzaakt) in de gegevens. Soms is een bedekking van 1, 2 of 4 voldoende.
In de standaaard ondiepe seismiek wordt gewerkt met een bedekking van ongeveer 6 - 15, in
de diepe seismiek (olie en gas) met typische bedekkingsgraden van 60 of 120.

Aspecten die het CMP stacken van radargegevens mogelijk bei:nvloeden zijn:

1. directiviteit van de bron;
2. constante vorm van het bronsignaal over verschillende schotregistraties;
3. interferentie met andere signalen, voornamelijk de directe bodemgolf;
4. snelheidsvariaties die van invloed zijn op de wijze waarop gestackt dient te worden;
5. ondiepe snelheidsvariaties die statische verschuivingen veroorzaken;
6. schijnbare snelheid van de te onderdrukken ruis-signalen;
7. complexe ondergrond met schuinliggende reflectoren;
8. het bepalen van de stacksnelheden.

Ad. 1
Ret CMP stacken is mogelijk als de bron (min of meer) omnidirectioneel uitzendt. Voor
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radarantennes geldt geen omnidirectionele uitstraling (zie hoofdstuk 3). Ret hoekafuankelijke
stralingspatroon hangt sterk af van de afscherming van de antennes. Afgeschermde antennes
hebben een smallere bundelbreedte dan de niet-afgeschermde. In de praktijk blijken met niet-
afgeschermde antennes reflecties van relatief grote hoeken waarneembaar te zijn. Dit blijkt
uit de vele CMP's verkregen bij TNO (zie bijv. fig. 13 en [18, 20]).

Ad. 2
Indien signalen van verschillende schotregistraties (ook wel wavelets genoemd) welke ver-
schillende vormen hebben bij elkaar op worden geteld, zal geen constructieve sommering
plaatsvinden. Bij seismiek varieren de wavelets van schot naar schot. Toepassing van decon-
volutie en bandpass filter veroorzaakt een bepaalde homogenisatie in de wavelets van ver-
schillende schoten. Bij radar is altijd onderkend dat het wavelet sterk wordt be'invloed door
de permittiviteit van de ondergrond vlak onder de antenne. Deze kan lateraal varieren.
Metingen van CMP gathers laten echter (op het oog) nauwelijks variaties zien in het wavelet
binnen een CMP (zie bijv. fig. 13).
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Fig. 24. Aankomsttijden voor de directe bodemgolf en een diffractie aan een punt voor twee sneIheden.

Ad. 3
De mate waarin interferentie optreedt wordt duidelijk aan de hand van figuur 25, Deze
figuur toont de maximale offset die interferentievrij is voor objeeten op versehillende dieptes
bij een snelheid van 10 emlns. Vit bijvoorbeeld figuur 23 blijkt dat de interferentie eerder
optreedt in het geval dat de zender is geplaatst tussen ontvanger en diffraetor. Figuur 25
geldt voor deze eonfiguratie, Vit figuur 25 is af te lezen dat met name voor de ondiepe
objeeten (tot 1 m), de maximale offset vrij klein is en sterk athankelijk van de lengte (duur)
van het wavelet.
Als de zender boven de diffraetor is geplaatst, is de interferentie nog erger, Voor alle offsets
en afstanden dienen de refleetiesignalen interferentievrij te zijn voor het CMp-staeken. De
figuren laten zien dat er derhalve een belangrijke beperking (orde enkele decimeters voor
objeeten op 50 em diepte) is in het offset-bereik dat gebruikt kan worden bij het staeken,
vooral voor objeeten op kleine diepte,
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Max. Offset. Dlepte met zender-object: 2 m
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Fig. 25. Maximale offset in verb and met interferentie met de directe golf als functie van de diepte voor een
puntdiffractor voor twee lengtes van het wavelet en een afstand van 2 m tussen zender en diffractor
waarbij de ontvanger aan de ongunstige kant is geplaatst (zie ook fig. 22, 23).

Ad. 4
In de ondiepe ondergrond komen bij radar snelheidsvariaties voor die relatief groot zijn ten
opzichte van die voor seismiek. In principe geldt dat voor een horizontaal gelaagd model al-
tijd een NMO curve gevonden kan worden die de move-out beschrijft. De invloed van late-
rale snelheidsvariaties op de move-out krommen kan slechts worden berekend met uitgebrei-
de modellering, bijvoorbeeld via ray-tracing, hetgeen buiten deze studie valt. Om een indruk
te krijgen van de mate waarin de move-out kromme beinvloed wordt door een laag van af-
wijkende snelheid in een horizontaal gelaagd model zijn looptijden weergegeven in de figu-
ren 27 en 28. De lage snelheidslaag kan worden gedacht als een kleiige laag in een overi-
gens zandige ondergrond. Belangrijk voor dit punt is de afwijking van de standaard curve
voor een homogeen model. Daarom is ook de verschiltijd aangegeven. De looptijdverschillen
in kromming voor offsets tot 3 m lopen op tot ongeveer 7 ns voor de beschouwde modellen.
Dit leidt naar verwachting tot een aangepaste, maar eenduidige, schatting van de snelheid.
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Max. Offset. Dlepte met zender-object: 1 m
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Fig. 26. Maximale offset in verband met interferentie met de directe golf als functie van de diepte voor een
puntdiffractor voor twee lengtes van het wavelet en een afstand van 1 m tussen zender en diffractor.

Ad. 5
Ondanks de grote laterale snelheidsvariaties die kunnen optreden in de ondergrond zijn waar-
genomen statische verschuivingen dermate klein dat ze niet relevant zijn (zie bijvoorbeeld fi-

~ur 13 en de CMP figuren in [18 en 20]. Bij reflectie seismiek zijn de statische verschui-
vingen wel belangrijk. De verschillen die voor seismiek optreden zijn met name gerelateerd
aan de lage snelheidslaag, een verschijnsel dat bij radar niet bestaat.

Ad. 6
Bij de reflectie seismiek is het CMP stacken na NMO correctie zeer effectief doordat alle
ruiscomponenten (oppervlaktegolf, conversies, reverberaties) een ander gedrag van de
schijnbare snelheid (vaak lineair) vertonen dan de reflecties (deze volgen de NMO-curve).
Dit heeft een grate signaal-ruis verhoudingsverbetering tot gevolg. Voor diffracties en
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Reistijden voor 2 snelheidsmodellen
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Fig. 28. Reistijden voor een homogeen model (8,7 em/ns) en een model van 10 em/ns met een lage
snelheidslaag (van 1,2 - 1,5 m; 5 em/ns), puntdiffraetor op 2 m diepte.

Ad. 8

De aanwezigheid van veel signal en welke niet van gezochte reflectoren of diffractoren
afkomstig zijn, bemoeilijkt het bepalen van de juiste stacksnelheden- Daar waar alleen
reflecties optreden zijn de snelheden wel goed te bepalen, maar juist daar zal het stacken
relatief weinig winst opleveren. Ais de reflecties een lage amplitude hebben ten opzichte van
bijvoorbeeld signalen van vlak boven of onder de bodem, is het wellicht beter een snelheid

te veronderstellen op basis van voorkennis dan af te gaan op snelheidsanalyses op de data;
deze zullen namelijk de foutieve snelheid van de ruiscomponent aangeven.

In de literatuur zijn enkele praktijkvoorbeelden beschikbaar over het CMP stacken van
radardata (bijv. [18 en 20]). Hoewe1 de auteurs conc1uderen dat het CMP stacken tot een
duidelijke verbetering van de signaal-ruis verhouding leidt en dat een betere penetratie is
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bereikt, zijn de voorbeelden die worden getoond niet overtuigend. Hier en daar zijn kleine
verbeteringen zichtbaar in de gestackte secties ten opzichte van de traditionele secties. De
verbeteringen geven de indruk zeer beperkt te zijn, gemeten naar de extra activiteiten welke
in het veld dienen te worden uitgevoerd (8 voudig tot 32 voudige opnames).

4.4.2 Opnames
De stap van 2D naar 3D seismiek is een zeer belangrijke geweest in de olie- en gasexplora-
tie. De resultaten zijn dermate goed dat de standaard nu eerder 3D dan 2D is. Dit heeft twee
belangrijke oorzaken:

- Na 3D migratie zijn de signalen in de seismische trace daadwerkelijk reflecties van
reflectoren die loodrecht onder de trace liggen. Er is geen reflectiesignaal van "out-of-
plane" reflectoren meer aanwezig. Dit wordt uitgedrukt door te stellen dat de signaal-ruis
verhouding van 3D data hoger is dan die van 2D met een zelfde bedekkingsgraad.

- Een ander belangrijk aspect is dat een 3D dataset volumevullend is, zodat ook andere
doorsnedes gemaakt kunnen worden. Met name de horizontale dwarsdoorsnede op een
bepaalde diepte (of tijd) wordt daarbij als zeer zinvol ervaren. Op deze atbeeldingen
worden allerlei structuren zichtbaar die zinvol zijn voor de olie- en gasexploratie. Ook
voor de zeer ondiepe verkenning zijn deze afbeeldingen waarschijruijk zeer zinvol. Het
kan worden verwacht dat allerlei aspecten van de ondiepe infrastructuur (leidingen,
laterale laaggrenzen, oude funderingen e.d.) goed in dit type afbeeldingen zijn waar te
nemen omdat ze een geheel andere vorm hebben dan de meeste clutter-veroorzakende
inhomogeniteiten.

Daniels et al [21] geven aan dat de interpretatie van grondradarmetingen sterk kan worden
verbeterd door gebruik te maken van 3D-visualisatie. Daarbij wordt ook opgemerkt dat het
gebruik van tijd-doorsnedes van enige afineting zeer zinvol zijn, zinvoller dan oneindig
dunne doorsnedes. Zij merken ook op dat het belangrijk is om de goede weergaveparameters
te vinden om de gezochte objectenlfenomenen duidelijk weer te geven ten opzichte van
andere signalen.

4.4.3 Jtjbeelden
De volgende aspecten kunnen een rol spelen bij het afbeelden van de ondergrond met
radardata:

- stacken;
- migratie;
- patroonherkenningstechnieken.
Deze technieken hebben enkele aspecten met elkaar gemeen. Zo zijn stacken en patroonher-
kenningstechnieken beide bedoeld om de signaal-ruis-verhouding te vergroten. Migratie is
bedoeld om correcte posities te vinden in X,Y,Z voor radardata in X,Y,t en heeft ook een
belangrijk stackingselement in zich: alle signalen die van een puntdiffractor komen worden
in de positie van de puntdiffractor gepositioneerd. Het verschil met patroonherkennings-
technieken is dat de patroonherkenningstechnieken slechts een type object (en bijbehorend
patroon) poogt te herkennen en extra versterkt weergeeft, terwijl migratie alle geometrieen
beschouwt en amplitude getrouwer is. Het voordeel van de patroonherkenningstechnieken is
dat het gezochte type object sterk naar voren komt in de afbeelding, ten opzichte van andere
signalen. Het voordeel van migratie is dat alle objecten met verschillende vormen in een
keer worden verwerkt.
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Data-acquisitie waarbij gegevens voor verschillende offsets aanwezig zijn kunnen op twee
manieren worden bewerkt:

- Allereerst CMP-stacken (na NMO-correctie) en dan migreren (gebruikelijk in de seis-
miek): dit levert een SRV-verbetering voor stacken en een datareductie voor de (bewerke-
lijke) migratie. Niet-reflectiesignalen worden door de NMO-correctie/stackprocedure
onderdrukt.

- Migreren en dan stacken. Niet-reflectiesignalen worden door de snelheidsafhankelijke
migratie op verschillende locaties weergegeven en interfereren destructief bij het stacken.

Het is vooralsnog niet uit te maken welke volgorde voor radargegevens te prefereren is. Dit
zal in een volgende fase experimenteel dienen te worden onderzocht. Bij het CMP-stacken
wordt tweemaal een snelheidsafhankelijk proces toegepast (NMO-correctie en migratie),
hetgeen mogelijk een grotere SRV-verbetering geeft ten opzichte van de stack na migratie,
waar alleen de migratie snelheidsafhankelijk is.

Er zijn twee mogelijkheden voor het uitvoeren van de processing:

- 'Blind': alleen met kennis van de snelheid wordt stacking en een 3D-migratie uitgevoerd.
Vervolgens moeten in het datavolume de gezochte objecten worden herkend door optima-
Ie weergave (amplitude-drempel, horizontale doorsnedes).

- Object georienteerd: er worden specifieke processen toegepast voor het karteren van spe-
cifieke gezochte objecten zoals leidingen, kabels, betonblokken, etc.; daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van specifieke eigenschappen van deze objecten, met name de dimensiona-
liteit van het reflecterende deel van het object (OD, 1D en 2D) en de reflectiesterkte.

Bovendien kan een combinatie van deze technieken worden toegepast.
Indien clutter wordt veroorzaakt door objecten die dezelfde grootte hebben als de gezochte
objecten, kan deze niet worden verwijderd door een combinatie van stacken, migreren of
patroonherkenning. Er is geen onderscheid tussen de respons van clutter en die van de ge-
zochte objecten vanuit een radaroogpunt. Voor- en nadelen en specifieke kenmerken van de
hier genoemde bewerkingstechnieken zijn weergegeven in tabel 4.

4.4.4 Nieuwere seismische afbeeldingstechnieken
Bij seismische atbeeldingen wordt conventioneel gestackt. De gestackte sectie simuleert dan
een 'zero-offset' sectie: een atbeelding waarbij bron en ontvanger op dezelfde plaats staan
(zie 4.4.1). In principe veronderstelt deze procedure horizontale gelaagdheid. In geval van
complexere geometrieen waarbij sprake is hellende lagen wordt tegenwoordig ook gebruik
gemaakt van pre-stack migratie of van zogenaamde Dip-Move-Out (DMO) verwerking.

Bij pre-stack migratie wordt een schotopname gemigreerd, waarna de reflectoren daadwerke-
lijk posities in de ondergrond vertegenwoordigen. Deze worden vervolgens voor de verschil-
lende ondergrondposities gestackt. De resultaten zijn aanmerkelijk beter dan post-stack
migratie indien de ondergrond veel laterale snelheidsvariaties heeft. Belangrijk is wel dat een
gedetailleerd snelheidsmodel (in verticale en laterale richting variabel) voorhanden is. Het
vinden van dit snelheidsmodel kost vaak veel tijd.

Dip-Move-Out verwerking houdt rekening met de ongelijke reflectiepunten voor hellende
reflectoren. DMO kan op verschillende manieren worden geimplementeerd. Het proces is
echter veel eenvoudiger dan pre-stack migratie.
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techniek voordelen nadelen

NMO/stacken SRV verbetering 'smearing' bij sterk hellende lagen
datareductie

stacken van mi- SRV verbetering aile 'single-fold' secties dienen
graties geen problemen met hellende lagen gemigreerd te worden

migratie in een slag worden aile reflectoren op de de signaal-ruis verhouding van een aantal
juiste plaats gezet; objecten (met name met kleine diameter)
bij 'amplitude-getrouwe' migratie kan on- wordt verwacht slecht te zijn;
derscheid worden gemaakt tussen verschil-
lende types materialen (mogelijk te
complex voor de huidige radar praktijk en
daardoor vooralsnog niet haalbaar);

patroon- verwachte goede signaal-ruis kan slechts worden uitgevoerd voor typische
herkenning verhouding in de objecten-ruimte objecten (hoeft geen bezwaar te zijn);

bewerking gebeurt stapsgewijs, per object;
er is een goede signaal-ruis-verhouding no-
dig om signalen van objecten te kunnen
tracken;

Voor radar zal DMO correctie relevant kunnen zijn bij een ondergrond met sterk hellende
lagen. De pre-stack migratie lijkt in eerste instantie te complex om toe te passen op de
radardata.

Tabel 4. Voor- en nadelen van verschillende stack- en migratietechnieken.

4.5 Bewerkingen specifiek voor radargegevens

Niet beschikbaar in softwarepakketten voor bewerking van seismische data, maar wel nodig
voor grondradar-data zijn programma's voor:

- Instelling van het nulpunt in de tijd;
- Verwijdering van een met de tijd afnemende signaalcomponent, die bij korte afstand

tussen zend- en ontvangantenne kan optreden als gevolg van elektromagnetische inductie
in de grond bij de zendantenne (zgn. dewow, welke in de praktijk wordt uitgevoerd met
een bandpass filter);

- Verwijdering van instrument-gegenereerde signal en;
Correctie van effecten verzoorzaakt door het clippen van de directe golf (dit veroorzaakt
neveneffecten bij toepassing van bandpass- en deconvolutiefilters welke door speciale
interpolatie technieken kunnen worden verholpen);

4.6 Voorstel voor verwerking veldgegevens 3D instrument

Op basis van de informatie die in vorige hoofdstukkken is gegeven over de propagatie en
demping van radargolven in grond en op basis van de discussie over de toepasbaarheid van
verschillende seismische bewerkingstechnieken voor radardata wordt voorgesteld bij de
bewerking van radardata met name aandacht te besteden aan:

- het uitvoeren 3D migratie van (gestackte) secties (en niet van schotopnames): hierdoor
verbetert de signaal-ruisverhouding, en komen de reflecterende oppervlakken op de juiste
positie te liggen
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- het toepassen van objectherkenningstechnieken in verschillende doorsnedes (met name
ook dieptedoorsnedes) op basis waarvan gezochte objecten kunnen worden onderscheiden
van 'c1utter-objecten'.

Verder kan het stacken van data met meervoudige bedekking een geringe onderdrukking van
een aantal ruiscomponenten in de data opleveren, maar de verbeteringen zullen niet zo groot
zijn als bij reflectie seismiek.
Alvorens te migreren dient er preprocessing uitgevoerd te zijn voor het egaliseren van de
amplitude van signalen van verschillende dieptes en van verschillende posities.
Andere bewerkingsstappen zoals bandpass filteren en deconvolutie kunnen een bijdrage
leveren, maar het effect van deze filters zal niet zo groot zijn als bij reflectie seismiek.
Voor het bepalen van de diepte (uit reflectietijd) is een snelheid vereist. Een goede benade-
ring van deze snelheid kan worden bepaald uit de snelheid van de directe bodemgolf. Ook
uit de kromming van de diffractiehyperbolen kan een snelheid worden bepaald. Het bepalen
van deze snelheid gebeurt in de reflectie seismiek vaak door middel van zogenaamde
snelheidsspectra. Hierbij wordt gecorrigeerd voor de extra looptijd voor verschillende
posities boven de leiding met verschillende snelheden, waarna de gecorrigeerde traces
worden opgeteld. De gezochte snelheid is die waarvoor maxima in de gestackte traces
voorkomen. Deze (van de diepte athankelijke) snelheid kan worden gebruikt in de migratie
en voor de tijd-diepte-conversie.
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HOOFDSTUK 5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies

1. Voortplantingssnelheid en verzwakking van radargolven in grond zijn afhankelijk van
de grondsoort en het watergehalte van de grond. De hoogste snelheid treedt op in
schoon en droog zand en bedraagt ongeveer 14 cm/ns. Met toenemend watergehalte
neemt de snelheid af tot ruim 6 cm/ns in volledig met water verzadigd zand. In zand
dat met zout grondwater is verzadigd, treedt dispersie op tot een frequentie van ruwweg
200 MHz. De voortplantingssnelheid van radargolven in kleien is minder variabel dan
die in zand en bedraagt ruwweg 3,5-6 cm/ns bij frequenties van meer dan 100 MHz.
Beneden deze frequentie treedt dispersie op en neemt de voortplantingssnelheid af met
de frequentie.

2. Radargolven ondervinden de minste verzwakking in schoon en droog zand. Maatgevend
voor de verzwakking van radargolven in grond is de (effectieve) conductiviteit van de
grond. De verzwakking is sterker naarmate de conductiviteit hoger is. Bij klei is te
rekenen met een verzwakkingscoefficient voor radargolven, die ruwweg 20 keer groter
is dan die voor zand verzadigd met zoet grondwater.

3. Bij een grondradarsysteem dat werkt binnen een frequentieband van ruwweg 200-500
MHz is geen aanzienlijke vervorming van het wavelet (golfpakketje) te verwachten als
gevolg van dispersie.

4. De straling van een radar-zendantenne in grand hangt af van de hoogte van de antenne
boven de grond, de conductiviteit van de grond en de permittiviteit van de grond. Een
antenne op een hoogte is van meer dan 0,1A. (eentiende golflengte in lucht) is
ongunstig, omdat dan relatief weinig straling wordt uitgezonden in de grond. In grand
met lage conductiviteit is de stralingsbundel van een antenne op een hoogte van minder
dan 0, lA. (eentiende golflengte in lucht) nauwer naarmate de permittiviteit hoger is.

5. In grond met zeer lage conductiviteit is de uitgezonden straling van niet afgeschermde
antennes enigszins lobvormig. De lobvormigheid neemt af met toenemende
conductiviteit, en bij conductiviteiten van meer dan ruwweg 10 mS/m is de straling in
de grond in alle richtingen min of meer gelijkmatig. Met een zendantenne op een
afstand van minder dan 0,1A. (eentiende golflengte in lucht) is de uitgezonden straling
voldoende alzijdig gericht voor het uitvoeren van common-shotpoint metingen.

6. Een antenne in de nabijheid van grond zendt een wavelet uit met een ander frequen-
tiespectrum dan het frequentiespectrum van het wavelet uitgezonden met de antenne in
luchL Het wavelet van een antenne, die direct over grond wordt verplaatst, verandert
als de permittiviteit van de grond onder de antenne verandert. Ais de antenne zich
bevindt op een hoogte van eentiende golflengte in lucht, of meer, dan is het wavelet
van de antenne onafhankelijk van de permittiviteit van de grond.

7. In de data van een grondradarsysteem voor detectie van ondergrondse kabels en
leidingen zullen eventuele andere heterogeniteiten dan kabels en leidingen onvermij-
delijk ook storende radargolven (clutter) teweeg brengen.

8. De winst die kan worden bereikt met een aantal dataverwerkingsstappen (bandpass filter
en deconvolutie) in de reflectieseismiek, kan niet worden gehaald bij radar doordat de
bandbreedte smaller is en de dynamiek en signaal-ruis verhouding lager is bij de
radardata (LO.v. seismische data) en ook omdat de belangrijkste ruisbronnen in
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hetzelfde frequentiebereik liggen als het gewenste reflectiesignaal. Bij de seismiek heeft
de ruis in veel gevallen een ander frequentiebereik als het gezochte reflectiesignaal,
waardoor een veel grotere winst kan worden behaald.

9. De signalen van pijpen en leidingen zijn waarschijn1ijk in het algemeen goed
herkenbaar in een 3D dataset door de specifieke vorm van deze objecten. De
identificatie van puntobjecten (OD-objecten), zoals kleine resten van funderingen,
brokken steen zal veel moeilijker zijn, indien het contrast in de permittiviteit klein is,
moeilijker te onderscheiden zijn van clutter-respons, aangezien de respons hetzelfde is.
Dit is inherent aan de techniek en wordt niet beinvloed door ID, 2D of 3D meten.

10. Voor punt- en lijnobjecten (loodrechte passage) op kleine diepte is slechts een zeer
beperkt offset-bereik beschikbaar voor het interferentievrij opnemen van het diffrac-
tiesignaal. Voor kleine offsets treedt snel interferentie met de directe bodemgolf op.

5.2 Aanbevelingen

1. De hoogte van de antennes boven de grond dient in ieder geval minder dan eentiende
golflengte (in lucht) te bedragen. Voor antennes van 450 MHz betekent dit minder dan
7 cm.

2. Opnamen met een grondradarsysteem bestaande uit gescheiden zend- en ontvangan-
tenne(s) bevatten in de regel de registratie van een directe golf door de lucht en een
directe golf door de grond. De oplijning van de directe golf door de grond is goed
bruikbaar voor een eerste schatting van de voortplantingssnelheid door bij meerdere
afstanden tussen zender en ontvanger te meten.

3. In data van het concept-radarsysteem voor grondonderzoek ten behoeve van de kleine
infrastructuur is de plaats van een heterogeniteit te bepalen ter plaatse van de apex van
de oplijning ten gevolge van de heterogeniteit. De diepte tot de heterogeniteit is te
bepalen met behulp van de voortplantingssnelheid van de directe golf door de grond.

4. Bij common-offset meting en met zend- en ontvangantenne in een frame dat beweegt in
zijdelingse richting, is het ten eerste mogelijk om veel meer sporen op te nemen dan de
8 sporen die worden opgenomen met het concept-systeem zoals voorgesteld in het
basisprojectplan. In een opname van reflecties van een heterogeniteit met een common-
offset systeem is de oplijning markanter en beter te herkennen dan in de opname met het
aanvankelijk voorgestelde common-shotpoint systeem.

5. Het stacken van metingen bij meerdere offsets draagt niet bij tot een betere atbeelding
van de het bovenste deel van de ondergrond door interferentie van de reflectie/diffractie
met de bodemgolf en heeft daarvoor dan ook geen zin. Ook voor diepere
reflectorenldiffractoren levert stacken niet voldoende op om als belangrijk aandachtspunt
te blijven hanteren.

6. Vele signaalbewerkingstechnieken die gemeengoed zijn in de reflectieseismiek zullen
naar verwachting voor radar niet zoveel voordeel opleveren als voor de reflectie
seismische data door verschillen in signaalkarakteristieken. De aandacht dient in eerste
instantie dan ook niet uit te gaan naar het optimaliseren van deze technieken uit de
seismische surveying. De grote winst ligt in 3D opname, toepassing van een migratie-
algoritme en herkenning van objecten in de gemigreerde dataset.

7. De signalen van pijpen en leidingen zijn waarschijn1ijk in het algemeen goed herkenbaar
in een gemigreerde 3D dataset door de specifieke vorm van deze objecten. Voorwaarde
voor een goede herkenning is het vaststellen van goede procedures voor gain-curves en
drempelwaarden. Dit verdient aandacht in de volgende fase van het project.

51



HOOFDSTUK 6

LITERATUUR

1. Giling, Hopman en van Deen, Ontwikkelversie 3D Grondradar, CO 367330/61
September 1997.

2. Jackson, J.D., Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, Inc., 1962.

3. Olhoeft, G.R., Electrical Properties from 10-3 to 10+9 Hz -Physics and Chemistry,
Proceedings of the 2nd International Symposium on the Physics and Chemistry of
Porous Media, Schlumberger-Doll, Ridgefield, CT, October 1986, pp 281-298, 1987.
American Institute of Physics, Conference Proceedings 154, J.R. Banavar, J. Koplik,
and K.W. Winkler, eds.

4. Cole, K.S. en R.H. Cole, Dispersion and Absorption in Dielectrics, I., Alternating
Current Characteristics, J. Chern. Phys., 9, pp. 341-351, 1941.

5. Powers, M.H. en G.R. Olhoeft, Modelling the GPR Response of Leaking, Buried Pipes
Proceedings of the Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and
Environmental Problems, SAGEEP '96, April 28-May 2, 1996, Keystone, Colorado,
pp. 525-534. Environmental and Engineering Geophysical Society.

6. Sen, P.N., C. Scala, C. en M.H. Cohen, A self-similar model for sedimentary rocks
with application to the dielectric constant of fused glass beads, Geophysics, Vol. 46,
No.5, May 1981, pp. 781-795.

7. Dalfsen, W. van, Ontwikkeling Georadar, TNO Grondwater en Geo-Energie (rapport
OS 91-37B), 1991.

8. Smith, G.S., Directive Properties of Antennas for Transmission into a Material Half-
Space, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. AP-32, No.3, pp. 232-
246, 1984.

9. Wensink, W.A., G. Greeuw, G., J. Hofman en J.K. van Deen, Measured underwater
near-field E-patterns of a pulsed, horizontal dipole antenna in air: comparison with the
theory of the continuous wave, infinitesimal electric dipole, Geophysical Prospecting
38, pp. 805-830, 1990.

10. Turner, G. Modelling antenna-ground interactions, Proceedings of the Fifth
International Conference on Ground Penetrating Radar, June 12-16, 1994, Kitchener,
Ontario, Canada, pp. 205-221.
Waterloo Centre for Groundwater Research, University of Waterloo, Waterloo,
Ontario, Canada.

11. Kruk, J. van der, J.T. Fokkema,A.T. de Hoop, en P.M. van den Berg, Sensitivity
Analysis of Ground-Penetrating Radar Systems, Proceedings of the 6th International

52



Conference on Ground Penetrating Radar, September 30-0ctober 3, 1996, Sendai,
Japan, pp. 323-328.
Tohoku University, Faculty of Engineering, Sendai, Japan.

12. Hoop, A.T. de, P.M. van den Berg, en J.T. Fokkema, Sensitivity analysis of ground
penetrating radar systems, to be published, 1997.

13. Kruk, J. van der, Persoonlijke mededeling, 1997.

14. Wensink, W.A., J. Hofman en J.K. van Deen, Measured reflection strengths of
underwater pipes irradiated by a pulsed horizontal dipole in air: comparison with
continous plane-wave scattering theory, Geophysical Prospecting 39, pp. 543-566,
1991.

15. Annan, A.P. en S.W. Cosway, GPR frequency selection, Proceedings of the Fifth
International Conference on Ground Penetrating Radar, June 12-16, 1994, Kitchener,
Ontario, Canada, pp. 747-760. Waterloo Centre for Groundwater Research, University
of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada.

16. Yilmaz, b., Seismic Data Processing, Investigations in Geophysics, Volume II, Society
of Exploration Geophysicists, 1987.

17. Annan, A.P., Practical processing of GPR data, Sensors & Software, Mississauga,
Canada, 1993.

18. Pipan, M., I. Finetti, I. en F. Ferigo, Multi-fold GPR techniques with applications to
high-resolution studies: two case histories, European Journal of the Environmental and
Engineering Geophysical Society, 1996.

19. Scheffers, B.C., Bewerking van georadar gegevens met 'seismische' technieken: een
tussenrapport, TNO Grondwater en Geo-Energie, rapport OS 94-61B, 1994.

20. Fisher, E., G.A. McMechan, en A.P. Annan, A.P., Acquisition and processing of
wide-aperture ground-penetrating radar data, Geophysics Vo1. 57, No.3, March 1992.

21. Daniels, J.J., D.L. Grumman en M.A. VendI, Coincident Antenna Three-Dimensional
GPR, Journal of Environmental and Engineering Geophysics Vo1.2, Iss.1, March 1997.

22. Skolnik, M.I., Radar Handbook, McGraw-Hill, 1970.

53


