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РАДІОЛОКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОГИХ ҐРУНТІВ
У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВМІСТУ СОЛЕЙ У ҐРУНТІ
Ю.В. Горишня

(Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України )
Представлено результати чисельного моделювання впливу засоленості вологих ґрунтів на їхні радіолокаційні характеристики для довгохвильового
Р-(70 см) діапазону. Обговорюються можливості застосування засобів
активного дистанційного зондування дециметрових діапазонів довжин
хвиль для оцінки засоленості ґрунтів.

Вступ. Екологічний моніторинг регіонів, що спустиніли, зокрема
засолених земель, – задача, для розв'язання якої застосовуються різні
методи, у тому числі використання засобів дистанційного зондування
(ДЗ), розміщених на авіа- і космічних носіях [1 – 3].
Діелектричні властивості ґрунтового розчину в довгохвильовій області
(дециметрові і метрові хвилі) мають яскраво виражену залежність від ступеня мінералізації ґрунтового розчину (СМГР), тобто від кількості солей,
розчинених у ґрунтовій воді, і в такий спосіб зв'язані з кількістю солей Z у
ґрунті. Діапазон довжин хвиль 40  60 см був визнаний найбільш сприятливим для цілей ДЗ засолення ґрунтів із застосуванням радіометрії [3, 4]. При
використанні радіолокаційного ДЗ у L-діапазоні (20 см) виявилось можливим ідентифікувати солончаки і райони найбільшого засолення [1, 2], однак
ділянки ґрунтів із засоленням, що розвивається, не ідентифікувались [1].
Дослідження ДЗ у радіодіапазоні засолених земель з нерівномірним
по глибині розподілом вологості ґрунту проводилося лише для обмеж еного набору варіантів розподілу вологості, описуваного лінійними ро зподілами [4]. У роботі [5] нами розглядався вплив СМГР ґрунтів на їхні
радіолокаційні характеристики для двох дециметрових діапазонів довжин хвиль, L- і Р- (відповідно 20 і 70 см), в умовах різноманітних варіантів розподілу вологості ґрунту по глибині, у тому числі відтворюючих,
характерних для засолених посушливих земель. Для поєднання цих розрахункових даних з безпосередньою залежністю від процентного вмісту
солей у ґрунті необхідно провести нижченаведені доповнення.
Основна частина. Ґрунт є складною сумішшю як мінімум чотирьох
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діелектричних речовин – твердих фракцій, вільної води, зв'язаної води і
повітря. Діелектричні властивості речовини, що складається із суміші
двох і більш діелектриків, визначаються формулами, отриманими з різних теоретичних передумов. Нами використано емпіричну формулу,
близьку до формули [6] діелектричної проникності  суміші діелектриків
з діелектричними проникностями  1 і  2 :   =  1 + ( 2 – 1)W, зі значенням показника ступеня , підібраним за результатами експерименту, як
це зроблено в роботі [7]:
  (z) = 1 + (р /0) ( р  1) + W (z) ( w  1),
(1)
де  w  комплексна діелектрична проникність води; параметр  приймається рівним 0,65;  = 1,09  0,11 P + 0,18 C, де P і C є частка піщаної і
глинистої фракції ґрунту відповідно; 0  щільність твердих часток ґрунту; р  щільність ґрунту;  р – діелектрична проникність сухого ґрунту;
W(z) – залежність об'ємної вологості ґрунту від глибини.
Облік впливу зв'язаної води інкорпорований в емпіричну формулу
(1), тому що кількість зв'язаної води в ґрунті взаємозалежна із часткою
піщаних і глинистих фракцій. При обчисленнях уся вода в ґрунті у випа дку вологості W  0,02 см 3/см 3 вважалася вільною в змісті рівності її
СМГР значенням для вільної води. Характеристики зразків ґрунтів, в икористовуваних у модельних розрахунках (суглинки, засолені галитом
NaCl), описані в роботі [7]. Зокрема, наведені нижче результати розрахунків отримані при використанні моделі зі значеннями: частка глинистої фракції C = 0,19; частка піщаної фракції P = 0,17; щільність твердих
часток ґрунту 0 = 2,66 г/см 3 ; щільність ґрунту р = 1,25 г/см 3. Дійсна
частина діелектричної проникності  р =  р + i р сухого ґрунту обчислювалась за емпіричною формулою [7]:  р = (1,01 + 0,440 )2  0,062.
Мнима частина діелектричної проникності сухого ґрунту  р приймалася
рівною 0,01, що дозволяє досягти задовільної відповідності при викор истанні формули (1) з даними про р натуральних ґрунтів посушливих
регіонів ( р легкосуглинистого ґрунту з нульовою об'ємною вологістю
на довжині хвилі 70 см дорівнює 0,03, з об'ємною вологістю 10 см 3 /см 3 
0,21 [8]). При перенасиченні розчину деяка частина солі випадає у в игляді твердої фракції. Діелектрична проникність вільної води  w у залежності від її температури і солоності обчислювалась за емпіричною моделлю, зконструйованою за допомогою підстановки у вираз дисперсійної моделі Дебая-Хюккеля [9] емпіричних залежностей параметрів для
розчину солі NaCl, відповідно до [10].
Для опису залежностей розподілу вологи в ґрунті застосовувалась
аналітична функція W(z): W(z) = b 1 + b 2 exp(az) + b 3 exp(2az). Варію202

вання параметрів b 1, b 2, b 3 дозволяє описати велику кількість профілів
вологості ґрунту, у тому числі ті, що мають екстремум (максимум чи
мінімум) вологості на будь-якій глибині під поверхнею, що зростають і
убувають.
Прийняте нами наближення рівномірного розподілу Z по глибині в
межах глибини проникнення випромінювання для засолених ґрунтів
призводить до зміни ступеня мінералізації ґрунтового розчину по глибині
у випадку нерівномірного розподілу вологості. Для одержання значень
комплексного коефіцієнта відбиття від ґрунтів була використана обчи слювальна програма, що виконує пошаровий розрахунок коефіцієнта ві дбиття від мілкошаруватого півпростору, що є еквівалентною заміною
середовища (ґрунту) зі складним профілем діелектричної проникності по
глибині, і потім обчислює відповідні перетини зворотного розсіювання.
Задля прикладу на рис.1 показано кілька
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3
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розподілу вологості, що зростає з глибиною
до деякого значення насичення, причому Рис. 1. Характерні випадки
залежності K від Z
параметри b 1 = 0.4, b 2 = – 0.48, b 3 = 0.1, для
кривої 3 – НE = 9 см, для кривої 4 – НE = 45 см; кут падіння випромінювання 30; параметри шорсткості поверхні rms такі: h = 0.8 см, радіус
кореляції l с = 5 см, горизонтальна поляризація).
Поверхню ґрунту описано як випадково шорсткувату із гаус овою
функцією кореляції висот неодномірностей. Радіус кореляції l c та середньоквадратичні висоти неодномірностей h приймалися в межах, що спостерігаються в натурних експериментах, які для довжини хвилі  = 69 см
(Р-діапазон) задовольняють умовам застосовності модифікованого методу малих збурень [11]. Результати теоретичних розрахунків наведено у
вигляді кутової залежності величини контрастів K від кута падіння випромінювання
K = 10 lg( w / 0),
де  w – перетин зворотного розсіювання вологого ґрунту;  0 – перетин
зворотного розсіювання сухого ґрунту з такими ж параметрами шорс ткостей поверхні на тій же довжині хвилі . Чисельні експерименти про203

водилися для випадку засоленості солями NaCl, температура ґрунту
14 С. Жирними лініями показані випадки однорідного розподілу вол огості з глибиною. Тонкі лінії представляють випадки реалістичного розподілу ґрунтової вологи з глибиною. Як припущення для розрахунків нами був прийнятий звичайний для практики випадок, коли глибина залягання шару ґрунтових вод істотно більше глибини проникнення електромагнітних хвиль у породу для даної довжини хвилі випромінювання. П очинаючи з деякої глибини «насичення» під поверхнею НE, такий, що
(W(НE) – W Е)/W Е

 0.03 см3/см 3,

величина об'ємної вологості ґрунту наближається до рівноважного значення W E.
Привертають увагу результати чисельного моделювання залежно стей K(Z) у P-діапазоні для різних сценаріїв підповерхневого розподілу
вологості, що у загальному випадку можна представити як зростання
вологості з глибиною від малого значення на поверхні ґрунту. Така с итуація є часто реалізованою в умовах посушливого клімату засолених
регіонів. Можна спостерігати нелінійне зростання радіовідгуку від пов ерхні засолених ґрунтів, особливо помітне у випадках великого градієнта
вологості. Величина контрастів зворотного розсіювання для різних ро зрахункових випадків розподілу вологості з глибиною коливається, полягаючи в межах 2 – 3,5 дБ. Видно, що нерівномірний розподіл із глибиною вологості ґрунту привносить помітні зміни у вид залежності. У м ежах варіацій аж до 4% (сильне засолення) можна спостерігати як нас ичення зростання зворотнього розсіювання з засоленістю (крива 4), так і
зростання з більш-менш однаковою чутливістю до засоленості ґрунтів Z
у межах цього діапазону засолення.
Висновки. Розглянуто деякі аспекти впливу засоленості ґрунтів на
їхні радіолокаційні характеристики в дециметровому діапазоні довжин
хвиль (Р-діапазон). Для довгохвильового Р-діапазону розрахунки показують ефект збільшення інтенсивності зворотного розсіювання при зр останні засолення, залежний від змісту вологи в ґрунті. Для майже сухих
ґрунтів, в яких вологість не зростає з глибиною, цей вплив дуже малий,
однак такі випадки не є характерними для посушливих районів. Вплив
нерівномірного розподілу вологості в ґрунті з глибиною в звичайних
природних умовах, згідно з розрахунковими даними, позначається в зб ільшенні цього ефекту. Для розподілів вологості, подібних з описаними в
літературі за натурними даними для засолених регіонів, цей ефект укладений у межах 2,5 – 3,5 дБ. Це може виявитись корисним задля цілей
дистанційного розвідування засолених ґрунтів при застосуванні доста т204

ньо чутливих засобів активного дистанційного зондування.
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