
Приложение

 Картографиране на земното платно
 Локализиране на зони с пропадания
 Разграничаване между чист и замърсен баласт
 Откриване на участъци с проблеми в отводняването

Георадар

За целите на измерването с георадар се използват 
три антени, разположени една в средата на 
железния път и по една в двата края, което 
позволява заснемане на целия профил на 
железния път. Стандартното изпълнение е с 
антени с честота 400 MHz, за което са разработени 
софтуерни приложения за автоматичен анализ на 
резултатите на контролираните параметри. 

Размери на антената (дължина х 
ширина) – 38 cm х 43 cm;
Тегло - ~ 5,5 kg

При скорост на измерване  120 km/h – стъпка на заснемане през ~ 10 cm;
Дълбочина на заснемане – в зависимост от почвата – до ~ 3 m.
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Основни положения при изследване с георадар



Контролирани параметри

Типов напречен профил

Контролирани параметри, които се анализират автоматично от софтуера въз 
основа на класификационни критерии:
• Замърсяване на баластовата призма (Ballast fouling)
• Преувлажняване на баластовата призма (Ballast moisture)
• Влага в основата на баластовата призма (Moisture at the base of ballast) 
• Равнинност на основната площадка (Undulation of ballast)

Типов напречен профил съгласно националната наредба. Баластовата призма е с 
минимална дебелина от минимум 33 cm под долен ръб на траверса (обикновено е 
около 60 cm). Следва защитен (противозамръзващ) пласт, обикновено около 50 cm. 
Напречния наклон при основата на баласта и защитния пласт е 5%. 

Въз основа на експертен анализ измерването с георадар позволява 
идентифициране на зони с нарушена носимоспособност и зони с проблеми 
в отводняването (образуване на баластни джобове/корита/чували).

Баластова призма
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В допълнение, след автоматична обработка се 
предоставя информация за:
• Дълбочина на отделните слоеве
• Напречен наклон

Класификационни критерии

Ballast Moisture Ballast Fouling Undulation of ballast bed basis 

Dry  Clean  Mostly Even  

Humid  Mostly Clean  Slightly Undulated  

Wet  Slightly Fouled  Undulated/Settlement  

  Fouled    

 

Ballast Moisture Ballast Fouling Undulation of ballast bed basis 

Dry  Clean  Mostly Even  

Humid  Mostly Clean  Slightly Undulated  
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Ballast Moisture Ballast Fouling Undulation of ballast bed basis 

Dry  Clean  Mostly Even  

Humid  Mostly Clean  Slightly Undulated  

Wet  Slightly Fouled  Undulated/Settlement  

  Fouled    

 

За контролираните параметри са 
въведени цветови класификационни 
критерии – от зелено (добро състояние) 
до червено (лошо състояние)



Софтуер за анализ и обработка на резултатите от измерването. 
Представяне на резултатите 

Картография на земното платно 
от георадарно заснемане

Наличие на събитие 
(мост, стрелка)

Напречен профил на 
слоевете

Изглед от 
видеокамерата

Преход Баласт – Защитен пласт. Линията, която 
обозначава прехода се прокарва автоматично, 

под контрола на оператор. Въз основа на нея се 
контролира параметъра равнинност на 

основната площадка  и дебелината на слоевете.

Преход Защитен 
пласт - Насип

Контролирани 
параметри Дълбочина на отделните 

слоеве (в метри) – баластова
призма, защитен пласт.  



Софтуер за анализ и обработка на резултатите от измерването. 
Представяне на резултатите 

Вземане на ядка от баластовата призма за 
установяване на реалната й дълбочина, с цел 

калибриране на измерването 



Баластно корито
(зона с нарушена 
носимоспособност и 
проблеми в отводняването)

Представяне на резултатите 
в табличен вид

Софтуер за анализ и обработка на резултатите от измерването. 
Представяне на резултатите 



Допълнително приложение на георадара

Изследване на тунелната конструкция

Контакт между тунелната 
конструкция и скалата

Вътрешен преход между два 
различни пласта на конструкцията

Двудиапазонната антена 400/900 MHz e обичайна конфигурация за изследване състоянието 
на тунелната конструкция.

Study of the fractures, stratigraphy and anomaly in the
tunnel to evaluate the structure stability and the presence
of area with a risk of water infiltration.


