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چکیده
در اين مطالعه ،تأثیر تصحیح توپوگرافي بر نتايج پردازش دادههای فراطیفي سنجنده هايپريون منطقه غرب آذربايجان شرقي بررسي
شد .با توجه به نقش روز افزون دادههای فراطیفي در تشخیص عوارض سطح زمین به خاطر قدرت تفکیک باالی آنها ،انجام تصحیحات
اصولي برای کسب نتايج درست امری ضروری است .اين دادهها ميتوانند در اکتشافات کانيها و شناسايي آلتراسیونهای منطقه مورد مطالعه
نقش بسزايي داشته باشند .ضرورت انجام به اين دلیل است که شیب قسمتهای مختلف (پیکسلهای تصوير) يکسان نیستند .اين امر سبب
ميشود که زاويه تابش و بازتابش ،و در نتیجه شدت انعکاس از پیکسلها با موقعیتهای مختلف ،متفاوت باشد .در اين مطالعه در ابتدا
تصحیحات اتمسفری بر روی داده های مذکور انجام گرفت و سپس با استفاده از نسبت سیگنال به نويز و بررسي چشمي ،باندهای نويز دار
حذف شدند .سرانجام تصحیح توپوگرافي بر اساس روش المبرتین در محیط  IDL1برنامه نويسي شد و بر روی دادهها اعمال شد .در مرحله
بعد با انتخاب سه پیکسل با شیب و آزيموت متفاوت از منطقه مورد مطالعه و مقايسه آنها در حالت قبل و بعد از تصحیح ،نتايج ارزيابي شد.
اين بررسي بیانگر کاهش تفاوتهای کاذب روشنائي در تصاوير تصحیح شده است که ميتواند عاملي مهم در تفکیک هر چه بهتر اجزای
اصلي تصاوير و در نتیجه تشخیص صحیح کانيها و يا آلتراسیونها باشد.

کلمات کلیدی
دادههای فراطیفي ،هايپريون ،تصحیح توپوگرافي ،IDL،مدل رقومي ارتفاع.
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راشد پورمیرزادئی و مجید محمدی اسکویی

- 1مقدمه
استفاده از فناوری سنجش از دور درچند دهه اخیر به عنوان
یکی از مهمترین ابزارکسب اطالعات توجه بسیاری از کارشناسان
و متخصصان علوم مختلف را به خود جلب کرده است .از جمله
این علوم میتوان به زمینشناسی ،معدن ،محیطزیست،
هواشناسی ،کشاورزی اشاره نمود .کاربرد تصاویر ماهوارهای می-
تواند در مطالعه و ارزیابی منابع زمینی و بهرهبرداری بهینه از
آنها نقش مهمی را ایفا کند .دستیابی به دادههای فراطیفی به
عنوان یکی از تحوالت مهم و اساسی در فناوری سنجش از دور
است که طی سالهای اخیر از جنبههای مختلف سختافزاری و
نرمافزاری ،پیشرفت قابل توجهای داشته است .طراحی الگوریتم-
های تصحیح آن و توسعه روشهای مختلف پردازش این نوع
دادهها از جمله موضوعات مهم مطالعات در این زمینه است.
تصاویر فراطیفی تکنولوژی جدیدی است که با تلفیق
تصویربرداری مرسوم با طیفبینی توانست اطالعات دقیق طیفی و
فضایی از شیء مورد نظر کسب کند] .[2،9همانطور که مشخص
است استخراج اطالعات دقیق مورد نیاز و استفاده از تصاویر
ماهوارهای نیازمند انجام تصحیحات برای کاهش عوامل تداخل و
نویز است که بهصورت پیشپردازش دادهها انجام میشود].[8
ازجمله تصحیات مهم در مرحله پیشپردازش دادهها میتوان از
تصحیحات اتمسفری ،حذف باندهای نویزدار و تصحیح توپوگرافی
نام برد .یکی از مهمترین کاربردهای دادههای فراطیفی در
دورسنجی توانایی آنها برای تشخیص کانیها در منطقه وسیعی
از سطح زمین است .اتمسفر تأثیرات زیادی بر انعکاس دریافتی
سنجندهها دارد که در نتیجه آن باعث تشخیص نادرست پدیده-
های زمینشناسی و تخمین نادرست سایر پارامترهای کمی
میشود] .[8فرآیند تبدیل تابندگی سنجنده به انعکاس سطح را
تصحیح اتمسفری مینامند که تاریخچه طوالنی در دورسنجی
دارد] .[1تصحیح اتمسفری در واقع حذف اثر اجزای اتمسفر
(همانند اثر بخار آب ،گازهای مختلف ،و نقش گرد و خاک) در
انعکاس دریافتی توسط سنجنده است که پس از تصحیح میتوان
با انعکاس اندازه گیری شده تخمین درستی از انعکاس سطح
بدست آورد و در ادامه میتوان با مقایسه با کتابخانه طیفی،
کانیهای مختلف را شناسایی کرد ] .[2بسیاری از محققین
بکارگیری تصحیح اتمسفری را قبل از تصحیح توپوگرافی توصیه
کردهاند ][ 8،3در حالی که برخی دیگر از محققین انجام همزمان
آن را صحیح دانستهاند ] [1،92با توجه به مطالب بیانشده انجام
تصحیح اتمسفری برای تخمین پارامترهای کمی سطح زمین
برای دادههای فرا طیفی نقش دارد .در این مطالعه دادههای
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سنجنده هایپریون استفاده شد( .جدول ،9شکل  .)9منطقه مورد
مطالعه در برگیرنده بخشی از ورقه سیه رود است که شامل کوه-
های قره داغ و ارسباران نیز است ،که در زون زمین ساختی
البرز-آذربایجان قرار دارد .این منطقه کوهستانی بوده و دارای
قلل متعدد با ارتفاع بیش از 2222متر از سطح دریاست .به سبب
وجود مناطق دگرسان شده گسترده و توانایی معدنی ،ناحیه مورد
مطالعه از دیرباز مورد توجه اکتشافگران و زمینشناسان بوده
است] .[99سنجنده هایپریون بر روی ماهواره EO-12قرار دارد و
از نوع سنجنده فراطیفی است که در ارتفاع  821کیلومتری از
سطح زمین قرار گرفته است .این سنجنده با تصویربرداری به-
صورت عمود بر جهت حرکت ماهواره برای هر  212پیکسل
مجاور ،طیفهای انعکاسی را در محدوده  022nmتا2122 nm
ثبت میکند که در مجموع پهنای دیدی برابر 8.2کیلومتر دارد و
توان تفکیک مکانی زمینی آن برابر  82متر است .سنجنده
4
فراطیفی هایپریون یک تلسکوپ و دو طیف سنج  VNIR3و
 SWIRدارد ] .[92برای تصحیح توپوگرافی و محاسبه شیب و
آزیموت پیکسل ،نیاز به استفاده ازمدل ارتفاعی رقومی منطقه
مورد مطالعه است .بدین منظور مدل رقومی ارتفاع منطقه با
استفاده از دادههای SRTM 5با توان تفکیک مکانی  12متر تهیه
شد (شکل )2و پس از  registrationبا تصویرهایپریون منطقه با
توان تفکیک مکانی  82متر پردازش شد.
تصحیح اتمسفری دادههای مورد مطالعه با استفاده از آلگوریتم
 FLAASHموجود در نرم افزار  ،ENVIانجام شد .برای حذف
باندهای نویزدار هایپریون منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش
نسبت میانگین به انحراف استاندارد ،تخمینی از نسبت سیگنال
به نویز  )SNR(6در باندهای مختلف محاسبه شد].[98
جدول :9مشخصات دادههای هایپریون غرب آذربایجانشرقی
Solar
Elevation

Solar
Azimuth

27.04

158.5

Sensor

Sensor
look
_Angle
-2.588

Hyperi
on

دوره هفتم ،شماره  ،91تابستان سال 9819

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

تصحیح توپوگرافی دادههای فراطیفی غرب آذربایجان شرقی

به سایر باندها دارای  SNRپایینی هستند حذف شدند .در این
روش یک قسمت همگن از تصویر مورد مطالعه انتخاب شد،
سپس برای هر باند نسبت میانگین به انحراف استاندارد در آن
منطقه محاسبه شد ] .[98عالوه برآن برای دقت در حذف
باندهای نویزدار ،باندها بهطور چشمی نیز بررسی شدند و باندهای
با مقادیر نویز باال که در روش اول تغییر شدید نشان نداده بودند
حذف شدند.در نهایت پس از حذف باندهای نویزدار 902باند برای
ادامه مراحل پیش پردازش انتخاب شد.
- 2تصحیح توپوگرافي

شکل :1تصوير باند ( 59طول موج  2034.255نانومتر) غرب

موضوع تصحیح توپوگرافی یا نرمالسازی توپوگرافی ،تصحیح
روشنایی مختلف خورشید بهدلیل شکل نامنظم منطقه است .این
اثر موجب تغییرات زیادی در انعکاس دریافتی توسط سنجنده می
شود بهطوری که در مناطق سایه انعکاس پایین و در مناطق
آفتابی انعکاس باالیی را داریم (شکل . [8] )0

آذربايجانشرقي

شکل  :9نسبت سیگنال به نويز در باندهای مختلف

ئ
ئ
ئ

ئ

شکل :5تصوير مدل رقومي ارتفاع (متر) منطقه مورد مطالعه

تصحیح توپوگرافی مناطق با توپوگرافی خشن برای پردازش
دادههای دورسنجی امری ضروری و مهم است که در مطالعات
مختلف تایید شدهاست] .[90،91،92الزم به ذکر است اگر داده-
ها دارای پارازیت باشند بایستی قبل از اعمال تصحیح نسبت به
برطرف کردن آن اقدام شود همچنین در صورت توپوگرافی شدید
و شیب زیاد باید در نظر داشت که احتمال باال تخمین در نتایج
وجود خواهد داشت.

برای حذف باندهای نویزدار هایپریون منطقه مورد مطالعه با
استفاده از روش نسبت میانگین به انحراف استاندارد ،تخمینی از
نسبت سیگنال به نویز ( )SNRدر باندهای مختلف محاسبه
شد] .[98نمودار بهدست آمده برای  SNRدر باندهای مختلف در
شکل ()8نشان داده شده است و بر اساس آن باندهایی که نسبت
دوره هفتم ،شماره  ،91تابستان سال 9819
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یا کاهش انعکاس به تناسب دو نسبت باندی است .بنابراین نسبت
بین آنها اثرات توپوگرافی را تصحیح خواهد کرد .گروه دوم
تصحیح توپوگرافی براساس مدلسازی وضعیت روشنایی()IL
استکه نیازمند  DEMبا توان تفکیک مکانی برابر با تصویری
است که قصد تصحیح آن را داریم .با استفاده از تصویر DEM
شیب و جهت شیب برای هر پیکسل محاسبه شد و در نتیجه
زاویه برخورد که برابر است با زاویه بین بردار عمود بر زمین و

اشعهی خورشید ،حاصل میشود( .[8] .شکل.)1

شکل  :.اثر توپوگرافي بر مقدار انعکاس سطح] .[9
سالها توپوگرافی بهعنوان عامل ایجادکننده تغییرات در دریافت
تشعشعات بهوسیله سنجندههای هوابرد و فضایی مشخص شده
بود] [98،98،93اثر سایه توپوگرافی در تصاویر هوایی و ماهوارهای در
مناطق خشن و ناهموار و مناطق شیب دار بسیار مهم است .این اثرات
میتواند تفسیر و آنالیز کمی تصاویر را تحت تأثیر قرار داده و خوشه
بندی و استخراج اعضای اصلی ( )end membersرا با خطا و مشکل
مواجه کند] .[91روشهای زیادی برای خنثیسازی اثر توپوگرافی
پیشنهاد شده است که مهمترین آنها عبارت است از تصحیح
کسینوس (یا المبرتین)که در مططالعات گوناگون دارای نتایج بسیار
خوبی بوده است] [8،22روشهای دیگری نیز همچون روشهای
ارائه شده در مراجع  3 ،8و  29برای تصحیح توپوگرافی استفاده شده
است .تالشهای بسیاری برای مدل و کاهش تأثیر شیب و آزیموت
منطقه برروی دادهها برای تشخیص هر چه بهتر پوشش سطح زمین
انجام گرفته است که اکثر این مطالعات بر روی دادههای چند طیفی
بهمنظور مطالعهی اثر ناهمسانگردی توپوگرافی در انعکاس از سطح
زمین است .دراین راستا مطالعات کمی در رابطه با تأثیر توپوگرافی
برروی دادههای فراطیفی انجام شده است]  .[22هدف از این مطالعه
شرح کاربرد یکی از تکنیکهای تصحیح توپوگرافی یعنی روش
تجربی-آماری پیشنهاد شده در مرجع  28بر روی دادهای فرا طیفی
غرب آذربایجانشرقی است.
 -1-5روش تصحیح توپوگرافي
روشهای تصحیح توپوگرافی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
گروه اول روشهایی که براساس نسبت باندی هستند و نیاز به
مدل ارتفاعی رقومی ( )DEMندارند .این روشها بسیار سادهاند و
نیاز به دادههای ورودی اضافی نیست و فرض میشود که افزایش
23

شکل :2موقعیت پیکسل و روابط هندسي تصحیح توپوگرافي[]9

پارامتر  ILبین حداقل و حداکثر  -9تا  9تغییرر مریکنرد کره برا
استفاده از رابطه ( )9محاسربه مریشرود .در رابطره( )9زاویره
زاویره زنیرت خورشرید ،زاویره آزیمروت
شیب پیکسل،
خورشید ،و زاویه آزیموت پیکسل است IL .یک بار برای کل
تصویر محاسبه میشود .ومقادیر و برا اسرتفاده از پرردازش
 DEMمحاسبه میشوند .انعکاس نرمال هر پیکسل با استفاده از
روشهای مختلف محاسبه میشود که با توجه به زاویه برخرورد و
انعکاس به دو گروه المبرتین و غیر المبرتین تقسیم میشروند .از
روش المبرتین برهطرور وسریع در روش تصرحیح کسرینوس کره
توسط  Tielletو همکارانش ارائه شد استفاده مریشرود  .در ایرن
روش فرض میشود یک رابطه خطی بین انعکاس هر بانرد ( ) و
شیب رگرسیون خطی برای بانرد
 ILوجود دارد (رابطه (2که
دوره هفتم ،شماره  ،91تابستان سال 9819
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 Kو عرض از مبداء معادله رگرسیون می باشد کره بررای کرل
تصویر ثابت است].[3

 Tielletو همکارانش رابطه باال را با ایجاد تغییراتی به یک رابطه
آماری -تجربی تبدیل کردند که تصحیح کسینوس نامیده میشود و
بهصورت زیر تعریف میشود (رابطه :)8

یک سطح را المبرتین فرض کنیم ]  .[8در این مطالعه با استفاده
از روش آماری-تجربی  Tielletتصحیح توپوگرافی انجام شد .با
استفاده از روابط مربوط به آن و استفاده از شیب و آزیموت
حاصل از  DEMو دادههای هایپریون منطقه مورد مطالعه،
برنامهنویسی با برنامه IDLطبق فلوچارت ارائه شده ،برای تصحیح
توپوگرافی انجام شد (شکل  .)1نتایج بیانگر کاهش تفاوتهای
کاذب روشنائی در تصاویر تصحیحشده است که میتواند عاملی
مهم در تفکیک هر چه بهتر اجزای اصلی تصاویر باشد.
- 3نتیجهگیری

در رابطه ( )8پارامتر نسبت عرض از مبرداء
است که این دو ،از روابرط براال معادلره خطری
،رابطه ( )0حاصل میشوند] .[8

و شریب
در مقابرلIL

از جمله روشهای غیرالمبرتین میتوان به مهمتررین روشری کره
براساس نظریهی  Minnaertاستوار است اشاره کرد که اولین برار
معادله نیمه تجربی زیر را برای محاسبهی زبری سرطح مراه ارائره
کرد(رابطه .)2
()2
ثابرت  Minnaertبررای بانرد  Kاسرت K .مردل رفترار
که
غیرالمبرتین است که اگر K=9باشد سطح بهصورت یک انعکاس-
دهنده کامل عمل میکند .بدین منظور الزم اسرت کره مقردار K
برای هر باند قبل از انجام تصحیح از رابطه  8محاسبه شود.

که معادله باال از طریق حل یک رگرسیون خطی معمولی حل
ضرایب رگرسیون می-
و
میشود .در رابطه باال
باشند .در این روش مشخص کردن تابع توزیع دوطرفه
انعکاس ، )BRDF(7که چگونگی تغییر انعکاس را برای پوششها
با توجه به زاویه برخورد و مشاهدات توصیف میکند ،مشکل است
چون این تابع توزیع باید رفتار انعکاسی را در تمام زوایای برخورد
ممکن توصیف کند .بنابراین بعضی اوقات بسیار آسان است که
دوره هفتم ،شماره  ،91تابستان سال 9819

پررس از اعمررال تصررحیح توپرروگرافی بررر روی دادههررای فراطیفرری
منطقه مورد مطالعه ،پروفیلهای طیفی برای سه پیکسل مختلرف
در دو حالت قبل و بعد از انجام تصحیح رسم شد(جدول.)2
پروفیلهای طیفی مذکور در شکل  2و 3در دو حالت قبرل و بعرد
از تصحیح رسم شرده اسرت .شرکل هرای  2و 3بره پیکسرلهرای
شیبدار با آزیموتهای مختلف اختصاص دارنرد و همرانطرور کره
مالحظه میشود مقدار انعکاس پس از تصحیح در شکل  2افزایش
و در شکل  3کاهش نشان میدهد .براساس رابطه ( )9و نیز نتایج
مشخص میشود که افزایش یرا کراهش مقردار تصرحیحشرده بره
آزیموت پیکسل (جهت شیب) مرتبط است .همچنین برا بررسری
پروفیل طیفی برای مناطق برا شریب کرم یرا حردود صرفر ارزش
عررددی پیکسررل برررای دو حالررت قبررل و بعررد از تصررحیح تفرراوت
چندانی نداشت و همبستگی براالیی در دو حالرت براال نشران داد
(شکل  .)8با بررسی پیکسل سوم که شیب آن  0.81درجه اسرت،
دیده میشود که پروفیل طیفی در دو حالت قبل و بعداز تصرحیح
دارای تفاوت بسیار کمی است و در اکثر محدودههای طرول مروج
دارای همپوشانی خوبی میباشند (شکل .)3برا توجره بره نترایج ،
تصحیح توپوگرافی برای مناطق دارای تغییرات توپروگرافی شردید
به لحاظ تفاوت روشنایی زیاد امری ضروری است .کره در صرورت
بیتوجهی به آن میتواند پرردازشهرای انجرام گرفتره برر اسراس
طیفهای ثبت شده و در نتیجه تفسیرهای حاصرل را برا خطرای
چشمگیر روبهرو کند.
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----Uncorrected profile
Corrected profile

----Uncorrected profile
Corrected profile

شکل 8:پروفیل طیفي برای پیکسل
شکل 6:پروفیل طیفي برای پیکسل شیبدار

شیبدار(کاهش انعکاس پس از تصحیح)

(افزايش انعکاس پس از تصحیح)

----Uncorrected profile
Corrected profile

شکل :0پروفیل طیفي مرتبط با پیکسل دوم

جدول :5موقعیت پیکسلهای مورد مطالعه
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ویژگی پیکسل

پیکسل اول

مختصات پیکسل

N83 09 83.22
E46 16 30.39

شیب پیکسل

31.37

آزیموت پیکسل

249.513

پیکسل دوم
06
8.77
04
43.06
0.25
270

پیکسل سوم

N38
E46

N38

14
33.93
E46 08 9.20
4.75
47.77
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شروع

فراخوانی تصویر هایپریون و دادههای
رقومی ارتفاعی و i=1

 Nبرابر با تعداد باندهای تصویر
هایپریون

محاسبه IL

خطی سازی  ILو  Nامین باند هایپریون

محاسبه ضرایب

محاسبه مقدار

,

و

و i=i+1

بله

i<N

خیر
پایان

شکل  :3فلوچارت تصحیح توپوگرافي دادههای
فراطیفيهايپريون غرب آذربايجان شرقي
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- Interactive Data Language.
- Earth Observation.
3
- Signal to Noise.
4
- Visible/near infrared.
5
- Short wave infrared.
6
- Suttle Radar Topography Mission.
7
- Bidirectional reflectance distribution function.
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