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چکیده

تاریخ دریافت1399/9/18 :
تاریخ پذیرش1399/11/28 :

برداشت زمینی عوارض خصوصاً در مناطق صعب العبور ،کوهستانی و نیز مناطقی
که محدودیتهای امنیتی وجود دارد با مخاطرات بسیاری همراه است.
عدم امکان استفاده از رادیو جی پی اس های چند فرکانسه به دلیل وجود کوهستان
یا تداخل فرکانسی (در مناطق خاص) و همچین عدم امکان استفاده از پهپاد به
دالیل امنیتی (در مناطق مرزی و مناطق امنیتی مانند منطقه موشکی کویر مرکزی
ایران) و نیز عدم پوشش مناسب آنتن دهی خطوط موبایل جهت استفاده از روش
های جایگزین مانند  ، PPKاستفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک باال را
در اولویت قرار میدهد.
هر ساله بهره برداران از معادن سطح کشور میبایست گزارشی را از میزان برداشت
ساالنه خود به اداره کل صنعت و معدن تجارت استان ارائه نمایند.
در این مطالعه به مقایسه محاسبه حجم عملیات خاکی (برداشت سنگ) یک معدن
در منطقه کاشان ما بین دو روش برداشت زمینی و استفاده از تصاویر زوج عکس
ماهواره  PLEIADESبه کمک نقاط کنترل زمینی میپردازیم.

واژگان کلیدی :پوشش گیاهی ،شاخﺺ  ،GIS ،NDVIاستان قم.

 1دانشگاه آزاد اسالمی قم.
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با هدف جایگزینی برداشت زمینی

مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران

بررسی امکان استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک باال
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مقدمه
سنجش از دور (یا دورکاوی را میتوان تکنولوژی کسب اطالعات و تصویربرداری از زمین با استفاده از تجهیزات هوانوردی
مثل هواپیما ،بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهواره نامید .سنجش از دور علم استخراج اطالعات از اشیاء زمینی به صورت غیر
مستقیم و بوسیله سنجنده می باشد .خروجی در مرحله اولیه توسط هر سنجنده یک تصویر است .معموالً هر ماهواره چندین
سنجنده دارد که توسط آن ها کار تصویربرداری انجام می شود .ارتفاع ماهواره های سنجش از دور غالباً بیشتر از  700کیلومتر
و کمتر از  1500تا  1600کیلومتر می باشد .که این ارتفاع کمتر از ارتفاع ماهواره های  GPSمی باشد .هر سنجنده کاربرد
متفاوتی دارد و با توجه به کاربرد مورد نظر طراحی می گردند .بطور مثال سنجنده هواشناسی دقت مکانی پایینتری دارد  .به
بیان ساده تر ،سنجش از دور علم و هنر بدست آوردن اطالعات در مورد هر موضوع تحت بررسی به وسیله ابزاری است که در
تماس فیزیکی با آن نباشد .مزیت برتر اطالعات ماهواره ای نسبت به سایر منابع اطالعاتی ،پوشش تکراری آنها از نواحی معین
با فاصله زمانی مشخﺺ است .در سنجش از دور ،انتقال اطالعات با استفاده از تشعشعات الکترو مغناطیسی ) (EMRانجام می
گیرد .تصویر زیر بطور شماتیک فرآیند کلی و عناصر مؤثر در سنجش از دور الکترومغناطیسی منابع زمین را نشان می دهد.
دو فرآیند مبنایی ،شامل اخذ داده و تجزیه و تحلیل آنهاست.

درباره ماهواره PLEIADES

 Pleiadesدر  17دسامبر سال  2011توسط شرکت دفاعی و فضایی ایرباس از مرکز فضایی  Guianaدر فرانسه پرتاب
شد.
مشخصات برداشت تصاویر ماهواره ای Pleiades
ماهواره  Pléiadesقابلیت فراهم کردن داده اورتو تصحیح شده رنگی( )orthorectifiedبا رزولوشن  0.55متر را دارد
و هر نقطه از زمین را می تواند مورد پیمایش قرار دهد .این ماهواره در مجموع یک میلیون کیلومتر مربع (حدود 386.102
مایل مربع) را روزانه بازبینی می کند .شاید مهمتر از همه این است که ماهواره  Pléiadesقابلیت جمع آوری تصاویر استریو
رزولوشن باال را تنها در یک گذر دارد و می تواند مناطق بزرگ (تا  1000کیلومتر در 10000کیلومتر) را جا دهد.

قدرت تفکیک تصاویر ماهواره ای Pleiades
این ماهواره ،تصاویر ماهواره ای  Pleiadesتک باندی ( 50سانتی متری) و تصاویر ماهواره ای  Pleiades-چندطیفی ۴
باندی ( 2متری) را با پهن ترین  footprintنسبت به هر نوع ماهواره دیگری با قدرت تفکیک باال ،در  20کیلومتری زمین
تولید می کنند .البته این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد که قدرت تفکیک اصلی  Pleiadesبرای تصاویر تک باندی70 ،
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سانتی متر و برای تصاویر چند طیفی  2.8متر می باشد .سپس تصاویر ماهواره ای  Pleiadesمورد پردازش قرارگرفته و تا
رزولوشن  50سانتی متر  resampleشده و تحویل داده می شوند .ماهواره پلی آدیس دارای  ۴باند طیفی(آبی ،سبز ،قرمز و
مادون قرمز) با صحت مکانی  3متر( )CE90بدون نقاط کنترل زمینی می باشد .صحت مکانی تصویر می تواند تا حد استثنایی
 1متر با استفاده از نقاط کنترل زمینی بهبود یابد .به دلیل اینکه ماهواره برای تصویر برداری سریع طراحی شده است تصاویر
می توانند کمتر از  6ساعت قبل از تصویربرداری به ماهواره درخواست داده شوند .این قابلیت ارزشمند در شرایطی که جمع
آوری سریع تصویر بسیار مهم است مانند نظارت بر بحران های مختلف و اهمیت خیلی زیادی دارد .قابلیت جمع آوری 1
میلیون کیلومتر مربع از تصاویر قدرت تفکیک باال در هر روز ،و نیز داشتن دوره ی بازدید یک روز برای هر مکان در سیاره،
تصاویر ماهواره ای  Pleiadesرا از رقبای دیگر برای دیده بانی و پروژه هایی که نیازمند اخذ سریع تصویر می باشد جدا نموده
است.

علل انتخاب ماهواره Pleiades
-1
-2

دقت مکانی مناسب برای تهیه نقشه از معدن
وجود تصویر آرشیوی استرئو در شرکت سنجش از دور بصیر

نقشه توپوگرافی
ا مروزه مدل های رقومی زمینی کاربردهای متنوعی در زمینه های مقابله با سوانح طبیعی ،آشکارسازی تغییرات ،مدیریت
منابع طبیعی ،پروژه های مهندسی و ...دارند.ابتدا یک تناظریابی استریوی متراکم بین زوج تصویر ماهواره ای با استفاده از روش
تناظریابی شبه سراسری SGMانجام می شود و یک تصویر عمق اولیه دقیق و با ضریب اطمینان باال تولید می گردد که مبنای
پردازش های بعدی خواهد بود .در مراحل بعدی به پاالیش این تصویر عمق اولیه می پردازیم و پس از آن با انتقال از فضای
عکسی به فضای زمینی یک ابرنقاط ارتفاعی با تراکم بسیار باال تولید می شود .در نهایت این ابرنقاط ارتفاعی نامنظم تبدیل به
یک گرید منظم ارتفاعی (مدل رقومی زمنیی) می شود و نواحی خالی باقیمانده در آن به کمک روش های پرکردن مدل های
رقومی زمینی مقادیر ارتفاعی به خود خواهند گرفت .از تصاویر ماهواره ای می توان  DEMبا دقت های متفاوتی از  1تا چند
متر تولید کرد .این  DEMها در ترکیب با تصاویر ماهواره ای رزولوشن باال ،مدل های سه بعدی بسیار زیبایی از منطقه تولید
می کنند که می تواند راهگشای بسیار خوبی برای مهندسین در برنامه ریزی و مدیریت لوجستیک پروژه ها و فعالیت های
میدانی در محیط کامپیوتر باشد .پیش بینی و جانمایی کریدور های برداشت های ژئوفیزیکی ،نقشه برداری ،جاده ،سایت های
عمرانی و سایر فعالیت های عمرانی و زمین شناسی از طریق این مدل ها می تواند انجام پذیرد .منابع تولید  DEMبنا بر
مشخصه های پروژه ها می تواند متنوع باشد ،اما برای نواحی دور که منابع و داده های ناچیزی موجود است  ،تصاویر ماهواره
ای بهترین و به صرفه ترین منبع تولید  DEMمی باشند DEMها می توانند به صورت اتوماتیک از تصاویر ماهواره ای استریو
( )Stereoتهیه شده از سنجنده هایی مانند  SPOT-Pleiades -IKONOS - Worldview – GeoEyeو ASTER
استخراج شوند.
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کیفیت  DEMها بر اساس صحت ارتفاعی در هر پیکسل و میزان دقت آنها در نمایش ژئومرفولوژی منطقه ارزیابی می
شود .فاکتورهای زیادی این کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهد:
– خشن بودن سطح زمین
– چگالی نقاط نمونه برداری شده (روش جمع آوری داده های ارتفاعی)
– رزولوشن مستحاتی و اندازه پیکسل های تصویر
– رزولوشن ارتفاعی
– الگوریتم تحلیل زمین ()Terrain analysis algorithm
کاربرد های DEM

 استخراج پارامتر های زمین
 محاسبه حجم

 مدل سازی جریان آب و جابجایی های بزرگ (مانند زمین لغزش)
 مدل سازی سه بعدی سطح زمین
 تهیه مدل های فیزیکی سطح زمین
Orthorectification 
 کاهش (تصحیح زمین در برداشت های ثقل سنجی)
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گزارش مقایسه بین احجام اعالم شده قبلی
برای محاسبه حجم معدن و تعیین اختالف آنها اطالعات زیر جمع آوری شد
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بررسی نقشه ها و نتایج برداشت زمینی

نکته  :دراین نقشه محدوده زمین و اطالعات اولیه دپو ها و سینه کار کامال مشخﺺ و مجزا گردیده است و این نقشه تهیه
و برای کنترل بیشتر محل دپو ها با دپو های تصاویر ماهواره ای انطباق داده شده است .
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در این گزارش شرح کامل دپو ها مشخﺺ گردیده است

ارائه تصاویرماهواره ای و جمع بندی
 -1گزارش نهایی بر اساس تصاویر ماهواره ای 95/11/19
بعلت نبود تصاویر ماهوارهای مناسب برای تاریخ  95/10/10مجبور به تهیه تصاویر مربوط به تاریخ  95/11/19شدیم
هرچند که با این تصاویر میتوان مقدار حجم برداشت شده از سینه کار را در مدت یکماه اختالف نیز مشخﺺ نمود الزم به
یادآوری است که در تصاویر ماهواره ای با رزولوشن  50سانت میتوان هر  50سانت طول یک نقطه ارتفاعی داشته باشیم در
حالی که در نقشه برداری زمینی بعلت محدودیت های ژالون گیری نقاط خط الراس و یا خط والقعر شیبها و تپه ها خوانده
میشود و نقاط مابین سنگهای و دپوها به درستی برداشت نمیشوند و این امر در محاسبه نقش مهمی خواهد داشت.
با توجه به اینکه زوج عکس ماهواره ای تهیه شده ژئورفرنس بوده و تصحیحات هندسی بر روی آن از پیش اعمال گردیده
بودند با استفاده از نرم افزار  Erdasنقشه  DEMمحدوده مورد نظر با کمک نقاط کنترل زمینی تهیه گردید.
پس از ایجاد بلوک و اضافه کردن زوج عکس  RPCمربوطه را به نرم افزار معرفی میکنیم.
در این مرحله میبایست نقاط گرهی بر اساس تناظریابی مشترک در محدوده همپوشانی زوج عکس انتخاب شوند .که نرم
افزار  Erdasبصورت اتوماتیک تعداد زیادی از این نقاط را تولید میکند.
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در مرحله بعد گزارشی از دقت در اختیار ما قرار میدهد که پس از بررسی نقاط با دقت کم را حذف مینماییم .سپس
عملیات مثلث بندی را انجام میدهیم و نتایج  RMSEرا دریافت میکنیم و در مرحله پایانی  DTMو یا  DEMمحدوده
مورد نظر را بدست می آوریم.

در روش استفاده ازتصاویر ماهواره ای نقاط بصورت یکنواخت و بازای هر  50سانتیمتر یک نقطه مختصات دار محاسبه میگردد
و با این روش احجام دقیقتری محاسبه خواهد شد(مطابق شکل ذیل)

حجم محاسبه شده به روش ماهواره ای

 -2گزارش احجام بر اساس اطالعات تصاویر ماهواره ای و نقشه اولیه
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نتیجه نهایی
در تمامی مقایسه ها اقدامات ذیل یکسان و همانند تعریف شده است
 -1مختصات محدوده معدن
 -2محدوده تعریف شده در نقشه اولیه و مختصات محدوده ها
 -3محدوده تعریف شده برای محاسبه حجم عملیات
 -۴مقیاس نقشه ها
 -5ارتفاع در نقشه ها
 -6مقاطع طولی و عرضی
جدول مقایسه احجام

حجم سنگ خارج شده

حجم دپو های موجود

حجم کل استخراج

مراحل نقشه بر داری
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تصاویر ماهواره ای
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حجم سنگ خارج شده در محاسبات ارائه شده از تصاویر ماهوارهای برابر  2038۴/89متر مکعب اعالم میگردد
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