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چکيده
در ايران باتوجه به وسعت زياد کشور و گستردگي مناطق پتانسیلدار ذخاير معدني ،شناسايي و مديريت صحیح ذخاير اهمیت بسیار
بااليي دارد .از طرف ديگر به دلیل پیشرفتهاي فنآوري سنجش از دور و تولید دادههاي فراطیفي با اطالعات طیفي فراوان ،استفاده از اين
دادهها جهت مطالعهي دقیق پديده ها به سرعت در حال گسترش است .تصاوير فراطیفي به دلیل نمايش گسترده خصوصیات طیفي
عوارض و پديده هاي سطح زمین در بسیاري از علوم مرتبط با زمین مورد توجه قرار گرفته اند .از آنجايي که بسیاري از مواد معدني در
محدوده مادون قرمز کوتاه ويژگيهاي طیفي منحصر بهفردي دارند ،تشخیص و تفکیک آنها به کمک تصاوير فراطیفي به جهت پهناي
باندي بسیار کمي که دارند ،بسیار حائز اهمیت است .در اين پژوهش قصد داريم به تفکیک مناطق آلتراسیون مرتبط با مس پورفیري به
کمک تصاوير فراطیفي هايپريون و با استفاده از دو الگوريتم نقشه بردار زاويه طیفي ( )SAMو طبقهبندي کننده مدل آمیخته گاوسي
بپردازيم .شايان ذکر است که انجام پیشپردازشهاي الزم بر روي تصاوير فراطیفي هايپريون به دلیل داشتن نسبت سیگنال به نويز پايین،
يکي از گامهاي بسیار ضروري به جهت رسیدن به نتايج مطلوب ميباشد .به منظور مقايسه و ارزيابي صحت روشهاي پیشنهادي در اين
تحقیق ،ابتدا داده تصويري از سنجنده هايپريون مورد استفاده قرار گرفت .همچنین يک داده شبیهسازي شده مورد استفاده قرار گرفت ،تا
کارايي الگوريتم هاي مورد استفاده در اين تحقیق را نشان دهند .براي ارزيابي نتايج نیز از ماتريس خطا به کمک دادههاي زمیني استفاده
شد و مولفهها ي دقت کلي و ضريب کاپا به عنوان معیار ارزيابي مورد استفاده قرار گرفتند .دقت کلي و ضريب کاپا براي الگوريتم  SAMو
آمیخته گاوسي به ترتیب معادل با  0/51 ، %22و  0/56 ، %20حاصل شد.
واژگان کليدی :نقشهبردار زاويه طیفي ،تصاوير فراطیفي ،مدل آمیخته گاوسي ،پتانسیليابي مواد معدني

* نويسنده رابط
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نگاشت مناطق آلتراسيون با استفاده از مدل آميختهی گاوسی و نقشهبردار

نگاشت مناطق آلتراسیون با استفاده از مدل آمیختهي گاوسي و نقشهبردار زاويه طیفي

 -1مقدمه
با ظهور علم سنجش از دور و دسترسي به تصاوير
ماهوارهاي ،امکان بهرهگیري از اين علم در زمینه پتانسیليابي
مواد معدني بهوجود آمده است .از آنجايي که هر يک از
کانيها داراي منحنيهاي طیفي منحصربهفردي ميباشند،
ميتوان از اين موضوع بهعنوان وجه تمايزي براي تشخیص
اين کانيها از يکديگر استفاده نمود .با بررسي هاي میداني
انجام شده ،مشخص شده است که نتايج حاصل از تحلیلهاي
طیفي که با استفاده از تصاوير سنجش از دور چندطیفي
بدست آمده اند ،معموال به دلیل استفاده از باندهاي طیفي کم
و نسبتا عريض ،غیر قابل اعتماد هستند و تنها به منظور
شناسايي اولیه ميتوان از آنها بهره برد ] .[6در اين راستا
ژانگ و همکاران در سال  ،2005از تصاوير  ASTERو روش
طبقه بندي نظارت شدهي بیشترين شباهت کمک گرفتهاند و
پس از تولید اندکسهاي معدني و کمک گیري از آنالیز
مؤلفههاي اصلي 6و همچنین با روش کمینهساز انرژي مقید
به تولید نقشهي مواد معدني پرداختند ] .[2به منظور بررسي
توانايي روش نقشه بردار زاويه طیفي در سال  2060گابر و
همکاران الگوريتم  SAMرا روي تصاوير  ASTERاجرا
نمودند و پس از ارزيابي نتايج مشخص شد که روش نقشه
بردار زاويه طیفي براي تصاوير چندطیفي مناسب نیست ،زيرا
با در نظر گرفتن حدآستانه معادل با  0/6راديان تقريبا تمام
پیکسلها در کالس صفر قرار ميگرفتند ] .[9بديني در سال
 2066طي تحقیقي طیف مربوط به  30نمونه کاني مختلف
را به کمک طیف سنج زمیني برداشت کرد و روش فیلتر
تطبیقي را روي تصاوير  ASTERو  HyMapاعمال نمود.
ضريب کاپا معادل با  %2931براي طبقهبندي حاصل از تصاوير
 HyMapبهدست آمد البته کاستيهايي به دلیل عدم وجود
دادههاي ژئوفیزيکي وجود داشت و به دلیل قدرت تفکیک
مکاني و طیفي پايین سنجنده  ASTERخروجيها دقت
يااليي نداشتند ].[4
در سال  2064بورناس و همکاران به کمک تصاوير
حاصل از سنجندهي  Landsat TMو همچنین با بهرهگیري
از دادههاي آموزشي و ارائهي آنها به الگوريتمهاي شبکه
عصبي و طبقه بنديکنندهي بیشترين شباهت به حضور
مواد معدني مختلفي از قبیل طال ،مس ،قلع و همچنین مواد
راديواکتیو مثل اورانیوم و توريوم پي بردند ].[1
)1 Principal Component Analysis (PCA
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مطالعات نشان دادهاند که سنجندههاي فراطیفي
ماهوارهاي قادر به تولید اطالعات مواد معدني هستند ،ولي
نیاز به بهبود نسبت سیگنال به نويز در اين گونه دادهها
وجود دارد تا بتوان نقشههايي تولید نمود که از نظر دقت با
نقشههاي حاصل از سنجندههاي فراطیفي هوايي در يک
سطح باشند .در اين راستا حسینجانيزاده و همکاران در
سال  2064از تصاوير فراطیفي هايپريون استفاده کردند و
الگوريتم فیلتر ترکیبي تطبیقي مختلط 2را اعمال کردند که
پس از ارزيابي نتايج طبقهبندي به کمک نمونههاي برداشت
شده زمیني و انجام آنالیزهاي طیفي روي آنها ،صحت
باالي  %51در طبقه بندي بیشتر کالسهاي مواد معدني
ثابت شد .از طرف ديگر نتايج حاکي از برتري سنجنده
هايپريون نسبت به سنجندههاي چندطیفي مثل  ETMو
 ASTERبود ،البته به شرط آنکه پیش پردازشهاي
مناسب روي تصاوير فراطیفي هايپريون اعمال شده باشد
] .[1يکي ديگر از موضوعات تحقیقاتي که سالهاست ذهن
محققین رشتههاي مختلف را به خود معطوف نموده ،طبقه-
بندي تصاوير فراطیفي به منظور استخراج اطالعات مواد
معدني است .به اين منظور ،نیاز به الگوريتمهايي که عالوه
بر دقت باال ،قادر به حل مسائل با سرعت بیشتري باشند،
احساس ميشود .تاکنون الگوريتمهاي متنوعي به منظور
طبقهبندي تصاوير فراطیفي ارائه شده است .يکي از اين
الگوريتمها که به تازگي در زمینه طبقهبندي تصاوير
فراطیفي به کار گرفته شده است مدل آمیختهي گاوسي9
است ].[5پس از نتايج خوبي که اين روش در مورد دادههاي
با حجم زياد ارائه نمود ،محققین سنجش از دوري در پي
بررسي اين روش در مورد تصاوير فراطیفي برآمدند .مدل
آمیخته گاوسي زيرمجموعه و يکي از پرکاربردترين مدلهاي
آمیخته متناهي 4است .مدل آمیختهي متناهي اولین بار در
قرن نوزدهم وارد ادبیات آمار شد [2]،و ] .[3از جمله
مدلهاي آمیخته متناهي میتوان به مدل آمیخته پواسن براي
گروه بندي اسناد در امر بازيابي اطالعات و مدل آمیخته
فیشر براي براي تحلیل متون و آزمايشهاي ژني اشاره کرد.
مشهورترين مدل آمیخته متناهي ،مدل آمیخته گاوسي
ميباشد [60] ،و ] .[66از آنجا که مهمترين بخش يک
مدل برآورد پارامترهاي آن ميباشد ،روشهاي مختلفي
)2 Mixture Tuned Mached Filter (MTMF
)3 Gaussian Mixture Model (GMM
4 Finite Mixture Model

اس

 -2مدل آميختهی گاوسی
مدل آمیختهي گاوسي يکي از روشهاي نويني است
که به منظور طبقهبندي تصاوير سنجش از دور فراطیفي
ارائه شده است .استفاده از اين الگوريتم به دلیل نتايج
رضايت بخش و سرعت نسبتا باال در حال افزايش است.
مدل آمیختهي گاوسي به میزان قابل توجهي در مدل-
سازي تراکم و خوشهبندي مورد استفاده قرار ميگیرد .اين
مدلها داراي قابلیت تخمین کاملي ميباشند ،چرا که آنها
ميتوانند هر نوع تابع تراکم را به صورت دقیقي با تعداد
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براي برآورد پارامترهاي مدل آمیخته ارائه شده است.
دمپستر و همکاران در سال  6335الگوريتم Expectation
) Maximization (EMرا ارائه دادند .اين الگوريتم روشي
براي محاسبهي برآوردگر ماکسیمم درستنمايي است،
هنگامي که داده گمشده وجود داشته باشد يا روشهاي
سادهي بهینه سازي با شکست مواجه شوند ] .[62در
سالهاي اخیر براي شناسايي گوينده (تشخیص صدا) ،در
متون مستقل ،از مدلهاي آمیختهي گاوسي استفاده
ميکنند .شناسايي گوينده ،هنگامي که هیچ پیش فرضي از
آنچه گوينده به زبان ميآورد وجود ندارد ،اصطالحا
شناسايي گوينده با متون مستقل گفته ميشود .براي هر
گوينده مدل آمیختهي گاوسي به گونهاي در نظر گرفته
ميشود که تابع احتمال پسیناش ماکسیمم مقدار شود.
رينولد و همکارانش در سال  6331در مقالهاي ] [69نشان
دادند که مدل آمیختهي گاوسي براي شناسايي گوينده
درمتون مستقل ،مدلي استوار ميباشد.
عالوه بر تشخیص گوينده ،از مدل آمیختهي گاوسي
براي شناسايي چهرهي افراد نیز استفاده ميشود ].[64
مهمترين مشکل در تشخیص چهره افراد و بازيابي آن،
سايه روشنها ،تغییرات نور و پسزمینههاي همرنگ است.
تشخیص چهره در مسائل امنیتي ،تشخیص تغییرات در
افراد و فهرستگذاري در تصاوير ويدئويي ،کاربرد دارد.
براي مدلبندي رنگ چهرهي(پوست) افراد نیز ،ميتوان از
مدل آمیختهي گاوسي استفاده کرد.
در روش خوشهبندي مبتني بر مدل ،که براي
مشاهدات ،مدلي احتماالتي در نظر گرفته ميشود ،از مدل
آمیختهي گاوسي استفاده ميشود .بدين صورت که در اين
روش ،هر خوشه به وسیله يک توزيع پارامتري نشان داده
ميشود .آنگاه مدلي که براي کل دادهها ارائه ميشود
ترکیب آمیختهي متناهي از اين توزيعها ،ميباشد .با
استفاده از مدل آمیختهي گاوسي ،اطالعات کاملتري
دربارهي خوشهها به دست ميآوريم .به دلیل انعطاف-
پذيري مدل آمیختهي گاوسي براي انواع مختلفي از
توزيعها ،در يافتن الگوهايي براي امور مالي تجربي نیز ،از
مدل آمیختهي گاوسي استفاده ميشود .در مدلسازي
مالي و کاربردهاي آن ،توزيع نرخ سود(بازده) در
داراييهاي مالي نقش مهمي دارد .متداولترين فرض اين
است که نرخ سود داراييها ،توزيع گاوسي دارد و از آنجا
که ديگر توزيعها نیز ميتوانند به خوبي با يک مدل

آمیختهي گاوسي متناهي تقريب زده شوند ،اين مدل در
مور مالي مورد توجه بسیاري قرار گرفته است.
همچنین مدل آمیختهي گاوسي در نجوم ،زيست شناسي،
پزشکي و مهندسي نیز کاربرد بسیار ي دارد که براي جزيیات
بیشتر ميتوان به ] [65] ،[61] ،[61و ] [62مراجعه کرد.
در مجموع ميتوان گفت که بسیاري از مقاالت مرور شده
در مورد اکتشاف مواد معدني در حوزهي سنجش از دور
برمبناي استفاده از تصاوير چندطیفي بوده و از تصاوير
فراطیفي در اين حیطه کمتر بهره گرفته شده است .سنجنده-
هاي چندطیفي باند هاي محدود و جدا از يکديگر دارند؛
درحالي که سنجندههاي فراطیفي عالوه بر داشتن باندهاي
زياد ،پهناي باند بسیار باريکتري (حدود 60تا 20نانومتر)
نسبت به سنجندههاي چندطیفي دارند .از آنجايي که بسیاري
از مواد معدني برحسب ويژگیهاي طیفي آنها که معموال در
حدود 20تا 40نانومتر پهنا دارند؛ قابل تشخیص از يکديگر
هستند ،به سادگي میتوان به اهمیت اين نوع از سنجندهها و
مزيت آنها نسبت به سنجندههاي چندطیفي پي برد .از اين رو
در اين تحقیق از تصاوير فراطیفي  Hyperionبه منظور
اکتشاف مواد معدني و همچنین از روش طبقهبندي بدون
نظارت مدل آمیختهي گاوسي به منظور تشخیص کانيها از
يکديگر استفاده شده است .در ادامه پس از تشريح الگوريتم
مدل آمیختهي گاوسي و روشهاي تخمین پارامتر الگوريتم
 ،EMروند پیش پردازش داده ها و دادههاي مورد استفاده
جهت پیادهسازي الگوريتم معرفي شده است .در ادامه از
الگوريتم پیشنهادي براي خوشهبندي دادههاي فراطیفي
استفاده شده است .در نهايت در بخش نتايج و بحث معیار
ارزيابي ،معرفي و نتايج حاصل از اجراي الگوريتمها بررسي
ميگردد .در بخش  1نیز نتیجهگیري تحقیق ارائه ميشود.
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کافي تابع گاوسي مدلسازي نمايند ] .[63اين مدل تابع
چگالي احتمال متغیرهاي مشاهده شده را با استفاده از
چگاليهاي آمیخته گاوسي مدل ميکند.
مدل آمیختهي گاوسي زيرمجموعه مدلهاي آمیختهي
متناهي است .يک مدل آمیخته متناهي به صورت زير
تعريف ميشود ] :[5فرض کنید  x 1 ,..., x nمشاهداتي از
نمونه تصادفي مستقل و هم توزيع  X 1 ,..., X nبا بردار

پارامتر )    (1 ,....,kباشند ،آنگاه تابع چگالي
آمیخته مشاهدات به صورت زير خواهد بود:
K

f (x i ; )    k f k (x i ; k );i  1,......, n
k 1

)  f (xi ;را تابع چگالي آمیختهي  kمولفهاي نیز
گويند .منظور از مولفه همان زير جامعه تشکیل دهندهي

جامعه ميباشد که تعدادشان را با  kنشان ميدهند k .
پارامتر مربوط به زير جامهي  kميباشد و   kضريب
وزني يا ضريب آمیختهي k 6ام است که در شرايط زير
صدق ميکند:

0  k  1

; 1

K

k


k 1

چگالي مولفهي  kام با پارامتر   kميباشد.
مدل آمیخته گاوسي براي مشاهدات مستقل و هم
توزيع 𝑛𝑥 ، 𝑥1 ,…..,مجموع وزندار  kمولفه ،با تابع
چگالي گاوسي است ،که با معادله زير نشان داده ميشود:
K

) f (x i ;  ,  2 )    k  (x i ; k ,  2 k
k 1

در اينجا )    (1,..., kو )   2  ( 21 ,..., 2kبردار
پارامترهاي مدل آمیخته ميباشند  (x i ; k ,  2k ) .تابع
چگالي گاوسي با پارامترهاي   kو  kمربوط به مولفه
 kام ميباشد که از رابطه زير به دست ميآيد:
2

 (x   )2 
exp   i 2 k 
2 k 


1
2 2 k

 (x i ; k ,  2 k ) 

اين مدل تابع چگالي احتمال متغیرهاي مشاهده شده
را با استفاده از چگاليهاي آمیخته گاوسي مدل ميکند.
1 Mixing coefficient
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پارامترها و وزنهاي هر توزيع را با دادن يک سري مقادير
ورودي ميتوان با استفاده از الگوريتمهايي از جمله
الگوريتم  EMبدست آورد.
 -2-2الگوریتم EM

مسئله تخمین پارامترهاي مدل آمیختهي گاوسي به طور
گستردهاي مورد مطالعه قرار گرفته است .اوريت و هند در سال
 6326يک مرور جامع از اين موضوع ارائه دادند و چندين روش
براي تخمین اين پارامترها پیشنهاد کردند ] .[20يکي از اين
روشها الگوريتم  EMاست .اين روش يک روش کلي براي
بهینهسازي توابع درستنمايي است ،هنگامي که دادهي گمشده
وجود داشته باشد يا روشهاي ساده بهینهسازي با شکست
مواجه شوند ] [26و ] .[22اين روش در سال  6355توسط
دمپستر و همکارانش ارائه شد ] [29و در سال  6324توسط
رندر و واکر براي مدلهاي آمیخته به کار گرفته شد ] .[24براي
استفاده از اين الگوريتم بايد تعداد مولفههاي آمیخته C
مشخص باشد .تعداد مولفههاي آمیخته نشاندهنده تعداد
کالسهاي طبقهبندي است که ميتون آن را با دانش قبلي از
مسئله ،روشهاي گرافیکي آنالیز ديتا و يا ساير روشهاي
تخمین کالس از جمله آمیخته سازگار 2بدست آورد ].[21
اگرچه روشهايي وجود دارند که تعداد خوشهها را قبل از انجام
خوشهبندي محاسبه ميکنند ،اما در اين پژوهش براي بررسي
هرچه بهتر الگوريتمهاي مورد استفاده ،تعداد خوشهها را معلوم
در نظر ميگیريم .عالوه بر تعداد مولفههاي آمیخته ،ميبايست
يک حدس اولیه براي براي مقادير پارمترهاي بردار میانگین،
ماتريس کواريانس و ضرايب اختالط تولید کرد .الگوريتم  EMبا
استفاده از تخمینهاي اولیه و با در نظر گرفتن متغیرهاي
پنهان از چرخه مکرر براي برآورد پارامترها استفاده ميکند .اين
الگوريتم با در نظر گرفتن مقدار اولیه براي پارامترهاي مدل
شروع ميشود و در گام بعد که مرحلهي تکرار نامیده ميشود،
اين پارامترها به روز ميشوند و چرخه تا جايي تکرار ميشود
که الگوريتم همگرا شود .مرحلهي تکرار از دو گام محاسبه امید
رياضي و ماکسیممسازي تشکیل ميشود .در گام اول
احتماالت پسین توسط معادله 6محاسبه ميگردد.
^

^

^

p  ( x ;  , i ) i=1,…, c ; j=1,…,n.
 ij  i ^ j i
) f (x j
^

()6

2 Adaptive Mixture

^

^

^

است (x j ;  i , i ) .چگالي نرمال مولفهي iام و ) f (x j

نیز تخمین آمیختهي گاوسي براي پیکسل  x jاست که
رابطه آن در زير آمده است.
^

^

c

^

^

) f ( x j )   p k  (x k ;  k ,  k

()2

k 1

در گام بعد پارامترهايي انتخاب ميشوند که بر اساس
آنها امید رياضي بدست آمده از مرحله قبل ماکسیمم
^

مقدار شود .در اين مرحله پارامترهاي مدل بر حسب  ij

اس

باشد و نشاندهنده میزان تعلق پیکسل  x jبه مولفهي iام

همچنین
مورد استفاده قرار گرفت تا کارايي الگوريتم مورد استفاده در
اين تحقیق را نشان دهند.

 -1-3دادهی شبيهسازی
دادههاي شبیهسازي شده از عناصر خالص با مشخصه
طیفي و نقشههاي فراواني معلوم ساخته شدهاند .بنابراين از اين
دادهها ميتوان به عنوان ابزاري براي ارزيابي نتیجه الگوريتمها
استفاده نمود .دادهي شبیهسازي شدهي مورد استفاده در اين
پژوهش از  3کالس طیفي با مشخصههاي طیفي معلوم تشکیل
شده است .امضاي طیفي اين عناصر که از کتابخانه طیفي اياالت
متحده انتخاب شدهاند ،در شکل 6آورده شده است.

که از گام قبل بدست آمده ،محاسبه ميشود.

^ 1 n
 ij
n j 1

()9

^

pi 

^

1 n  ij x
 i   ^ ij
n j 1 p
^

()4

i

^

^

^

T
) 1 n  ij (x j   i )(x j   i
i  
^
n j 1
pi
^

()1

بطور خالصه روند اجرايي الگوريتم  EMرا به صورت
زير بیان کرد:
-6
-2

-9
-4

شکل -6مشخصه طیفي  3عنصر خالص

تعیین تعداد چگاليهاي گوسین  cدر مدل آمیخته.
تولید مقادير اولیهي پارامترهاي مولفهي آمیخته .اين
پارامترها شامل ضريب اختالط ،بردار میانگین و ماتريس
کواريانس براي هر مولفهي آمیخته ميباشد.
محاسبه امید رياضي .در اين مرحله احتمال متعلق بودن
مشاهده jام به مولفه iام محاسبه ميشود.
ماکسیمم سازي .در اين مرحله پارامترهاي مدل برحسب

با اعمال وزنهاي مختلف براي عناصر شکل ،6پیکسلهاي
مختلط ايجاد شدهاند .وزنهاي اعمال شده براي هر عنصر
خالص در هر پیکسل ،نقشه فراواني عنصر مربوط ميباشد.
نقشههاي فراواني توسط جعبه ابزار شبیهسازي که تحت عنوان
پروژه  HYDRAانجام شده است ،تولید شدهاند .اين جعبه
ابزار که قابل دسترس در ] [21ميباشد ،تمامي ويژگيهاي
فراوني عناصر خالص ،اعم از نامنفي بودن فراوانيها و نیز برابر
يک بودن مجموع فراوانيها در هر پیکسل را دارا ميباشد .در
شکل 2نقشههاي فراواني  3عنصر به کار گرفته شده براي
تولید داده شبیهسازي شده آورده شده است.

^

  ijکه از گام سوم بدست آمده ،محاسبه ميشود.
 -1تکرار گام  9و  4تا رسیدن به همگرايي در برآورد
پارامترهاي مدل.

 -3دادههای مورد استفاده
جهت ارزيابي دقت الگوريتمهاي پیشنهادي در اين
تحقیق ،ابتدا از يک داده شبیهسازي شده استفاده شد.
شکل -2نقشههاي فراواني  3عنصر خالص
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^

در رابطه باال   ijاحتمال پسین براي پیکسل jام مي-

داده فراطیفي واقعي  hyperionاز سنجنده EO-1
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همچنین ترکیب رنگي داده مورد استفاده و نقشه
واقعیت زمیني آن در شکل  9نمايش داده شده است .اين
داده شامل يک مکعب داده با ابعاد  211  211در 240
باند طیفي است.

الف

ب

شکل -9الف) نقشه واقعیت زمیني ب) نقشه رنگي کاذب داده شبیه
سازي

 -2-3دادهی واقعی
اين داده توسط ماهواره  EO-1از منطقهي جنوب غربي
شهر کرمان اخذ شده است .توان تفکیک مکاني اين تصوير
 90متر و ابعاد تصوير  500سطر در  214ستون است .داده
 L1Rهايپريون شامل  242باند طیفي ميباشد که فقط
 632باند آن داراي مقادير غیر صفر است .در شکل 4
ترکیب رنگي کاذب تصوير مورد مطالعه آورد شده است.

مطالعاتي که تاکنون انجام شده اين بخش يکي از غني
ترين نواحي از نظر کمربند کاني سازي مس نوع پورفیري
در ايران محسوب مي شود .اين منطقه در بخش جنوبي
زون ارومیه-دختر ،جنوب غربي شهر کرمان در مرکز ايران
قرار دارد و ارتفاع متوسط منطقه از سطح دريا  2100متر
مي باشد ] .[21در اين منطقه ذخاير مس پورفیري
برجستهاي همانند معادن مس سرچشمه ،دره زار و
سريدون ،میدوک ،محسوب مي شود .اين منطقه در بخش
جنوبي زون ارومیه-دختر ،جنوب غربي شهر کرمان در
مرکز ايران قرار دارد و ارتفاع متوسط منطقه از سطح دريا
 2100متر مي باشد ] .[25در اين منطقه ذخاير مس
پورفیري برجستهاي همانند معادن مس سرچشمه ،دره زار
و سريدون ،میدوک ،سونگون و غیره حضور دارند .منطقه
مورد مطالعه در بین طولهاي جغرافیايي  11درجه و 16
دقیقه تا  11درجه و  15دقیقه و عرضهاي جغرافیايي 23
درجه و  19دقیقه تا  90درجه و  10دقیقه محصور شده
است .طبق مطالعات انجام شده و بر اساس نقشه هاي
زمین شناسي و معدني ،مناطق آلتراسیون در منطقه
سرچشمه شامل پتاسیک ،بیوتیت ،فیلیک ،آرژيلیک و
پروپیلیتیک هستند ] .[1قابل ذکر است که به طور معمول
تمام مناطق آلتراسیون مربوط به مس پورفیري از چنین
الگويي تبعیت ميکنند.
گونههاي دگرساني از قبیل پروپیلیتیک ،فیلیک،
آرژيلیک ،سیلیسیک و آرژيلیک پیشرفته در محدوده مورد
بررسي مشاهده شدهاند.
منطقه دره زار نیز بهطورکلي از سنگهاي ديوريت و
گرانوديوريت تشکیل شده است و از لحاظ کاني شناسي
مشتمل بر پتاسیک ،فیلیک ،آرژيلیک و پروپیلیتیک مي
باشد .نقشه زمینشناسي منطقه مورد مطالعه در شکل
شماره  1آورده شده است.

شکل -4تصوير رنگي کاذب HYPERION

 -1-2-3زمينشناسی منطقه مورد بررسی
منطقه مورد مطالعه اين تحقیق بخشي از کمربند
ماگمايي اورمیه-دختر با سن ترشیري است .براساس
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شکل -1نقشه زمینشناسي منطقه مورد مطالعه

 -4روش پيشنهادی
 -1-4پيش پردازش داده هایپریون
داده مورد استفاده در اين پژوهش تصوير هايپريون در
سطح پردازشي  L1Rاست ،که در اين سطح داده ،فقط
تصحیح راديومتري انجام شده است .رويکرد پیشپردازش
شامل مراحلي است که در ادامه بررسي ميشود .قابل ذکر
است که انجام تصحیح هندسي به دلیل تغییر دادن
درجات روشنايي پیکسلها ،پس از اعمال الگوريتم هاي
پردازشي مربوطه و کسب نتايج طبقه بندي ،به کمک
تصاوير هايپريون سطح  L1Gstکه از نظر هندسي تصحیح
شده بودند ،انجام شد.

منطقه همپوششي دو طیفسنج مرئي و مادونقرمز قرار
دارند که باندهاي  55و  52به دلیل سطح نويز باال حذف
شدند .در نهايت پس از حذف کردن باندهاي مربوط به
جذب بخار آب  619باند به منظور انجام ساير پردازشها
باقي ماند ].[22

 -1-1-4حذف باندهای کاليبره نشده و جذب آب
داده  L1Rهايپريون شامل  242باند طیفي ميباشد
که فقط  632باند آن داراي مقادير غیر صفر است .بهعالوه
در بین باندهاي غیر صفر چهار باند  15 ،11و  52 ،55در

شکل -1نماي کلي پیادهسازي روش پیشنهادي
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 -2-1-4تصحيح جابجایی مکانی

 -4-1-4تصحيح خطای انحنای طيفی

در تصاوير هايیريون از نظر مکاني به اندازه يک پیکسل
جابهجايي در محدوده مرئي در عرض تصوير به سمت
راست اتفاق مي افتد .که براي تصحیح آن ،به اندازه يک
پیکسل داده را به سمت چپ جابهجا ميکنیم .با انجام اين
کار ستون اول که داراي مقادير صفر بود به ستون آخري
منتقل ميشود و چون اين ستون ارزشي ندارد ،ميتوان آن
را حذف کرد .همچنین در محدوده  SWIRستون آخري
داراي مقادير صفر بوده و همانند محدوده مرئي ،اين ستون
را نیز حذف ميکنیم تا از نظر هندسي دو محدوده طیفي
سازگار باشند .همچنین در محدوده  SWIRستون آخري
داراي مقادير صفر بوده و همانند محدوده مرئي ،اين ستون
را نیز حذف ميکنیم تا از نظر هندسي دو محدوده طیفي
سازگار باشند و همچنین در  SWIRستون  625به بعد،
جابجايي يک پیکسلي در راستاي طول تصوير رخ ميدهد
که براي رفع اين مشکل ستون  6تا 622را از ستون 623تا
 211با  subsetمکاني جدا کرده و دوباره با موزائیک کردن
دو محدوده ،اين جابجايي نیز برطرف ميشود ].[23

يکي ديگر از مشکالت و خطاهايي که در پردازش
تصاوير هايپريون ايجاد اشکال ميکند ،اثر انحناي طیفي
ميباشد .اثر انحناي طیفي نوعي شیفت طیفي ميباشد که
به دلیل فاصله گرفتن طول موج هاي  across trackاز طول
موج مرکزي پديد ميآيد .اثر مذکور بهصورت مجزا در تک
تک باندها آشکار نیست بنابراين براي بررسي اين اثر روي
دادههاي مورد استفاده ،شاخصي الزم خواهد بود .از طرفي
برآورد مقدار  smileهايیريون به دلیل متغیر بودن آن از يک
صحنه به صحنه ديگر قبل از پرتاب ممکن نیست .يکي از
روشهاي متداول براي اثبات حضور اثر انحناي طیفي در
تصاوير هايپريون ،وجود يک گراديان روشنايي در تصوير با
مقدار ويژه اول در فضاي  MNFميباشد .همانطور که از
شکل (-5الف) پیداست داده هايپريون داراي خطاي انحناي
طیفي ميباشد که به منظور رفع خطاي ياد شده از ابزار
 Cross track illumination correctionموجود در نرم افزار
 ENVIياري گرفته شد ].[90

 -3-1-4تصحيح خطای نوار نوار شدگی
در سنجندههاي پوشبروم از قبیل هايپريون خطاي نوار
نوار شدگي به دلیل کالیبراسیون نامناسب آشکارسازها و
نوسانهاي زماني در پاسخ آنها ،پديد ميآيد .اين خطا در
راستاي حرکت سنجنده بوده و به صورت نوارهايي پیوسته
يا متناوب در طول تصوير به عنوان نويز نواري ظاهر ميشود
که به پیکسلهاي چنین نوارهايي ،پیکسلهاي غیر عادي
اطالق ميشود .طبق مطالعات هان و همکاران پیکسلهاي
غیر عادي به صورت نوارهاي پیوسته با مقادير درجه
روشنايي غیر عادي و خیلي پايین بوده که معموال داراي
مقدار صفر هستند و تحت عنوان  Bad lineها از آنها ياد
ميشود و يا .بهصورت نوارهاي پیوسته و متناوبي نمايان
ميشوند که مقادير پیکسلهايشان نسبت به ستونهاي
مجاور خیلي پايین است .در اين پژوهش به منظور يافتن
 Bad lineها از کد نويسي در محیط متلب ياري گرفته شد
و مکان هر  Bad lineدر هر باند مشخص شد و سپس به
کمک میانگینگیري از ستونهاي مجاور اين خطا برطرف
گرديد .در ادامه براي حذف خطاي حالت دوم که منجر به
راه راه شدن تصوير ميشد از ابزار vertical stripe removal
موجود در نرمافزار  ENVIبهره گرفته شد ].[22
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شکل -5الف) تصوير  MNF1قبل از حذف خطاي Smile
ب) تصوير  MNF1بعد از حذف خطاي Smile

 -5-1-4تصحيح خطای اتمسفری
انجام تصحیح اتمسفري يک مرحله پیشپردازشي مهم
در کسب اطالعات درباره سطح زمین است .روشهاي
ساده و پیچیده فراواني وجود دارند که هدفشان تصحیح
اثرات اتمسفر روي تصاوير است .نرم افزارهاي ،FLAASH
 ATCOR ،ACORNاز نرم افزارهاي تصحیح اتمسفري
هستند که از کد انتقال تابش  MODTRANبراي برآورد
پارامترهاي اتمسفري استفاده ميکنند ] .[96در اين

اس

الف

شکل -3نمايش مقادير ويژه حاصل از اعمال تبديل MNF
ب
شکل -2الف) طیف پوشش گیاهي قبل از تصحیح اتمسفري
ب) طیف پوشش گیاهي بعد از تصحیح اتمسفري

 -2-4استخراج نشانه طيفی هدف
براي اجراي آن دسته از روشهاي آشکارسازي هدف که
نیاز به اطالعات طیفي دارند ،بايد امضاي طیفي هدف
موردنظر مشخص باشد .براي اين منظور روشهاي مختلفي از
قبیل استفاده از طیف سنج و برداشتهاي میداني ،ياري
گرفتن از کتابخانه طیفي ،تفسیر بصري و کمک گرفتن از
روش يافتن پیکسلهاي خالص وجود دارد .در بین روشهاي
موجود در اين پژوهش از دو پردازش حداقل سهم نويز 6و
)1 Minimum Noise Fraction (MNF

 -3-4اعمال الگوریتم شناسایی هدف
اين بخش در دو مرحله صورت ميگیرد .در مرحله اول
از الگوريتم  SAMبه منظور شناسايي هدف استفاده شده
است .پس از استخراج طیفهاي مربوطه ،الگوريتم مورد
نظر روي تصوير پیشپردازش شده هايپريون اعمال شد.
اجراي اين الگوريتم با استفاده از نرم افزار  ENVIصورت
گرفته است.
در مرحله دوم از مدل آمیختهي گاوسي براي خوشه-
بندي کانيها استفاده ميشود .تخمین پارامترهاي اين
مدل با استفاده از الگوريتم  EMانجام گرفته است .برنامه-
نويسي و اجراي اين الگوريتم در نرم افزار متلب
) (MATLABانجام شده است.
)2 Pixel Purity Index (PPI
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پژوهش از برنامه  FLAASHموجود در نرمافزار  ENVIبه
جهت دستیابي به رفلکتنس استفاده شده است ] .[92به
منظور بررسي نتیجه اعمال تصحیح مذکور ،طیف پوشش
گیاهي مورد ارزيابي قرار گرفت .با توجه به نشانه طیفي
پوشش گیاهي بعد از تصحیح که مشابه با نشانه طیفي
کتابخانهاي پوشش گیاهي بوده ،بنابراين الگوريتم
 FLAASHدر تصحیح اتمسفري منطقه موثر بوده است.

انديس خلوص پیکسلي 2به منظور استخراج پیکسلهاي
خالص استفاده شد ] .[1انديس خلوص پیکسلي از طريق
تکرار و تصوير پالت پراکندگي  nبعدي بر روي يک بردار
واحد با امتداد تصادفي محاسبه ميشود .تعداد کل دفعاتي که
هر پیکسل به عنوان پیکسل انتهايي ظاهر ميشود محاسبه
شده و در نهايت يک تصوير خلوص پیکسلي ايجاد ميگردد
که در آن ارزش هر پیکسل متناسب با تعداد دفعاتي است که
آن پیکسل به عنوان پیکسل انتهايي ظاهر شده است .از آن-
جاييکه اين روش معموأل بر روي نتیجه  MNFکه در آن
باندهاي حاوي نوفه حذف شدهاند اجرا ميشود ،ابتدا الگوريتم
 MNFکه در حقیقت يک روش اصالح شدة آنالیز مؤلفههاي
اصلي ميباشد ،بر روي تصاوير پیشپردازش شده هايپريون
اعمال شد و سپس با روش  PPIپیکسلهايي که از نظر طیفي
خالص بودند ،از  20تصوير اول  MNFمشخص شدند.

نگاشت مناطق آلتراسیون با استفاده از مدل آمیختهي گاوسي و نقشهبردار زاويه طیفي

 -5نتایج و بحث
همانگونه که در بخش  4توضیح داده شد،
الگوريتمهاي پیشنهادي در دو مرحله بر روي دادههاي
مورد نظر پیادهسازي ميشوند .در مرحله اول الگوريتم
 SAMروي دادههاي فراطیفي اعمال شد و سپس از مدل
آمیختهي گاوسي به منظور خوشهبندي اطالعات معدني
استفاده شده است .براي ارزيابي نتايج روشهاي
پیشنهادي ،به منظور برآورد صحت و دقت روش خوشه-
بندي و شناسايي هدف از ماتريس خطا به کمک دادههاي
واقعیت زمیني استفاده شد.
اگرچه استفاده از ماتريس خطا ميتواند معیارهاي
مختلفي را براي ارزيابي طبقهبندي ارائه کند ،در اين
پژوهش از مولفههاي ضريب کاپا و دقت کلي که در رابطه-
هاي  1و  5آورده شده است ،به عنوان پرکاربردترين
معیارهاي ارزيابي ،مورد استفاده قرار ميگیرند.
r
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در جدول  6میزان دقت کلي و ضريب کاپا مربوط به
الگوريتمهاي پیشنهادي ،براي داده فراطیفي هايپريون و
داده شبیهسازيشده آورده شده است.
جدول -6مقادير پارامترهاي دقت کلي و ضريب کاپا بر روي دو داده
فراطیفي و شبیهسازي
الگوریتم

داده

دقت

اجرا شده

تصویری

کلی(درصد)

شبیه سازي

600

6

hyperion

20.00

0356

شبیه سازي

32362

0332

hyperion

22.00

0351

GMMEM

SAM

ضریب کاپا
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ب
الف
شکل -62الف) نقشه طبقهبندي شده با استفاده از مدل آمیخته گاوسي
ب) نقشه طبقهبندي شده با استفاده از الکوريتم SAM

 -6نتيجهگيری
بهرهگیري از دادههاي دورسنجي بهعنوان تنها منبع
براي شناخت دگرسانيها که يکي از مهمترين عوامل کنترل
کننده و شناخت مناطق پتانسیلدار معدني بهشمار ميآيند،
بسیار حائز اهمیت است و استفاده از اين دادهها بهمنظور
جدا کردن واحدهاي زمینشناسي کمک قابل توجهي در
حذف خطاها و دقیقتر نمودن دادههاي مکاني نقشههاي
زمینشناسي دارد .در اين پژوهش توانايي سنجنده فراطیفي
هايپريون و الگوريتمهاي  SAMو مدل آمیخته گاوسي به
منظور نگاشت مناطق آلتراسیون مورد آزمايش قرار گرفت.
با استفاده از امضاهاي طیفي استخراج شده به عنوان
نماينده کالسهاي مختلف ،کالسهاي طیفي دگرساني
فیلیک ،آرژيلیک و پوشش گیاهي ،به کمک الگوريتم نقشه-
بردار زاويه طیفي ،براي منطقه به خوبي تشخیص داده
شدند .نواحي آلتره مشخص شده نشان ميدهد که نواحي
اطراف پیت معدن مس سرچشمه از نظر لیتولوژي و سطح
استخراجي با دره زار يکسان هستند .از طرف ديگر ،چون
مس سرچشمه در فاز استخراج بوده از سطح استخراجي
هوازده گذشته و به سطح سولفیدي رسیده بنابراين کاني
هاي اکسیدي آهن در آن نسبت به سريدون که در سطح
هوازده قرار دارد کاهش يافته و در نتیجه سطح انعکاس
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