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چکیده
آلودگي محیطزيست و باليا با رشد جمعیت بهتدريج افزايشيافته است .وجود منابع نفتي در درياها و حوادث مربوط به کشف،
استخراج و حملونقل آنها باعث به وجود آمدن لکههاي نفتي در سطح درياها ميشود که نشت اين مواد نفتي به درياها عوارض محیط
زيستي جبران ناپذيري دارد .به همین دلیل نظارت بر اثرات اين حوادث براي بهداشت عمومي بسیار مهم است .مأموريتهاي ماهوارهاي
ابزاري بسیار کارآمد براي شناسايي آاليندههايي مانند نشت نفت است .سنسور رادار با ديافراگم مصنوعي ( )SARيک سیستم سنجش
ماکروويو فعال است که ميتواند براي تشخیص نشت نفت با سنسورهاي نوري نصبشده روي سیستمهاي ماهوارهي لندست ،۸-سنتینل 2-
و استر با در نظر گرفتن پوشش ابر و زمان بازديد مجدد ماهواره در مکان مشابه استفاده شود .در اين پژوهش منطقه نشت نفت ناشي از
نشت لوله در جزيره خارک با تصاوير ماهوارهاي لندست ۸-و سنتینل 1-مورد مطالعه قرار گرفت .تکنیکهاي مختلف پردازش تصوير به
منظور برجسته سازي نشت نفت در رابطه با حادثه رخ داده ،نظیر فیلتر مورفولوژي و کانولوشن بر روي باندهاي لندست  ۸-اعمال شد .از
تصاوير لندست  ۸-به منظور پشتیباني از نتايج بهدستآمده از سنتینل  1-استفادهشده است و سپس نتايج حاصل از آن با نتايج
بهدستآمده از الگوريتم طبقهبندي نزديکترين همسايگي مورد مقايسه قرار گرفتند .لکههاي نفتي با تجزيهوتحلیل داده  SARو نتايج
لندست ۸-با موفقیت تشخیص داده شدند و با بررسي نتايج ،روشهاي انتخابشده از نظر نمايش مناطق نشت نفت با يکديگر تطابق دارند.
واژگان کلیدی  :نشت نفت ،رادار با ديافراگم مصنوعي ،لندست  ،۸-پردازش تصوير
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آشکارسازی لکه نفتی با استفاده از تصاویر سنتینل ۱-و لندست۸-

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي لکه نفتي با استفاده از تصاوير سنتینل 1-و لندست۸-

 -۱مقدمه
نشت نفت اثرات نامطلوبي بر محیط دريايي در مناطق
اقیانوسي و ساحلي دارد .مناطق ساحلي مکانهايي با
تراکم جمعیت باال هستند .در مورد نشت نفت در مناطق
ساحلي ،بايد گسترش نفت قبل و بعد از اين رويداد را
بررسي کرد تا اطمینان حاصل شود که خط ساحلي از
آاليندهها در امان است .نشت نفت ميتواند از ترکهاي
خطوط لوله نفت  ،تخلیه غیرقانوني از کشتيها  ،حوادث
کشتيها و سکوهاي حفاري نفت اتفاق بیفتد .در مناطق
ساحلي  ،نشت نفت بیشتر به دلیل تخلیه غیرقانوني و
حوادث کشتي اتفاق ميافتد .تکنیکهاي مختلفي براي
نظارت بر نشت نفت مانند بررسي بصري با هواپیما،
راديومترهاي ماکروويو ( ،)MWRاسکنر خط مادونقرمز
( ،)IRفلوئور سنسور لیزري ( ،)LFSرادار هوايي با ديد
مجاور ( ،)SLARرادار با ديافراگم مصنوعي ( )SARو
سنسورهاي نوري مانند لندست ،سنتینل ،2-استر وجود
دارد [ .]9-1از اين تکنیکها ،سنسورهاي ماهوارههاي
سنجشازدور با پهناي باند مختلف در طیف
الکترومغناطیس مانند مرئي ،مادونقرمز کوتاه موج،
مادونقرمز حرارتي و رادار ميتوانند به دلیل نظارت
مستمر و پوشش جهاني گسترده زمین استفاده شوند.
ماهوارههاي  ،SARدادهها را در تمام شرايط آب و هوايي
ازجمله روز و شب ارائه ميدهند .نظارت بر نفت با  SARبه
لحاظ نظري بستگي به آسیب ديدن امواج در شرايط
سرعت باد دارد که منجر به اطالعات سیاه ميشود .سرعت
باد يک پارامتر بسیار مهم براي اطالعات سیاه است .اگر
سرعت باد کمتر از  2 m/sباشد ،سطح دريا هیچ نشانهاي
از نشت نفت در تصاوير  SARرا نشان نميدهد .براي
نمايش نشت نفت ،سرعت باد بايد بین  ۳ m/sتا  ۶باشد.
عالوه بر اين ،کاهش ضخامت نفت ميتواند با سرعت باد
بین 10 m/sتا  12نمايش داده شود .درنتیجه سرعت باد
بايد بین  2.۵ m/sتا  12باشد تا نشت نفت با دادههاي
 SARقابلشناسايي باشد [.]10
چندين پارامتر وابسته به سیستم وجود دارد که بر
روي پردازش دادههاي  SARبراي نظارت بر نشت نفت
تأثیر ميگذارد .پارامتر اول ،باند رادار است .ماهوارههاي
سنجشازدور مجهز به سنسورهاي  SARسیگنالي را در
فرکانسهاي مختلف ارسال ميکنند که به آنها باند X
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(12-۸ GHzو  ، )4-2.۵ cmباند 4-۸ GHz( Cو -۸ cm
 )4و باند  2-1 GHz( Lو )۳0-1۵ cmگفته ميشود .باند
 Xبه دلیل طولموج کوتاهي که نسبت به نفت و سطح
درياي بدون نفت دارد ،حساسیت بیشتري به امواج سطح
دريا دارد .اما شامل مقدار زيادي از نويز لکه ميشود[.]11
مارزيالتي و النو اظهار داشتند که کنتراست بین نشت نفت
و سطح دريا در باند  Xزياد  ،در باند  Cمتوسط و در باند
 Lکم است .باند  Xنسبت به باند  Cرادار و باند  Lرادار
نتايج بهتري ميدهد .بااينحال دادههاي  SARدر باند C
و حتي باند  Lنیز اطالعات خوبي در مورد نشت نفت مي
دهند[.]1۳ .12
پارامتر دوم ،نوع پالريزاسیون سیستم  SARاست .به
علت ثابت ديالکتريک باالي سطح دريا  ،پالريزاسیون VV
در مقايسه با پالريزاسیون  HHباعث بازتاب بیشتر رادار
ميشود .پالريزاسیون  VVنسبت سیگنال به نويز بهتري
را ارائه ميدهد و درنتیجه در قسمت نشت نفت نیز
کنتراست بیشتري را ايجاد ميکند .بنابراين ميتوان از
پالريزاسیون  VVبهطور مؤثرتري در مطالعات نشت نفت
استفاده کرد[ .]14مشکل اصلي در مطالعات نشت نفت با
تصاوير  SARاين است که نشت نفت و پديده شبه
ظاهري ،ظاهري شبیه به هم دارند زيرا آنها لکههاي
تاريک مشخصي را ايجاد ميکنند .شباهت ظاهري ميتواند
از سرعت کم باد ،امواج داخلي ،حرکات کشتيها ،جلبک،
آب کمعمق و سلولهاي باراني ايجاد شود .به همین دلیل
ميتوان رويکردهاي چند سنسور را در مناطقي که نشت
نفت دارند به کار برد تا از شباهت ظاهري لکههاي نفتي
جلوگیري شود .عالوه بر دادههاي  SARميتوان از
سنسورهاي نوري براي تأيید نتايج  SARبراي نشت نفت
استفاده کرد .پاسخ سنسورهاي نوري به نشت نفت با توجه
به شرايط نوري ،ضخامت فیلم و خصوصیات نوري نفت و
دريا تغییر ميکند .سنسورهاي نوري همچنین تحت تأثیر
ابر و مه هستند که بايد به هنگام پردازش تصاوير
موردتوجه قرار گیرند .سنسورهاي نوري سنجشازدور
مانند لندست ،۸-سنتینل 2-و استر ،نقش مؤثري در
نظارت بر نشت نفت دارند .يکپارچهسازي سنسورهاي
نوري مختلف براي دستیابي به نتايج قابلاعتماد نشت نفت
اجتنابناپذير است زيرا توانايي سنجش به عواملي مانند
موقعیت آلودگي ،هندسه مختلف اخذ ،پردازش نشت نفت،
مشخصات سنسور ،زمان بازبیني مجدد ماهوارهها ،پوشش

اس

مکاني و پوشش ابر بستگي دارد .ازآنجاکه هر سنسور نصب
شده بر روي سکو داراي ويژگي خاصي در مرحله طراحي
است ،ترکیبي از اطالعات همه سنسورها ،نتايج
قابلاطمینانتري را در مدلسازي میزان و گسترش نشت
نفت ارائه ميدهد[.]1۵
تاکنون چندين مطالعه در رابطه با سنسورهاي نوري و
 SARانجام گرفته است .مجیدي و همکاران بر روي
دادههاي پالريزاسیون دوقطبي ( )VV/VHباند ،C
سنتینل 1-در منطقه خلیجفارس کار کردند .آنها گزارش
دادند که پالريزاسیون  VVنتايج بهتري نسبت به
پالريزاسیون  VHميدهد [ .]1۶ژائو و همکارانش با
استفاده از دادههاي ماديس ،مريس ،لندست ۷-و لندست-
 ۸براي سه رويداد مختلف ،يک مطالعه نشت نفت در يک
درياي ساحلي کمعمق در خلیج عربستان انجام دادند.
آنها نتیجه گرفتند که مناطق نشت نفت به دلیل تغییر
در نوع نفت ،ضخامت نفت ،خورشید و هندسه ديد داراي
ويژگيهاي تاريک يا روشن هستند [ .]1۵مجیدي و
همکاران نشت نفت در آب کمعمق در مرکز الخفجي واقع
در خلیجفارس که در تیر ماه  1۳9۶رخ داد را با تصاوير
سنتینل 2-بررسي کردند[.]1۷
پردازش تصوير دادههاي خام نیز براي برجسته کردن
مناطق تحت تأثیر نشت نفت مهم است .اين روشها را مي
توان در مطالعات مربوط به سنسورهاي نوري و SAR
اعمال کرد kolokoussis .و  karathanassiتجزيهوتحلیل
تصوير مبتني بر شيء 1را بهمنظور شناسايي نشت نفت در
نزديکي ساحل بر روي سنتینل 2-اعمال کردند[ .]1۸اين
تجزيهوتحلیل بستگي به تقسیمبندي تصوير با استفاده از
همگوني و معیارهاي هندسي نتايج در اشیا دارد .فانا و
همکاران استفاده از ماشینهاي بردار پشتیباني براي
نظارت بر نشت نفت بر روي تصاوير  SARرا موردمطالعه
قرارداد[ .]19سان و همکاران با استفاده از دادههاي
سنجشازدور ماديس از عملگر سوبل  ،رابرت  ،الپالسین
و  LOGبراي تعريف لبه نشت نفت در حادثه نفت پنگالي
 ۳-19استفاده کرد[ .]20دوول و همکاران از
آشکارسازهاي لبه سوبل و پرويت براي برجستهسازي
لبههاي قابلتوجه در تصاوير  SARاستفاده کردند[.]21

𝐸  ۵0 ۳1 ′ 01واقع شده است (شکل  . )1ايران در واقع
آب و هواي متغیري دارد .با اين وجود ،بهطورکلي ،بیشتر
استانها داراي آب و هواي خشک هستند .آب و هوا در
اينجا نیز از اين قاعده مستثنا نبوده و داراي آبوهواي
گرم ،خشک و ساحلي است .صنعت نفت نقشي محوري در

)1 Object-Based Image Analysis (OBIA

)2 Minimum Noise Fraction (MNF
3 Morphology Dilation
4 Sobel Edge Detection

 -2منطقه موردمطالعه و دادهها
 -۱-2منطقه موردمطالعه
بندر گناوه شهري کوچک و مرکز گناوه ،استان بوشهر
است که در جنوب غربي ايران و در مجاورت جزيره خارک
واقعشده است .جزيره خارک يک جزيره قارهاي است و
بندري براي صادرات محصوالت نفتي ايران در خلیجفارس
فراهم ميکند.از نظر موقعیت جغرافیايي درجايي نزديک
″

∘

به عرض جغرافیايي 𝑁  29 ۳4 ′4۵و طول جغرافیايي
″

∘
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عالوه بر اين فیلتر گسترش مورفولوژي بر رويدادههاي
 SARبهمنظور ايجاد ويژگيهاي بیشتر قابلتوجه است.
عالوه بر فیلترهاي موجود ،دماي روشنايي در تصاوير
نوري نیز ميتواند در شناسايي لکههاي نفتي مفید باشد.
زينگ و همکاران با استفاده از تصاوير روزانه باند ETM+
لندست ۷-و باند حرارتي  TMلندست ،۵-نشت نفت
رخداده در خلیج مکزيک در سال  2010را مورد بررسي
قرار دادند .آنها لکههاي سردتر و گرمتر (ناشي از تابش
خورشید) از محیط اطراف را با محاسبه دماي روشنايي
شناسايي کرده و نتايج نشان داد که اين تکنیک براي
شناسايي محل اولیه نشت نفت مفید است [.]22
در اين مطالعه دادههاي سنتینل 1-براي تشخیص نشت
نفت و دادههاي لندست ۸-براي اعتبارسنجي استفاده و
مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفتند و از طرف ديگر از نتايج
الگوريتم طبقهبندي نزديکترين همسايگي براي ارزيابي و
مقايسه با نتايج بهدستآمده از مرحله قبل استفاده شد.
دماي روشنايي بهمنظور مشاهده تغییرات نشت نفت در
دماي سطح دريا از باند حرارتي لندست ۸-برآورد شد.
۳
همچنین فیلترهاي حداقل سهم نويز ،2گسترش مورفولوژي
و تشخیص لبه سوبل 4بر روي باندهاي لندست ۸-براي
تعیین منطقه نشت نفت اعمالشدهاند.

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي لکه نفتي با استفاده از تصاوير سنتینل 1-و لندست۸-

توسعه اقتصادي يا تجاري بندر گناوه و درآمدزايي مردم
محلي دارد.
اين منطقه يکي از مکانهاي مهم اکتشاف نفت
است .بنابراين ،اين مسئله تأيید ميکند که نشت نفت يک
اتفاق معمول در اين منطقه است  ،که بیشتر اوقات از
ريختن نفت از کشتيها و خط لوله ناشي ميشود .چنین
مشکالتي موانع متنوعي را براي مردم محلي ايجاد ميکند.
بهعنوان نمونه انواع مختلف آاليندههاي محیطي  ،چندين
اثر مخرب بر عملکرد کشاورزي دارد .در 2۶شهريور 1۳9۸
 ،وقوع نشت نفت از خط لوله جزيره خارک باعث آلودگي
نفتي در اين منطقه شده است که بیش از ۳00
کیلومترمربع را تحت پوشش قرار داده است.
منابع دولتي تأيید کردند که نشت نفت تأثیرات
مخربي بر سالمت مردم محلي و اقتصاد کشاورزي و
ماهیگیران داشته است .ازاينرو ،نظارت بر آاليندههاي
نفتي نقش مهمي در جلوگیري از انتشار آلودگيهاي نفتي
با نشت نفت از طريق استفاده و کاربرد رويکردهاي
سنجشازدور دارد .اين نظارت به برنامه ريزان و مديران
دولتي کمک ميکند تا اقدامات بهتر و سريعتري را به
منظور حل اين نوع مشکالت زيستمحیطي انجام دهند.

 -2-2دادههای مورداستفاده

الف

ب

در اين مطالعه از دادههاي ماهوارهاي سنجشازدور
سنتینل 1-و لندست ۸-استفادهشده است .تصاوير استفاده
شده در اين مطالعه در شکل  1آمده است .سنتینل 1-يک
ابزار  SARدر باند  Cبا فرکانس مرکزي  ۵.40۵گیگاهرتز
متناظر با طولموج  ۵.۵۵سانتيمتر است و بهصورت
پالريزاسیون منفرد ( HHيا  )VVو پالريزاسیون دوگانه
( VV+VHيا  )HH+HVکار ميکند .ماهوارههاي
سنتینل1-آ و سنتینل1-بي در يک مدار قرار دارند تا به
افزايش فرکانس تصويربرداري مانند رسیدن رزولوشن
زماني به  ۶روز کمک کنند [ .]2۳دادههاي مورداستفاده
در اين مطالعه در جدول  1آمده است.
ج
شکل( -1الف) موقعیت منطقه موردمطالعه( .ب) تصوير Landsat-8
جزيره خارک در تاريخ  ۸مهر  1۳9۸با ترکیب باندي کاذب (آبي،
سبز ،حرارتي( .)1ج) تصوير  Sentinel-1جزيره خارک در تاريخ ۶
مهر  1۳9۸با قطبش  VVپس از کاهش نويز لکه به روش گاما با
اندازه پنجره ۷×۷
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اس

ماهواره
سنتینل1-

لندست۸-

تاريخ
اخذ
 ۶مهر
1۳9۸

۳0
شهريور
1۳9۸

زمان
تصويربرداري

باند
مورداستفاده

طولموج

1۸:12:2۸

قطبیش
VV

۵.۵۵
سانتیمتر

ماوراءبنفش/
آبي

–0.4۳۵
0.4۵1
میکرومتر

آبي

–0.4۵2
0.۵12
میکرومتر

سبز

–0.۵۳۳
0.۵90
میکرومتر

حرارتي1

–10.۶0
11.19
میکرومتر

10:4۷:11

 -۳روش شناسی
دادههاي سنتینل1-آ و سنتینل2-بي براي نظارت بر
نشت نفت استفاده ميشوند .طرحهاي مختلف
پالريزاسیون ميتواند براي نظارت بر نشت نفت استفاده
شود .هنگاميکه سیگنال رادار به دريا فرستاده ميشود،
ميتواند به دلیل اثر نفت در امواج مويرگي تشخیص داده
شود [ .]2۵ .24تصاوير رادار از مزيت تشخیص نشت نفت
استفاده ميکنند زيرا نفت ميتواند بهعنوان لکههاي سیاه
در تصاوير تشخیص داده شود .عالوه بر تصاوير ،SAR
باندهاي لندست ۸-را ميتوان با استفاده از فیلترهاي
مختلف استفاده کرد .دماي روشنايي در تجزيهوتحلیل
نشت نفت استفاده ميشود .روند کار پردازش براي نظارت
بر نشت نفت در دريا با استفاده از دادههاي سنتینل1-
ولندست ۸-در شکل  2نشان دادهشده است.
 - ۱-۳پردازش دادههای SAR

پلت فرم نرمافزار  ، )SNAP( sentinelتوسط براکمن
توسعه دادهشده است و براي پردازش تصاوير sentinel-1
 level 1 IW GRDاستفاده مي شود .مراحل پیشپردازش
دادههاي  SARدر شکل  2آورده شده است .در اولین
مرحله از پردازش ،فايلهاي مداري دقیق سنتینل 1-که
گاهي اوقات به خاطر دقت کم بردار مدار ارائهشده از
دادههاي  SARمتاديتا تولید ميشوند .در مرحلهي بعد
حذف نويز حرارتي انجام ميشود .نويز حرارتي به دلیل

1 Multilooking
2 Lee sigma
3 Local-region
4 Gamma Map Filter
5 Frost

59

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،4خرداد ماه  - 1401مقاله پژوهشي

جدول  -1مشخصات تصاوير ماهوارهاي مورداستفاده

انرژي پسزمینه در سیستم  ،SARدقت برآورد بازتاب
رادار را کاهش ميدهد .سپس کالیبراسیون پیکسلهاي
رقومي پالريزاسیون  VVبا استفاده از پارامترهاي دادهشده
در فايل تولید  SARبراي مقادير بازگشت شده و کالیبره
شده راديومتريک (سیگما )0انجام ميشود .تصاوير SAR
همچنین شامل نويز لکههايي است که بهعنوان يک اثر
نمک و فلفل در تصوير ديده ميشود .ديد چندگانه 1روشي
است که با استفاده از  2رويکرد باعث کاهش نويز لکه مي
شود .تصاوير با ديد چندگانه را ميتوان با استفاده از پهناي
باند نیمه طیفي يا میانگین دامنهي فضايي از يک تصوير
با يک ديد يا با کرنل دوبعدي بهوسیلهي کانولوشن در
دامنه فرکانس تولید کرد .نرمافزار  SNAPاز روش دامنه
فضايي براي نمونهبرداري مجدد تصاوير با رزولوشن کمتر
استفاده ميکند تا سطح نويز لکه را براي آزيموت و دامنه
کاهش دهد .در حالیکه محصوالت  GRDسنتینل 1-ديد
چندگانه دارند،کاهش نويز لکه را مي توان با استفاده از
فیلترهاي مختلف با در نظر گرفتن توزيع داده ها انجام
داد .بهمنظور کاهش نويز لکه ميتوان از گزينهي فیلتر
کردن لکه با انتخاب نقشه گاما با سايز پنجره  ۵×۵در
 SNAPاستفاده کرد .میناکشي و پونیتهام روش هاي
میانگین ،میانه ،لي سیگما ،2منطقه محلي ،۳لي و نقشه
گاما را براي کاهش نويز لکه در تصاوير  SARمطالعه
کردند[ .]2۶فیلتر نقشه گاما 4داراي ويژگي حفظ اطالعات
لبه در مقايسه با ساير روشها ميباشد .ايشان ثابت کردند
که نقشه گاما  ،فیلترهاي لي و فراست ۵با کرنل  ۵×۵نتايج
بهتري را براي تصاوير  SARنشان ميدهند.

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي لکه نفتي با استفاده از تصاوير سنتینل 1-و لندست۸-
شکل  -2مراحل پردازش تصاوير سنتینل 1-و لندست۸-

سودها و ويجندران از شش روش فیلتر با  ۵اندازه
کرنل متفاوت براي کاهش نويز لکه داده سنتینل1-
استفاده کردند و دريافتند که فیلتر نقشه گاما در اندازه
پنجره  ۷×۷نتايج بهتري نسبت به روشهاي ديگر ارائه مي
دهد[ .]2۷پس از فیلتر کردن لکهها  ،تصحیح زمین براي
دادههاي خروجي با استفاده از عملگر تصحیح زمین داپلر
1در  SNAPاعمال ميشود زيرا فاصلهي بین سنسور SAR
و سطح منعکسشده ميتواند به دلیل تیلت سنسور و
تغییرات توپوگرافي تخريب شود .تصاوير بايد براي اين
اثرات در مرحله تصحیح زمین با استفاده از مدل رقومي
ارتفاعي ( )DEMاصالح شوند SRTM .سه ثانیه براي
 DEMاستفاده ميشود .عالوه بر اين فاصله پیکسل GR
1 Doppler Terrain Correction Operator
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منبع از مرحله ديد چندگانه بهاندازه  20متر در جهتهاي
برد و آزيموت به دست ميآيد که نشاندهنده فاصله روي
زمین براي يک پیکسل است .فاصله پیکسل براي محصول
بهدستآمده بهعنوان  20متر انتخابشده است .ديتوم
 WGS84براي سیستم مختصات نقشه در تصحیح زمین
انتخاب شد که منجر به تولید يک تصوير کدگذاري شده،
شد .در آخر زيرمجموعه منطقه موردنظر از تصوير
اصالحشده بريدهشده و به دسيبل تبديل مي شود.

 -2-۳پردازش داده لندست۸-
دادهي سطح يک لندست ۸-بهصورت درجات
خاکستري بهدستآمده است .بهمنظور تخمین دماي
روشنايي از باندهاي حرارتي لندست ،۸-تبديل از درجات
خاکستري با استفاده از ثابتهاي موجود در فايل متاديتا

تابش طیفي  TOAرا ميتوان از دادههاي سطح 1
لندست ۸-مطابق رابطه  1به دست آورد:
()1

𝐿𝐴 𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 𝑄𝑐𝑎𝑙 +

تابش طیفي
𝜆𝐿
در اين معادله
()𝑚𝜇 𝑑𝑎𝑟𝑠  𝑀𝐿 ، )𝑊/(𝑚2عامل مقیاس سازي
ضربي باند خاص 𝐴𝐿 ، ۳عامل مقیاس سازي افزايشي باند
خاص 4و 𝑙𝑎𝑐𝑄 عدد رقومي باند مربوطه است.
TOA

 -2-2-۳تبدیل به دمای روشنایی باالی اتمسفر

()2

در اين معادله 𝑇 دماي روشنايي TOA

 𝐾2برحسب کلوين  ،ثابتهاي تبديل حرارتي
هستند .الزم به ذکر است که پارامترهاي ، 𝐾1
𝐿𝐴 از فايل متاديتا براي دادههاي مرتبط به
آيند.

()۳

) 𝑛𝑋 𝑋 = (𝑋1 . … .

𝑖𝑋 ميتواند از مجموع سیگنال ) 𝑖𝑆( و نويز) 𝑖𝜖( به دست
آيد:
()4

𝑖∈𝑋𝑖 = 𝑆𝑖 +

اگر هیچ ارتباطي بین سیگنال و نويز وجود نداشته
باشد  ،کوواريانس 𝑖𝑋 را ميتوان به صورت زير نمايش داد:
𝑁𝑋Σ𝑋𝑇 = Σ𝑋𝑆 + Σ

()۵

𝑇𝑋 Σکواريانس 𝑖𝑋  𝛴𝑋𝑆 ،کواريانس 𝑖𝑆 و 𝑁𝑋Σ

تابش طیفي  TOAاز مرحله اول با استفاده از رابطه 2
[ ]22ميتواند به دماي روشنايي  TOAتبديل شود:
𝐾2
𝐾1
ln(𝐿 +
)1
𝜆

اس

 -۱-2-۳تبدیل به تابش باالی اتمسفر

𝑇

=𝑇

و  𝐾1و
باند خاص
 𝑀𝐿، 𝐾2و
دست مي

که
کواريانس 𝑖𝜖 است .براي محاسبات رياضي  ،ماتريس
کوواريانس سیگنال و نويز با استفاده از ماتريس 𝐴 با ابعاد
𝑑 × 𝑑 مورب ميشود که شامل بردارهاي ويژه دادهها مي
باشد(رابطه.)۶
AΣ𝑋𝑆 𝐴𝑇 = Λ 𝐴Σ𝑋𝑁 𝐴𝑇 = Ι

()۶

در اين معادله  𝛬 ،ماتريسي مورب از مقادير ويژه
چون  𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ 𝜆𝑑 ≥ 0و 𝛪 ماتريس هويت است .به
منظور حل رابطه  ، ۶روش ترکیبي ويژه ميتواند براي
تبديالت استفاده شود[.]29 .2۸
 -4-2-۳فیلترها

 -۳-2-۳حداقل سهم نویز
مفهوم رياضي حداقل سهم نويز )MNF( ۵به روش
تحلیل مؤلفه اصلي )PCA( ۶وابسته است .در روش MNF
با استفاده از همان مقادير ويژه و بردارهاي ويژه
بهدستآمده از  PCAو ايجاد باندهاي خروجي غیر
)1 Top Of Atmosphere (TOA
2 Brightness Temperature
3 Band-specific multiplicative rescaling factor
4 band-specific additive rescaling factor
5 Minimum noise fraction
)6 Principal Component Analysis (PCA

در اين مطالعه از دو فیلتر مختلف گسترش مورفولوژي
و تشخیص لبه سوبل استفاده شده است .در فیلتر
گسترش مورفولوژي ،هدف اين است که حفرههاي بین
نتايج نويز پیکسلها در يک سطح صاف بر روي يک تصوير
خاکستري را پر کند .از اين فیلتر ميتوان بهعنوان تکنیک
پردازش غیرخطي تصوير با تمرکز بر ساختارهاي هندسي
درون يک تصوير يادکرد .فیلترهاي گسترش با استفاده از
افزودن بردار عناصر مجموعه ،دو مجموعه  Aو  Bرا
ترکیب ميکنند A .ميتواند بهعنوان تصوير ذکر شود
درحاليکه  Bيک المان ساختار ،يعني کرنل است .در اين
مطالعه اندازه کرنل يک ماتريس ۷×۷انتخابشده
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انجام شد .براي برآورد دماي روشنايي دو مرحله در
الگوريتم وجود دارد که يکي از آنها تبديل به تابش باالي
2
اتمسفر )TOA( 1و مرحله ديگر تبديل به دماي روشنايي
 TOAاست.

همبسته ،سهم نويز بهصورت بازگشتي به حداقل مي
رسد[ .]29 .2۸بیشتر اطالعات را ميتوان در اولین
باندهاي خروجي يافت .دادهها شامل 𝑑 بعد و 𝑛 پیکسل
هستند .اگر 𝑋 اندازه ماتريس داده 𝑑 × 𝑛 را با اندازه × 𝑑
 1بردار 𝑖𝑋  𝑖 = 1.2.3. … . 𝑛،نشان دهد :

مقاله پژوهشي  -آشکارسازي لکه نفتي با استفاده از تصاوير سنتینل 1-و لندست۸-

تعريف
است[ .]۳0هدف الگوريتم تشخیص لبه،
ناپیوستگي در تابع شدت يا گراديان شیب در تصوير است.
يکي از روشها ي تشخیص لبه  ،فیلتر تشخیص سوبل
کانوولوشن است که ميتواند براي تعريف گراديان در
تصوير استفاده شود .اين گراديانها  ،لبهي تصوير
خاکستري را نشان ميدهد .هنگاميکه گراديان در برخي
از پیکسلهاي تصوير باال است  ،اين روش پیکسل را
بهعنوان لبه معرفي ميکند[ .]۳1روش تشخیص لبه سوبل
از دو فیلتر کانوولوشن ۳×۳استفاده ميکند .هر فیلتر
کانوولوشن  ۳×۳بهطور جداگانه در هر پیکسل از تصوير
خاکستري در دو جهت  xو  yحرکت کند  ،درنتیجه يک
جزء گراديان در اين دو جهت است.گراديان در جهت  xرا
بهصورت 𝒙𝑮 و در جهت  yرا با 𝒚𝑮 ميتوان نمايش
داد[ .]۳۳ .۳2هردوي آنها ميتوانند براي پیدا کردن
مقدار مطلق شیب در هر پیکسل)|𝑮|( و جهت گراديان
)𝜽( استفاده شوند که در رابطه ۷و ۸آمده است.
()۷

|𝐺 | = √𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2
𝑦𝐺

()۸

) 𝐺(θ = arctan
𝑥

فیلتر کانوولوشن  ۳×۳در جهت  xو  yبهصورت زير
تعريف ميشود :
()9

0 1

−1

0 2

𝑥𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 = −2

]0 1

()10

[−1

1

2

1

0

0

0

]2 −1

= 𝑟𝑒𝑡𝑙𝑖𝑓𝑦

[−1

 -۳-۳قطعهبندی و طبقهبندی
در اين پژوهش الگوريتم چند رزولوشن براي قطعهبندي
و نزديکترين همسايگي براي طبقهبندي تصاوير جهت
شناسايي لکههاي نفتي انتخابشده است .الگوريتم
قطعهبندي چند رزولوشن ويژگيهاي طیف ،بافت ،شکل و
زمینه را براي پیکسلها گروهبندي ميکند و يک تصوير
ديجیتال را به بخشها يا اشیاء نسبت ًا همگن تقسیم مي
کند[ .]۳4طبقهبندي نزديکترين همسايگي يک روش
يادگیري ماشین است که هدف آن برچسبگذاري اشیاء و
کالسبندي آنها ميباشد .اين الگوريتم يک طبقهبندي

62

کننده است که سادگي مفهومي و نرخ خطاي مجانبي 1را که
در ترمهاي خطاي بهینه بیز محدود ميشود را ترکیب مي
}) 𝑐𝜑 TS={(𝑥1 . 𝜑1 ). (𝑥2 . 𝜑2 ). … . (𝑥𝑐 .
کند .اگر
نمونههاي آموزشي باشند  TS ،مجموعهاي از  cجفت از
نمونههاي تصادفي ) 𝑖𝜑  (𝑥𝑖 .که ) (i = 1.2. … . nميباشد
که برچسب 𝜑 مقادير }𝑐  {1.2. … .را ميگیرد و 𝑖𝜑 کالس
𝑖𝑥 را در بین  cکالس محتمل مشخص ميکند .براي
طبقهبندي يک الگوي نامشخص  Xبا استفاده از روش
نزديکترين همسايگي  ،الزم است که در ابتدا نزديکترين
همسايگي  𝑥 ′از  Xدر  TSمشخص شود .براي اين منظور ،
الزم است که  𝑥 ′را در  TSپیدا کرد [:]۳۵
()11

𝑆𝑇 𝜀 𝑖𝑥 ) 𝑖𝑥 𝑑(𝑋. 𝑥 ′ ) = min 𝑑( 𝑋.

که (  ) ,هر فاصلهاي در فضاي ويژگي ميتواند باشد.
سپس الگوي  Xتوسط برچسبي که براي  𝑥 ′وجود دارد به
همان کالس نسبت داده ميشود.
دو ويژگي روش نزديکترين همسايگي سادگي اجراي
آن و معلوم بودن مرزهاي نرخ خطاي آن ميباشد .بار
محاسباتي اين طبقهبندي کننده ،با روشهاي جستجوي
نامناسب بسیار زياد است ولي با ارتقا ساختار دادههاي
مناسب و الگوريتمهاي وابسته [ ]۳۶يا با کاهش اندازه TS
کاهش مييابد [.]۳۷
در مرحلهي اول تصاوير راداري و نوري پیشپردازش
ميشوند که روند آن در شکل  2آمده است .تصوير لندست
تصحیح راديومتريکي شده و کنتراست بهبوديافته و از
طرف ديگر روي تصوير سنتینل ،حذف نويز حرارتي،
کالیبراسیون ،فیلتر کردن نويز لکه و بهبود کنتراست
صورت ميگیرد .پس از پیشپردازش تصاوير ،قطعهبندي
اعمالشده و بعد از انتخاب نمونه از هر دو مجموعه داده،
طبقهبندي نزديکترين همسايگي اعمالشده و نتايج آن
مورد بررسي قرار ميگیرد.

 -4نتایج و بحث
بهمنظور تشخیص نشت نفت ،تصوير سنتینل 1-دانلود
شده با روش دادهشده در نرمافزار  SNAPمورد تجزيهوتحلیل
قرار گرفت .تصوير سنتینل 1-در تاريخ  ۶شهريور  1۳9۸با

1 Asymptotic Error Rate

شکل -۳تصوير دماي روشنايي ( )BTباند حرارتي 1لندست در تاريخ
 ۳0شهريور 1۳9۸

اس

باند قرمز ،سبز و آبي به ترتیب با استفاده از باندهاي
حرارتي ،1آبي و ماوراءبنفش ساختهشده است .پس از
فیلتر کردن تصوير ،میزان نشت نفت بهراحتي قابلمشاهده
است .شکل  4تصوير رنگي عملگر گسترش مورفولوژي
( )dilationبا ترکیب باندي کاذب حرارتي ،1آبي،
ماوراءبنفش /آبي را نشان ميدهد .در اين شکل با فلش
سفید نشت شديد نفت نشان دادهشده است.
فیلتر سوبل نیز بهمنظور بارز سازي لبههاي منطقه
نشت نفت به تمام باندهاي تصوير لندست اعمال شد.
شکل  ۵تصوير رنگي فیلتر سوبل با ترکیب باندي کاذب
آبي ،ماوراءبنفش /آبي و سبز بر روي تصوير لندست را
نشان ميدهد .بدين ترتیب لکههاي نفتي آشکار شده از
تصوير سنتینل 1-با استفاده از تصوير لندست ۸-تايید شد
و آشکارسازي صورت گرفت.

شکل -4تصوير رنگي عملگر گسترش مورفولوژي ( )dilationبر روي
تصوير لندست با ترکیب باندي کاذب (حرارتي ،1آبي ،ماوراءبنفش/
آبي) جهت بارز سازي لکههاي نفتي

شکل -۵تصوير رنگي فیلتر سوبل بر روي تصوير لندست با ترکیب باندي
کاذب (آبي ،ماوراءبنفش /آبي ،سبز) جهت بارز سازي لبههاي لکههاي
نفتي

 -۵نتیجهگیری
سنجشازدور مبتني بر ماهواره يک ابزار مؤثر براي
شرايط اضطراري است که امکان اندازهگیري سريع و مؤثر
در سايت وجود ندارد .مأموريتهاي ماهوارهاي متفاوتي
براي نظارت بر زمین وجود دارد .ماهوارههاي سنتینل 1-و
لندست ۸-ميتوانند براي تشخیص نشت نفت استفاده
شوند .نظارت برجهت و مقدار نفت ريخته شده در سطح
دريا ،بهويژه به علت حوادث مربوط به کشتيهاي دريايي،
ازلحاظ اکوسیستم و اثرات زيستمحیطي بسیار مهم است.
در اين پژوهش يک حادثه در جزيره خارک در اثر نشت
ترکیدن لوله مورد بررسي قرار گرفت .تصاوير ماهواره اي
مربوطه اين حادثه تحت آزمايش چندين روش قرار
گرفتند.
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پالريزاسیون  VVاخذشده است که در شکل  1آمده است.
بهمنظور پشتیباني از يافتههاي تصاوير  ، SARدادههاي
لندست ۸-با استفاده از الگوريتمهاي مختلف پردازش تصوير
پردازش شد .سنسورهاي مادونقرمز حرارتي مناطق نشت نفت
را تشخیص ميدهند .باندهاي مادونقرمز حرارتي را ميتوان
براي نمايش آسان تصوير به دماي روشنايي تبديل کرد .دماي
روشنايي را ميتوان با استفاده از مقادير موجود در متاديتا
مربوط به باند حرارتي لندست با معادله پالنک تخمین زد.
شکل  ۳مقادير دماي روشنايي را از  29تا  ۳1درجه سلسیوس
را نمايش ميدهد.
در مرحلهي بعد ،يک فیلتر گسترش مورفولوژي بر
روي باندهاي لندست ۸-اعمال شد .تصوير رنگي شامل سه

۸- و لندست1-در اين مطالعه از تصاوير سنتینل
 نتايج نشان داد که با استفاده از دادههاي.استفاده شد
 ميتوان نشت نفت راVV  با پالريزاسیون1-سنتینل
 اين مطالعه نشان داد که نشت و لکه نفتي.شناسايي کرد
پس از يک حادثه با کمک تصاوير ماهوارهاي ميتواند
 عالوه بر اين. بهطور مؤثر و اقتصادي تعیین شود،بهسرعت
براي استفاده از سنجشازدور بهعنوان ابزاري کارآمد براي
نظارت بر نشت نفت بايد سناريوهاي مختلفي از جمله آب
.و هوا و امواج دريايي را در نظر گرفت
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