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چکیده
معادن با جابجاييهاي خود باعث ايجاد خسارت به زير ساختها و زمین ميشوند ،از اين رو کنترل جابجاييهاي ناشي از معادن مهم
ميباشد .همچنین میزان حجم برداشتي موادمعدني از معادن همواره مورد توجه مديران قرار داشته است .از طرف ديگر تداخلسنجي
راداري با توجه به تولید تصاوير مکرر و وسیع و دقت قابل قبول اين روش ،در بررسي جابجاييهاي حاصل از معادن روباز و خطرات ناشي از
نشست معدن در مقابل روشهايي همچون ترازيابي و سیستم تعیین موقعیت جهاني که عموما گرانقیمت و وقتگیر هستند ،پیشنهاد
ميشود .مهندسین نقشه بردار در معادن روباز وظیفه محاسبه میزان جابجايي معدن و حجم برداشتي را با استفاده از ترازيابي و سیستم
تعیین موقعیت جهاني بر عهده دارند .در اين پژوهش هدف محاسبه جابجاييهاي ناشي از برداشت در معادن روباز و محاسبه حجم معدن
مي باشد .به دلیل اينکه معادن روباز جابجايي در مقیاس بزرگ را شامل ميشوند ،حداکثر جابجايي که از طريق فناوري تداخلسنجي
راداري قابل استخراج است ،تحت تاثیر دو عامل طول موج تصاوير راداري و ابعاد پیسکلهاي تصاوير راداري است ،که با افزايش طول موج
تصاوير و يا کاهش ابعاد پیکسلهاي تصاوير ميتوان به حداکثر جابجايي حاصل از فناوري تداخلسنجي راداري دست پیدا کرد .از طرفي
برداشت سريع از معادن ،باعث ايجاد ناهمدوسي در بین تصاوير ميشود که باعث کاهش دستيابي به حداکثر جابجايي ميشود .براي رفع
ناهمدوسي تصاوير ،انتخاب تصاوير با خطمبناي زماني و مکاني کم ميتواند اين مشکل را حل نمايد .در اين پژوهش بر روي معدن گل گهر
سیرجان با استفاده از تصاوير راداري ماهواره انويست مطالعه انجام گرفته است .پردازش تصاوير راداري نیز با استفاده از نرمافزار StaMPS
انجام گرفت .در اين پژوهش با تغییر مقدار چندمنظر سازي تصاوير از مقدار  22براي آزيموت و  4براي رنج به مقدار  5براي آزيموت و 8
براي رنج (کوچک کردن ابعاد پیکسلهاي تصوير) ،میزان جابجايي قابل تشخیص بیشتر ميشود .بیشترين نشست بدست آمده براي يک
نقطه در معدن بعد از تغییر چندمنظر سازي از منفي  58میليمتر به منفي  15میليمتر تغییر پیدا کرد و حجم محاسبه شده از  18هزار
مترمکعب به  11هزار مترمکعب بعد از تغییر چندمنظر سازي تصوير ،تغییر پیدا کرد .پس با کوچک کردن ابعاد پیکسلهاي تصوير راداري،
مقدار جابجايي بیشتري قابل تشخیص است و میزان حجم برداشتي از معدن واقع بینانهتر خواهد شد.
واژگان کلیدی :تداخلسنجي راداري ،معادن روباز ،چندمنظر سازي تصاوير راداري ،جابجايي ،معدن گل گهر سیرجان



نويسنده رابط
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آنالیز جابجاییهای بزرگ مقیاس با استفاده از فناوری تداخل سنجی راداری

آنالیز جابجاييهاي بزرگ مقیاس با استفاده از فناوري تداخل سنجي راداري ...

 -1مقدمه
بررسي و پايش میدان جابهجايي ناشي از دگرشکلي ،از
پژوهشهاي مهم و کاربردي در مباحث گوناگون علوم-
زمین در پیشگیري و رفتارشناسي سوانح طبیعي از قبیل
زلزله ،فرونشست ،زمینلغزش و مانند آن نقش بسزايي
دارد .در اين میان ميتوان به روشهاي گوناگوني براي
اندازهگیريهاي ژئودتیکي و پايش دگرشکلي نظیر ترازيابي
دقیق ،سامانههاي تعیین موقعیت جهاني 8و فناوري
تداخلسنجي راداري اشاره کرد .از میان روشهاي فوق،
فناوري تداخلسنجي راداري با برخوردار بودن از پوشش
زمیني وسیع ،مکرر و پیوسته ،و نیز قدرت تفکیک زماني و
مکاني زياد ،به يکي از فناوريهاي مهم و قابلِ توجه تبديل
شده است .در دهههاي اخیر ،تالش گستردهاي به منظور
اندازهگیري تغییرات پوسته زمین با استفاده از فنهايي
چون ترازيابي دقیق صورت گرفته است .ترازيابي دقیق
اگرچه جابهجايي ارتفاعي سطح زمین را با دقت زيادي
اندازهگیري ميکند ،اما با محدوديتهاي قدرت کم تفکیک
مکاني و زماني ،روبهرو است .در دو دهه اخیر ،با معرفي دو
فناوري سامانه تعیین موقعیت جهاني و سامانه
تصويربرداري رادار با دريچهمصنوعي 2گام بزرگي در زمینه
فناوري ژئودتیک فضايي برداشته شده است .اين فناوريها،
اندازهگیري دگرشکلي را با دقت بهتر از سانتيمتر بدست
ميآورند .در اين میان مشاهدات پیوسته  GPSبا دو
ويژگي قدرت تفکیک مکاني کم ولي قدرت تفکیک زماني
زياد ،ابزار مفیدي براي بررسي تغییرات پوسته زمین است.
تولید پوششهاي مکرر و وسیع و قدرت تفکیک مکاني
زياد تصاوير راداري و دقت قابل قبول اين روش ،در بررسي
پديدههاي گوناگون زمینشناسي همچون زلزله ،نشست3،
زمینلغزش 4و مانند آن ،ابزار نیرومندي براي محققان
فراهم آورده است].[8
از طرفي معادن ميتوانند جابجاييهاي عمودي و افقي
را در سطوح زمین ايجاد نمايند و در نتیجه باعث خسارت
به زيرساختها ،زمین و غیره شوند .کنترل جابجايي در
معادن از جهات ،ارزيابي محدوده مکاني آسیب ناشي از
برداشت معدن ،طراحي و يا تعديل برنامه استخراج معادن،
1 Global Positioning System
2 Synthetic Aperture Radar
3 Subsidence
4 Landslide
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پیشبیني خطرات احتمالي زمینشناسي و آمادهسازي
براي تخلیه احتمالي کارگران معدن و تجهیزات ،ميتواند
مهم باشد .از طرفي مهندسین نقشهبردار با بررسي مقدار
جابجاييهاي معادن روباز با استفاده از ابزاري نظیر
ترازيابي به محاسبه مقدار جابجايي در معادن روباز ،و در
نهايت تعیین میزان حجم جابهجا شده در معادن روباز
ميپردازند .روشهاي معمول براي پايش جابجاييهاي
سطحي ،روشهاي کالسیک و مدرن ژئودزي ،مانند
ترازيابي و سیستم تعیین موقعیت جهاني است .با اين
حال ،اين روشها عموما گرانقیمت و وقتگیر هستند.
روش تداخلسنجي راداري براي پايش يا کنترل
جابجاييهاي معدن به دلیل هزينه کم ،قابلیت اندازهگیري
همه ابعاد ،پوشش مکاني گسترده و غیره پیشنهاد شده
است .دستيابي به دقت بهتر در کلیه کارهاي مهندسي از
جمله نقشهبرداري ميتواند قابل توجه باشد و از طرفي
کاهش هزينه و سرعت انجام کارها نیز مالک است .از اين
رو فناوري تداخلسنجي راداري ميتواند با داشتن دقت
مناسب در ارزيابي جابجاييهاي معادن روباز ،موجب
کاهش هزينهها و افزايش سرعت کارها شود .لذا ضرورت و
انگیزه اصلي اين تحقیق ،برآورد جابجاييهاي معادن روباز
از طريق فناوري تداخلسنجي راداري و محاسبه مقدار
حجم برداشت شده از معدن و بررسي روشهاي بهبود
نتايج حاصل از تداخلسنجي راداري ميباشد].[2
براي بدست آوردن اختالف فاصله از طريق تداخل-
سنجي راداري نیاز به دو تصوير راداري ميباشد که در آن
تداخلنگار از حاصل ضرب يک تصوير راداري در مختلط
مزدوج تصوير دوم بدست ميآيد .بنابراين فاز تداخلنگار،
اختالف فاز زوجتصوير و دامنه آن ،حاصل ضرب دامنههاي
زوجتصوير است].[3
اصول رياضي تداخلسنجي راداري به اين صورت است
که ،تصاوير  SARميتواند به صورت رابطه زير نوشته شود:
()8

y | a | ei

که در اين رابطه  | a |,i, به ترتیب ،فاز ،واحد موهومي
و دامنه ميباشند.
5
فاز تداخلسنجي از ضرب مختلط تصويراصلي با مزدوج
مختلط تصويرفرعي 1طبق رابطه زير محاسبه ميشود:
5 Master
6 Slave

در نتیجه تداخلنگار تولید ميشود .مؤلفههاي اصلي
سهیم در فاز تداخلنگار تولیدي عبارتاند از:
()3

  def  topo  fe  noise

که در آن  defاثر تغییر شکلهاي زمینtopo ،

اثر فاز توپوگرافي fe ،اثر فاز زمین مسطح و noise
اثر باقي نويزها (فاز اتمسفري ،فاز مداري و  )....ميباشد.
از بین اثرات فوق ،توپوگرافي و دگرشکلي ،مؤثرترين
عواملاند .هدف اصلي تداخلسنجي تفاضلي ،8استخراج
میزان دگرشکلي از فاز اندازهگیري شده کلي با حذف
کردن يا کمینه کردن اثر ديگر مؤلفهها است.

 -2روش انجام کار
شرط اساسي براي انجام تداخلسنجي راداري ،برقراري
رابطه زير ميباشد].[4

2

()4

.(sin 1  sin 2 ) 

که در آن  نشان دهنده اندازه پیکسل  ،طول

موج رادار , 2 1 ،زاويه برخورد مرکزي مربوط به
پیکسل در تصاوير اصلي و فرعي ميباشد.
همانطور که از معادله ( )4مشخص است ،حداکثر
مقدار جابجايي در طول خط ديد ماهواره 2در يک پیکسل
نميتواند ،بیشتر از نصف طول موج باشد].[5
تغییر شکل و فرمول تئوري آن براي حداکثر جابجايي
قابل تشخیص در طول خط ديد ماهواره در تداخلسنجي
تفاضلي که براي اولین بار توسط ماسونت 3معرفي گرديد،
به شکل زير ميباشد].[5
()5


2

d max 

 ، d maxحداکثر جابجايي قابل تشخیص از تداخل-
سنجي تفاضلي راداري ميباشد .با توجه به اصول تداخل-
1 DInSAR
2 Line of sight
3 Massonnent

اس

()2

بر متر براي ماهواره انويست 4با ابعاد پیکسل  22×22متر و
مقدار منظر  5ميباشد و اين مقدار براي ماهواره آلوس 5با
ابعاد پیکسل  82×82متر و مقدار منظر  ،3برابر 88.5
میليمتر بر متر ميباشد].[1
رابطه شماره ( )5تاثیر منابع خطاي خارجي را لحاظ
نکرده است ،يعني فرض ميشود هیچ نويزي در تصاوير
راداري وجود ندارد .با اين حال در کاربردهاي عملي
تشخیص جابجايي در تداخلسنجي تفاضلي ،همیشه
کمتر از مقدار تئوري است.
عالوه بر تاثیر منابع خارجي ميتوان به تاثیر پارامتر
همدوسي نیز اشاره نمود .مقدار همدوسي هر چقدر کمتر
باشد يا اصطالحا ناهمدوسي يا ناهمبستگي اتفاق افتاده
باشد ،ماکزيمم جابجايي قابل تشخیص ،اتفاق نخواهد افتاد.
باران 6و همکاران در سال  2225يک مدل براي
جابجايي با استفاده از روش آمار تجربي که در آن
همبستگي ،يک متغیر مستقل ميباشد ،ارائه دادند].[1
()1

)Dmax  dmax  0.002( 1

 ، Dmaxنشان دهنده حداکثر مقدار جابجايي قابل
تشخیص است که در آن پارامتر همدوسي )  ، ( مقداري
بین صفر و  8را دارا ميباشد .تصوير همدوس ،تصويري
است که میزان وابستگي(همبستگي) بین تصاوير را نشان
ميدهد ،از اين تصوير براي تخمین کیفیت تداخلنگار
تولید شده استفاده ميشود .از معادله ( )1مالحظه مي-
گردد که حداکثر تغییرشکل تداخلسنجي تفاضلي از يک
تابع خطي همبسته بدست ميآيد که به طور کلي با
4 ENVISAT
5 ALOS
6 Baran
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) y m ys  a m a s ei( m s

سنجي راداري که تغییر فاز تصادفي بین دو پیکسل مربوط
به تغییر در جابجايي ميشود ،ولي با اين حال در تداخل
سنجي راداري هر جابجايي بزرگ را نميتوان از طريق
تداخلسنجي راداري اندازهگیري کرد .زيرا تغییرشکل
بیش از حد ،منجر به ايجاد ناهمدوسي در تصاوير راداري
ميشود .طبق رابطه ( )5براي ماهوارههاي مختلف با توجه
به ابعاد پیکسل تصاوير و طول موج راداري متفاوتي که
دارند ،حداکثر جابجايي قابل تشخیص متفاوت ميباشد.
براي مثال حداکثر جابجايي قابل تشخیص  8.4میليمتر

آنالیز جابجاييهاي بزرگ مقیاس با استفاده از فناوري تداخل سنجي راداري ...

افزايش همبستگي ،افزايش مييابد .وقتي که ما همدوسي
کامل براي يک پیکسل داريم (مقدار آن برابر  ،)8مدل
فوق به رابطه تئوري ماسونت (رابطه  )5تبديل شده و
حداکثر جابجايي از آن قابل استخراج است].[1
عالوه بر حداکثر جابجايي قابل تشخیص با فناوري
تداخلسنجي راداري ،حداقل جابجايي قابل تشخیص ( ) d min
نیز وجود دارد که برابر  2ميباشد ،زماني که هیچ تغییرشکلي
اتفاق نیفتاده باشد و مقدار فاز ثابت باقي مانده باشد.

غیر قابل قبول ميشود .عالوه بر اين اگر جابجايي با
ماکزيمم و مینیمم مقدار قابل تشخیص برابر گردد،
جابجايي قابل تشخیص مورد اطمینان نميباشد].[1
به طور کلي عوامل زيادي ميتوانند بر مقدار
ناهمبستگي تاثیر گذار باشند .از میان عوامل مختلف ،مي-
توان به موارد زير اشاره نمود].[81

 total   geometry   temporal

()1

 thermal   atmosphere
  geometryناهمبستگي مکاني که از تفاوت در هندسه

تصويربرداري در دو تصوير اصلي و فرعي حاصل ميشود،

  temporalناهمبستگي زماني تغییرات منطقه در طول

زمان سبب ميشود که تصاوير با اختالف زماني باال از

همبستگي پايیني برخوردار باشند  thermal ،ناهمبستگي
ناشي از نويز گرمايي سنجنده که سبب کاهش نسبت

سیگنال به نويز و کاهش همبستگي ميشود و  atmosphere

شکل -8ارتباط بین همدوسي تصاوير و جابجايي قابل تشخیص با
استفاده از فناوري تداخلسنجي راداري][1

در شکل ( )8محور افقي نمودار ،نشان دهنده میزان
همدوسي است که بین  2تا  8مي باشد و محور عمودي
نشان دهنده مقدار جابجايي قابل تشخیص است که اين
مقدار براي سنجندهاي با طول موج  5.1سانتي-
متري(انويست) بین  2تا  8.4میليمتر در هر متر براي هر
پیکسل ميباشد .همچنین دو محدوده  YESو  NOدر
شکل شماره ( )8بیان مينمايد که مقدار همدوسي تصوير
اگر در محدوده  YESقرار گرفته باشد و توسط فناوري
تداخلسنجي راداري تشخیص داده شود ،قابل اطمینان
است و چنانچه در محدوده  NOقرار گرفته باشد ،جابجايي
قابل تشخیص توسط فناوري تداخلسنجي راداري قابل
اطمینان نميباشد].[1
d min  d  d max  YES

()1

چابانه 1و همکاران در سال  2225بیش از  812جفت
تداخلنگار را که از يک منطقه بدست آمده بود را بررسي
کردند و يک رابطه کلي براي همبستگي ارائه دادند].[81


()3


.

total
geom temporal
B
)  ].exp( 2
[1 
B
c

که در آنB ،
 Bcخطمبناي قائم بحراني و  خطمبناي زماني
نشان دهنده مولفه عمودي خطمبنا،

است.
بنابراين ناهمدوسي زماني ميتواند به صورت زير بیان
شود:
()82

 total
.Bc
B
  / [1   ] 
 geom
Bc Bc  B

 temporal 

d  d max  NO
d  d min  NO

همچنین اگر مقدار جابجايي بدست آمده بیشتر از
ماکزيمم مقدار و کمتر از مینیمم مقدار باشد ،جابجايي
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عدم يکسان بودن پارامترهاي جوي در زمان اخذ زوج-
تصوير که سبب کاهش همبستگي بین تصاوير ميشود.

به اين صورت خطمبناي زماني و مکاني بین تصاوير با
پارامتر همدوسي مرتبط هستند .از اينرو ،کاهش طول
1 Chaabane

اس

()88

 temporal  0.22767.exp( t / 30.27134) 
0.21896.exp( t / 235.90387)  0.17506

که در آن  tبرابر است با فاصله زماني(روز) و به طور
کلي خطمبناي زماني بايد کوتاه تر از  842روز باشد].[83
در نهايت طبق رابطه ( )5دو پارامتر اصلي در محاسبه
حداکثر جابجاييهاي اتفاق افتاده در مقیاس بزرگ ،طول
موج سنجندههاي راداري و ابعاد پیکسلهاي تصوير مي-
باشند که با چندمنظر سازي 1تصاوير و تغییر مقدار منظر
در راستاي رنج و آزيموت ،ميتوان تعداد پیکسلها
(قسمت هاي تصوير) را افزايش داد و ابعاد پیکسلها را
کاهش ،تا در نهايت ماکزيمم جابجاييهاي اتفاق افتاده،
قابل تشخیص و اندازهگیري باشد .همچنین با انتخاب
تصاوير مناسب که داراي خطمبناي زماني و مکاني کوتاه و
مناسبي باشند ،ميتوان ناهمدوسي زماني تصاوير را کاهش
داد و به حداکثر جابجايي دست پیدا کرد.

 -3منطقه مورد مطالعه
معدن سنگآهن گلگهر در استان کرمان در شمالي-
ترين منطقه دگرگوني زون سنندج سیرجان درطول
جغرافیايي  55درجه و  83دقیقه شرقي و عرض
جغرافیايي  23درجه و 1دقیقه شمالي قرار دارد.
نزديکترين شهر به آن سیرجان است که در 52کیلومتري
شمال شرقي منطقه قرار دارد .معدن سنگآهن گل گهر
در شش توده مجزا در مجموع با ذخیره اي در حدود
 8222میلیون تن در محدودهاي به طول تقريبي 82
کیلومتر و عرض تقريبي  4کیلومتر قرار گرفته است.2

1 Multi-looking
2 http://geg.ir

شکل -2ذخاير ششگانه معدن گل گهر سیرجان

در اين پژوهش بر روي توده شماره  3مطالعه انجام
شده است .روش استخراجي در توده شماره  3گل گهر ،به
صورت روباز-پلهاي 3ميباشد و ابعاد آن حدودا  8.8در 8.3
کیلومتر و ارتفاع از سطح دريا  8152متر ميباشد.

 -4دادههای مورد استفاده
در اين پژوهش از تصاوير ماهواره انويست استفاده شده
است .اين تصاوير از طريق وبسايت 4سازمان فضايي

اروپا5

و به وسیله نرم افزار  Eolisaتهیه شده است .پس از
جستجوي کلیه تصاوير موجود ،که منطقه معدن گل گهر
سیرجان را پوشش ميدادند ،از مسیر 1شماره  221که
تصاوير پايینگذر 1را شامل ميشود ،دو تصوير مربوط به
روز بیست و هفتم ارديبهشت  14و چهارم مرداد ماه سال
 8314که تصاوير داراي اختالف زماني  12روز و خط-
مبناي مکاني اين دو تصوير برابر با  811متر و با قدرت
تفکیک مکاني  32متر ،ميباشند ،انتخاب گرديد .دلیل
انتخاب اين تصاوير پوشش زماني مناسب و توجه به خط-
مبناي زماني و مکاني کوتاه بین تصاوير که منجر به حفظ
همدوسي بین تصاوير ميشود و در نهايت ماکزيمم
جابجايي از تداخلنگار قابل محاسبه ميباشد .همچنین
براي حذف مولفه فاز توپوگرافي در خالل پروسه تداخل-
سنجي ،از مدل ارتفاعي رقومي با قدرت تفکیک  32متري
حاصل از ماهواره راداري ناسا 1استفاده شده است.
3 Open Pit
4 http://earth.esa.int
5 European Space Agency
6 Track
7 Descending
8 Shuttle Radar Topographic Mission
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خطمبناي مکاني و زماني تداخلنگار منجر به افزايش
همبستگي زماني و مکاني آنها ميشود که به لحاظ کمي
با پارامتر دامنه همدوسي قابل ارزيابي است].[81
براي کنترل فرونشست مناطق معدني ،ناهمدوسي
زماني دلیل عمده اي براي ناهمدوسي تصوير است .از اين
رو خطمبناي زماني بايد تا حد ممکن کوچک باشد].[83
در مناطق معدن ،میزان ناهمدوسي زماني متناسب
است با رابطه زير].[81

آنالیز جابجاييهاي بزرگ مقیاس با استفاده از فناوري تداخل سنجي راداري ...

جدول  -8اطالعات تصاوير مدار پايین گذر مسیر 221
شماره

نوع

تاریخ تصویر

شماره مدار

1

 21ارديبهشت 14

81133

ASAR

2

 4مرداد 14

81135

ASAR

تصویر

سنجنده

 -5پردازش تصاویر
در اين پژوهش براي پردازش تصاوير راداري از نرمافزار
 8StaMPSنسخه  3/3b1استفاده شده است .اين نرمافزار
به زبان برنامه نويسي  c++و در دانشگاه لیدز توسط هوپر2
توسعه داده شده است .نرمافزار  StaMPSدر محیط
سیستم عامل لینوکس نصب و اجرا ميگردد].[88

شکل -3مراحل ايجاد تداخلنگار در نرم افزار [82] StaMPS

در پردازش تصاوير ،از دادههاي اطالعات مداري دقیق
 DEOSکه توسط دانشگاه دلف 3هلند منتشر ميشود براي از
بین بردن اثر فاز مداري ،و براي حذف فاز توپوگرافي از مدل
ارتفاع رقومي  4SRTMبا قدرت تقکیک  32متر استفاده شده
است .در نهايت براي انطباق دقیق تصاوير نسبت به يکديگر،
از ثبت هندسي دقیق 5استفاده شد .بعد از انطباق تصاوير
اصلي و فرعي با استفاده از اطالعات مداريشان ،در مرحله ثبت
هندسي دقیق انطباق دو تصوير بر روي همديگر در حد زير
پیکسل 1انجام گرديد تا تصوير فرعي نسبت به تصوير اصلي با
دقت زيرپیکسل تنظیم گردد .انطباق دو تصوير در مرحله
1 Stanford Method for Persistent Scatterers
2 Hooper
3 Delft
4 https://gdex.cr.usgs.gov/gdex
5 Fine Co-registration
6 Sub-pixel
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ثبت هندسي دقیق براساس مقدار دامنه تصاوير انجام مي-
گردد .با اين کار خطاي هم مرجع سازي تصوير کمتر مي-
شود .هم مرجع سازي تصاوير با دقت پايین منجر به متناظر
نمودن پیکسلهايي ميشود که هر يک معرف مختصات -
جغرافیايي متفاوتي هستند .همچنین بخاطر پايدار بودن
شرايط آب و هوايي در زمان اخذ تصوير طبق اطالعات
هواشناسي ايستگاه نزديک به منطقه مورد مطالعه و اعمال
فیلتر پايینگذر در پردازش تصاوير ،ميتوان از اغتشاشات فاز
اتمسفري صرفنظر نمود] .[81مهمترين عامل خطاي
اتمسفري بخارآب موجود در اليه تروپسفر است که در مناطق
خشک کمتر از مناطق مرطوب است] .[22همچنین تصوير-
برداري در شب به دلیل کاهش موجودي بخارآب در جو مي-
تواند تاثیر بسزايي در کاهش اختالل ناشي از اتمسفر و در
نتیجه افزايش همبستگي بین تصاوير داشته باشد] .[5حال با
توجه به اينکه محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش در حدود
 8کیلومتر ميباشد و منطقه کوچکي را شامل ميشود و
تصاوير اخذ شده نیز در تابستان اتفاق افتاده و با بررسي
ايستگاه هواشناسي سیرجان در اين فصل از سال که کمترين
بارش را دارا ميباشد و اعمال فیلتر پايینگذر در پردازش
تصاوير ،از بررسي فاز اتمسفري صرف نظر شد .عالوه بر اين
معدن گل گهر سیرجان در منطقه گرم و خشک واقع شده و
تصاوير پردازش شده در ساعت  1بامداد تصويربرداري شدهاند.
با بررسي اطالعات مجموع بارش ماهانه ايستگاه هواشناسي
شهرستان سیرجان در سال  8314مشخص شد که مجموع
بارش در دو ماه ارديبهشت و مرداد که تصاوير پردازش شده
متعلق به اين دو ماه هستند ،مقدار بارش کمي به ثبت رسیده
و ميتوان آب و هواي پايدار براي منطقه مورد مطالعه تصور
نمود و از خطاي فاز ناشي از اتمسفر صرف نظر کرد.
جدول  -2مجموع بارش ماهانه بر اساس اطالعات ايستگاه هواشناسي
1
شهرستان سیرجان در سال 14
ماه

مجموع بارش
(میلی متر)

ماه

مجموع بارش
(میلی متر)

فروردین

2.8

مهر

2

اردیبهشت

2

آبان

2

خرداد

2.4

آذر

34.1

تیر

2

دي

1

مرداد

2.2

بهمن

22

شهریور

3

اسفند

23.1
7 http://irimo.ir

اس

با بررسي مقدار همدوسي تصاوير براي توده شماره 3
معدن گل گهر سیرجان ،تصوير همدوسي معدن نشان
ميدهد که از  3321پیکسل موجود براي توده شماره 3
فقط  833پیکسل همدوسي زير  2.3را دارا ميباشند و
مقدار جابجايي بدست آمده براي اين پیکسلها از
اطمینان کافي برخوردار نیست .به عبارت ديگر فقط 3.5
درصد از پیکسلها با همدوسي زير  2.3وجود دارند و
 31.5درصد پیکسلها همدوسي باالي  2.3را شامل مي-
شوند و جابجايي بدست آمده قابل اطمینان ميباشد.

شکل -5تداخلنگار حاصل از تصاوير پايینگذر و محدوده توده شماره
 3معدن گل گهر (الف)تداخلنگار حاصل از چندمنظر سازي 22×4
(ب)تداخلنگار حاصل از چندمنظر سازي 5×8

شکل -4تصوير همدوسي توده شماره  3معدن گل گهر

در ادامه پردازش تصاوير ،در نوبت اول ،مقدار  22براي
آزيموت و مقدار  4براي رنج در اعمال چندمنظر سازي در
نظر گرفته شد .سپس در نوبت دوم ،مقدار  5براي آزيموت
و مقدار  8براي رنج در اعمال چندمنظر سازي اعمال
گرديد .در نهايت تداخلنگارهاي حاصل شده از تصاوير
پايینگذر به همراه محدوده توده شماره  3معدن گل گهر
به شکل زير ميباشند.
مالحظه ميگردد که با تغییر چندمنظر سازي تصاوير
که کوچک شدن ابعاد پیکسلهاي تصاوير را به دنبال دارد
مقدار فاز دقیقتري از تداخلنگار بدست ميآيد و قسمت
هاي سیاه رنگ موجود (عدم تشخیص جابجايي) در
تداخل نگار کمتر ميشود.

شکل -1تصاوير حاصل از بازيابي فاز بر روي تداخلنگارهاي حاصل از
تصاوير پايینگذر و محدوده توده شماره  3معدن گل گهر (الف)تصوير
فاز بازيابي شده حاصل از چندمنظر سازي ( 22×4ب) تصوير فاز
بازيابي شده حاصل از چندمنظر سازي 5×8
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 -6پردازشها و نتایج

سپس در ادامه بر روي تداخلنگارهاي حاصل ،بازيابي-
فاز انجام شد و تصاوير حاصل از بازيابيفاز بر روي مسیر
پايینگذر به شکل زير ميباشند.

آنالیز جابجاييهاي بزرگ مقیاس با استفاده از فناوري تداخل سنجي راداري ...

در ادامه با تغییر چندمنظر سازي ،تصاوير فاز بازيابي
شده ،محدوده معدن را با جزئیات بهتري نشان ميدهند و
تغییرات بیشتري نسبت به حالت قبل از تغییر چندمنظر
سازي دارند.
در نهايت پس از بازيابي فاز ،که حاصل از استخراج
مواد معدني از معدن ميباشد و با استفاده از رابطه زير،
مقدار فاز حاصل شده به مقدار جابجايي تبديل گرديد].[5
()82

4

DD


4

 

که در رابطه فوق  ،اختالف فاز حاصل از تداخلنگار
و  طول موج سنجنده راداري ميباشد ،که براي ماهواره
انويست اين مقدار برابر  5.1سانتيمتر ميباشد .با قرار
دادن مقدار طول موج و اختالف فاز حاصل از نشست
معدن در رابطه ( ،)82مقدار جابجايي بدست ميآيد.

همچنین با استفاده از مختصات طول و عرض
جغرافیايي تصوير که از مرحله زمینمرجع کردن در هنگام
پردازش تصاوير بدست آمده است و در اختیار داشتن
مقدار جابجايي براي هر پیکسل از تصوير ،اقدام به
محاسبه جابجايي معدن گرديد .همچنین جابجايي بدست
آمده در طول خط ديد ماهواره با استفاده از رابطه زير به
جابجايي قائم تبديل گرديد].[3
()83

DLos
)cos(

D vertical 

که در رابطه فوق DLos ،جابجايي در طول خط ديد
ماهواره و  زاويه ارسال سنجنده ميباشد که در ماهواره
انويست اين مقدار برابر با  23.5درجه است.

شکل -1نقشه توپوگرافي حاصل از مقدار جابجايي معدن (الف) جابجايي حاصل از اعمال چندمنظر سازي ( 22×4ب) جابجايي حاصل از اعمال
چندمنظر سازي 5×8
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اس

شکل -1پروفیل میزان جابجايي معدن (الف) میزان جابجايي حاصل از اعمال چندمنظر سازي ( 22×4ب) میزان جابجايي حاصل از اعمال چندمنظر سازي 5×8

همچنین پروفیل جابجايي از میزان استخراج مواد معدني
از معدن براي دو حالت مختلف چندمنظر سازي اعمال شده
بر روي تصاوير که دقیقا از يک منطقه مشابه در توده شماره
 3معدن گل گهر عبور کردهاند(مسیر آبي رنگ بر روي نقشه
توپوگرافي) ،نشان ميدهد که در همه نقاط ،جابجايي
بیشتري بعد از کوچک کردن ابعاد پیکسلهاي تصوير قابل
تشخیص است .خط چین قرمز که مشخص کننده مقدار
جابجايي معدن است و فلش هاي آبي رنگ نیز مقدار
جابجايي را از سطح صفر بیان ميکنند .حداکثر جابجايي
اتفاق افتاده بعد از تغییر چندمنظر سازي تصاوير در يک
منطقه کامال مشابه در توده شماره  3معدن از مقدار منفي
 31میليمتر به منفي  12میليمتر تغییر پیدا نموده است.
عالوه بر اين ،با بررسي نقشههاي تغییرات معدن با
استفاده از نرمافزار گوگلارث 8ميتوان متوجه شد که توده

شماره  3تغییراتي به شکل زير داشته است و نتايج بدست
آمده براي تصاوير که پوشش زماني سال  8314را دارا
ميباشند ،با نقشه تغییرات معدن همخواني دارد.

شکل -3محدوده توده  3معدن در سال ( 8331زمان فعلي با رنگ
قرمز) و سال ( 8315زمان مربوط به اخذ تصاوير با رنگ آبي)

1 Google Earth
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در نقشههاي توپوگرافي حاصل از جابجايي معدن
مشاهده ميشود که با تغییر مقدار چندمنظر سازي
تصاوير ،عالوه بر اينکه مقدار جابجايي بیشتري قابل
تشخیص است ،قادر خواهیم بود تا جزئیات بهتر و دقیق-
تري از منطقه مورد مطالعه را در اختیار داشته باشیم.

بی شترين جابجايي اتفاق افتاده براي يک نقطه در معدن با
تغییر مقدار چندمنظر سازي تصاوير ،از منفي  58میليمتر
به منفي  15میليمتر تغییر پیدا نموده است که نشانگر
اين است که با تغییر چندمنظر سازي تصوير ميتوان
جابجايي بیشتري را تشخیص داد.

آنالیز جابجاييهاي بزرگ مقیاس با استفاده از فناوري تداخل سنجي راداري ...

در ادامه با تبديل مختصات طول و عرض جغرافیايي
حاصل شده از تداخلنگار به مختصات  UTMو محاسبه
میزان مساحت معدن و استفاده از مقدار جابجايي معدن
در طول خط ديد ماهواره و تبديل آن به جابجايي در
راستاي قائم ،و روش درونیابي کريجینگ( )Krigingدر
نرمافزار  Surferمیزان حجم خاکبرداري و خاکريزي
حاصل از معدن محاسبه گرديد.
جدول  -3مقدار حجم محاسبه شده
خاکبرداری

خاکریزی

(متر مکعب)

(متر مکعب)

22×4

18322.431

2

5×8

11553.343

2

چند منظر سازی

مالحظه ميگردد که با تغییر چندمنظر سازي تصاوير
و افزايش مقدار جابجايي بدست آمده از معدن ،حجم
بدست آمده نیز دچار افزايش ميشود .عالوه بر اين با
تغییر مقدار چندمنظر سازي تصوير از  22×4به مقدار 5×8
باعث افزايش تعداد نقاط شده (کوچک شدن ابعاد پیکسل
تصاوير منجر به افزايش تعداد پیکسلها ميشود) و در
نتیجه محاسبه حجم ،به صورت دقیقتري انجام ميگیرد.

 -7نتیجهگیری و پیشنهادات
طبق رابطه شماره ( )5حداکثر مقدار جابجايي قابل
تشخیص از تغییرات بزرگ مقیاس نظیر معادن روباز ازطريق
فناوري تداخلسنجي راداري بستگي به دو کمیت طول موج
تصاوير راداري و ابعاد پیکسل تصاوير راداري دارد .لذا تغییر
ابعاد پیکسل تصاوير با تغییر چندمنظر سازي تصاوير ،مي-
تواند جابجايي بیشتري را قابل تشخیص نمايد .عالوه بر اين
جزئیات بیشتري نیز پس از تغییر چندمنظر سازي تصاوير
قابل شناسايي ميباشد .در تصاوير پايینگذر استفاده شده،

پس از تغییر چندمنظر سازي تصاوير که ابعاد پیکسلهاي
تصوير را در راستاي رنج و آزيموت کوچک مينمايد،
حداکثر مقدار جابجايي اتفاق افتاده براي معدن از منفي 58
میليمتر به منفي  15میليمتر تغییر پیدا کرد و مقدار
جابجايي بیشتري قابل تشخیص ميباشد .در محاسبه مقدار
حجم برداشت شده از معدن نیز با تغییر مقدار چندمنظر
سازي تصاوير و افزايش میزان جابجايي قابل تشخیص،
میزان حجم محاسبه شده نیز همزمان افزايش يافت و از
مقدار  18هزار مترمکعب به مقدار  11هزار مترمکعب رسید
و محاسبه حجم معدن به صورت واقع بینانهتري انجام
گرفت .در تصاوير پايینگذر عالوه بر افزايش مقدار حجم با
افزايش میزان جزئیات نیز همراه بود که باعث محاسبه
دقیقتر جزئیات و تغییرات معدن ميگردد .عالوه بر اين
تاثیري که مقدار همدوسي بر روي ماکزيمم جابجايي قابل
تشخیص دارد ،در نحوه انتخاب تصاوير که با مینیمم کردن
اختالف بین خطمبناي زماني و مکاني بین تصاوير اصلي و
فرعي ،ميتوان همدوسي(همبستگي) را افزايش و تغییرات
بیشتري را تشخیص داد.
پیشنهاد ميشود بر اساس رابطه شماره ( )5که طول موج
راداري نقش بسزايي در محاسبه ماکزيمم جابجايي دارد ،از
تصاوير راداري با طول موج بیشتري ،همچون تصاوير ماهواره
آلوس که طول موج  24سانتيمتري را دارا ميباشند ،استفاده
شود تا به تغییرات و جزئیات بیشتر و بهتري از جابجاييهاي
بزرگ مقیاس مانند معادن روباز دست پیدا کرد .عالوه بر اين
استفاده از تصاوير سنجندههايي که داراي مدت زمان کمتري
براي عبور دوباره از منطقه مورد مطالعه هستند ،باعث بدست
آمدن تصاوير با خطمبناي زماني کمتري شده و در نهايت
منجر به افزايش همدوسي ميشود و تغییرات بیشتري قابل
تشخیص ميگردد.
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