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مقایسه دادههای بازتحلیل  ERA-Interimو حسگر  MERISدر کاهش اثر الیة
وردسپهر موجود در میدانهای سرعت جابهجایی تداخلسنجی راداری
2

سعید حاجی آقاجانی *1و بهزاد وثوقی

 .1دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
(دریافت ،93/6/3 :پذیرش نهایی)95/7/27 :

چکیده
یکی از اصلیترین محدودیتهای روش تداخلسنجی راداری بهمنظور یافتن میزان و نرخ جابهجایی دقیق ،میزان اختالف فاز ناشی
از عبور سیگنال راداری از جوّ است .بیشترین اثر جوّ مربوط به الیة وردسپهر و بهطور مشخص تغییرات بخار آب است .دو مورد از
روشهای متداول موجود برای شناسایی اختالف فاز مربوط به وردسپهر ،استفاده از دادههای جوّی بازتحلیل شده و همچنین
نقشههای پهنهبندی بخار آب و فشار بهدست آمده از حسگر Medium Resolution Imaging Spectrometer
) (MERISاست .هدف از این تحقیق مقایسه این دو روش با یکدیگر است .بهمنظور دستیابی به میزان اختالف فاز ،از دو تصویر
راداری مربوط به منطقهای در شمال غرب ایران استفاده شد .عالوه بر بهدست آوردن میزان اختالف فاز دو تصویر بدون تصحیحات
از روشهای پیشگفته ،میزان این اختالف پس از اِعمال تصحیحات وردسپهری از راه دادههای  ERA-Interimو دادههای
 MERISنیز بهدست آمد و نتایج بهدست آمده با میزان جابهجایی گزارش شده از ایستگاههای Global Positioning System
) (GPSموجود در منطقه مقایسه شد .این نتایج حاکی از آن است که مقدار ) Root Mean Square Error (RMSEدر
حالت استفاده از دادههای  ERA- Interimبرابر  1/84میلیمتر و در حالت استفاده از دادههای حسگر  MERISبرابر 2/37
میلیمتر است .بیشینه اختالف بین دو روش تصحیح برابر  7/7میلیمتر است که علت این اختالف را میتوان به بودن و نبودن
پیکسلهای ابری در آن ناحیه و در نتیجه متغیر بودن دقت تصاویر  MERISدر این دو حالت نسبت داد .همچنین کمترین اختالف
بهدست آمده برابر  0/3میلیمتر و ناشی از کم بودن تغییرات مسطحاتی عوامل جوّی در ناحیه است .نتایج نشان میدهد که در
حالت وجود ابرهای کومهای در منطقه ،استفاده از دادههای  ERA-Interimنتایج مطلوبتری به همراه خواهد داشت .همچنین
در شرایطی که شاخصهای الیة وردسپهر دارای تغییرات مسطحاتی زیادند  ،استفاده از دادهها با قدرت تفکیک بیشتر ،تاثیر
قابلتوجهی در نتایج خواهد داشت.
واژهای کلیدی :بخار آب ،تداخلسنجی راداری ،وردسپهر.MERIS ،ERA-Interim ،

 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از روش تداخلسنجی راداری

بخار آب موجود در جوّ ،در الیة وردسپهر()Troposphere

بهمنظور پایش دگرشکلی پوستة زمین رواج بسیار یافته و

قرار دارد ،بررسی تاثیر این الیه بر سیگنال راداری اهمیت

تالشهای بسیاری در جهت کاهش اثرات اضافی و بهبود

بیشتری نسبت به سایر اثرات جوّی دارد .زبکر و همکاران

نتایج حاصل از این روش صورت گرفته است .مهمترین

( )1997اولینبار به بررسی و شرح نحوة تاثیر جوّ بر

اثرات موجود در نتایج تداخلسنجی راداری عبارتاند از

سیگنال راداری پرداختند ،پس از آن دویین و همکاران

خطای مداری ،خطای ناشی از عبور سیگنال از جوّ و

( )2009میزان تاثیر وردسپهر بر نتایج تداخلسنجی

همچنین خطای ناشی از توپوگرافی منطقه .از بین عوامل

راداری را با استفاده از مدلهای جهانی جوّ بررسی

گوناگون جوّ ) )Atmosphereمانند فشار هوا ،بخار آب،

کردند .ژولیوت و همکاران ( )2011بهجای استفاده از

قطرات آب موجود در ابرها ،دما ومانند آن ،بیشترین اثر

مدلهای جوّی جهانی ،از دادههای بازتحلیل شده

مربوط به بخار آب موجو در جوّ است .ازآنجاکه بیشترین

( )Reanalysisمرکز پیشبینی وضعیت آبوهوای اروپا
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( )ECMWFبهمنظور تصحیح اثر وردسپهر استفاده کردند و

 -5تغییر ضریب شکست مسیر بین دو لحظة تصویربرداری یا

ژو و همکاران ( )2013نقشههای بخار آب حسگرهای

اثر ج ّو

Resolution
Imaging
)(MODIS
و Resolution
Spectroradiometer

Moderate
Medium

) Imaging Spectrometer (MERISرا برای این منظور
بهکار گرفتند .در داخل کشور نیز ادهم خیابانی ( )1386با
استفاده از تصاویر حسگر  MERISو حاجیآقاجانی
( )1393با استفاده از دادههای بازتحلیل شده به بررسی اثرات
جوّ بر تصاویر راداری پرداختند.
در این مقاله به مقایسة میزان تاثیر وردسپهر در یافتن
میزان اختالف فاز از تصاویر راداری با استفاده از دادههای
 ERA-Interimو دادههای  MERISپرداخته شده است.
بدینمنظور از دو تصویر راداری ماهواره  ENVISATاز
منطقة آذربایجان به فاصلة زمانی  36روز و خط مبنای مکانی
 188متر استفاده شده است و میزان تغییرات فاز در این بازه
زمانی بدون استفاده از تصحیحات وردسپهری بهدست
خواهد آمد .در مرحلة بعد بهمنظور اِعمال تصحیحات ،از
دادههای بازتحلیل شده  ERA-Interimو دادههای MERIS

استفاده میشود و میزان تاخیر ناشی از الیة وردسپهر برای هر
دو زمان عکسبرداری بهصورت شبکه محاسبه خواهد شد.
پس از درونیابیِ این مقادیر بهازای مختصات
پراکنشکنندههای مقطعی ( ،)SDPFنتایج حاصل از
تداخلنگار موجود کسر میشود و تغییرات فاز را با اِعمال
تصحیحات مربوط به الیة وردسپهر نیز بهدست میآوریم.
درنهایت بهمنظور بررسی صحت نتایج از میزان جابهجایی
گزارش شده از ایستگاههای  GPSموجود در منطقه در
زمانهای موردنظر استفاده خواهیم کرد.

بررسی جابهجایی سطوح ،از مهمترین کاربردهای
تصاویر تداخلسنجی راداری است .در اینگونه
بررسیها همة سیگنالهای موجود در تصویر بهجز
آنهایی که حاصل جابهجایی هستند درحکم اثر مزاحم
شناخته میشوند و نیازمند اصالح هستند .معموالً اثرات
ناشی از نوفه و خط مبنا در هنگام پردازش تصاویر
بهکمك دادههای کمکی برطرف میشود .اثر مربوط به
توپوگرافی در فاز را میتوان با روشهای گوناگون
تصحیح کرد .روش اول برای اِعمال تصحیح توپوگرافی،
استفاده از تصویر سوم است .در این روش تصویر سوم
بهنحوی انتخاب میشود که اختالف فاز آن با یکی از
تصاویر اول یا دوم فقط ناشی از اثر توپوگرافی منطقه
باشد .سپس این اثر از اختالف فاز دو تصویر اول و دوم
کسر میشود تا اختالف فاز ناشی از توپوگرافی منطقه
تصحیح شود .بااینحال بهمنظور محاسبه میدان سرعت
جابهجایی ناچار به استفاده از روش دوم یعنی بهکارگیری
مدل ارتفاعی منطقه هستیم .اثر جوّ برخالف سایر اثرات
با توجه به برخی دشواریهای موجود ،نیازمند توجه
جداگانهای خواهد بود .برای تعیین اثر جوّ بر سیگنال
راداری ،ابتدا مسیر انتشار موج راداری در خأل در نظر
گرفته میشود .در این حالت ،ضریب شکست محیط
برابر یك در نظر گرفته میشود وبا توجه به این موضوع،
فاز موج راداری از رابطة ( )1محاسبه میشود (زبکر و
همکاران:)1997 ،
( )1

x

2π
λ

φ

 .2اثر جوّ بر سيگنال راداری

که در آن x ،فاصله طی شدة سیگنال راداری و  λطول

فاز تداخلسنجی راداری موجود در یك تداخلنما،

موج است .حال اگر مسیر انتشار سیگنال ،جوّ زمین در

دارای مؤلفههای متفاوتی به شرح زیر است:

نظر گرفته شود ،رابطة ( )1بهصورت رابطه ( )2در خواهد

 -1مولفة مربوط به توپوگرافی

آمد:

 -2جابهجایی سهبُعدی سطح زمین

( )2

 -3تغییر هندسة تصویربرداری یا اثر خط مبنا

که در آن ∆x ،اختالف فاصلة اضافی ناشی از شکست

 -4نوفه ()Noise

موج در جوّ است .این متغیر از رابطة ( )3محاسبه میشود:

Δx

2π
λ

x

2π
λ

φ
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بهصورت یك خطای همگن نمایان میشود (زبکر و

در رابطة ( N(x) )3ضریب شکست جوّ است .مقدار

همکاران  .)1997خطاهای همگن را میتوان بهکمك

ضریب شکست جوّ برابر است با:

نقطههای ثابت اندازهگیری شده در سطح زمین و یا

p
e
e
N  k1 d  (k 2  k 3 2 ) 
T
T
T

( )4

 1.4 w

ne
2

7

4.028  10

f

در رابطة ( Pd ،)4فشارهوای خشك برحسب e ،hPa

فشارجزئی بخار آب برحسب  T ،hPaدمای مطلق
برحسب کلوین Ne ،چگالی الکترون درهرمترمکعبf ،

بسامد رادار w ،آب مایع موجود برحسب گرم بر
مترمکعب و ضریبهای  k2 ، k1و  k3مقادیرثابت تجربی
هستند (ژولیوت و همکاران.)2011 ،
در رابطة ( )4جملة اول مربوط به تاخیر

اندازهگیری پارامترهای مربوط در تعداد محدود
نقطههای در صحنة تصویربرداری و تعمیم آن ،تا حد
قابلقبولی حذف کرد .از سوی دیگر تأثیر بسامدهای
زیاد مانند بخار آب بهصورتی است که به آسانی با
روشهای ساده مانند میانگینگیری ،قابل حذف نخواهد
بود (لی و همکاران .)2005 ،در فعالیتهایی که تاکنون
در زمینة اصالح جوّی با توجه به ماهیت خطاها صورت
گرفته ،خطای جوّی ناشی از بخار آب ،بیش از دیگر
موارد ،مورد توجه واقع شده است.

هیدروستاتیکی ( )Hydrostatic Delayو یا تأخیر در اثر

 .3وردسپهر

تغییرات فشار جوّ ،جملة داخل پرانتز مربوط به تاخیر در

با ناچیز در نظر گرفتن جملة یونسپهری ،تأثیر باقیمانده

اثر رطوبت موجود در مسیر سیگنال ،جملة سوم مربوط به

به الیة وردسپهر نسبت داده میشود (زبکر و همکاران

اثر الیة یونسپهر ( )Ionosphereو جملة آخر مربوط به

.)1997

تاثیر آب مایع موجود در جوّ بر فاز موج راداری است.

وردسپهر پایینترین الیة جوّ است که خود از الیههای

اثر تغییر ضریب شکست در فاز تكتصویر راداری

کوچكتری تشکیل شده است .وجه تمایز این الیه با

بهنسبت زیاد خواهد بود ،اما بهطور خالصه میتوان

الیههای دیگر جوّ ،تجمع همة بخار آب جوّ زمین در آن

گفت که تأثیر جوّ روی تداخلنگار ()Interferogram

است .به همین سبب بسیاری از پدیدههای جوّی که با

بر اثر اختالف تأخیر ناشی از تغییر پارامترهای تأثیرگذار

رطوبت ارتباط دارند و عاملی تعیینکننده در وضعیت هوا

جوّ بر فاز سیگنال راداری ایجاد میشود .بدیهی است

بهشمار میآیند ،فقط در این الیه رخ میدهند .منبع

هرچه تغییر شرایط آبوهوایی بین دو زمان

حرارتی الیة وردسپهر انرژی تابشی سطح زمین است.

تصویربرداری بیشتر باشد ،تاثیر جوّ بر تداخلنگار بیشتر

ضخامت این الیه از شرایط حرارتی متفاوتی که در

خواهد شد(هانسن .)2001

عرضهای جغرافیایی مختلف حاکم است تبعیت میکند.

معموالً اثر فشار هیدروستاتیکی (هوای خشك) یا

این ضخامت معموالً از  17تا  18کیلومتر در استوا به 10

بهعبارتدیگر اثر فشار هوا روی تكتصویر راداری

تا  11کیلومتر در مناطق معتدل و  7تا  8کیلومتر در قطبها

آشکارتر خواهد بود ،اما این اثر به علت تغییرات

تغییر میکند .الیة وردسپهر از جوّ را میتوان متشکل از

محدود فشار هوا در زمانهای گوناگون ،در تصاویر

دو بخش مجزا در نظر گرفت .بخش خشك وردسپهر که

تداخلسنجی راداری معموالً کماهمیتتر از تأثیرات

ترکیبی است از مولکولهای غیر قطبی یا همان گازهای

دیگر است (هانسن .)1998

خشك و بخش تر آنکه شامل مولکولهای قطبی است.

در تداخلسنجی راداری ،اثر یونسپهر به علت

هر دو بخش الیة وردسپهر بر نحوة انتشار امواج اثر می-

تغییرات بهنسبت نرم و بسامد ( )Frequencyکم آن،

گذارند .تأخیر خشك الیة وردسپهر عمدتاً به فشار جوّ
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وابسته است به همین علت با گذر زمان به کندی تغییر

کلوین و  gmجاذبة محلی در مرکز ستون جوّ و  k1ضریب

میکند ولی ازآنجاکه تأخیر تر الیة وردسپهر به بخار آب

ثابت است.

وابسته است و این پارامتر از نظر زمانی و مکانی تغییرات

( )9

سریعتری دارد ،این مؤلفة تأخیر ،تغییرات سریعتری را

()10

) g m =9.784(1- 0.0026 cos 2Φ-0.00028 Z0

نسبت به زمان و مکان آشکار می سازد (سستامینن،

()11

k1  0.776 K.Pa -1

.)1992

که در آن Z0 ،ارتفاع سطح و  φعرض جغرافیایی است.

Rd= 287.06 J Kg-1 K-1

قسمت تر وردسپهر تأثیر بسیار زیادی در اندازه

با استفاده از این رابطه ،تأخیر ناشی ازفشار هوا بر

گیریهای راداری دارد و تا حد زیادی کیفیت نتایج را

تكسیگنال راداری از رابطة ( )12قابل محاسبه

تحتتأثیر قرار میدهد .عامل غالب تأثیرات که به دادهها

خواهدبود:

وارد میشود ،بخش تر و عمدة آن ناشی از بخار آب

()12

است .دراینجا به جملههای تأثیرگذارتر تأثیرات مربوط به

جت ( )1979یك جملة تکمیلی برای تغییرات عرض

الیة وردسپهر خواهیم پرداخت .این تأثیرات به دو مؤلفه

جغرافیایی درنظرگرفت .پس میزان تاخیر ناشی از تغییر

مجزا تقسیم شدهاند (گلدریش:)1972 ،

فشار سیگنال راداری از رابطة ( )13محاسبه میشود:

( )5

()13

R
ZHD10  6 k1 d p s
gm



Rd
 ps
ZHD  10 6 k 1
g m  1.11  10 5 cos  


Δx  (Δ x) dry  (Δ x) wet

که در آن (Δx) ،طول اضافی اندازهگیری شده ناشی از
dry

تأخیرهیدروستاتیکی و

(Δx) wet

طول اضافی اندازهگیری

شده ناشی از بخار آب است .باتوجه به ناچیز بودن تأثیر

بدینترتیب تأخیر ناشی از فشار بهصورت رابطه ( )14در
خواهد آمد:
()14

Rd
))) (p(z)  p(z ref
gm

δl(z) pressure  106 (k1

فاز غیرگازی آب در مقابل تأثیر بخار آب ،اثر وردسپهر

رابطة ( )14نشان میدهد که در شرایط عادی ،فشار هوا

را میتوان ناشی از تغییرات فشار ،دما و بخار آب دانست

قادر است تا  2/3متر روی سیگنال راداری تأخیر ایجاد

(زبکر و همکاران .)1997

کند (هانسن  .)2001نکتة قابلتوجه این است که فشار هوا
در یك نقطه از یك منطقة مشخص ،بیش از چند میلیبار

 .4وردسپهر خشك

در شرایط آبوهوایی متفاوت تغییر نمیکند .این مسئله

تاثیر الیة خشك وردسپهر را میتوان ناشی از تغییرات

باعث

فشار و دما دانست .با توجه به رابطة ( ،)4تاثیر ناشی از

بسیارکوچكتری نسبت به  2/3متر و حدود  2میلیمتر در

تغییر فشار را میتوان به شکل رابطه ( )6مدلسازی کرد:

هر میلیبار اختالف فشار ،منتج شود .ازاینرو این تأثیر

ap
6
ZHD  10 k1  dz
pT

اغلب در تداخلسنجی ( )Interferometryنادیده گرفته

( )6

با استفاده از قانون عمومی گازهای ایدئال ،رابطة باال به
شکل رابطه ( )7قابل محاسبه است:

میشود .استفاده از این رابطه روشن میسازد که اگر فشار
سطحی بادقت  0/4 hPaمحاسبه شود ،میتوان تأخیر
موجود در سیگنال را با دقت  1میلیمتر و یا بهتر از این

( )7

مقدار برآورد کرد (بویس و همکاران.)1996 ،

a
6
ZHD  10 k1R d  p(z) dz
p

مدل فشار سطح عبارت است از (سستامینن:)1992 ،
( )8

میشودکه

صورت

تفاضلی

به

عدد



p s  g m  p(z) dz
0

در روابط باال Rd ،ثابت هوای خشك T ،دما برحسب

 .5وردسپهر تر
بخار آب مهمترین عامل خطای جوّی بر تداخلنگار
است (زبکر و همکاران .)1997 ،تغییرات مکانی و زمانی
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با بسامد زیاد بخار آب باعث میشود که این اثر بهصورت

بازتحلیل یا تحلیل مجدد ،با استفاده از یك سامانة ثابت و

کامال ًناهمگن روی تصاویر مشهود باشد .علت اصلی این

از نظر دینامیکی سازگار در دادهگواری ( Data

ناهمگنی ،غیریکنواختی چرخة آبی جوّی و تغییر مکانی

 )Assimilationدادهها و مدلها که در آن از همة

فشار و دما و سایر پارامترهای جوّ است .البته میزان تأثیر

دادههای در دسترس مشاهداتی استفاده میشود ،ایجاد

بخار آب و بهطورکلی جوّ بر تداخلنگار ،وابسته به

می شوند (مرکز پیشبینی وضعیت آبوهوای اروپا،

شرایط آبوهوایی دو زمان تصویربرداری است .حالت

.)2013

بسیار مشکلساز اثر بخار آب زمانی رخ میدهد که

یکی از مولفههایی که در این فرایند تغییر میکند،

تغییرات مکانی بخار آب در هر دو تاریخ محدود ولی

دادههای دیدبانی است (مرکز پیشبینی وضعیت

رطوبت در دو زمان تصویربرداری بسیار متغیر باشد .در

آبوهوای اروپا .)2013 ،درواقع دادههای بازتحلیل،

این شرایط کل تداخلنگار ،از نظر فیزیکی یك

تلفیقی از دادههای دیدبانی بهعالوة مدلسازی هستند.

جابهجایی کامالً بیمعنی خواهد یافت.

برای منطقههایی که فاقد داده هستند یا شبکه ایستگاهها

میزان تاخیر ناشی از بخار آب را میتوان به شکل زیر
در نظر گرفت (سستامینن:)1992 ،
()15

e
e
 k 3 2 ) dz
T
T

تراکم کمی دارند از مدلسازی استفاده میشود .یکی از
انواع دادههای بازتحلیل دادههای  ERA-Interimاست.

k1  k 2

zref

Rd
v

 ( R

δl(z)wet  106

z

که در آن e ،فشار بخار آب برحسب پاسکال و  Rvثابت
بخار آب  k1و  k2ضریبهای ثابت هستند.

این دادهها ناشی از آخرین تحلیل دوباره جوّ است که
سازمان پیشبینی وضعیت آبوهوای اروپا از آن
رزا 1989آغاز کرده است و تاکنون ادامه دارد (مرکز

()16

Rv = 461.495 J.Kg-1 K-1

پیشبینی وضعیت آبوهوای اروپا  .)2013هدف از تهیه

()17

k 2  0.716 K.Pa -1

این دادهها برطرف کردن مشکالت دادههای ERA-40

()18

k 3  3.75  103 K 2 .Pa -1

این انتگرال از ارتفاع سطح زمین در ایستگاه موردنظر تا
بخش فوقانی وردسپهر محاسبه میشود .ازآنجاکه دادهها
به شکل گسسته است بهمنظور محاسبه تاخیر ناشی از
قسمت تر وردسپهر از صورت گسسته انتگرال باال استفاده
خواهد شد.
()19

k3
k2

]
Ti  Ti 1 (Ti  Ti 1 ) 2

n 1

[δl(z) wet  106  2
i 1

ewi  ewi 1
] ][ zi 1  zi
2

[

در رابطة ( n )19تعداد سطوح فشاری است .با توجه به
مطالب گفته شده ،تاخیر سمتالرأسی ناشی از وردسپهر
را میتوان بهصورت مجموع اثرات وردسپهر خشك و تر
دانست.

است .درنظر نگرفتن چرخة آب در جوّ ،اثر الیة پوشن-
سپهر ( )Stratosphereو تطابق زمانی با دیگر دادهها ،از
جملة این مشکالت است .بدینمنظور تعداد الیههای
فشاری از  23به  37همچنین تعداد پارامترهای عرضه شده
افزایش یافت (مرکز پیشبینی وضعیت آبوهوای اروپا
 .)2006این دادهها مجموعهای از پارامترهای هواشناسی
از ژانویه  1989تاکنون را دربردارد .فاصلة مکانی این
دادهها  0/75درجه و حدود  70کیلومتر است که کرة
زمین را بهصورت شبکههای  0/75 × 0/75درجه دربر می
گیرد .این دادهها در برگیرندة عرض جغرافیایی 89/425
تا  -89/425درجه و طول جغرافیایی  0تا  359/25درجه
هستند (مرکز پیشبینی وضعیت آبوهوای اروپا .)2013
قدرت تفکیك زمانی این دادها  6ساعت است و

 .6دادههای بازتحليل شده ERA-Interim

اطالعات را در ساعتهای  6صبح  12ظهر  6بعدازظهر و

تحلیل دوبارة یك سامانه ،برای تولید مجموعهای از

 12شب در بر دارد .این دادهها حدود  300پارامتر از جمله

دادههای اقلیمی ،بازتحلیل نامیده میشود .دادههای

فشار بخار آب ،دما ،فشار و مانند آن را در اختیار کاربران
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قرار میدهند (مرکز پیشبینی وضعیت آبوهوای اروپا
 .8منطقة تحقيقاتی

.)2013
 .7نقشههای بخار آب و فشار حسگر MERIS

حسگر  MERISروی ماهواره  ENVISATقرار داشت
و دربردارندة  15باند طیفی در محدودة مرئی و فروسرخِ

در این تحقیق برای بررسی اثر وردسپهر در یك تداخل-
نگار ،از دو تصویر ماهواره  ENVISATاز منطقة
آذربایجان استفاده شده است .ویژگیهای دو تصویر با
خط مبنای مکانی  188متر و خط مبنای زمانی  200روز

نزدیك بود(کرامر  .)2002تصاویر این حسگر در دو

در جدول  2مالحظه میشود.

Resolutionهستند که بهترتیب اغلب برای کاربردهای

 .9تغيير فاز

اقیانوسی و زمینی پیشنهاد شدهاند(سازمان فضایی اروپا

بهمنظور بهدست آوردن میزان تغییرات فاز در بازة زمانی

 .)2006ماموریت اصلی این حسگر تحقیقات اقیانوسی

مربوط به تصاویر ،از روش خط مبنای کوتاه و

است اما با توجه به طراحی طیفی آن ،کاربرد گستردهای

پراکنشکنندههای مقطعی استفاده شد و درنهایت

در تحقیقات جوّی دارد .با توجه به همزمانی

تداخلنگار ناشی از تفاضل فازهای دو تصویر بهدست

تصویربرداری حسگر با تصاویر راداری ماهوارة

آمد .نکتة مهم آن است که تداخلنگار بهدست آمده

 ENVISATاین حسگر همواره در تصحیح تصاویر این

حاوی مقادیر تغییرات فاز در راستای خط دید ماهواره

ماهواره کاربرد فراوانی داشته است .قالب دادههای این

 ENVISATاست و برای آنکه در ادامه بتوان تصحیحات

حسگر  .N1و از استانداردهای سازمان فضایی اروپا

وردسپهری را بر آن اِعمال کرد نیاز است که این مقادیر

است .بهمنظور پردازشهای اولیة این تصاویر ،از نرمافزار

به راستای قائم ( )Zenithتبدیل شوند .برای این منظور با

 BEAMکه محصول سازمان فضایی اروپا است و برای

داشتن زاویة برخورد سیگنال راداری که برای هر دو

پردازشهای نهایی و بهدست آوردن نقشة بخار آب و

تصویر برابر  23/1درجه است و مشخص بودن طول موج

فشار از نرمافزار  ENVIاستفاده شد .با در اختیار داشتن

سیگنال (  ،) λمقادیر را در کسینوس زاویه برخورد ضرب

بخار آب قابل بارش (PWV=Perceptible Water

میکنیم تا به راستای قائم تبدیل شوند .همچنین بهمنظور

) Vaporاز راه تصاویر این حسگر و با استفاده از رابطة

تبدیل مقادیر به واحد متر الزم است آنها را در مقدار ثابت

نوع ) Reduce Resolution (RRو )Full (FR

( )20میتوان به تاخیر ناشی از الیة تر وردسپهر دست
یافت.
()20


4

ضرب کنیم .در شکل  1میدان جابهجایی بهدست

آمده از تاریخ  2007/04/06تا  2007/05/11مالحظه
δl(z) wet =Π -1 PWV

میشود.

در رابطة ( ∏-1 )20ضریب تبدیل بخار آب قابل بارش به
تاخیر ناشی از الیة تر وردسپهر است که از رابطة ()21
محاسبه میشود.
()21
()22

k3
)ρ1
Tm

Π -1 =10-6 R v (k '2 +
k 2 '  23.3 K.Pa -1

در رابطة ( ρ1 )22چگالی آب مایع است .درجدول 1
مشخصات تصاویر بهکار رفته از این حسگر مالحظه
میشود.

شکل  .1میدان جابهجایی در راستای قائم برحسب میلیمتر از تاریخ
 2007/04/06تا  .2007 /05/11نقطههای مشکی نشاندهندة
ایستگاههای  GPSهستند.
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جدول  .1ویژگیهای تصاویر MERIS
تاریخ

توضیحات تصاویر

2007/04/06

MER_RR__2PPBCM20070406_094239_0
00000542058_00208_27316_0005.N1

2007/05/11

MER_RR__2PPBCM20070511_091128_0
00000562059_00222_27831_0009.N1

جدول  .2ویژگیهای دو تصویر راداری
شاخص

تاریخ

تصویر اول

2007 - 04 -06

تصویر دوم

2007 – 05 -11

طول موج
باند C
 0/056275متر
باند C
 0/056275متر

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

مرکز تصویر

مرکز تصویر

"10

"45

گذر

زاویه برخورد
سیگنال

'°46 19

"°38 01' 25

پایینگذر

 23/1درجه

'°46 18

"°38 01' 13

پایینگذر

 23/1درجه

 .10تصحيح وردسپهری با استفاده از دادههای ERA-

نیمرُخ ارتفاعی ،از درونیابیِ اسپیالینی (interpolation

Interim

 )Splineکه در نسخههای راهنمای  ECMWFعرضه و

همانطور که قبالً ذکر شد ،برای اِعمال تصحیحات
وردسپهری ،از دادههای  ERA-Interimکه در شبکههای
مشخص آماده شدهاند ،استفاده شده است .به علت
پایینگذر بودن تصاویر  ،ENVISATاز دادههای جوّی
در ساعت  6صبح براساس زمان  UTCاستفاده شد.
بهسبب یکسان بودن زمان دادههای  ERA-Interimبا
تصاویر راداری ،مشکل نبود انطباق زمانی در آنها وجود
ندارد .دادههای پیشگفته حاوی ارتفاع  37الیة فشاری و
همچنین رطوبت نسبی و فشار جزئی بخار آب و دما در
هر الیه هستند .در رابطة تاخیر ناشی از بخار آب میباید
همة سطوح فشاری از سطح زمین به باال در محاسبات
شرکت داده شود .با توجه به ارتفاع متفاوت نقطههای
سطح زمین ،برای محاسبه تاخیر در هر نقطه میباید از
ارتفاع همان نقطه که با توجه به مدل ارتفاعی منطقه معلوم
است ،بهمنظور باال ،اقدام به محاسبة تاخیر کرد.
برای محاسبة فشار سطح و سایر شاخصها از جمله
دما و فشار جزئی بخار آب و رطوبت نسبی در طول

توصیه شده ،استفاده شد .سپس با استفاده از شاخصهای
موجود در هر الیه شامل دما ،فشار بخار آب و اختالف
ارتفاع بین هر دو الیه و با بهکارگیری رابطة ( ،)19میزان
تاخیر مربوط به قسمت تر الیة وردسپهر محاسبه شد .تاخیر
مربوط به الیة خشك وردسپهر نیز با استفاده از رابطة ()14
محاسبه شد .درنهایت پس از محاسبة تاخیر کل در هر نقطه،
برای تعیین میزان تاخیر در محل مشاهدات تداخلسنجی ،از
درونیابیِ کریجینگ ( )Krigingاستفاده شد .علت آن است
که این درونیابی ،بهسبب داشتن قابلیت انعطاف زیاد در
استفاده در توانهای گوناگون ،یکی از دقیقترین روشهای
درونیابی است .در شکل  2میزان اختالف تاخیر ناشی از
الیة وردسپهر با استفاده از دادههای  ERA-Interimاز تاریخ
 2007/04/06تا  2007/05/11در راستای قائم ،مشاهده
میشود.
برای اِعمال تصحیحات به تداخلنگار ،میزان تاخیر
ناشی از الیة وردسپهر را از مقادیر تداخلنگار کم کردیم
که نتیجه آن در شکل  3قابل مشاهده است.
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بهنسبت وسیع است و با خطای محسوس همراه خواهد
بود ،تالش شد تا این نقطهها شناسایی و کنار گذاشته
شود .برای استخراج میزان بخار آب در پیکسل ابری از
درونیابیِ کریجینگ استفاده شده است .با توجه به در
اختیار داشتن میزان بخار آب قابل بارش از تصاویر این
حسگر و استفاده از روابط ( 20و  )14در اینجا نیز میزان
تاثیر وردسپهر بر هرکدام از تصاویر محاسبه و از یکدیگر
شکل  .2اختالف ناشی از تاخیر الیة وردسپهر از تاریخ  2007/04/06تا

کسر شد .درنهایت بر میدان جابهجایی بهدست آمده که

2007/05/11که با استفاده از دادههای  ERA-Interimمحاسبه

تصحیحات وردسپهری بر آن اِعمال نشده است اثر داده

شده است.

شدند تا میدان جابهجایی تصحیح شده با دادههای
حسگر  MERISنیز بهدست آید .در شکل  4اختالف
تاخیر وردسپهر بهدست آمده از دادههای  MERISاز
تاریخ  2007/04/06تا  2007/05/11مالحظه میشود.
پس از یافتن تاخیر نهایی موثر بر میدان جابهجایی،
این مقادیر را از میدان جابهجایی کسر کردیم تا میدان
جابهجایی تصحیح شده با استفاده از دادههای حسگر
MERISبهدست آید (شکل .)5

شکل  .3میدان جابهجایی تصحیح شده با استفاده از دادههای هواشناسی

در ادامه به ارزیابی نتایج براساس دو معیار کیفی و

 ERA-Intrimاز تاریخ  2007/04/06تا  .2007/05/11ایستگاه-

کمّی میپردازیم .در ارزیابی کیفی مدل ،تحلیل

های ( GPSدایرة/مشکی) و همچنین شبکة دادههای ERA-

پدیدهها پیش و پس از مرحلة اصالح ،بررسی میشوند

( Intrimمثلث سرخ) نیز مشخص شدهاند.

و در مرحلة ارزیابی کمّی ،نتایج بهدست آمده از
اندازهگیریهای عددی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 .11تصحيح وردسپهری با دادههای MERIS

دادههای حسگر  MERISبه علت اشتراک در ماهواره
 ENVISATبا تصاویر راداری مورد استفاده ،همزمان
هستند و در نتیجه ،مشکل نبود تطابق زمانی با تصاویر
راداری وجود ندارد .محصول بخار آب حاصل از این
تصاویر در مناطق ابری اعتبار ندارد(کرامر  )2002علت
این امر پراکنش غیرانتخابی ابر در باندهای جذبی بخار
آب است .با توجه به این موضوع که در مناطق ابری ،هوا
از بخار آب اشباع است ،میزان بخار آب نقطههای ابری

شکل  .4اختالف ناشی از تاخیر الیة وردسپهر از تاریخ  2007/04/06تا

با کمك مناطق اطراف ابر محاسبه شد .البته با توجه به

2007/05/11که با استفاده از دادههای  MERISمحاسبه شده

اینکه این فرض برای ابرهای گسترده و ابرهای کومهای

است..
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شکل  .5میدان جابهجایی تصحیح شده با استفاده از دادههای  MERISاز تاریخ  2007/04/06تا  .2007/05/11ایستگاههای ( GPSدایرة مشکی) و همچنین
شبکة دادههای ( ERA-Interimمثلث سرخ) نیز مشخصاند.

 .12ارزيابی کيفی نتايج

مالحظه میشود که در بازة زمانیِ دو تصویر ،به مقدار

همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود ،قبل از

اندکی پدیدة فرونشست در منطقه ،به وقوع پیوسته است.

تصحیح اثر مربوط به الیة وردسپهر در تداخلنگار،

عالوهبراین در حالت تصحیح با دادههای  MERISدر

سیگنالهای زیادی در تصویر به چشم میرسد که موجب

قسمتهای جنوبی ،شرقی و غربی منطقه ،سیگنالهای

بروز خطا در تشخیص سیگنال ناشی از پدیدة

ناشی از فرونشست مالحظه میشود که در حالت تصحیح

ژئودینامیکی میشود .برای مثال در نواحی شرقی میدان

با دادههای  ERA- Interimبه چشم نمیرسد .این

جابهجایی تصحیح نشده ،باالآمدگی وجود دارد که

موضوع ناشی از وجود پیکسلهای ابری در تصاویر

بهمنزلة یك سیگنال مشاهده میشود اما پس از اِعمال

 MERISو همچنین تغییرات شاخصهای الیة وردسپهر

تصحیحات با دادههای

بهدست آمده از MERIS

در این مناطق است.

و  ،ERA- Interimباالآمدگی در آن ناحیه مشاهده نشده
و نشانگر این است که علت اصلی جابهجایی بهدست

 .13ارزيابی ک ّمی نتايج

آمده در منطقه ،جوّ است و سیگنالی ناشی از پدیدة

در این بخش ارزیابی کمّی نتایج ،با آزمون درستی

ژئودینامیکی در آن ناحیه موجود نیست .سیگنال دیگری

عددی تصویر نهایی صورت میپذیرد .درواقع در این

که از ناحیه مرکزی به سمت شمال میدان کشیده شده

مرحله با کمك جابهجایی گزارش شده از

است پس از تصحیحات وردسپهری نیز وجود دارد و

ایستگاههای  ،GPSدرستی نتایج و همچنین میزان

نشانگر این است که این جابهجایی ناشی از وجود یك

بهبودی مدل ،ارزیابی شده است.

پدیدة ژئودینامیکی در منطقه ،یعنی گسل تبریز است که

جدول  2نشاندهندة مقایسه گزارشهای ایستگاههای

از ناحیة پیشگفته در میدان جابهجایی گذر میکند.

 GPSو نتایج تداخلسنجی راداری ،قبل و بعد از

عکس این مورد هم در میدان جابهجایی موجود است .در

تصحیحات مربوط به الیة وردسپهر است.

ناحیة جنوب شرقی قبل از تصحیحات وردسپهری
سیگنالی مشاهده نمیشود اما پس از اِعمال تصحیحات،

در شکل  11مقایسة بین نتایج بهدست آمده در محل
مربوط به هفت ایستگاه  GPSمشاهده میشود.
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جدول  .3نتایج بهدست آمده و مقایسه آنها
نام ایستگاه

TA01

TA02

TA03

TA04

BA03

BA04

BA05

2/1

3/9

3/5

3/8

4/4

4/7

5/8

جابهجایی بهدست آمده از
ایستگاه
(mm) GPS

جابهجایی قبل از تصحیح
)(mm

جابهجایی بعد از تصحیح با
(mm) ERA-Interim

جابهجایی بعد از تصحیح با
(mm) MERIS

28/2

23/5

37/3

31/1

39/5

35/2

29/1

4/5

5/2

6/9

2/7

7/1

7/8

7/2

-3/1

0/7

5/4

2/4

0/1

1/1

-0/5

شکل  .11مقایسه بین نتایج بهدست آمده در  7ایستگاه GPS
جدول  .4شاخصهای آماری مربوط به نتایج برحسب میلیمتر بر سال
روش

میانگین

انحراف معیار

RMSE

تداخلسنجی

31/98

5/63

31/74

5/90

3/40

1/14

1/18

5/54

2/37

تصحیح تداخلسنجی با استفاده از
دادههای ERA-Interim
تصحیح تداخلسنجی با استفاده از
دادههای MERIS

با توجه به مقادیر جابهجایی در محل ایستگاه ،قبل از

آبوهوایی در ناحیة مربوط به این دو نقطه در دو تصویر

اِعمال تصحیحات مربوط به الیة وردسپهر ،میزان بهبود

راداری ،و نمایانگر نقش تعیینکننده بخار آب و فشار جوّ

نتایج در ایستگاههای  TA03و  BA03بیشتر از سایر

در تعیین میدان جابهجایی آن ناحیه است .در محل

ایستگاهها است و این حاکی از تفاوت بسیار شرایط

ایستگاههای  TA01 ،BA05 ،BA04، BA03و TA02
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شاهد بیشترین اختالف بین ننایج بهدست آمده از دو

تداخلسنجی راداری را کاهش دادهاند .بیشترین اختالف

روش تصحیح هستیم که همانطور که در قسمت ارزیابی

بین نتایج دو روش تصحیح در ایستگاههای

کیفی نیز مطرح شد ،این اختالف در نواحی جنوبی و

 TA01 ،BA05 ،BA04،BA03و  TA02و کمترین

شرقی ناشی از وجود پیکسلهای ابری و تغییرات

اختالف در ایستگاهای  TA04و  TA03دیده شد .در

شاخصهای الیة وردسپهر در این نواحی است .با در

نتیجه در صورت نبود ابر در ناحیه در زمان تصویربرداری،

اختیار داشتن میزان جابهجایی ارتفاعی ایستگاههای GPS

نتایج دو نوع داده ،اختالف چندانی ندارند ولی در

و نتایج بهدست آمده از تداخلسنجی راداری ،میزان

صورت وجود ابر و بهطور شاخصتر ،ابرهای کومهای،

RMSEو سایر شاخصهای آماری مربوط به نتایج در دو

استفاده از دادههای  MERISچندان توصیه نمیشود .در

حالت استفاده از تصحیحات وردسپهری بهدست آمد

صورت مساعد بودن شرایط جوّ در زمان تصویربرداری و

(جدول .)4

همچنین تغییرات مسطحاتی کم عوامل جوّی از جمله

مشاهده میشود که میزان  RMSEنتایج تفاوت

فشار و بخار آب که باعث افزایش دقت درونیابی

چشمگیری با یکدیگر ندارند و داده های ERA-Interim

میشود ،نتایج تصحیحات تداخلنگار با دو نوع داده

فقط به میزان  1/23میلیمتر بیشتر از دادههای ،MERIS

جوّی  ERA-Interimو  MERISتفاوت چندانی با

میزان  RMSEرا کاهش میدهند.

یکدیگر ندارد.
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Summary
The main limitation of radar interferometry in measuring ground displacements is due to phase propagation
delays caused by the troposphere. Tropospheric water vapor is a major limitation for high precision
Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) applications. Using global meteorological reanalysis
models and MERIS data are two methods that can be used for correcting the effects of the troposphere. The
purpose of this study is comparison of these two methods. The MERIS instrument is located on the platform
of ENVISAT satellite and measures reflected solar radiation. We adopt the use of data of this sensor for our
study as MERIS provides a direct estimate of atmospheric water simultaneously with Synthetic Aperture
Radar (SAR) acquisition. ERA-Interim is a global atmospheric model computed by the ECMWF based on
a 4D-Var assimilation of global surface and satellite meteorological data .This reanalysis provides values
of several meteorological parameters on a global 70 km grid from 1989 to the present day, at 0 am, 6 am,
12 pm and 6 pm Universal Time Coordinated) UTC( daily. The vertical stratification is described on 37
pressure levels, densely spaced at low elevation (interval of 25 hPa), with the highest level around 50 km
(1 hPa). For each acquisition date, we select the ERA-Interim and MERIS outputs that are of the closest
time spans to the SAR acquisition time. A Kriging interpolation in the horizontal dimensions and a spline
interpolation along altitude is then applied to produce a map of the predicted delay. Total delay maps at
epoch of acquisitions are then combined by pairs to produce differential delay maps corresponding to each
interferogram. The use of the precise formulation of the single path delay and of the profiles of temperature,
water vapor and dry air partial pressure is of importance to compute an accurate delay function. We used
the two ENVISAT radar acquisitions of a region in the north west of Iran. We calculated the displacement
velocity field and we corrected it (by ERA-Interim and MERIS data) and then compared the results with
reported displacement velocities of GPS stations. The RMSE of two methods were 1.84 mm and 2.37 mm.
The maximum difference between two methods is about 7.7 mm. This difference could be due to the
presence of cloudy pixels in the MERIS data. The minimum difference between two methods is about 0.3
mm. The reason for this difference is negligible horizontal changes in the tropospheric indicators. The
results show that cloudy weather and changes in the troposphere indicators, are the most important factors
in the accuracy of the results of the two methods.
keywords: Troposphere, InSAR, ERA-Interim, MERIS.
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