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دمای سطح زمین ،شاخص مهمی در مطالعه مدلهای تعادل انرژی در سطح زمین و فعل و انفعاالت بین زمین و اتمسفر در مقیاس
منطقهای و جهانی است .در چند دهه اخیر الگوریتمهای مختلف و متنوعی برای تعیین دما ی سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای
مختلف ارائه گردیده است .در این پژوهش یک روش پنجره مجزای جدید برای بازیابی دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر سنجنده رادیومتر
دمای سطح زمین و دریا ( ،)SLSTRماهواره سنتینل ،3A-ارائه شده است .مزیت روش پیشنهادی دخیل کردن بخار آب موجود در اتمسفر در
الگوریتم پنجرهمجزا میباشد که نقش مهمی را در بازیابی دمای سطح زمین ایفا میکند .دمای سطح زمین با روش پیشنهادی و با سه الگوریتم
پنجره مجزای موجود دیگر بازیابی شد؛ سپس نتایج حاصل از روش پیشنهادی و سه الگوریتم پنجرهمجزای موجود با محصوالت دمایی سنجنده-
های استر ،مادیس و سنتینل 3-مقایسهگردید .مقدار ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEروش پیشنهادی برای منطقه مورد مطالعه شرق
تهران در مقایسه با محصوالت دمایی استر ،مادیس و سنتینل 3-به ترتیب  1/22 ،3/10و  1/20کلوین به دست آمد که مقدار کمتری نسبت به
 RMSEبه دست آمده از سایر الگوریتمهای پنجرهمجزا را دارد .همچنین روش پیشنهادی و سه الگوریتم پنجرهمجزای دیگر برای منطقههای
شمالغرب اصفهان و کرمانشاه پیاده سازی شد .برای منطقه مورد مطالعه کرمانشاه نتایجی به مراتب بهتر از دو منطقه دیگر و سایر روشها
مشاهدهگردید به طوری که  RMSEروش پیشنهادی  1/60کلوین محاسبهگردید ،در حالی که مقدار  RMSEسایر روشها 1/28 ،1/10و 1/00
کلوین به دست آمد.
کلید واژهها  :دمای سطح زمین ،الگوریتم پنجره مجزا ،ماهواره سنتینل ،3-رادیومتر دمای سطح زمین و دریا (.)SLSTR
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نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1399

-2-1مرور تحقیقات
در چند دهه اخیر ،تخماین دماای ساطح زماین از
ساانجندههااای مختلااف ماااهوارهای پیشاارفتهااای
چشاامگیری داشااته اساات و الگااوریتمهااای مختلااف و
متنوعی برای بازیابی دمای ساطح زماین ارائاه گردیاده
است که اساساا ایان الگاوریتمهاا بار پایاه فرضایات و
تقریبهای متنوعی از معادله تشعشعی استوار است[.]1
این الگوریتمها را میتوان به سه دسته کلای روشهاای
تککاناله یا تکباندی ،روشهاای چندکانالاه یاا چناد-
باندی و روشهای چندزاویهای تقسیمبنادی نماود کاه
الگوریتم پنجرهمجزا جز روشهاای چنادکانالاه اسات.
تاکنون پیشرفتها و تالشهای قابال تاوجهی در دهاه-
های گذشته برای بازیاابی  LSTاز طریا سانجشازدور
حرارتی صورت گرفته است کاه در ایان میاان ،کاین و
همکااران باا اساتفاده از باناد حرارتای سانجنده ،0TM
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دمااای سااطح زمااین ( )1LSTیکاای از پارامترهااای
کلیدی در فیزیک فرآیندهای ساطح زماین ،از مقیااس
محلی تا جهانی است[ .]1دمای ساطح زماین باه طاور
گسترده در بسیاری از مطالعات شاامل تبخیار و تعارق،
مدیریت منابع آب ،چرخاههاای هیادرولوژیکی ،پاایش
وضعیت ساالمت گیااه در مطالعاات خشکساالی ،آب و
هوای شهری و مطالعات زیساتمحیطای اساتفاده مای
شود[ 0 ،0 ،1 ،3 ،2و  .]7همچنین دمای ساطح زماین
برای بررسی بهداشت محیط ،آسایبپاذیری انساان باه
تنشهای گرمایی و شیوع و انتشار بیماریها به کار می
رود .بنابراین تخمین دمای ساطح زماین ناهتنهاا بارای
درك فرایندهای محیطی نیاز است بلکاه در ارتباا باا
سالمت انسان نیز میباشد[ .]8به دلیل اهمیت و کاربرد
دمای سطح زمین ،پایش منطقهای و جهانی آن در دهاه
های اخیر مورد مطالعه و پژوهش بسیاری از دانشمندان
علوم مختلف قرار گرفته است.
یکاای از روشهااای اناادازهگیااری  LSTاسااتفاده از
برداشتهای زمینی و ایستگاههای هواشناسی است کاه
فقط اطالعات دما را برای نقاطی خاص اندازه میگیرند و
باه دلیال پوشاش مکااانی محادود ،هزیناه بااال و عاادم
دسترسی آسان به داده ها کمتر مورد استفاده قرار مای
گیرند در حالی که تصااویر مااهوارهای ،پوشاش مکاانی
وسیعی را فراهم میکند و به آساانی و هزیناهای پاایین
(بعضا بدون هزیناه) در دساترس مایباشاند ،بناابراین
تصاویر ماهوارهای منباع اطالعااتی مناسابی باه منظاور
تهیه نقشههای حرارتی سطح آب و خشکی میباشند .با
اسااتفاده از محاادوده مااادونقرمااز حرارتاای تصاااویر و
تکنیکهای سنجش از دوری ،دمای سطح زماین قابال
بازیااابی اساات .در ایاان تحقی ا از تصاااویر ماااهوارهای
سنتینل 23A-و روش پنجره مجزای پیشانهادی ،بارای
تهیه نقشه دمای سطح زمین استفاده شده است.

در این تحقی یک الگوریتم پنجرهمجازای 3جدیاد
برای بازیابی دمای ساطح زماین ارائاه شاده اسات کاه
پارامترهای ضریب گسیل و بخار آب موجاود دراتمسافر
در آن دخیل شده است .همچنین بارای بازیاابی دماای
سطح زماین از تصااویر مااهوارهای سانجنده ،1SLSTR
ماهواره سنتینل ،3A-استفاده شده اسات .چاون تااریخ
پرتاب ماهواره سنتینل 10 ،3A-فوریه  2610مایباشاد
بنابراین در حال حاضار تصااویر ایان مااهواره ،تصااویر
جدیدی محسوب میشود و تاکنون تحقی و پژوهشای
در این زمیناه در داخال کشاور مشااهده نشاده اسات.
منطقه مورد مطالعه در این تحقی  ،شرق استان تهاران
میباشد که الگوریتم پنجرهمجزای پیشنهادی برای ایان
منطقه پیاده سازی شده است و عالوه بر شارق تهاران،
روش پیشنهادی بر روی منطقههای شمالغرب اصفهان
و کرمانشاه نیز اعمال گردیده است.
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 -1مقدمه

-1-1نوآوری و اهداف تحقیق

توسعه یک الگوریتم پنجره مجزا برای بازیابی دمای سطح....
مسعود حیدری و مهدی آخوندزاده هنزائی

-2منطقه مطالعاتی و دادههای مورد استفاده
منطقه مورد مطالعه و دادههاای ماورد اساتفاده باه
صورت جداگانه در پایین توضیح داده شده است.
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ماهواره لندست  ،10روش تکباندی را معرفی کارد کاه
با استفاده از دادههای ایستگاههای هواشناسی ،نیااز باه
پروفایل اتمسفری بارای تصاحیح اتمسافری را کااهش
داد[ .]0اعتبارسنجی این روش میزان اختالفی کمتار از
 6/1درجه سانتیگراد ،بین شرایط شبیهسازی و انادازه-
گیری شاده را نشاان داد .در روش تاک بانادی ،هاد
رسیدن به الگوهایی برای استخراج دمای سطح زمین با
استفاده از یک باند حرارتی در سنجندهها است.
یو و همکاران در روش تکباندی دقتی کمتر نسبت
به روش های چند بانادی باا اساتفاده از لندسات  28را
نتیجه گرفت[ .]16در مقابل روش های تکباندی ،روش
هاای چنادبانادی (منحصار باه سانجندههاایی مانناد
مااادیس( ،)3MODISاسااتر ( 0AVHRR ،)1ASTERو ...
که دارای بیش از یک باند حرارتی هستند) نیاز توساعه
داده شدهاند[.]12 ,11
جیمنز و همکاران با پیادهسازی روش چندبانادی و
تکباندی بر روی باندهای حرارتی لندست  8و با شبیه-
سازی دادههاا توساط پروفایال اتمسافری و اساتفاده از
کتابخانههای طیفی ،به متوسط خطای  1/0درجه رسید
که در روش چندباندی دقتی به مراتب بهتر نسابت باه
روش تکباندی به هنگام افزایش میازان آب موجاود در
اتمسفر برآورد شد .نتایج تحقی بیانگر این مطلاب باود
که تخمین دما در روشهای تکباندی روشی وابسته به
آب موجود در اتمسفر است و میزان خطا در برآورد این
متغیر بر نتیجه نهایی اثر میگذارد .همچنین با افازایش
آب موجااود در اتمساافر دقاات روش هااای چناادباناادی
نسبت به تکباندی افزایش مییابد[.]13
در سااالهااای اخیاار الگااوریتمهااای زیااادی باارای
استخراج دما از تصاویر ماهوارهای ارائه شاده اسات کاه

متداولترین آنها ،همان الگوریتم پنجارهمجازا اسات و
دلیل آن دقت و سادگی آن است .الگوریتم پنجرهمجازا
توسط پژوهشگران زیاد و بارای مااهوارههاای گونااگون
ارائه و تصحیح شده است .الگوریتم های پنجارهمجازای
موجود در جدول ( )1آورده شده است.
از آنجاییکه ماهواره سانتینل 3A-در ساال 2610
به فضا پرتااب شاد در حاال حاضار مااهوارهای جدیاد
محسوب میشود و تاکنون تحقیقاتی به این صاورت در
این زمینه انجام نشده است که از تصااویر ایان مااهواره
برای بازیابی دمای سطح زماین اساتفاده کارده باشاند.
تعداد مقاالتی که در این زمینه به چاپ رسیدهاند اندك
هستند .همه الگوریتمهای پنجرهمجزایی که در تحقی -
هااای گذشااته باارای تصاااویر ساانتینل( 3A-ساانجنده
 )SLSTRو تصاویر مشابه آن مورد استفاده قرارگرفتهاند،
در جدول ( )2نشان داده شده است.

-1-2منطقه مطالعاتی
] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.4.6

منطقه مورد مطالعه ،قسمتی از شرق استان تهاران
به ابعاد  06×06کیلومتر است .این منطقه در بین طاول
جغرافیایی 01°32′62′′و  02°61′31′′شارقی و عار
جغرافیااایی  30°31′20′′و  30°66′00′′شاامالی قاارار
دارد .شکل( )1محدوده منطقه مورد مطالعاه باه هماراه
دو بانااد  8و  0تصااویر ساانتینل 3را نشااان ماای دهااد.
تصاویر سنتینل 3و همچنین محصوالت دمایی مادیس،
استر و سنتینل 3در تاریخ  0آگوست  2618این منطقه
را تحت پوشش قرار مایدهناد .در جادول( )3تااریخ و
زمان تصاویر آورده شدهاست.

1
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1399  تابستان  شماره دوم سال هشتم

 الگوریتمهای پنجرهمجزای موجود:1 جدول

نویسندگان

الگوریتم پنجره مجزا

شماره

1081 ،پرایس

LST  0  1T11  2 (T11  T12 )  3T11ε11  4 (T11  T12 )(1  ε11)  5T12ε

1

1081 ،پرایس

LST  0  1T11  2 (T11  T12 )  3 (T11  T12 )ε11  4T12ε  5 (T11  T12 )(sec   1)

2
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1081 ،پرایس

LST  T11  3.33(T11  T12 )

5.5  ε11
 0.75T12ε
4.5

3

1080 ،اولیوری و کانیزارو

LST  0  1T11  2 (T11  T12 )  3 (1  ε)

1

1080 ،مک کلین

LST  1.035T11  3.046(T11  T12 )  283.93  273

0

، بکرو لی1006A

1 ε
ε 
1 ε
ε 


LST  1.274  3.63  2.068
 18.924 2  T11  2.63  1.912
 19.406 2  T12
ε
ε 
ε
ε 



0

، بکرو لی1006

1 ε
ε 
1 ε
ε 


LST  0  1   2
 3 2  (T11  T12 )   4  5
  6 2  (T11  T12 )
ε
ε 
ε
ε 



7

1001 ،پراتا و پالت
1001 ،ویدال
1001 ،ویدال

LST  0  1

T11  T0
T  T0
1  ε11
  2 12
 3
 T0
ε11
ε12
ε11

8

T0  273.15K
1 ε
ε
 4
ε
ε

0

1 ε
ε
 4
 5 (T11  T12 )(sec   1)
ε
ε

16

LST  0  1T11  2 (T11  T12 )  3

LST  0  1T11   2 (T11  T12 )  3

LST  0  1T11   2 W  3  ( 4 W  5 )(1  ε11 )  ( 6 W   7 )ε  (T11  T12 ) 

1001 ،سوبرینو و همکاران

1  ε11
1  ε12
T11 8 W  9  (10 W  11 )ε  
T12 12 W  13  (14 W  15 )ε 
ε11
ε12

11

1002 ،اوتل و ویدال

LST  0  1T11  2 (T11  T12 )

12
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LST  CTv (1  C)Tbs

1002 ،کر و همکاران
1002 ،کر و همکاران

C واحد دما برحسب

، دمای خاك:

Tbs

Tv

، دمای گیاه: ،پوشش گیاهی

13

:C

LST  T11 (0.5Pv  3.1)  T12 (0.5Pv  2.1)  5.5Pv  3.1

11

1003 ،سوبرینو و همکاران

LST  T11  1.06  0.46(T11  T12 ) (T11  T12 )  53(1  ε11 )  53ε

1001 ،اولیوری و همکاران

LST  0  1T11  2 (T11  T12 )  3 (1  ε)  4ε

10

1001 ،اولیوری و همکاران

LST  0  1T11  (2 W  3 )(T11  T12 )  (4W  5 )(1  ε)  (6 W  7 )ε

17

10

LST  0  1T11   2 (T11  T12 )  3 (T11  T12 ) 
2

1001 ،کول و همکاران
، بکر و لی1000
1000 ،وان و دوزیر
1000 ،وان و دوزیر
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Tv  2.4  3.6T11  2.6T12 &Tbs  3.1  3.1T11  2.1T12

(4 W  5 )T11  (6W  7 )(1  ε)  (8W  9 )T11  (10 W  11 ) ε
LST  0  1W   2  (3W cos    4 )(1  ε11 )  (5 W   6 )ε  (T11  T12 ) 

7  8W (9  10 W )(1  ε11 )  (11W  12 )ε  (T11  T12 )
1 ε
ε
1 ε
ε
 3 2 )(T11  T12 )  ( 4  5
 6 2 )(T11  T12 )
ε
ε
ε
ε
1 ε
ε
1 ε
ε
LST  0  (1   2
 3 2 )(T11  T12 )  ( 4   5
  6 2 )(T11  T12 ) 
ε
ε
ε
ε
7 (T11  T12 )(sec   1)
LST  0  (1   2

1000 ،فرانسوا و اوتل

LST  0  1T11  2 (T11  T12 )  3 (T11  T12 )2

1000 ،فرانسوا و اوتل

LST  0  (1W  2 W  3 )T11  (4W  5W  6 )T12  7 W  8W
2

2
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26
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2
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1007 ،سوبرینو و همکاران

LST  0.83  T11  1.40(T11  T12 )  0.32(T11  T12 )2 
(57  5W )(1  ε)  (161  30W )ε

21

LST  T11  1  0.58(T11  T12 ) (T11  T12 )  C(1  ε)  Dε  0.51

1007 ،کاسلز و همکاران
1007 ،کول و والر

[ DOI: 10.29252/jgit.8.2.93 ]
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1007 ، کول و کاسلز
2666 ،سوبرینو و رایسیونی
2663 ،ما

C  (0.190W  0.103)T11  67W  107

20

D  (0.100W  1.118)T11  68W  163
LST  0  1T11  2 (T11  T12 )  3 (1  ε11 )  4ε  5 (T11  T12 )(sec   1)

LST  0.39T

2
11

 2.3T11  0.78T11T12  1.34T12  0.39T12  0.56
2

LST  0  1T11   2 (T11  T12 )  3 (T11  T12 ) 2 
( 4 W  5 )(1  ε)  (6 W  7 )ε

LST  0  1T11  2 (T11  T12 )  3 (T11  T12 )2  (4 W  5 )(1  ε)

3- تصویر سنتینل9  (ث) باند3- تصویر سنتینل8  منطقه مورد مطالعه (الف) موقعیت منطقه (ب) باند:1 شكل

99

20
27
28
20

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1399

جدول  :2همه الگوریتمهای پنجرهمجزای مورد استفاده برای ماهواره سنتینل( 3A-سنجنده  )SLSTRو دادههای مشابه

شماره

نویسندگان

1

سوبرینو و
همکاران2612،
[]11

3

1

سوبرینو و
همکاران1000،

الگوریتم پنجره مجزا
LST  Ti  1 (Ti  Tj )   2 (Ti  Tj ) 2 
) 0  (3   4 W )(1  ε)  (5  6 W )(ε

LST  T8n  1 (T8n  T9n )   2 (T8n  T9n ) 
2

استخراج شده از
سوبرینو و
همکاران1000،

سوبرینو و
همکاران2610،
[]10

سوبرینو و
همکاران1000،

سوبرینو و
همکاران2610،
[]10

سوبرینو و
همکاران1000،

روزکاس و
همکاران2610،
[]17

سوبرینو و
همکاران1000،

0

یتونگ ژنگ و
همکاران2610،
[]10

استخراج شده از
وان2611،

)(5   6 W )(1  ε)  (7  8 W )(ε

 :Oدید مایل :N /دید قائم
ماهواره ENVISAT
)سنجنده (AATSR
به عنوان تقریبی از
ماهواره Sentinel-3
)سنجنده (SLSTR

LST  Ti  1 (Ti  Tj )   2 (Ti  Tj ) 
2

) 0  (3   4 W )(1  ε)  (5  6 W )(ε

ماهواره ENVISAT
)سنجنده (AATSR
به عنوان تقریبی از
ماهواره Sentinel-3
)سنجنده (SLSTR

LST  Ti  1 (Ti  Tj )   2 (Ti  Tj ) 
2

) 0  (3   4 W )(1  ε)  (5  6 W )(ε

ماهواره ENVISAT
)سنجنده (AATSR
به عنوان تقریبی از
ماهواره Sentinel-3
)سنجنده (SLSTR

LST  Ti  1 (Ti  Tj )   2 (Ti  Tj ) 2 
) 0  (3   4 W )(1  ε)  (5  6 W )(ε

LST  Ti  1 (Ti  Tj )   2 (Ti  Tj ) 2 

ماهواره Sentinel-3
)سنجنده (SLSTR

) 0  (3   4 W )(1  ε)  (5  6 W )(ε
1  ε 89
) ε 89 (T8  T9
 3
)

ε 89
ε 89 2
2

LST   0  (1   2

1  ε 89
) ε 89 (T8  T9
 6
)
  7 (T8  T9 ) 2 
ε 89
ε 89 2
2

( 4   5

1  ε 78
) ε 78 (T7  T8
 9
)
 10 (T7  T8 ) 2 
ε 78
ε 78 2
2
1  ε 79
) ε 79 (T7  T9
 12
)
 13 (T7  T9 ) 2
ε 79
ε 79 2
2

(11

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.93
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ماهواره Sentinel-3
)سنجنده (SLSTR
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0

جیمنز و
همکاران2618،
[]18

سوبرینو و
همکاران1000،

0  3 (T8n  T8o )   4 (T8n  T8o ) 
2

ماهواره ENVISAT
)سنجنده (AATSR
به عنوان تقریبی از
ماهواره Sentinel-3
)سنجنده (SLSTR
] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

2

مرجع

ماهواره

توسعه یک الگوریتم پنجره مجزا برای بازیابی دمای سطح....
مسعود حیدری و مهدی آخوندزاده هنزائی

جدول  :3تاریخ و زمان تصاویر و محصوالت دمایی

تصویر

زمان تصویربرداری

تاریخ تصویربرداری

سنجنده  SLSTRماهواره سنتینل3-

7:10:20 AM

 0آگوست  2618میالدی

محصول  LSTماهواره سنتینل3-

7:62:11 AM

 0آگوست  2618میالدی

محصول  LSTسنجنده مادیس

16:01:66 AM

 0آگوست  2618میالدی

محصول  LSTسنجنده استر

7:27:67 AM

 0آگوست  2618میالدی

در ایاان تحقیاا تصاااویر ماااهوارهای ساانتینل3-
(ساانجنده  ،)SLSTRمحصااول دمااایی آن و همچنااین
محصوالت دمایی مادیس و استر مورد استفاده قرار می-
گیرند .که هر کدام از آنها در ادامه توضایح داده شاده
است.
 -1-2-2تصوووویر سووونجنده  SLSTRمووواهواره
سنتینل 3-و محصول دمایی آن
سنتینل 3-نام یک مجموعاه مااهواره مشااهدهگار
زمین است که توسط آژاناس فضاایی اروپاا باه عناوان
بخشی از برنامه کوپرنیاک توساعه یافتاه اسات .هاد
اصلی مأموریت سنتینل 3-اندازه گیری توپوگرافی سطح
اقیانوس ،دمای سطح زمین و دریاا ،انادازهگیاری رناگ
سطح زمین و اقیانوس با دقت مورد نیاز اسات تاا بارای
سامانه های پیش بینی وضعیت اقیانوسها و پاایشهاای
زیسااتمحیطاای و اقلیماای مااورد اسااتفاده قاارار گیاارد.
ماهواره سنتینل 3A-در  10فوریه  2610به فضا پرتااب
شد و در ارتفاع  811/0کیلومتر ،نزدیک قطاب باا مادار
خورشااید آهنااگ (تقاااطع گااره نزولاای در ساااعت 16
میانگین زمان خورشیدی محلی) حرکت میکناد[.]26
همچنین ماهواره سنتینل 3B-نیز در  20آوریال 2618
به فضا پرتاب شد و دارای ویژگیهاایی مشاابه مااهواره
ساانتینل 3A-اساات .ماااهواره ساانتینل 3A-دارای سااه
ساانجنده  SLSTR ،1OLCIو  2SRALماایباشااد .کااه
سنجنده  SLSTRبرای بهدستآوردن دمای سطح زمین

3

Sea Surface Temperature
Along Track Scanning Radiometer
5 European Remote-Sensing Satellite
6 Advanced Along-Track Scanning Radiometer
7
Environmental Satellite
8 https://scihub.copernicus.eu/
4

1
2

99
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Ocean and Land Colour Instrument
Synthetic Aperture Radar (SAR) Altimeter

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

-2-2دادههای مورد استفاده

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.4.6

( )LSTو دماااای ساااطح دریاااا ( )3 SSTکااااربرد دارد.
سنجنده  SLSTRروی ماهواره سنتینل 3-از نظر ویژگی
و کاااربرد در اناادازهگیااری دمااای سااطح زمااین شاابیه
ساانجنده 1ATSR-1روی ماااهواره  ،0ERS-1ساانجنده
 ATSR-2روی ماهواره  ERS-2و سنجنده 0AATSRروی
ماهواره  7ENVISATاست .سانجنده  SLSTRدر  0باناد
سطح جهانی را به صورت روزانه پوشش میدهد .باناد-
های رادیومتریکی سنجنده  SLSTRبه همراه طول موج،
توان تفکیک و کاربردها در جدول ( )1ارائه شدهاند.
همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود مااهواره
سنتینل 3-دارای دو دوربین میباشد که یک دوربین به
صورت قائم و دوربین دیگر به صاورت مایال (در جهات
عقب) با زاویاه زنیتای  00درجاه تصاویربارداری مای-
کند[ .]21پهنای باناد مرباو باه دورباین قاائم 1166
کیلومتر و پهناای باناد مرباو باه دورباین مایال 716
کیلومتر است .تصاویر مااهواره سانتینل 3-و همچناین
محصول دمای سطح زمین ( )LSTآن به صورت رایگاان
قابل دانلود میباشند.8
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شكل  :2دوربینهای قائم و مایل سنجنده  ،SLSTRماهواره سنتینل3-
جدول  :4باندهای سنجنده  SLSTRبه همراه طول موج و توان تفكیک و کاربردها

(نانومتر)

(نانومتر)

S1

001/27

10/20

غربالگری ابر ،پایش
پوشش گیاهی ،آیروسل

S2

000/17

10/20

 ، NDVIپایش پوشش
گیاهی ،آیروسل

S3

808/66

26/06

 ،NDVIمشخصسازی ابر،
هم مرجع سازی پیکسل

S4

1371/86

26/86

تشخیص ابر سیروس بر
روی زمین

S5

1013/16

06/08

حذ ابر ،پایش پوشش
گیاهی ،بر و یخ

S6

2200/76

06/10

وضعیت پایش پوشش
گیاهی و حذ ابر

S7

3712/66

308/66

،
آتش سوزی فعال

S8

16801/66

770/66

،
آتش سوزی فعال

S9

12622/06

060/66

LST ،SST

F1

3712/66

308/66

آتش سوزی فعال

F2

16801/66

770/66

آتش سوزی فعال

باند

کاربرد

مكانی (متر)

مرئی و
مادون قرمز
نزدیک
باندهای
بازتابی
خورشیدی

066

مادون قرمز
موج کوتاه

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.4.6

طول موج مرکزی

پهنای باند

توضیحات

قدرت تفكیک

LST ،SST
LST ،SST

باندهای مادون قرمز
حرارتی محیطی
) (266K-326K

1666

باندهای مادون قرمز
حرارتی گسیل آتش
تارا1

 -2-2-2تصووویر محصووول دمووای سووطح زمووین
سنجنده استر
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسایل گرماایی
که به اختصار استر ( )ASTERنامیده میشاود ،یکای از

Terra

111

1

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.93

پنج ابزار سنجش از دور نصب شده بر روی ماهواره
است کاه در ساال  1000توساط ناساا در مادار زماین

توسعه یک الگوریتم پنجره مجزا برای بازیابی دمای سطح....
مسعود حیدری و مهدی آخوندزاده هنزائی

که به صورت رایگان قابل دانلود میباشد .3توان تفکیک
مکانی محصول دمای سطح زماین سانجنده ماادیس 1
کیلومتر و توان تفکیک زمانی آن  1تا  2روز میباشد.

قرارگرفت .این سانجنده از فوریاه  2666باه گاردآوری
دادههای سطحی از زمین مشغول است .سنجنده اساتر
تصاویر ماهوارهای از زمین را با تاوان تفکیاک بااال و در
 11باند مختلف از طیف الکترومغناطیسی در بازه طیاف
مرئی تا مادونقرمزحرارتی را تهیه میکند .توان تفکیک
تصاویر استر از  10تا  06متر است .دادههاای سانجنده
استر در تولید نقشههای تفصایلی دماای ساطح زماین،
تابندگی ،بازتابندگی و ارتفاع از سطح دریا به کاار مای-
رود .این سانجنده دارای تاوان تفکیاک زماانی  10روز
است .در این تحقیا از محصاول دماای ساطح زماین
( )LSTسنجنده اساتر ،تحات عناوان  ،AST08اساتفاده
شده است که به صورت رایگان قابل دانلاود مایباشاد.1
توانتفکیک مکانی محصول دمای سطح زمین سانجنده
استر  06متر و توان تفکیک زمانی آن  10روز میباشد.

-3روششناسی
در ایاان قساامت ،روش پیشاانهادی تحقیاا باارای
بازیابی دماای ساطح زماین و همچناین نحاوه بازیاابی
ضریب گسیل سطح زمین توضیح داده شده است.

 -3-2-2تصووویر محصووول دمووای سووطح زمووین
سنجنده مادیس
تابش سنج طیفی تصویربرداری با وضوح متوسط که
به اختصار مادیس ( )MODISنامیده مایشاود ،یکای از
ابزارهای علمی است که توسط ناسا بر روی ماهواره تارا
در سال  1000و بر روی ماهواره آکاوا 2در ساال 2662
در مدار قرار گرفت .مادیس دارای  30باناد در محادوده
ی  1/6تا  11/1میکرومتر طیف الکترومغناطیس اسات،
که  26باناد آن در محادودهی مرئای و  10باناد آن در
ناحیه حرارتی اسات[ .]22تاوان تفکیاک مکاانی بارای
باندهای  1و 206 ،2متر ،بارای بانادهای  3تاا 066 ،7
متر و برای باندهای  8تا  ،30یک کیلاومتر اسات .داده-
های مادیس در مطالعات تخصصی خشکیها ،اقیاانوس-
ها و جو کاربردهاای زیاادی دارد .ایان سانجنده دارای
توان تفکیک زمانی  1تا  2روز است .همچناین در ایان
تحقی از محصول دمای سطح زماین ( )LSTسانجنده
مادیس ،تحت عنوان  ،MOD11A1استفاده شاده اسات

از میان همه روشهای موجاود بارای انادازهگیاری
دمای سطح زمین ،الگوریتم پنجرهمجازا معماوال ماورد
استفاده قرار میگیرد .زیرا اثارات اتمسافری را حاذ و
دمای سطح زمین را با استفاده از ترکیبات خطی و غیار
خطی دمای ظاهری دو باند مجاور باه مرکزیات طاول-

1

https://earthexplorer.usgs.gov/
)NDVI-Based Emissivity Method (NBEM

2

111

3
4

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.93

https://search.earthdata.nasa.gov/search
Aqua

-1-1-3روش پنجرهمجزا

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.4.6

طی چند دهه گذشته ،بارآورد دماای ساطح زماین
( )LSTاز اندازهگیریهای مادونقرمزحرارتی مااهوارههاا
به طور قابل توجهی توسعه یافته اسات .الگاوریتمهاای
زیادی برای استفاده از ویژگیهای سنسورهای مختلاف
روی ماهوارههای متفاوت و استفاده از فرضیات و تقریب
های مختلف برای معادله انتقال تابشی و ضریب گسایل
سطح زمین پیشنهاد شده است.
در تحقیقات انجام شده بارای بارآورد دماای ساطح
زمین از روشهای مختلفی استفاده شده است کاه مای-
توان گفت روش پنجرهمجزا نسبت به روشهاای دیگار
جهت برآورد دمای ساطح زماین برتاری دارد و بیشاتر
مورد استفاده قرارگرفته است .بنابراین در ایان پاژوهش
نیاز از الگاوریتم پنجارهمجازای غیرخطای پیشانهادی
استفاده شده است که هم ضریب گسیل و هم محتاوای
بخار آب موجود در اتمسافر در آن دخیال شاده اسات.
چون ضریب گسیل از قبل معلوم نیسات ،بایاد بازیاابی
شااود کااه در ایاان تحقی ا از روش مبتناای باار NDVI
( )1NBEMاستفاده شده است.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

-1-3بازیابی دمای سطح زمین ()LST
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موجهای  11و  12میکرومتار باه دسات مایآورد[.]23
این الگوریتم نسبت به سایر روشها از دقت بهتری برای
محاسبه دمای سطح زمین برخوردار مایباشاد .مبناای
الگوریتم پنجرهمجزا تفاوت جذب در دو باند مختلف در
روزنه جوی است .با اجارای ایان روش ،اثار اتمسافر از
اندازهگیریها حذ می شود و دما محاسبه میگردد.
 -2-1-3روش پیشنهادی
عواملی چون ضریب گسیل سطح ،بخاارآب موجاود
در اتمسفر و زاویه زنیتی دیادمااهواره در مقادار انارژی
ثبتشده به وسیله سنجندهها تاثیر میگاذارد .بناابراین
برای مدلسازی محاسبه دمای سطح زمین ،بایاد تااثیر
این عوامل بر روی دادههای مااهوارهای در نظار گرفتاه
شود .اعمال بخاار آب موجاود در اتمسافر در الگاوریتم
پنجرهمجزا میتواند باعث افزایش دقت در بازیابی دمای
سطح زمین شود[ .]21در این تحقی الگوریتم پنجاره-
مجزای جدیدی با استفاده از ترکیب غیارخطای دماای
روشنایی باالی اتمسفر مربو به دو باند  8و  0سنجنده
 ،SLSTRماهواره سنتینل ،3A-پیشنهاد شاد .الگاوریتم
پنجرهمجزای پیشنهادی در ایان تحقیا توساعهیافتاه
الگوریتمهای ارائاه شاده توساط وان و دوزیار در ساال
 ]20[1000و وان در سال ( ]20[ 2611توسط چان دو

رابطه()2

رابطه()3

i

2

است ( .) ε i  ε j

1 ε
) ε (Ti  Tj
1 ε
) ε (Ti  Tj
)  3 2
 ( 4  5
)  6 2
ε
ε
2
ε
ε
2
1 ε
) ε (Ti  Tj
1 ε
) ε (Ti  Tj
)  3 2
 ( 4  5
)  6 2
 7 (Ti  Tj ) 2
ε
ε
2
ε
ε
2

1 ε
) ε (Ti  Tj
1 ε
) ε (Ti  Tj
)  4 2
 (5  6 (1  W )  7
)  8 2
 9 (Ti  Tj )2
ε
ε
2
ε
ε
2

LST  0  (1   2

LST  0  (1  2 (1  W )  3

بخار آب (پارامتر  )Wدر الگوریتم مورد نظر از محصول
بخار آب اتمسفر تحت عنوان ،1 TCWVکه همراه با
محصول دمایی سنتینل 3می باشد ،استفاده شد.
ضرایب الگوریتم پنجرهمجزا با استفاده از روش کمترین
Total Column Water Vapour
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مقادیر باندهای  8و  0سنجنده  ،SLSTRدمای ظاهری
باالی اتمسفر است و طولموج مرکزی این باندها به
ترتیب  16/8و  12میکرومتر میباشند که در محدوده
مادونقرمزحرارتی و پنجره اتمسفری ( 11-8میکرومتر)
قرار دارند .بنابراین در رابطه ( )3به جای باندهای  iو ،j
باندهای  8و  0قرار میگیرند .همچنین برای واردکردن

LST  0  (1   2

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.4.6

رابطه()1

j
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و همکاران در سال  ]23[ 2610نیز مورد استفاده قارار
گرفت) میباشد ،که بخار آب موجود در اتمسافر نیاز در
آن دخیل شده است.
وان و دوزیر در سال  1000الگوریتمی را به صاورت
رابطه ( )1برای بازیابی دمای سطح زمین ارائه کردند.
سپس وان در ساال  2611باا اضاافه کاردن مرباع
اختال دمای ظاهری دو باند «  » (Ti  Tj )2به الگاوریتم
وان و دوزیر که در سال  1000ارائه شده بود ،الگاوریتم
پنجرهمجزایی را به صورت رابطه ( )2ارائه کرد.
در این پژوهش ،با دخیل کردن بخار آب « ) (1  W
» در الگوریتم وان که در ساال  2611ارائاه شاده باود،
الگوریتم پنجره مجزای پیشنهادی به صورت رابطاه ()3
ارائه گردید.
در رابطه (  0 ،)3تا   9ضرایب الگوریتم هستندTi .
و  T jبه ترتیب دمای روشنایی باالی اتمسفر بر حساب
کلوین در دو باند  iو  jهساتند W .محتاوای بخاار آب
موجود در اتمسفر بر حسب  g / cm 2اسات ε .میاانگین
ضااریب گساایل سااطح زمااین در دو بانااد  iو  jاساات (
 ε .) ε  εاختال ضاریب گسایل در دو باناد  iو j

توسعه یک الگوریتم پنجره مجزا برای بازیابی دمای سطح....
مسعود حیدری و مهدی آخوندزاده هنزائی

مربعات محاسبه گردید؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده
از  76درصد پیکسلهای مشترك بین تصویر سنتینل3
و محصوالت دمایی مادیس ،استر و سنتینل 3-ضرایب
محاسبه شد و سپس با استفاده از  36درصد باقیمانده
پیکسلها اعتبارسنجی صورتگرفت و مقادیر RMSE

تصویر سنجنده  SL STRماهواره سنتینل3-
تصحیح هندسی و هممرجعسازی

محصول
سنجنده استر
محصول LS T
ماهواره سنتینل3-
LS T

استخراج  N DV Iو محاسبه

محاسبه ضریب گسیل سطح زمین در باند 8

PV

محاسبه ضریب گسیل سطح زمین در باند 9

محاسبه میانگین و اختال ضریب گسیل سطح زمین
بخار آب موجود در اتمسفر
بازیابی ضرایب و پیادهسازی الگوریتم پنجرهمجزای
پیشنهادی و سه الگوریتم پنجرهمجزای موجود

برآورد دقت با شاخص

آماری RMSE

مقایسه دمای سطح زمین با محصوالت دمایی سنجندهها
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محصول LS T
سنجنده مادیس

محاسبهگردید .فلوچارت کلی این پژوهش به صورت
شکل ( )3است.
الگوریتم پنجره مجزای پیشنهادی و ساه الگاوریتم
پنجرهمجزای موجود دیگار کاه بار روی منااط ماورد
مطالعه پیادهسازی شادهاناد در جادول ( )0نشاان داده
شده است.

شكل  :3فلوچارت کلی پژوهش

شماره

الگوریتم پنجرهمجزا

مرجع

1

) LST  T8  1 (T8  T9 )  2 (T8  T9 )2  0  (3  4 W )(1  ε)  (5  6 W )(ε

سوبرینو و
همکاران،
1000

2

1 ε
) ε (T  T
1 ε
) ε (T  T
 3 2 ) 8 9  ( 4  5
 6 2 ) 8 9  7 (T8  T9 )2
ε
ε
2
ε
ε
2

LST  0  (1   2

وان 2611 ،

1

1 ε
) ε (T  T9
 4 2 ) 8

ε
ε
2
1 ε
) ε (T  T9
(5   6 (1  W )   7
 8 2 ) 8
  9 (T8  T9 ) 2
ε
ε
2

الگوریتم
پیشنهادی این
تحقی

LST   0  1W  ( 2   3W   4

LST   0  (1   2 (1  W )  3

توسط سوبرینو و همکاران در سال  2612ارائه

عالوه بر الگوریتمهای باال الگوریتم دیگری نیز که
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3
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ε
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سوبرینو و
همکاران،
2663
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جدول  :5الگوریتم پنجرهمجزای پیشنهادی و سه الگوریتم پنجرهمجزای موجود دیگر پیاده سازی شده

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1399

گردید[ ،]11بر روی منطقه مورد مطالعه کرمانشاه
پیادهسازی شد .سوبرینو و همکاران در سال  2612به
این نتیجه رسید که اگر از دو باند و دو زاویه مختلف،
تواما استفادهگردد دقت نتایج افزایش پیدا میکند[،]11
بنابراین الگوریتمی را به صورت رابطه ( )1که توسعه
یافته روش  1است ،ارائه کرد .در رابطه(  0 )1تا 8
ضرایب الگوریتم هستند T9n ، T8n .و  T8oبه ترتیب

 εو  εبه ترتیب میانگین (

 εj
2

i

 ) εو اختال

(

 ) ε i  ε jضریب گسیل سطح زمین در دو باند  8و 0
هستند.

LST  T8n  1 (T8n  T9n )   2 (T8n  T9n ) 2  0  3 (T8n  T8o )   4 (T8n  T8o ) 2 
)(5  6 W )(1  ε)  (7  8 W )(ε

-2-3بازیابی ضریب گسیل سطح زمین ()1 LSE

گویند .ضریب گسیل سطح زماین ،باه صاورت نسابت
انرژی گرمایی تابیاده شاده از ساطح زماین باه انارژی
گرمایی تابیده شده توساط جسام سایاه در هماان دماا
تعریف میشود.
 -2-2-3شووواخف تفاضووولی نرموووال شوووده
گیاهی()2NDVI
شاخص  ،NDVIیکی از فاکتورهای تأثیرگذار در
محاسبه دمای سطح زمین ( )LSTبه حساب میآید .این
شاخص از متداولترین و کاربردیترین شاخصهایی
است که در زمینهی مطالعات پوشش گیاهی شناخته
شده است[ .]32فرمول محاسبه شاخص پوشش گیاهی
به صورت رابطه ( )0است که در آن R NIR ،بازتابندگی
یا درخشایی در باند مادونقرمزنزدیک و R R E D
بازتابندگی یا درخشایی در باند قرمز میباشد .شاخص
 NDVIنمادی از شدت و ضعف پوشش گیاهی در
منطقه است[.]33
رابطه ()0

 -1-2-3ضریب گسیل ()ε

 -3-2-3کسر پوشش گیاهی ()3PV

اجساام باا درجاه حارارت بااالتر از صافر مطلا ،
تشعشعات الکترومغناطیسی از خاود سااطع مایکنناد.
قدرت گسیل انرژی یک ماده واقعی نسبت به یک جسام
سیاه را ضریب گسیل ،گسیلمندی یا توانتشعشعی می-

کسر پوشش گیاهی ( )PVیکی از پارامترهای مفیاد در
بسیاری از کاربردهای محیطزیستی و اقلیمی است[]31
و از رابطه ( )0محاسبه می گردد:
Normalized Difference Vegetation Index
of Vegetation

1 Land

2

3 Proportion
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Surface Emissivity

R NIR  R RED
R NIR  R RED

NDVI 
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 LSEحاوی اطالعااتی در ماورد سااختار و ترکیاب
سطح زمین است و به زبری و پارامترهای فیزیکی سطح
همچون محتاوای رطوبات بساتگی دارد LSE .تواناایی
سطح زمین برای انتقال انرژی به جو را ارائاه مایدهاد.
عالوه بر این ،به طور کلی ضریب گسیل با تغییار طاول
موج برای سطوح طبیعی متفاوت خواهاد باود[ .]27در
اغلب مطالعات دمای سطح زمین ،با توجاه باه پوشاش
غالب منطقه ،مقدار ثابتی بارای ضاریب گسایل ( )εدر
نظر گرفته مایشاود .در نظار نگارفتن ضاریب گسایل
دقی  ،باعث بروز خطا در نتایج میشود ،به طاوری کاه
به ازای یک درصد خطا در مقدار ضریب گسیل ،خطایی
بزرگتر از  1/0درجه کلوین در محاسبه دمای سطح باه
وجود مایآیاد[ .]31 ،36 ،20 ،28در ایان پاژوهش از
روش مبتنی بر شااخص تفاضالی نرماال شاده گیااهی،
برای بازیابی ضریب گسیل سطح زماین اساتفاده شاده
است.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

رابطه ()1

دمای روشنایی باالی اتمسفر بر حسب کلوین در باند 8
دید نادیر ،باند  0دید نادیر و باند  8دید مایل هستند.
 Wبخار آب موجود در اتمسفر بر حسب  g / cm 2است.

توسعه یک الگوریتم پنجره مجزا برای بازیابی دمای سطح....
مسعود حیدری و مهدی آخوندزاده هنزائی
2

رابطه ()0

 NDVI  NDVI min 
Pv  

 NDVI max  NDVI min 

در رابطااه( ، NDVI ،)0مقاادار فعلاای و  NDVIminو
 NDVImaxمقادیر مستقیم  NDVIبرای ساطوح خااك
بایر و گیاه کامل است .مقاادیر  6/10بارای  NDVIminو
 6/00باارای  NDVImaxدر نظاار گرفتااه ماایشااود کااه
نمایندهای از شرایط جهانی است[.]30
 -4-2-3محاسبه  LSEبا روش مبتنی بر NDVI

برای برآورد دمای سطح زمین الزم است تغییرات
ضریب گسیل سطح زمین مد نظر قرار گیرد .در عمل
ضریب گسیل سطح زمین را نمیتوان به طور مستقیم

NDVI  NDVIs

رابطه ()7

NDVIs  NDVI  NDVI v
NDVI >NDVI v

رابطه()0

ε i  0.982Pv  0.970(1.0  Pv )  Ci

رابطه()16

ε j  0.984Pv  0.977(1.0  Pv )  C j

باندهای  iو j

 Ciو  ، C jپارامتر حفره ،مربو به
هستند که در این تحقی مساوی صفر در نظر گرفته
شدهاند Pv .نیز کسر پوشش گیاهی است و از رابطه
( )0محاسبه میشود .مقدار ضریب گسیل برای باندهای
 8و  0سنجنده  SLSTRبه ترتیب از روابط  0و 16
محاسبه میگردد .مقدار ضریب گسیل سطح زمین بین
6/006و 6/006متغیر است[.]37
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یکنواخت کردن تأثیر این دو پارامتر ،ضریب گسیل از
فرمول میانی رابطه ( )7محاسبه میشود[.]30
روسکاس و همکاران در سال  ،]17[ 2610از رابطه
( )0و رابطه ( )16برای محاسبه ضریب گسیل سطح
زمین استفاده کرد .این فرمولها از همان روش
حدآستانهگذاری  NDVIبه دست آمدهاند i .و  jدو باند
مورد استفاده برای الگوریتم پنجرهمجزا است که در این
تحقی باندهای  8و  0سنجنده  SLSTRمیباشند.
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در رابطه( ai )7و  biضرایب هستند NDVIs .و
 NDVIVبه ترتیب مقادیر  NDVIبرای خاك بایر و گیاه
کامل میباشند ϵi .ضریب گسیل پیکسل برای باند
مادونقرمز حرارتی  iاست ρred .بازتاب خاك بایر برای
باند قرمز است ϵvi .و  ϵsiبه ترتیب ضریب گسیل خاك
بایر و گیاه برای باند مادونقرمز حرارتی  iاست Pv .کسر
پوشش گیاهی است که از رابطه ( )0به دست میآید.
𝑖𝑑 به ناهمواریهای زمین بستگی دارد و برای
توپوگرافی مسطح ،صفر در نظر گرفته میشود .پارامتر
𝑖𝑑 از رابطه( )8محاسبه میگردد F.در رابطه ( ،)8عامل
شکل است و معموال  6/00در نظر گرفته میشود.
رابطه()8
) di  (1  ε si )ε vi .F.(1  Pv
با توجه به روابط باال ،در نواحی که شاخص پوشش
گیاهی کمتر از  6/2است خاك بدون پوشش گیاهی
میشود و بازتاب باند مادون قرمز نشاندهنده ضریب
گسیل سطح است .از سوئی زمانی که شاخص پوشش
گیاهی بیشتر از  6/0باشد ،کل سطح را پوشش کامل
در نظر گرفته اما در حالتی که شاخص پوشش گیاهی
بین  6/2و  6/0قرار دارد ،باید ضریب گسیل خاك و
پوشش گیاهی با هم در نظر گرفته شود و به منظور

ai  bired

ε i  ε vi Pv  ε si (1  Pv )  d i
ε  d
i
 vi
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با استفاده از دادههای ماهوارهای تعیین کرد ،اما با توجه
به اینکه مقدار ضریب گسیل تابعی از تراکم پوشش
گیاهی است ،می توان مقدار آن را به طور غیر مستقیم
با تعیین شاخص های پوشش گیاهی از اطالعات
ماهواره ای برآورد کرد .از جمله شاخص های گیاهی،
شاخص تفاضل پوشش گیاهی نرمال شده است که به
وسیله باندهای مرئی و مادونقرمزنزدیک برآورد می-
شود .این روش مقادیر ضریب گسیل را از  NDVIبا در
نظر گرفتن حالتهای مختلف به به صورت رابطه ()7
بدست میآورد:

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1399

 RMSEدر روش پیشنهادی (روش  )1از مقادار
حاصل از روشهای دیگر کمتر بود .طب تحقیقای کاه
توسط سوبرینو و همکاران در ساال  2612انجاام شاد،
میتوان به جاای اساتفاده از دو باناد مختلاف در روش
پنجرهمجزا از یک باند با دو زاویه مختلف (دیاد مایال و
دید قائم) استفادهکرد (روش دو زاویاه) [ ،]11بناابراین
در منطقه مورد مطالعه کرمانشااه از ترکیباات مختلاف
باندها شامل دید قائم و دید مایال اساتفاده گردیاد کاه
نتایج آن در جدول ( )7مشاهده میشود.

-4نتایج

RMSE

جدول  :6مقادیر RMSEبهدستآمده از محصوالت دمای سطح زمین مادیس ،استر و سنتینل 3-برای منطقه شرق تهران

شماره

از محصول مادیس)RMSE(K

از محصول استر)RMSE(K

از محصول سنتینلRMSE(K)3

1

1/6080

3/0018

1/1323

2

1/0701

1/6121

1/1827

3

1/2202

3/1001

1/2018

1

1/2270

3/1027

1/2000

جدول  :7مقادیر RMSEبهدستآمده با ترکیبات مختلف باندها شامل دید قائم ( )inو دید مایل ( )ioبرای منطقه کرمانشاه

1

1/0707

1/3108

1/2108

1/0011

2

1/3360

1/3180

1/1060

1/2800

3

1/0702

1/1331

1/2078

1/1031

1

1/1133

1/3672

1/1102

1/6003

در این پاژوهش همچناین الگاوریتم رکار شاده در
رابطه( ،)1برای منطقه موردمطالعه کرمانشاه پیادهسازی
شااد و مقاادار  RMSEبراباار  1/1160کلااوین محاساابه
گردیااد ،کااه مقاادار کمتااری را نساابت بااه روش ( 1بااا
 RMSEبرابر  1/0011کلوین) دارد .اما روش پیشنهادی
این پژوهش مقدار  ،RMSEبه مراتب پایینتری (RMSE
برابر  1/6003کلوین) را نسبت به هر دو روش دارد .این
نتیجه نشاندهناده دقات بااالی الگاوریتم پیشانهادی
نسبت به روشهای مختلف است.
چون دو منطقه مورد مطالعه شرق تهران و شمالغارب
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اصفهان در حاشیههای کناری تصویر قرار دارند منجر به
خطای بیشتر در بازیابی دمای سطح زماین گردیاد کاه
دلیل این امر وجود خطای بیشتر برای مناط دورتار از
مرکز تصویر به واسطه اعوجاج،کرویت زماین ،خطاهاای
آشکارسازها و  ...اسات .در حاالی کاه در منطقاه ماورد
مطالعه کرمانشاه خطای بازیابی دمای سطح زمین کمتر
است کاه دلیال آن قارار داشاتن منطقاه کرمانشااه در
مناط میانی تصویر میباشد .در شکل ( )1موقعیت سه
منطقه مورد مطالعه و تصویر سنجنده  SLSTRمااهواره
سنتینل 3A-نشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.4.6

شماره

)RMSE(K
)(S8io/S9io

)RMSE(K
)(S9in/S9io

)RMSE(K
)(S8in/S8io

)RMSE(K
)(S8in/S9in
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با بررسی نتایج در منطقه مورد مطالعه شرق تهران،
کاااه در جااادول ( )0نشاااان داده شاااده اسااات ،روش
پیشنهادی (روش  )1بطور میانگین  RMSEپایینی را به
خااود اختصاااص داده اساات .در منطقااه شاامال غاارب
اصفهان نیز نتایجی مشابه شرق تهران بهدست آمد ،اماا
با بررسی  RMSEدر منطقه مورد مطالعه کرمانشاه ،کاه
در جدول ( )7نشانداده شدهاست ،نتاایجی باه مراتاب
بهتر نسبت به دو منطقه دیگار حاصالگردیاد و مقادار

توسعه یک الگوریتم پنجره مجزا برای بازیابی دمای سطح....
مسعود حیدری و مهدی آخوندزاده هنزائی

همچنین مناط اطرا سدهای موجود در منطقه (ساد
الر ،سد لتیان و سد ماملو) از دمای پایینتری برخوردار
هستند .در شکل( )0موقعیت کاوه دماوناد در نزدیکای
قسمت شمال شرقی تصویر و موقعیت سدهاای منطقاه
نشانداده شده است.

-1-4نتایج منطقه مورد مطالعه تهران
در منطقه مورد مطالعه شرق تهاران مشااهده مای-
گردد که با نزدیک شدن به قسمتهای شمال و شامال
شرقی منطقه دمای سطح زمین کاهش پیدا میکند که
دلیل آن افزایش ارتفاع در همان راستا به دلیال وجاود
رشته کوههای شمالی و کوه دماوند در آن منطقه است.

در شکل ( )0نقشاه ارتفااع منطقاه قابال مشااهده
است .مناط آبی ارتفااع کمتار و منااط قرماز ارتفااع
بیشتری دارند .همانطور که دیده میشود باا حرکات از
جنوبغربی باه سامت شامال و شامالشارقی ،ارتفااع
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منطقه بیشتر میشود .باه طاوری کاه کمتارین ارتفااع
منطقه  1661متر است و در جناوبغربای قارار دارد و
بیشترین ارتفاع منطقه  1381متر و در شمالغربی واقع
شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.4.6

شكل  :5موقعیت کوه دماوند و سدهای موجود در منطقه در تصویر سنجنده  SLSTRماهواره سنتینل3A-
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شكل  :4موقعیت سه منطقه مورد مطالعه و تصویر سنجنده  SLSTRماهواره سنتینل3A-
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خاك باایر اسات ،دارد .همچناین بعضای قسامتهاای
منطقااه مااورد مطالعااه ( 0 ،1و )0تپااههااای موجااود در
منطقه میباشند که به واسطه ارتفاع بیشاتر نسابت باه
مناط اطرا دمای کمتری دارند.

-2-4نتایج منطقه مورد مطالعه اصفهان
در شااکل( )7منطقااه مااورد مطالعااه شاامالغاارب
اصفهان دیده میشود که مناط شهری و روساتایی (،1
 2و  )3دمای پایینتری نسبت باه منااط اطارا  ،کاه

-3-4نتایج منطقه مورد مطالعه کرمانشاه
در منطقه کرمانشاه نیز مشااهده مایگاردد کاه در
قسمت شمال منطقه مقدار دما کمتر است که دلیل آن
ارتفاع زیاد آن قسمت به دلیل وجاود کاوههاای شامال
کرمانشاه میباشد .همچنین دلیال پاایین باودن دماای
برخی قسمتهای دیگر تراکم پوشش گیاهی بیشتر در
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این محدوده میباشد .از مقایسه نقشه دمایی باه دسات
آمده با نقشه  NDVIمشاهده مایشاود کاه منااط باا
پوشش گیاهی بیشتر نسابت باه ساایر منااط دارای
متوسط دمای به مراتب پایینتری هستند .دالیل پاایین
بودن دما در اراضی پوشش گیاهی میتواند ناشی از بااال
بودن میزان رطوبت در این اراضای باه دلیال آبیااری و

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.4.6

شكل  :7نقشه  LSTو تصویر گوگل ارث منطقه مورد مطالعه شمالغرب اصفهان (الف) نقشه ( LSTب) تصویر گوگل ارث منطقه
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شكل  :6نقشه  LSTو ارتفاع منطقه مورد مطالعه شرق تهران (الف) نقشه ( LSTب) نقشه ارتفاع منطقه

توسعه یک الگوریتم پنجره مجزا برای بازیابی دمای سطح....
مسعود حیدری و مهدی آخوندزاده هنزائی

همچنین فعالیتهای بیولوژیکی پوشش گیاهی باشد.
در شااکل ( )8منطقااه مااورد مطالعااه کرمانشاااه و
قسمتهای مختلف آن شمارهگذاری شدهاند .شاماره 1
شهر کرمانشاه است و همانطور که دیده میشاود دماای
آن قسمت به دلیل فضای سبز شهری به نسبت پایینتر
از مناط اطرافش میباشد همچنین در امتداد رسایدن
به قله پراو که در قسمت شامالشارقی شاهر کرمانشااه
قرار دارد دمای سطح زمین کاهش پیدا میکناد .شاماره
 2کوههای شمال شهر کرمانشاه و شمال شرقی منطقاه
را نشان میدهد که به واسطه ارتفاع بیشاتر نسابت باه
مناط اطرا از دمای پایینی برخوردار هستند .شاماره

119

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.93

شكل  :9نقشه  LSTو  NDVIمنطقه مورد مطالعه کرمانشاه (الف) نقشه ( LSTب) نقشه NDVI

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.4.6

شكل  :8قسمت های مختلف منطقه مورد مطالعه کرمانشاه
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 3و  1مناط کشاورزی و مزارع منطقه میباشند که به
واسطه داشتن پوشش گیاهی بیشتر دمای پایینی دارند.
شماره  0تپه و کوههای منطقه است که به دلیل ارتفااع
بیشتر نسابت باه منااط اطارا دماای کمتاری دارد.
شماره  0امتداد رودخانه قرهسو است که به دلیل وجاود
رودخانه و پوشش گیاهی بیشتر دمای پایینتری دارد.
در شکل ( )0نقشه  NDVIمربو باه منطقاه ماورد
مطالعه کرمانشاه آورده شده است .مناط روشان دارای
 NDVIیا پوشش گیاهی بیشتر و منااط تاریاک دارای
 NDVIیاااااا پوشاااااش گیااااااهی کمتااااار اسااااات

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1399

د ا ایو میهااووت متااوطق مخیلااف از ن ا پادااش
متحقه ،تاپاگ اف  ،ارتهوع و بخور آ ماجاد در اتمساه
در نیوی اث گذار است اسیهود از متوطق ماارد محو عاه
بنشی جهات پناود ساوزی رو پنشاتهودی و ارزیاوب
نیوی در د ایو مخیلف ب ای تخمنن  LSTبو اسیهود از
تصووی موهاار ای ستینت  3-پنشتهود م گ دد
همچتنن پنشتهودات زی در تحقنقوت بعا.ی ما تاانا.
مارد تاجه ا ار گن د:
 اسیهود از رو طبقهبتا.ی مبتاو با ای محوسابه
ض یب گسن سح زمنن
 اسیهود از ستجت SLSTR .ماوهاار ساتینت 3B-
که دارای بون.هو و خصاصنوت مشوبه ساتینت 3A-
م بود.
 اسیهود از داد هوی زمنت و من.ان جهت اعیبور-
ستج بنشی رو پنشتهودی در این تحقنق
 دخن ک دن زاویهزننی دی .ماوهاار در ا گااریی
پتج مجزای پنشتهودی در این تحقنق
 اسیهود از رو پنشتهودی در ایان تحقناق با ای
موهاار هوی دیگ مونت .ت.ست و
 اسیهود از ا گاریی پتج مجزای پنشتهودی با ای
متوطق آب و دریوی جهت محوسبه SST
تشکر و قدردانی
از آژانس فضوی اروپو ( )ESAبه د ن در اخینور ا ار
دادن تصووی موهاار ای ستینت  3-باه صاارت رایگاون
ا.ردان و سپوسگزاری م داد

مراجع
W. P. Kustas, "Use of Landsat thermal
imagery in monitoring evapotranspiration
and managing water resources," Remote
Sensing of Environment, vol. 122, pp. 5065, 2012
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در این پژوهش از تصاووی ماوهاار ای ساتینت 3A-
جهت تخمنن دموی ساح زمانن اسایهود گ دیا .باو
تحبنق و مقویسه نقشه دماوی بوزیاوب دا .از تصاووی
موهاار ای ستینت  3A-بو محصاالت دموی سح زمنن
مودیس ،اسی و ساتینت  3-و ب رسا آن ،نیاوی اوبا
ابااا بااهدساات آماا ..بااو تاجااه بااه نیااوی  ،ا گاااریی
پنشتهودی ایان پاژوهش نینجاه بهیا ی را نسابت باه
ا گاریی هوی ماجاد دادیه است خحوی  RMSEدماوی
بوزیاوب داا .تاسااو ا گااریی پنشااتهودی  1/5درجااه
کلاین است که این ع.د بو منزان خحاوی انا.از گنا ی
دمو تاسو ستجش از دور همخااان دارد مزیات رو
پنشااتهودی ،اساایهود از محیاااای بخااور آ ماجاااد در
اتمسه است که نقاش مهما در بهبااد داات با آورد
دموی سح زمنن ( )LSTایهو م کت.
متوطق بو پادش گنوه زیود و پادن .از آ (سا).
دموی ک  ،و متوطق بو پادش گنوه کا و خاو باوی ،
دموی بوالی را نشون م دهت .همچتنن متوطق م تها -
ت دموی پویننت ی را نسبت به متوطق ک ارتهوع دارنا.
بتوب این این عاام در تغنن ات دموی سح متحقه مارد
محو عه مؤث م بودت .از این تحقناق ما تااان نینجاه
گ فات کااه باو بااه کااورگن ی ا گااریی پتجا مجاازای
پنشتهودی در این پژوهش و اسیهود از تصووی ستجت.
 SLSTRموهاار ستینت  ،3A-دموی سح زمنن ()LST
بو 1/5 RMSEکلاین اوب بوزیوب است و ا گاریی پتج
مجزای پنشتهودی نیوی اوبا اعیماود و محمئتا را در
ب آورد دموی سح زمنن ارائه م ده .که ما تاانا .در
محو عوت مخیلف مارد اسیهود ا ارگنا د .ایان تحقناق
م تاان .یک م ج ب ای بوزیوب دموی ساح زمانن باو

-6پیشنهادات برای تحقیقات آینده
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Abstract

Land Surface Temperature (LST) is an important indicator of the study of energy balance models at the earth's
surface and the interactions between the Earth and the atmosphere on a regional and global scale.In the last
few decades, different algorithms have been developed to determine the land surface temperature using various
satellite images. In this study, a new split window method for estimating the land surface temperature using
Sentinel-3A Satellite Radiometer (SLSTR) images is presented. The advantage of the proposed method is the
introduction of atmospheric water vapor into the split window algorithm, plays an important role in estimating
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the LST. The LST was calculated by using the proposed method and the split window three algorithms. . Then

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

the results of the proposed method and three split window algorithms were compared with the ASTER, MODIS
and Sentinel-3 LST products. The RMSE values of the proposed method for the study area of East Tehran were

3.49, 1.22 and 1.26 K, respectively, compared to the ASTER, MODIS and Sentinel-3 LST products which is
lower than the RMSE obtained from other split window algorithms. Also the proposed method and three split
window algorithms were implemented for northwest of Isfahan and Kermanshah. For Kermanshah study area
the results were much better than the other two cases and the other methods so the RMSE of the proposed
method was calculated to be 1.05 Kelvin while the RMSE of the other methods was 1.19, 1.28 and 1.56 Kelvin.

Key words : Land Surface Temperature (LST), Split-Window Algorithm, Sentinel-3, SLSTR.
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