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 چکیده 
گذشته ، دریچه جدیدي از تحقیقات در سـنجش از دور را بـر    دهه چند در طیفی چند اي ماهواره تصاویر ظهور

این تکنولوژي با گسترش تصاویر ماهواره اي قدرت تفکیک باال و افـزایش داده  روي محققان گشوده است. اخیرا 
هاي ماهواره اي تجاري، باعث توسعه پژوهشها در شاخه هـاي مختلـف از جملـه عمـق سـنجی شـده اسـت. در        
 روشهاي مرسوم براي بررسی اقیانوسها از روشهاي هیدروگرافی با استفاده از امواج صوتی و یا سـکوهاي دریـایی  

 استفاده می شود که عالوه بر زمانبر و پرهزینه بودن، داراي محدودیتهاي مرزي نیز می باشد.
با توجه به امکان تهیـه تصـاویر مـاهواره اي بـا قـدرت تفکیـک بـاال و عـدم وجـود محـدودیتهاي مـرزي بـراي             

روش اسـتفاده از   تصویربرداري ، یک راهکار سریع براي تعیین عمق که نیاز کمـی بـه تجهیـزات داشـته باشـد ،     
 تصاویر ماهواره اي می باشد. 

با استفاده از باندهاي جدیـد، امکانـات متفـاوتی را در ایـن مقولـه در اختیـار        WordlView2تصاویر ماهواره اي 
این سنجنده توسط آب ، می توان از آن در  1محققان قرار داده است. با توجه به جذب کم امواج باند آبی ساحلی

نجی استفاده نمود. همچنین باند زرد این تصاویر در طبقه بندي عوارض بسـیار مـورد اسـتفاده    مطالعات عمق س
 .قرار می گیرد. این باند قابلیت تشخیص زردي گیاهان در آب و روي زمین را دارد

 
 عمق سنجی، تصاویر ماهواره اي، عمق نسبی، عمق مطلق، باند آبی ساحلی هاي کلیدي واژه
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 مقدمه .1

گذشته،دریچه جدیدي از تحقیقـات در سـنجش از دور    دهه چند در طیفی چند اي ماهواره رتصاوی ظهور
را بر روي محققان گشوده است . در زمینه رنگ اقیانوسها برنامـه هـاي کـاربردي زیـادي وجـود دارنـد کـه بـا         

ی باشـد.  استفاده از تصاویر چند طیفی بر روي این مسئله کار می کند که بـراي پژوهشـهاي دریـایی مفیـد مـ     
افزایش داده هاي ماهوارهاي تجاري باعث توسعه پژوهشها  در شاخه هاي مختلف از جمله عمق سـنجی شـده   
است . در روشهاي مرسوم براي بررسی اقیانوسها از تصویر برداري هوایی و یا سـکوهاي دریـایی اسـتفاده مـی     

یک راهکار سریع بـراي تعیـین عمـق     شود که هم زمانبر و پرهزینه است و هم محدودیتهاي مرزي وجود دارد.
که نیاز کمی به تجهیزات داشته باشد و محدودیتهاي مجوز براي تصویربرداري را نداشته باشد روش استفاده از 

بـا اسـتفاده   برداشت عمق تصاویر ماهواره اي می باشد. قبل از استفاده از تصاویر ماهواره اي، روشهایی از قبیل 
اپیما تنها روش بصرفه براي ارزیابی عمق سنجی بحساب می آید. استفاده از تصـاویر  از رادار یک کشتی و یا هو

ماهوارهاي باعث صرفه جویی در زمان میشوند.  در مقابل راههاي بررسی هیدروگرافی که حدود یک یا دو مـاه  
 زمان براي ترسیم یک نمودار الزم داشت.   

نی کاهش مـی یابـد. بـراي یـک نقشـه بـرداري کامـل        با استفاده از تصاویر ماهواره اي حجم عملیات زمی
هیدروگرافی باید عالوه بر درگیر کردن کشتی و انجام عملیات پس پردازش نیاز به تـدارکات و نیـروي انسـانی    

 و ریـزي  برنامه از برخی به نیاز هم نیز داریم، که استفاده از تصاویر هوایی این زمان را کمتر می کند ولی هنوز
افزایش تصاویر ماهواره اي و کم بودن زمان تکرار تصاویر و پوشش مناسب ایـن داده هـاي،   . شدتدارکات می با

 نقشه برداران را  برآن می دارد تا بفکر سوق دادن نقشه برداري به این سمت باشند
 

 :Worldview2مشخصات تصاویر ماهواره اي  .1,1

ن قرار گرفـت و تصـاویر آن دومـین    کیلومتري زمی 770در مدار  1388در مهرماه  Worldview2ماهواره 
می باشـد   DigitalGlobeمحصول شرکت  Worldview1 )سري تصاویر با قدرت تفکیک باال (بعد از تصاویر  از

باند، داراي خصوصیات خاص از جملـه توانـایی    8که عالوه بر اینکه بصورت استریو برداشت می شود با داشتن 
طبقه بندي، حذف خطاهـاي اتمسـفر و ذرات جـوي، سـالمت      در شناسایی بهتر پوشش گیاهی، عمق سنجی،

 سنجی گیاهان، تشخیص زردي گیاهان در آب و روي زمین و .... می باشد.
 Coastal Blue, Blue, Green, Yellow, Red, Red-Edge, NIR1, NIR2ایـن تصـاویر شـامل بانـدهاي     

 سانتیمتر در نادیر می باشد. 185رنگی آن و باندهاي  46بوده و قدرت تفکیک باند سیاه و سفید این تصاویر 
 در این پژوهش بیشتر به نحوه استفاده از این تصاویر در عمق سنجی اشاره می شود .
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 worldvew2مشخصات تصویر ماهواره اي  :1شکل 

 اندازه گیري هاي عمق سنجی .1,2

اي تغییـر در  خطوط ساحلی، تنگه و جاهاي کم عمق و تپه هـاي دریـایی اغلـب مکانهـاي متحـرك و دار     
حالت کلی هستند. اندازه گیري و مانیتورینگ این تغییرات خطاهاي هستند که در ناوبري دریایی بعنوان یـک  
ابزار مهم در شناخت محیط اطراف موثر هستند. عمق سنجی نزدیک ساحل بـا اسـتفاده از تصـاویر بـا قـدرت      

و به کمک  WorldView2ند با ظهور تصاویر تفکیک باالي چند باندي ماهواره اي محاسبه می شود و این فرآی
 ، هم در زمینه اندازه گیري عمق و هم بهبود دقت اندازه گیري، توسعه یافته است. Coastal Blueباند 

دو روش براي محاسبه عمـق بـا اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره اي وجـود دارد: روش رادیومتریـک و روش        
 فتوگرامتري

باندهاي مختلـف نـور توسـط آب عمـل مـی نمایـد. سـرعت         2ان تضعیفروش رادیومتریک بر مبناي میز
 تضعیف نور قرمز خیلی بیشتر از سرعت تضعیف نور آبی است.

متـر   15تحلیل گران  باندهاي آبی، سبز، و قرمز را  براي بدست آوردن یک تخمین خوب براي عمـق تـا   
ساس سونار، به دقتهاي ارتفاعی و افقی کمتـر از  بکار برده اند و با مقایسه با اندازه گیري هاي صحیح زمین بر ا

 یک متر دست یافته اند.
WorldView2        185اولین ماهواره با قدرت تفکیک باالست که تصـاویر چنـد بانـدي بـا قـدرت تفکیـک 

نانومتر مـی باشـد. بـا اسـتفاده از      450تا  400آن داراي طول موج  Coastal Blueسانتیمتر را داراست و باند 
 Coastal Blue, Blue, Greenبا سایر باندها و با اندازه گیري میزان جذب باندهاي  Coastal Blueند ترکیب با

 متر خواهیم بود. 30متر و حتی تا  20، قادر به محاسبه عمق تا باالي 
همچنین باعث صحت و دقـت بیشـتر در داده هـاي زمینـی      WorldView2ماهواره  3قابلیت برداشت تک

 می شود. 
یادي از جمله زاویه خورشید، وضعیت دریا، و پارامترهـاي دیگـر باعـث ایجـاد چـالش در کـالیبره       موارد ز

 کردن یک سري از اندازه گیري ها و فعالیتها در یک ناحیه می شود.
از یک منطقـه ، بـا    WorldView2با توجه به قابلیت برداشت سریع تصویر مجدد و اخذ داده هاي مشابه 

در تصـاویر مشـابه، کـالیبره کـردن      Coastal Blue, Blue, Greenمتفـاوت بانـدهاي    استفاده از آنـالیز جـذب  
تخمینهاي عمق سنجی با تعداد کم نقاط کنترلی امکانپذیر می باشـد. بعـد از کـالیبره نمـودن تصـاویر، مـدل       

 پیشنهادي را بروش قابل اعتمادي در مجموعه داده هاي ورودي بسط می دهد.
اویر استریو که محدوده مورد نظر را پوشش می دهد استفاده می گردد و مدل در روش فتوگرامتري از تص

رقومی کف اقیانوس کم عمق از تصاویر تولید می گردد. مطالعـات اولیـه بـا اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره اي و       
ن تصاویر رقومی این امیدواري را به ما می دهد که این تکنیک می تواند یک مدل عمق سـنجی دقیـق را بـدو   

 عملیات مستقیم زمینی براي مناطق کم عمق ایجاد نمود.
گرچه هنوز در این عرصه مطالعات وسیعی صورت نگرفته است و در همان قابلیتهاي تئوریک سنجنده هـا  

 محدود شده است.
 

۲ Attenuate 
۳ Single Pass 
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 روش اجراي طرح .2

ـ    راي تهیـه  با استفاده از روش ترکیب باندي از این تصاویر می توان با نقاط کنترلی کم به دقـت مناسـب ب
نقشه عمق دست یابیم. در این روش با فیلتر کردن زمینها و پلها و اسکله ها و قایقها ابتدا یـک تصـویر از آبهـا    
بدست آمده سپس با انجام یکسري تصحیحات اتمسفري و حذف خطاهـاي رادیومتریـک و تبـدیل تصـویر بـه      

ردد. در ایـن روش بدسـت آوردن   ، عمق نسبی و سپس عمق مطلق محاسبه می گ4میزان خروجی انعکاس آب
 ارزیابی می گردند. داده ها انجام گرفته و سپس نتایج پردازش ومرحله پیش پردازش  دودر  عمق

 
 مرحله اول : پیش پردازش .2,1

، شامل فیلتر کردن عوارض غیـر  مرحله اول که شامل یک سري پردازش هاي اولیه روي تصاویر می باشد
می باشد.پس از اعمال ایـن   تصحیح اثرات پخش ذرات معلق و کوچک در هواآب ، تبدیل تصاویر به رادیانس و 

 مراحل روي تصویر ، داده ها جهت استخراج اطالعات عمق سنجی آماده می گردد.
 

 کردن زمینها و پلها و اسکله ها و قایقها فیلتر .2,1,1

د. زیـرا ایـن بانـد    اسـتفاده مـی شـو    NIR2براي فیلتر کردن زمینها ، پلها و کلیه عوارض غیر آب از باند 
داراي انعکاس طیفی بیشتري در زمین نسبت به آب دارد و با انتخاب یک حد آستانه می توان محـدوده مـورد   

و پلها و قایقها را حذف می نماید در صـورت بـاقی مانـدن برخـی      زمینهانظر را مشخص نمود. این عمل اغلب 
 عوارض می توان آنها را بصورت دستی انتخاب و حذف نمود.

 
 تبدیل تصاویر از مقادیر رقومی به رادیانس .2,1,2

تبدیل می کنـیم. بـا توجـه بـه اینکـه میـزان        6را به تابش DN(5تصویر ( خاکستريابتدا مقادیر درجات 
فاکتور کالیبراسیون و پهناي باند در باندهاي مختلف، متفاوت می باشد نتیجه این مرحله یک تصـویر خروجـی   

 ر می باشد.جدید از هر یک از باندهاي تصوی
) براي تبدیل مقادیر درجات خاکستري به رادیانس استفاده می کنـیم .  1براي اجراي این مرحله از رابطه(

و فـاکتور کالیبراسـیون   براي اینکار با استفاده از فایل متادیتا موجود براي تصاویر، مقـادیر عـرض بانـد   
  تصـویر و   DNهمان مقـدار   ) 1در رابطه( را براي هر باند بدست می آوریم. 

 می باشد. TOA7رادیانس اتمسفر یا 
)1رابطه (     

 

٤ Water Leaving Reflectance 
٥ Digital Number 
٦ Radiance 
۷ Top Of the Atmosphere radiance 
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 ، در فایل فراداده تصاویر ماهواره اي موجود می باشد. ،  و  مقادیر 
 وچک در هواتصحیح اثرات پخش ذرات معلق و ک .2,1,3

انجـام مـی    NPSحذف اشعه ذرات گرد و غبار از روش تفریق نقاط تاریک در مـدل حـذف ذرات معلـق    
  WorldView2تصـویر    NIR1پیکسلهاي تیره آب که در باندهاي قرمـز و  (Durkee et al.,2000)شود.

 قرار دارد، براي استخراج اشعه هاي مشارکت کننده در ذرات معلق استفاده می شود.
و بانـد قرمـز تولیـد مـی      NIR1که میزان درخشـندگی بانـد    NPSا استفاده از مشق رادیانس در مدل ب

 )2می باشد.(شکل  Lr=16.00.λ - 17.60گردد، منحنی پخش اشعه ایجاد می گردد. معادله این منحنی   

 
 Lrمعادله این منحنی    :2شکل 

 
 TOAاز رادیـانس   (La)انس پخش ذرات معلـق  و رادی (Lr)رادیانس پخش اشعه براي هر باند می باشد 

) و باقیمانده آنها بعنوان رادیانس سطح آب در نظـر گرفتـه مـی شـود. و بیـانگر تضـعیف       2کسر گردد ( رابطه 
 سطح آب است.

 
)2رابطه (    

 
 تبدیل رادیانس به انعکاس سطح آب .2,1,4

تصـویر را   8ان برداشـت تصـویر ، روز جـولین   در این مرحله با استفاده از اطالعـات مـاهواره از جملـه زمـ    
محاسبه و با استفاده از زاویه برداشت تصویر، مقادیر تابش را به  خروجی انعکاس آب تبـدیل مـی کنـیم. ایـن     

 ]3آماده شود.[ 9عمل کمک می کند که تصویر براي پردازشهاي بعدي از جمله نسبت گیري باندها
 تبدیل می شود. Rw) به انعکاس سطح آب 3با استفاده از رابطه ( براي اجراي این مرحله رادیانس 

 

)3رابطه (    

 

۸ Julian day 
۹ Band Ratio 
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 TOAمقدار رادیانس در باند یا همان  باندها ،  انعکاسمیانگین  این رابطه در 
و  میزان تابش خورشیدي براي هر بانـد  فاصله بین زمین و خورشید در زمان اخذ داده و  و 

 خورشید می باشد. زاویه زنیتی 
از طریق روابـط زیـر     و  فراداده تصاویر ماهواره اي موجود می باشد و مقادیر  فایل، در  مقادیر 

 .قابل محاسبه می باشد
 

 :  و  محاسبه نحوه 
 

باید تاریخ و ساعت دقیـق اخـذ داده مـاهواره اي کـه در فایـل فـراداده تصـویر           و  براي محاسبه 
نمـایش میـدهیم و سـاعت     DDو  YYYY  ،MMموجود می باشد. سال ، ماه و روز اخذ تصویر را به ترتیب با 

UT ) د، ساعت دقیق اخذ تصویر را نشان میدهد:) بدست می آی4که از رابطه 
 

)4رابطه (     
 

تصویر برداري در ماههاي فوریه یا ژانویه بـراي محاسـبه سـال و مـاه از فرمـول زیـر        زماندقت داشته باشید، اگر 
 استفاده می شود:

Year=year-1 
Month=month+12 

 محاسبه می گردد: و  مقادیر  ،با استفاده از روابط زیر سپس
        

                   
JD=int[365.25(year+4716)]+int[30.6001(month+1)]+day+(UT.24)+B-1524.5 
D=JG-2451545 
g=357.529+.985628D  

 
 

 مرحله دوم : پردازش تصاویر .2,2

تا عمـق نسـبی را نحاسـبه     ]4[را با یکدیگر نسبت گیري می کنیما ابتدا بانده ،مرحله پردازش داده هادر 
 نماییم  و سپس عمق مطلق را محاسبه می نماییم.

 
 محاسبه عمق نسبی  .2,2,1

با زرد، سبز، قرمز و آبی استفاده نموده و با تعیین میـزان    به عبارت دیگر از نسبت باند جدید آبی ساحلی
عمق  5رین را محاسبه و با استفاده از فرمول پیشنهادي رایطه طول موج خروجی انعکاس آب، کمترین و بیشت

 ]5نسبی را محاسبه می کنیم.[

)5رابطه (        
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)میزان انعکاس آب و  RWکه در آن  , یـک مقـدار ثابـت بـراي       nباندهاي مختلف اسـتفاده شـده و   (

 مثبت نگه داشتن نسبت می باشند.
حذف گردیـده و بانـدها    10ي محاسبه عمق به این روش است در شرایطی که خطاي سپیدائی یا آلبدوبرا

در شرایط یکسان هستند هرچه میزان جذب بیشتر باشد عمق کمتر است. بنابراین نسبت بین باندها هـر چـه   
 افزایش یابد میزان عمق بیشتر می شود.

 
  مطلقمحاسبه عمق  .2,2,2

ا هدف استفاده از باندهاي مناسب جهت عمق سنجی می باشد. در این مرحله مرحله سوم ارزیابی باندها ب
نتایج نسبت گیري دو به دوي باندهاي تصاویر، حاصل از دو مرحله قبل، بررسی و بهتـرین بانـدها بـراي عمـق     
سنجی انتخاب می گردد. براي انتخاب بهترین نسبت ، مدل رقومی منطقه، مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. در     

ین بررسی مقادیر نسبت دو به دوي باندهاي مختلف با مقادیر مدل رقومی زمین براي چند مقطع با عمـق هـا   ا
و شیب ها و مختلف مقایسه گردیده و بصورت نمودار ترسیم می گردد و سپس با برازش خـط رگرسـیون روي   

 داده ها، آنها را با یکدیگر مقایسه می کنیم.  

)6رابطه (        

مقدار تصـحیح بـراي عمـق صـفر اسـت کـه از طریـق نقـاط          m0ضریب کالیبراسیون و  m1،  6در رابطه 
کنترلی که روي مدل رقومی زمین اخذ گردیده است، قابل محاسبه می باشد. با اعمال این ضـرایب روي عمـق   

 استخراج نمود. 6، می توان عمق مطلق را از رابطه  5نسبی حاصل از رابطه 
 

 پیشنهادي روي داده هاي نمونهاجراي روش  .3

ــه ، از تصــاویر مــاهواره   ــابی روش مــورد نظــر روي داده هــاي نمون ــراي ارزی از منطقــه  WorldView2ب
 )3فرانسیسکو و مدل رقومی زمین حاصل از عملیات هیدروگرافی استفاده شد.(شکل 

۱۰ Albedo  نسبت نور بازتابیده شده از سطح جسم بھ نور ورودی را نشان
بازتاب نور از سطح یک جسم است. مقادیر این کمیت  درصد بھ معنیمیدھد و 

تواند از صفر (تاریک مطلق) تا یک (روشن مطلق) تغییر پیدا کند.  می
را گاه با درصد و گاه با یک عدد اعشاری کوچکتر از یک نشان  سپیدائی

 .دھند می
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 WorldView2 ریتصو از يا نمونه: 3شکل 

 
در  زمینهـا ، پلهـا و کلیـه عـوارض غیـر آب      NIR2ش ، با استفاده از باند در اولین گام از عملیات پیش پرداز

 )4تصاویر حذف می شوند.(شکل 
البته براي حذف کامل پیکسلهاي باقیمانده در تصویر می توان از فیلتر میانه اسـتفاد نمـود. همچنـین بـا     

ایـد بصـورت دسـتی انتخـاب و     توجه به نوع و اندازه عوارض مختلف غیر آب در تصویر ، برخی از این عوارض ب
حذف گردند. در تصویر منطقه مورد نظر صرفا از حالت اتوماتیک استفاده شده و اعمال فیلتر میانه و یـا حـذف   

 دستی عوارض غیر آب منصرف شده ایم.

 
 پلها و قهایقا ، یمسکون مناطق لتریف از حاصل ریتصو :4شکل 

 
ر درجات خاکستري تصویر به مقادیر رادیانس تبـدیل شـده و   ) مقادی1در مرحله بعد با استفاده از رابطه (
 نمونه اي ازتبدیل یکی از باندهاي تصویر مورد نظررا نشان می دهد. 5تصویر جدیدي تشکیل می گردد. شکل 
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 به رادیانسپیکسلها بعد از تبدیل  DNپیکسلها قبل از تبدیل به رادیانس و تصویر راست مقادیر  DN:  تصویر چپ مقادیر 5 شکل

 
، تصحیح اثرات پخش ذرات معلق  با توجه به کیفیت تصویر استفاده شده و کوچک بودن مقادیر 

 و کوچک در هوا، انجام نگردیده و از این مرحله عبور می نماییم.
تخراج گـردد.  در ادامه اجراي مراحل اجرائی ، ابتدا باید مقادیر پارامتر هاي مورد نیاز از فایـل فـراداده اسـ   

 ) نشان داده شده است:1باند تصویر مرود نظر در جدول ( 8این پارامترها براي 
 

 باند
 

  

Coastal Blue 0.009295654 0.0473 1758.2229 
Blue 0.01260825 0.0543 1974.2416 
Green 0.009713071 0.063 1856.4104 
Yellow 0.005101088 0.0374 1738.4791 
Red 0.01103623 0.0574 1559.4555 
Red Edge 0.004539619 0.0393 1342.0695 
NIR1 0.0122438 0.0989 1069.7302 
NIR2 0.009042234 0.0996 861.2866 
Pan   1580.814 

 
 همچنین یک سري از پارامترهاي مربوط به تصویر نیز از فایل فراداده قابل استخراج است :

 
دفاصله زمین تا خورشی پارامتر خورشید زاویه زنیتی میزان تابش خورشیدي   

 تماد
   

 44.2 45.8 0.9988399 مقدار

 
 تصویر مورد نظر می پردازیم:    و  محاسبه  در اولین گام به

  
First Line Time = 2011-10-09T19:36:29.637044Z 

UT=19+36.60+29.637044.3600=19.60823251222 

 A=int(2011.100)=20 
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B=2-20+5=-13 

JD=int[365.25(2011+4716)]+int[30.6001(10+1)]+09+(19.60823251222.24)-13-

1524.5=2455844.317 

D=4299.317 

g=4237.408=4594.937 

dES=1.00014-0.001438+0.0001379=0.998839977 

meanSunEl =  45.8; 

=90-45.8=44.2 

تبـدیل   Rwحاصل از مرحله قبل، به انعکاس سطح آب  مقادیر رادیانس  )3ز رابطه (با استفاده اسپس 
 ) را روي تصویر مرحله قبل نشان می دهد.3تصویر حاصل از اجراي رابطه ( 6.شکل می شود

 

 
 بر روي تصویر  3تصویر حاصل از اجراي رابطه : 6 شکل 

 
تصویر بدست آمده اعمال نماییم. با گـرفتن چنـد نقطـه    ا روي ر )5(عمق نسبی باید رابطه  محاسبهبراي 

و مقدار تصحیح براي عمق صـفر   m1ضریب کالیبراسیون کنترل روي مدل رقومی زمین و تصویر بدست آمده، 
m0   بدست می آید. 275,09و  272,72به ترتیب 

 ت.نشان داده شده اس 7د رنهایت مدل رقومی بدست آمده براي این تصویر در شکل 
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 بر روي تصویر  6تصویر حاصل از اجراي رابطه : 7 شکل
 
 کنترل کیفیت نتایج .1

کنترل کیفیت نتایج حاصل از پیاده سازي این روش، بر اساس مقایسه نتایج با مدل رقومی منطقـه مـورد   
مـین  زمطالعه انجام میگیرد. براي بررسی دقت، نتایج حاصل از عمق سنجی از روش مـذکور بـا مـدل رقـومی     

اصل از عملیات هیدروگرافی مقایسه گردید. روش پیشنهادي براي کنترل کیفیت این دو نـوع داده، اسـتفاده   ح
می باشد که در آن پس از تبدیل اطالعات عمـق سـنجی بـه داده هـاي      11از روش تطابق مدلهاي رقومی زمین

تـه و تصـحیحات اعمـال مـی     ارتفاعی، ابتدا دو مدل رقومی از نظر مسطحاتی و ارتفاعی مورد بررسی قـرار گرف 
گردد و پس از اطمینان از عدم وجود جابجائی در سه بعد، عملیات اختالف گیري دو مدل رقومی اجرا گردیـده  

 و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 نتیجه گیري و پیشنهادات .2

احلیِ ماهواره هـاي جدیـد و   استفاده از تصاویر ماهواره اي با قدرت تفکیک باال بویژه باندهاي زرد و آبی س
عدم وجود محدودیتهاي تصویربرداري، براي اهداف عمق سنجی بویژه در آبهاي کم عمق قابل پیاده سازي می 

 باشد.
رگرسیونِ نسبت بانـدها   RMSE12] و ارزیابی مقادیر 5با بررسی نتایج حاصل از اجراي روش پیشنهادي [

بی ساحلی و زرد بهترین وابستگی را با عمق داشته و توپـوگرافی  و مدلِ رقومی زمین، می توان گفت باندهاي آ
 زیر آب را بهتر نمایش می دهند.

بانـد   28پرتاب گردیده و داراي  2014که در سال  WorldView3در ادامه استفاده از تصاویر ماهواره اي 
وند بـراي اهـداف طـرح    با قدرت تفکیک باال شناخته می شـ  Super Spectralمی باشد و بعنوان اولین تصاویر 

 بهره جست .
در این طرح می توان به استفاده از تصاویر ماهواره اي استرئو که داراي باندهاي طیفـی زرد و آبـی   بعالوه 

 ]6ساحلی هستند براي افزایش دقت عمق سنجی اشاره نمود.[
ري کشور، امکـان  همچنین با توجه به امکان تصویر برداري هوائی رقومی توسط دوربین سازمان نقشه بردا

 این تصاویر قابل بررسی می باشد. IRپیاده سازي الگوریتم فوق روي باندهاي مرئی و 
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