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 چکیده
است که به دلیل وجود  ییها قسمتمهم بر روي تصاویر ماهواره اي، شناسایی و حذف  يها پردازشیکی از پیش 

ابر، بازتابش سطح زمین به سنجنده نرسیده است. در چنین مواقعی، ممکن است قسمتی از تصویر حذف شود و 

از  ییها قسمتمجاور تخمین زده شود. در این تحقیق روشی براي شناسایی و تخمین  يها کسلیپا با کمک ی

شده است. براي این کار در مرحله اول، با استفاده از  سازي پیادهتصویر که داراي پوشش ابر هستند معرفی و 

ابر شناسایی شده و در مرحله دوم با توجه به هندسه تابش خورشید و ارتفاع ابر، محل  يها کسلیپACCAروش 

 يها کسلیپInpainting. سپس در مرحله نهایی به سه روش مختلف شود یمقرارگیري سایه ابر تخمین زده 

صورت  خوبی بهکه شناسایی ابرها  دهد یم. نتایج کار نشان شوند یمشناسایی شده در مراحل قبل تخمین زده 

در مرحله سوم  مورداستفادهگرفته است، اما به دلیل وجود خطا در تخمین محل سایه ابر، دو روش از سه روش 

 .اند نکردهنتایج خوبی حاصل 

 Inpaintingسنجش از دور، شناسایی ابر، تخمین بازتابش زمینی، : کلیدي يها واژه

 
 مقدمھ -۱

قابلیت استفاده از یک تصویر سنجش از دور، بستگی مستقیمی به میزان پوشش ابر در منطقه به هنگام 
که پوشش ابر  روند یماز سال  ییها دورهتصویربرداري دارد؛ بطوریکه در بسیاري از مطالعات باالجبار به سراغ تصویر 

ی مناطق در بیشتر روزهاي سال از وجود پوشش برخ آنکهاما با توجه به ؛ )Melgani 2006(در آن زمان اندك باشد
خاص، استفاده از این تصاویر علیرغم وجود  ییها زمان، و یا به دلیل نیاز مطالعاتی به مشاهدات در برند یمابر رنج 

 .)Long 1999(پوشش ابر، امري اجتناب ناپذیر است
ول، مناطق داراي که در نگرش ا شود یمدر چنین مواردي، نوع نگرش به شیوه عمل به دو دسته کلی تقسیم 

. )Li 2003(کند یمگذاري شده و مراحل بعدي مطالعات با در نظر داشتن این موضوع ادامه پیدا  پوشش ابر، نشانه
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که به هنگام دستیابی به نتیجه نهایی، ارائه پاسخی براي آن بخش از تصویر  شود یمباعث  هرچندانجام این کار، 
اي بر روي مناطق . بطور مثال در مطالعهدهد یممیزان خطاي نهایی را بطور چشمگیري کاهش  پذیر نباشد، اماامکان

 .)Wang 2008(% کاهش دهد12% تا 46برفی، انجام این کار توانسته است میزان خطا را از 
بطور تقریبی  ها قسمتدر نگرش دوم، پس از شناسایی مناطق داراي پوشش ابر، بازتابش سطح زمین در آن 

 Peng(شود یمشده بجاي مقادیر بازتابش ابر وارد سایر فرآیندهاي مورد نیاز زدهو مقدار تخمین شود یمتخمین زده 

را به دو دسته کلی تقسیم کرد.  ها آن توان یممختلفی پیشنهاد شده است که  يها روش. براي انجام این کار )2005
دار یک پیکسل خاص، از یک مجموعه تصویر از منطقه مورد نظر استفاده شده دسته اول براي بازیابی مق يها روشدر 

 Melgani 2006)(Leiw(شود یم، مقدار پیکسل در تصویري با کمترین میزان پوشش ابر انتخاب ها آنو در میان 

 شود یمزده دسته دوم، مقدار پیکسل تنها با توجه به مقادیر اطراف آن در همان تصویر تخمین  يها روش. در )2004
 .)Maalouf 2009(و نیازي به استفاده از دیگر تصاویر وجود ندارد

از اطالعات اضافی و انجام عملیات تنها بر روي یک  ها آندسته دوم، بی نیاز بودن  يها روشمزیت  نیتر مهم
و مناسب بودن مقدار تخمین زده شده، بستگی زیادي به اندازه ابرها و سایه  ها روشتصویر خاص است؛ اما دقت این 

 د.ارد ها آن
اتوماتیک براي شناسایی و بازیابی مناطق داراي پوشش ابر در تصاویر  کامالًدر این تحقیق، یک روش 

در Landsat8جنده بر روي تصویر سن Wang (2008)ارائه شده توسط يها روشارائه شده است.  ازدوري سنجش
مناطق داراي پوشش ابر به  شده و نتایج مورد نظر بدست آمده است. براي این کار ابتدا سازي پیادههاي البرز  کوه

 Huangابر بر روي آن قرار گرفته به روشکه سایه  ییها قسمتشناسایی شده و سپس  )Irish )2000روش 

میزان بازتابش سطح ) 2009(Maaloufاستفاده از روش بازیابی پیشنهادي با  درنهایت. شود یمشناسایی )2010(
 .شود یمتخمین زده 

شناسایی پوشش  يها روش. در این فصل ابتدا شود یمدر ادامه مقاله، در فصل دوم، روش انجام کار توضیح داده 
شیوه شناسایی مناطقی  زآنا پسبه تفصیل بیان خواهد شد.  مورداستفادهابر روي تصاویر معرفی شده و سپس روش 

با توجه به  رفته ازدستشیوه تخمین مقادیر  درنهایتو  شود یمکه سایه ابرها بر روي آن قرار گرفته است توضیح داده 
. در فصل سوم نتایج بدست آمده از انجام روش مورد نظر به نمایش شود یماطراف آن بیان  يها کسلیپمقدار 

 گیري از این کار ارائه خواهد شد.در فصل چهارم نتیجه درنهایتدرخواهد آمد و 
 

 روش انجام کار-2
 يها کسلیپکه در مرحله اول،  ردیگ یمشناسایی و بازیابی مناطق داراي پوشش ابر، در سه مرحله اصلی صورت 

و ایجاد یک ماسک بر روي  ها کسلیپ. پس از شناسایی این شوند یمسایه شناسایی  يها کسلیپابر و در مرحله دوم 
 .شود یماطراف تخمین زده  يها کسلیپبا استفاده از  ها آن، در مرحله سوم مقادیر احتمالی ها آن

. در روش اول (روش ردیگ یمابر در تحقیقات مختلف به دو روش عمده صورت  يها کسلیپبطور کلی شناسایی 
 شود یمفته و در نتایج حاصل شده، کالس ابر شناسایی بر روي تصویر خام صورت گر بندي طبقهمبنا)  بندي طبقه

)Amatu 2008( نظارت نشده چندان  بندي طبقه يها روش. با توجه به شباهت کالس ابر با کالس برف و یخ، دقت
نظارت شده امکان پذیر نخواهد  يها روشمناسب نیست و به دلیل نیاز به داده آموزشی، انجام اتوماتیک 

 .)Maalouf 2009(بود
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با  ها روشبنابراین براي شناسایی اتوماتیک پوشش ابر باید به سراغ روش دوم (روش قاعده مبنا) رفت. در این 
ارائه  ها کالس، قواعدي براي تشخیص و تمایز ابر از سایر ها کالستوجه به رفتار طیفی ابر، و تفاوت آن با سایر 

یکی از قواعد مورد نظر باشد. این قواعد براي سنجنده هاي  تواند یمبازتابش باالي ابر در ناحیه مرئی  مثالً. شود یم
 AVHRR1)Stowe 1999( ،MODIS2)Ackerman 1998( ،VIRIS3)Hutchisonلیقببسیاري از 

 .اند شدهارائه )Irish 2000(Landsatو)2005
روشی ارائه نمود، چرا که  ها کسلیپبر اساس رفتار طیفی آن  توان یمدر مرحله دوم، براي شناسایی سایه ابر نیز 

اما به دلیل آنکه ممکن ؛ )Choi 2004( براي تمام باندهاي غیرحرارتی اندك است ها کسلیپمقدار بازتابش در این 
است مواد موجود در سطح زمین نیز چنین رفتاري داشته باشند، توجه به محل جایگیري ابر، و استفاده از آن براي 

. بطور مثال با توجه به جذب باالي نور در )Huang 2010( کند یمنتایج بهتري ارائه  شناسایی محل قرار گیري سایه،
نزدیک به صفر  معموالً، ها تاالب، دریاجه ها و ها رودخانهتوسط آب، مقدار بازتابش عوارضی مانند  ها موجبیشتر طول 

 .)Jerlov 1957( است
مختلفی  يها روشاطراف،  يها کسلیپستفاده از در مرحله سوم براي تخمین مقادیر احتمالی با ا درنهایت

از این قبیل به  ییها یژگیوبا استفاده از میزان بازتابش، شکل عوارض، بافت تصویر و  ها روشپیشنهاد شده است. این 
روشی براي پرکردن سریع مناطق، با توجه به  )Bertalmio 2006. براي این کار (پردازند یمرد نظر تخمین مقدار مو

روابطی بر اساس معادالت دیفرانسیل جزئی ) Tschumperle 2005(بافت و ساختار همسایگی آن ارائه کرده است. 
نیز روشی براي بازیابی مقادیر تصویربر اساس میزان پراکندگی بافت آن پیشنهاد کرده  )Wang 2006(ارائه کرده و 

، تخمین اندازه عوارض، و یا پردازش موجی تصاویر ارائه ها لبهنحوه قرارگیري  اساسیگري نیز بر د يها روشاست. 
 نتایج قابل قبولی حاصل کنند. ازدوري سنجشبر روي تصاویر  توانند یهام آنشده است که برخی از 

 
 ابر يها کسلیپشناسایی  -2-1

 Irish( است ACCA4شناسایی ابر بر روي تصاویر سنجش از دور روش  يها روش نیتر يکاربردیکی از بهترین و 

. این روش همواره بر روي این تصاویر کند یمبر روي تصاویر لندست عمل کرده و نتایجی با دقت باال ارائه  ؛ که)2000
 از آن است. ، حاصلشود یماعمال شده و درصد پوشش ابر که به عنوان یکی از پارامترهاي جانبی هر تصویر ارائه 

(باند حرارتی) به بازتابش  6این روش ابتدا باید مقادیر همه باندهاي سنجنده لندست، بجز باند  سازي پیادهبراي 
 2و  1تبدیل گردد. براي این کار از روابط  6به دما در سطح سنجنده 6تبدیل شده و مقدار باند  5باالي اتمسفر

 .شود یماستفاده 

 1رابطه 
𝜌𝑖 = 𝜋

𝑄𝑖 − 𝑄0𝑖
𝐺𝑖�

𝐸0𝑖 cos 𝜃
𝑑𝑠2 

 

1Advanced Very High Resolution Radiometer 
2Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
3Visible/Infrared Imager Radiometer Suite 
4Automated Cloud Cover Assessment 
5TOA Reflectance 
6At Sensor Temperature 
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𝑇𝑖 2رابطه  =
1282.71

ln( 666.09
𝑄𝑖−𝑄0𝑖

𝐺𝑖�
+ 1)

 

حساسیت Path Radiance ،Gمقدار Q0مقدار پیکسل در هر باند، Qبازتابش در باالي اتمسفر، ρکه در این روابط، 
 تابش است.زاویه زنیتی θمیزان تابش خورشیدي در هر باند و E0فاصله نجومی زمین تا خورشید، dسنجنده، 

کالس غیرابر،  4را به  ها کسلیپفیلتر بر روي تصویر اعمال کرده و  8پس از این کار، الگوریتم در مرحله او، 
. بطور مثال برخی فیلترهاي این مرحله، میزان بازتابش در ناحیه مرئی، کند یمابر، ابر سرد و ابر گرم تقسیم  احتماالً

 هستند. ها کسلیپو میزان دماي  NSDI1مقدار شاخص 
در مرحله قبل امکان پذیر نبود،  ها آنکه تصمیم گیري قطعی در رابطه با  ییها کسلیپجام این مرحله، نااز پس

، روابط باندي، مقادیر همسایه و... بطور قطعی در یکی از دو ها شاخصفیلتر دیگر، بر اساس مقدار  17با استفاده از 
% گزارش شده و بیشترین میزان خطاي آن در ارتفاعات باال و 95. دقت این روش رندیگ یمکالس ابر و غیرابر جا 

 به عنوان ابر تشخیص داده شود اشتباهاًتابش خورشیدي اندك است که در این دو حالت ممکن است کالس برف، 
)Irish 2006(. 

 
 شناسایی سایه ابر -2-2

با توجه به هندسه تابش خورشیدي، ارتفاع ابر و  واندت یهام آنابر شناسایی شدند، سایه  يها کسلیپکه ازآن پس
 محل قرارگیري آن مشخص شود.

تخمین ارتفاع ابر بر اساس اختالف دماي آن با زمین امکان پذیر است. با توجه به آنکه اختالف ارتفاع ایک 
، میزان ارتفاع ابر با )Christopherson 1997( شود یمسانتی گراد در ابر  4/6کیلومتري، سبب ایجاد اختالف دماي 

 قابل تخمین است. 3اطراف آن از رابطه  يها کسلیپ
 

ℎ 3رابطه  = (𝑄𝐸𝑎𝑟𝑡ℎ − 𝑄𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑)/6.4 
 

فاصله سایه تا بار را  توان یمپس از محاسبه ارتفاع ابر، با استفاده از زاویه زنیت خورشدي در لحظه تصویربرداري 
) با زاویه زنیت مکمل شود یممحاسبه کرد. با توجه به آنکه ارتفاع خورشید (که در فراداده هر تصویر ذکر  4از رابطه 

 هستند، محاسبه این زاویه به راحتی امکان پذیر است.
 

𝑑 4رابطه  = ℎ × tan𝑍 
 

) و شود یمبا محاسبه فاصله قرارگیري سایه از ابر، با توجه به آزیموت خورشید (که در فراداده هر تصویر بیان 
 .شود یماندازه پیکسل بر روي زمین، امکان شناسایی محل قرارگیري سایه فراهم 

که از  3در رابطه  همورداستفادکه در برخی از مواقع، اختالف دماي  دهد یمبا این وجود، نتایج این روش نشان 
تصویر لندست بدست آمده است بطور دقیق محاسبه نشده و یا به دلیل شکل خاص توپوگرافی زمین، محل  6باند 

است. این اختالف همواره در جهت  4قرارگیري سایه به ابر اندکی نزدیک تر یا دورتر از مقدار محاسبه شده از رابطه 
از پنجره اي که در این مرحله به عنوان سایه تخمین زده  توان یمبنابراین ، شود یمزاویه آزیموت خورشیدي ایجاد 

1Normalized Snow Difference Index 
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 ، محل دقیق قرارگیري سایه را بدست آوردها کسلیپشد، به عنوان پنجره جستجو استفاده کرد و با توجه به طیف 
)Huang 2010(. 

 
 )Huang 2010( )به ابر باشد. تر کینزدسایه ممکن است در جهت آزیموت، اندکی دورتر و یا (نتایج شناسایی سایه  -1شکل 

 
 Inpaintigتخمین مقادیر بازتابش به روش  -2-3

. براي این شود یممجهول از درونیابی و برونیابی استفاده  يها کسلیپبراي تخمین مقدار Inpaintingدر روش 
به عنوان مقدار تابع در آن  ها آنDNکار، مقادیر معلوم در راستاي یک بردار خاص در کنار یکدیگر قرار گرفته و مقدار 

در راستاي یک بردار، براي مقادیر معلوم تابعی برازش داد که مقدار  توان یم. با این کار شود یمقسمت در نظر گرفته 
 .)Maalouf 2009( پیکسل باشد آنDNتابع در هر نقطه، نشانگر 

براي مقادر نامعلوم، تابع حاصل  توان یمکه از طریق درونیابی، به مقدایر معلوم تابعی برازش داده شد، ازآن پس
که  ییها قسمتتخمین زده شوند. با این کار مقدار حاصل از تابع در  خوبی بهشده را برونیابی نمود تا مقادیر نامعلوم 

ه شده و در جاي آن ذخیره فتآن قسمت در نظر گرDNدر تصویر معلوم نیست، به عنوان تخمینی از  ها آنDNمقدار 
 .شود یم

 توان یممعلوم چگونه باشد،  يها کسلیپبر اساس آنکه روش درونیابی و برازش تابع به 
وم بر اساس قاعده شده اول، تباعی درجه د سازي پیادهمختلفی ارائه کرد. بطور مثال در روش Inpaintingيها روش

 کمترین مربعات به مقادیر معلوم برازش داده شده است.
، اما براي این کار بجاي کمترین شود یمشده دوم نیز، تابعی از درجه دوم برازش داده  سازي پیادهدر روش 

نویز  ریتأثو  که زمان انجام محاسبات کاهش یافته شود یم. این کار باعث شود یممربعات، از کمترین فواصل استفاده 
 بر روي تابع برازش داده شده کمتر شود.

. این کار شود یمبر اساس قاعده کمترین مربعات برازش داده  4شده سوم، تباعی از درجه  سازي پیادهدر روش 
 درنهایتموجب بهتر شدن برازش حاصله و  رود یم، اما انتظار شود یمهرچند باعث افزایش زمان انجام محاسبات 

 افزایش دقت تخمین گردد.
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ابر که در مرحله اول شناسایی شدند، بدست  يها کسلیپالگوریتم ذکر شده، ابتدا ماسکی از  سازي پیادهبه هنگام 
سایه ابر به روش بیان شده در مرحله دوم تولید شده و این دو ماسک با  يها کسلیپمی اید. سپس ماسک دیگري از 

مجهول، به سه روش  يها کسلیپاین ماسک از تصویر مورد نظر حذف شده و  درنهایت. شوند یمیکدیگر تلفیق 
Inpainting دیشو یمتخمین زده. 

 
 و نتایج حاصله سازي پیاده-3

اخذ  2010بر روي شمال ایران بوده است که در آگوست  5لندست ، تصویري از سنجنده مورداستفادهتصویر 
با توجه به آنکه پردازش کل تصویر با استفاده از رایانه شخصی، زمانبر است، بخشی از تصویر که داراي  شده است.

 بعدي جدا شد. يها پردازشپوشش ابر بوده است، براي انجام 
 

  
 و منطقه مطالعاتی مورداستفادهتصویر  -2شکل 

 

بدست آمده است. سپس این دو با یکدیگر تلفیق در مرحله اول و دوم ماسک ابر و ماسک سایه ابر بر روي تصویر 
 شده و ماسک کلی براي تصویر حاصل شده است.

 

   
 سمت چپ تلفیق دو ماسک) –وسط ماسک سایه ابر  -ماسک ابر (سمت راست ماسک ابر -3شکل 

 

زده شد. تخمین Inpaintingمجهول، به سه روش  يها کسلیپشناسایی مناطق داراي پوشش ابر، مقادیر پس از 
در روش اول، تابعی درجه دوم با استفاده از قاعده کمترین مربعات برازش داده شده، و در روش دوم تابع درجه دوم، 

 بوده است. 4با قاعده کمترین فواصل براش داده شده است. در روش سوم نیز، تابع برازش داده شده از درجه 
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 )روش سومسمت چپ  –روش دوموسط  -روش اول(سمت راست  مجهول يها دادهنتیجه تخمین  -4شکل 

 

. علت این موضوع را کند یممشخص است، روش دوم بهترین نتیجه را ارائه  4که از نتایج شکل  طور همان
که در بخش قبل بیان شد، این روش  طور همانبه دو عامل نسبت داد. عامل اصلی این موضوع این است که  توان یم

وابسته است،  شدت بهروش سوم، که به نویز تصویر  که درحالیی را به نویزهاي موجود در تصویر دارد. کمترین وابستگ
 .کند یمنتایج نامناسبی ارائه 

 طور همانعامل دومی که باعث ایجاد خطا در نتایج نهایی شده است، دقت پایین شناسایی سایه ابرها بوده است. 
از  توجهی قابلصورت نگرفته و بخش  درستی بهها هیساموارد، شناسایی  که در تصاویر مشخص است، در بسیاري از

ضعف  دهنده نشان؛ که این موضوع اند نشده، از تصویر نهایی حذف اند بودهسایه ابرها  ریتأثکه تحت  ییها کسلیپ
 الگوریتم در شناسایی سایه ابرها است.

 خوبی بهکه شناسایی ابرها و قابلیت تشخیص آن از برف،  شود یممشخص  آمده دست بهاز طرفی از نتایج 
از تصویر که داراي برف بوده  ییها قسمت که درحالی. اند شده دادهپوشش  خوبی بهابرها و در نتیجه نهایی،  گرفته انجام

 (کوه دماوند) حذف نشده و ماسکی بر روي آن قرار نگرفته است.
 

 يریگ جهینت-4
، یکی از کنند ینماطالعاتی از بازتابش زمینی ارائه  ها آنکه به دلیل قرار گرفتن ابر در  ییها کسلیپشناسایی 

، شناسایی عوارض و سایر اهداف بندي طبقهبا اهداف مختلفی همچون  ازدوري سنجشمراحل مهم در پردازش تصاویر 
تخمین  خوبی بهادیر بازتابش زمینی کرد، باید مق نظر صرفاز تصاویر داراي پوشش ابر  توان ینماست. در مواردي که 

 قرار گیرد. مورداستفادهزده شود تا بتواند در مراحل بعدي 
از تصویر که ابر بر روي  ییها قسمتابر شناسایی شده و سپس  يها کسلیپبراي دستیابی به این هدف، ابتدا باید 

پردازشی تصویر، مقدار بازتابش زمینی را در آن  يها روشبه  توان یم ازآن پسآن سایه انداخته است مشخص شود. 
اندازه ابر، میزان تخریب  ازجملهصحت این تخمین بستگی به عوامل مختلفی  هرچندقسمت تا حدودي تخمین زد، 

 تصویر، بافت تصویر و گوناگونی عوارض دارد.
با دقت باالیی صورت گرفته و طی ACCAکه شناسایی ابر به روش  دهد یمشده نشان  سازي پیادهنتایج روش 

. نتایج شناسایی سایه با توجه به هندسه تابش خورشید و اند جداشدهمشابه مانند برف  يها کالساز  خوبی بهآن ابرها 
 داراي خطا بوده است. ها قسمتارتفاع ابر، نتایج مناسبی دربر نداشته و در بسیاري از 

، روشی با برازش دهد یممجهول نشان  يها کسلیپراي تخمین بInpaintingمقایسه سه روش مختلف  درنهایت
 يها قسمتتابع درجه دوم با قاعده کمترین فواصل، نتایج بهتري در تخمین حاصل کرده و توانسته است تا حدودي 

 در تصویر را بازسازي نماید. رفته ازدست
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