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 چکیده :
دس تؼییي هَقؼیت ّا، ؿاهل: تاثیش تش سٍی اهَاج اسػالی اص هاَّاسُایی ٍ غیشُ ّا اص قثیل هاَّاسُتاثیشات هخشب اتوؼفش تش سٍی اًَاع دادُ

، خَسدگی دس ًَاحی هختلف اص یک ػاصُ دسیایی، دس تؼییي دهای ػطح صهیي ٍ  GPSطشیق تاثیش تش سٍی ػیگٌال اسػالی اص هاَّاسُ ّای اص

توؼفشی ٍ سادیاًغ سٍ تِ پاییي اتوؼفشی کشدُ اػت. پاساهتشّای اتوؼفشی ؿاهل گزسدّی ا غیشُ، هتخصصیي ایي ػلَم سا هلضم تِ تؼییي

هشحلِ اصلی تـکیل ؿذُ اػت کِ 4( هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت. ایي سٍؽ اص ISAC) دس ایي تحقیق سٍؽ  تصحیح اتوؼفشی دس صحٌِ

 اطفی ّایتغاتوؼفشی تشای ػٌجٌذُ حشاستی فش تاالیگزسدّی اتوؼفشی ٍ سادیاًغ سٍ تِ ّا پاساهتشّای دس طَل ایي سٍؽ

تَػط ًاػا ػشضِ هی گشدد، هَسد ًظش کِ  یپیـٌْادی اص هحصَالت دادُ هاَّاسُ دس پایاى جْت اسصیاتی سٍؽؿذًذ.  صدُ  تخویي

، 2597/0گزسدّی اتوؼفشی دس تِ تشتیة  RMSE  200ٍ  150،100، 50، 1دّذ کِ دس تاًذّای ؿذ. ًتایج اسصیاتی ًـاى هی اػتفادُ

3165/0 ،2624/0 ،2688/0  ٍ3784/0  ٍRMSE  1955/0، 0922/0، 3057/0سادیاًغ سٍ تِ تاالی اتوؼفشی ًیضدس ایي تاًذّا تِ تشتیة ،

 تاؿذ.هی 0043/0ٍ  1638/0
 

 اتوؼفشی. یتاال، گزسدّی اتوؼفشی، سادیاًغ سٍ تِ ISACپاساهتشّای اتوؼفشی،   های کلیدی :واشه
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 مقدمه -1

ِ  ّوای اخیوش   ای دس طوی ػوال   اصدٍس ٍ اًوَاع تصواٍیش هواَّاسُ    گیشی اص فٌاٍسی ػٌجؾ تْشُ توشیي   ػٌوَاى یکوی اص هْون    تو

هٌظَس هطالؼِ ٍ پایؾ هٌاتغ صهیٌی ٍ هحیطی، تَجِ تؼویاسی اص کاسؿٌاػواى ٍ هتخصصواى     آٍسی اطالػات تِ جوغ هٌاتغ

ّای اخیوش توا   دس دِّ  هحیط صیؼت، َّاؿٌاػی، ّیذسٍلَطی ٍ غیشُ سا تِ خَد جلة ًوَدُ اػت. هختلف اص جولِ ػلَم 

اص هَضووَػات هْوون تحقیقوواتی دس  یکوویّووای تصووَیش تووشداسی فشاطیفووی، ایووي ًووَع اص تصوواٍیش تووِ  پیووذایؾ ػیؼووتن

 ].1[اػت  گزؿتِ  دِّ

خَسدگی دس ًَاحی هختلوف اص یوک   ایی اصقثیل: هاَّاسُ ایی ٍ غیشّای هاَّاسُدلیل تاثیشات هٌفی اتوؼفش تش سٍی دادُتِ

، دس تؼیویي دهوای    GPSسٍی ػویگٌال اسػوالی اص هواَّاسُ ّوای     ، دس تؼییي هَقؼیت اص طشیق تاثیش توش ]2[ ػاصُ دسیایی

توشآى اص آى جْوت کوِ یکوی اص     ّوا داسد، ػوالٍُ  چٌیي تاثیشاتی کِ توش سٍی اهوَاج اسػوالی اص هواَّاسُ    ٍ ّن صهیي ػطح 

ایی، تصحیحات سادیَهتشیک اصقثیل تصحیح اتوؼوفشی اػوت.   ّای هَسد ًیاص دس حیي کاس تا تصاٍیش هاَّاسُپشداصؽ پیؾ

ّوَاسُ ًقؾ تؼیاس هْووی   2سادیاًغ سٍ تِ پاییي اتوؼفشیٍ  1اتوؼفشی لزا تؼییي پاساهتشّای اتوؼفشی ؿاهل گزسدّی

ی  ؿوذُ  دُ اص تصوحیح اتوؼوفشی هقوادیشهٌؼکغ   کٌذ. توا اػوتفا  هی ایی ٍ غیشُ ایفاّای هاَّاسُسا جْت تْثَد دقت دادُ

هتؼوذدی توشای    ّوای  آیذ. تا تَجوِ توِ اّویوت ایوي هَضوَع تواکٌَى سٍؽ      دػت هیقثل اص ػثَس اص اتوؼفش تِ  3اجؼام

 پاساهتشّای اتوؼفشی اسائِ ؿذُ اػت. تؼییي

 Sathe ایوی هوادٍى قشهوض    ّوای هواَّاسُ  اتوؼوفشی دادُ سٍؿی سا تشای تخوویي پاساهتشّوای    1998کاساى دس ػال ٍ ّن

گیوشی اص پاساهتشّوا دس طوَل یوک ّفتوِ ٍ ػوپغ       ػپغ هیواًگیي  774کشدًذ. . دس ایي سٍؽ تا اػتفادُ اص فَستشى  اسائِ

 .]3[ػٌَاى تصَیش سًگی کذ ؿذُ، ایي پاساهتشّا سا تؼییي کشدًذّا تٍِ ًوایؾ آى      ی ّا دس یک ؿثکًِگاؿت آى

، 6هٌوذی ّای تؼوذیل ٍ تلفیق آى تا تکٌیک 5، تا اػتفادُ اص سٍؽ ادغام تغییشات داد2006ُکاساى ًیض دس ػال ّنّاًگ ٍ 

 .]4[دػت آٍسدًذ پاساهتْای اتوؼفشی سا تِ

تشاػواع    8ی گَهَع، سٍؿی سا جْت تخویي پاساهتشّای اتوؼفشی تا اػتفادُ اص داد2010ُکاساى دس ػال ٍ ّن 7کیشٍال

9ػیگٌال تِ ًَیضقَاًیي 
ّا اسائِ کشدُ اًذ. ایي سٍؽ ؿواهل دٍ تخوؾ اصولی    ٍ اثشات ؿکؼت ًَس تا تَجِ تِ هٌثغ ػتاسُ  

ّوای  ؿًَذ. ٍ دس گام تؼذی پشٍفیول اػت: دس اٍلیي هشحلِ اػَجاجات ٍ خطاّای اتضاسی فتَهتش ٍ طیف ػٌج تصحیح هی

 .]5[ؿَد ًؼییي هیحشاست تا ٍضَح تاال  اتوؼفش، رسات هؼلق دس َّا ٍ دسجِ یگاص ثاتیتشک ػوَدی اص 

اػت  10آیضاک( (ّای پشکاستشد دس تؼییي پاساهتشّای اتوؼفشی اػتفادُ اص سٍؽ تصحیح اتوؼفشی دس صحٌِیکی اص سٍؽ

توا تَجوِ توِ حجون تواالی تصوَیش        .اػوال ؿذ 11دس ایي هطالؼِ ایي سٍؽ تش سٍی تصاٍیش فشاطیفی حشاستی ّایتغ ].6[

فشاطیفووی ّووایتغ ٍ هحاػووثات، دس ایووي تحقیووق تٌْووا اس تخـووی اص تصووَیش فشاطیفووی حشاستووی اػووتفادُ ؿووذُ اػووت.  

 جضییات ایي سٍؽ آٍسدُ ؿذُ اػت.  اداهِ دس 

                                                 
1 Transmittance 
2 Up-welling-Radiance 
3 Reflectance 
4 FORTRAN77 
5 Variational Data Assimilation 
6 Regularization 
7 Kyrölä 
8 GOMOS-Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars 
9 Signal To Noise Ratio 
10 ISAC 
11 HyTES 
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 هامواد و روش -2

اص  2016طاًَیوِ ػوال    27 دس ایي تحقیق اص تصَیش ػٌجٌذُ فشاطیفی ّایتغ اػتفادُ ؿذُ اػت. ایوي تصوَیش دس تواسی    

تاًوذ طیفوی    256ایوي ػوٌجٌذُ داسای    ایالت اٍسًج کاًتی دس کالیفشًیا اخز ؿوذُ اػوت.   ٍاقغ دس Aliso Canyonهٌطقِ 

  .اػتهیکشٍهتش  5/7-12 دس هحذٍدُ طیفیحشاستی ٍاقغ 

قثل اص ؿشٍع الگَسیتن آیضاک دس اتتذا تاًذّای ًَیضی ٍ جزتی تخاس آب تا تَجِ توِ فایول ػوشتشص تصوَیش هوَسد ًظوش ٍ       

 5/11-8ی تاًووذ تْیٌووِ دس هحووذٍدُ 202ؿووًَذ کووِ دس هجوووَع آى، حووزم هووی  1ًووَیض هؼووادل دلتووای دهوواًوووَداس 

الؼِ، پاساهتشّای اتوؼفشی هَسد ًظش تٌْا دس تاًوذّایی  گـتٌذ. تا تَجِ تِ تؼذاد تاالی تاًذّای طیفی دس ایي هط اًتخاب 

 تایی اص ّن هحاػثِ ؿذًذ.دس اداهِ سٍؽ آیضاک تِ طَس کاهل تَضیح دادُ ؿذُ اػت. 50تا فاصلِ 

 الگوریتم آیساک -2-1

کواساى  لْای تؼذ تَػوط یاًوگ ٍ ّون   ٍ دس ػا ]6[ تَػط جاًؼَى طشاحی 1998دس ػال  ISACسٍؽ تصحیح اتوؼفشی 

 تَػؼِ یافت.  

هٌذی ٍ دهاّای هتفاٍت تـکیل ؿذُ اػت. اػواع اػوتفادُ   تِ طَس کلی ػطح صهیي اص هٌاطق ٍ ػطَح تؼیاس تا گؼیل

ّوای هختلفوی اص قثیول    اص الگَسیتن آیضاک فشض ٍجَد داؿتي جؼن ػیاُ دس تصَیش اػت. دس هحذٍدُ حشاستی، پَؿوؾ 

ػٌَاى  تَاًٌذ تِجَد داسًذ کِ داسای طیف ًـش تاالیی ّؼتٌذ دس ًتیجِ هیّای آتی، خاک ٍ اًَاع ػطَح ًاّوَاس ٍپَؿؾ

 .]7ٍ  8 [یک جؼن ػیاُ ػول کٌٌذ  

 ؿَد:سٍؽ آیضاک تِ هشاحل صیش تقؼین هی

توشیي  ٍ یوا سادیواًغ هؼویش کون     تواثیش سا داسد اتوؼوفشی تیـویٌِ    گوزسدّی ( کوِ دس آى    )دس گام اٍل طوَل هوَجی   

 ؿَد.اػت، اًتخاب هی هقذاس

 (    95/0ل )توِ طوَس ه وا              ٍ ٍجَد جؼن ػویاُ دس تصوَیش،   پغ اص آى تا فشض ثاتت تَدى ضشیة گؼیل

 (1) .گـتهحاػثِ  طثق فشهَل صیش کِ هؼکَع قاًَى پالًک پالًک اػت ظاّشی دهای دسخـٌذگی اًتخاب ؿذ ٍ

             =                             (                                                                              1ساتطِ )

 تاؿٌذ.تِ تشتیة آدسع ػطش ٍ ػتَى دس تصَیش هی  i ٍjگیشی ؿذُ دس ػٌجٌذُ ٍ سادیاًغ اًذاصُ    کِ دس آى 

ِ   حال تشای هحذٍدُ طیفی دیگشی کِ اتوؼفش تِ صَست ؿفام ًیؼت،  دػوت آهوذُ   تا اػتفادُ اص دهوای دسخـوٌذگی تو

  .ؿذسادیاًغ تِ صَست صیش هحاػثِ 

        (         )            (                                                                                      2ساتطِ )

   ٍ گیشی ؿذُ دس ػٌجٌذُ سادیاًغ اًذاصُ    ، اًتقال اتوؼفشی  س آى کِ د
یا ّوواى سادیواًغ سٍ توِ     سادیاًغ هؼیش 

 اػت. تاالی اتوؼفشی

                                                 
1 NEDT 
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سٍی هحوَس   دس ػوٌجٌذُ  گیشی ؿذُّا ٍ سادیاًغ اًذاصُ xسٍی هحَس  (         ) هشحلِ آخش سادیاًغ هحاػثِ ؿذُ 

y ِؿَد ٍ ػشض اص هثذا ٍ ؿیة ایي خط تِ تشتیة ایي پالت تشاصؽ دادُ هی تاالتشیي هحذٍدُ ّا پالت ؿذُ ٍ یک خط ت

 تاؿذ.سادیاًغ هؼیش ٍ اًتقال اتوؼفشی هی

 نتایج و بحث -3

هیکشٍهتووش،  5079/11تشاتووش تووا  (  )ٍ طووَل هووَج اٍلیووِ  99/0( تشاتووش تووا    پووغ اص اًتخوواب ضووشیة گؼوویل اٍلیووِ )

ٍ  150، 100، 50، 1توشای تاًوذّای           هحاػثِ ؿذ. ػپغ سادیواًغ   1دسخـٌذگی ظاّشی طثق فشهَل  دهای

ّوا   yّوا ٍ   xتوِ تشتیوة سٍی هحوَس     گیشی ؿوذُ اًذاصُ ّایسادیاًغّا ٍ هحاػثِ ؿذ. دس هشحلِ آخش ایي سادیاًغ 200

سٍ تِ تواالی اتوؼوفشی اػوت.    ؿذًذ. ؿیة ٍ ػشض اص هثذا دس ّش پالت تِ تشتیة گزسدّی اتوؼفشی ٍ ٍ سادیاًغ  پالت

  اًذ. ّا آٍسدُ ؿذُپالت (5ٍ  4، 3، 2، 1) ؿکل دس

 
 1گیری شده و محاسبه شد از باندهای اندازهپالت رادیانس :1شکل

 
 55شد از باندگیری شده و محاسبه های اندازهپالت رادیانس :2شکل
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 155گیری شده و محاسبه شد از باندهای اندازهپالت رادیانس :3شکل

 
 155گیری شده و محاسبه شد از باندهای اندازهپالت رادیانس :4شکل

 
 255گیری شده و محاسبه شد از باندهای اندازهپالت رادیانس :5شکل

 



 

5 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی کنفرانس ملی دومین 

 1395دی ماه  29

 نتایج -4

ِ   دس تصَیش اػت. پَؿؾاػاع الگَسیتن آیضاک فشض ٍجَد جؼن ػیاُ  دلیول   ّای آتی، خاکی ٍ اًَاع ػوطَح ًواّوَاس تو

تَاًٌذ تِ ػٌَاى یک جؼن ػیاُ ػول کٌٌذ ٍ دس ًتیجِ  ایي الگَسیتن تشسٍی  تؼیاسی اص تصاٍیش داؿتي طیف ًـش تاال هی

یي هقذاس سا داسد اًتخاب ٍ  ایی قاتل اجشاػت. دس ایي الگَسیتن اتتذا طَل هَجی کِ دس آى تاثیشات اتوؼفشی کوتشهاَّاسُ

ػپغ  دهای دسخـٌذگی ظاّشی تخویي صدُ ؿذ. پغ اص آى تا اػتفادُ اص دهای دسخـوٌذگی ظواّشی سادیواًغ توشای     

گیوشی ؿوذُ دس ػوٌجٌذُ ٍ سادیواًغ     هحاػثِ ؿذ. تا پوالت کوشدى سادیواًغ اًوذاصُ     200ٍ  150، 100، 50، 1تاًذّای 

ّوا توِ تشتیوة گوزسدّی اتوؼوفشی ٍ      ؿیة ٍ ضشیة گؼویل ایوي پوالت    هحاػثِ ؿذُ دس دٍ هحَس هختصات ٍ تخویي

تخؾ هْووی اص آًالیضّوای ػوٌجؾ اص دٍسی هشتوَ  توِ       تاًذ ًوًَِ هحاػثِ ؿذًذ. 5سادیاًغ سٍ تِ تاالی اتوؼفشی دس 

َ  هحصوَالت  ّای حقیقی اػت کوِ دس ایوي پوظٍّؾ اص   دادُ توشای ایوي هٌظوَس     ػوٌجٌذُ فشاطیفوی ّوایتغ    ایسُاهواّ

 ، توا هحصوَالت  ، پاساهتشّای اتوؼوفشی تذػوت آهوذُ اص آیوضاک    هٌظَس اسصیاتی دقتؿذُ اػت. دس ایي هشحلِ تِ اػتفادُ

گزسدّی اتوؼفشی تشای  RMSEدّذ کِ .ًتایج اسصیاتی ًـاى هی هقایؼِ ؿذًذ ّایتغی ػٌجٌذُپاساهتشّای اتوؼفشی 

 RMSEٍ    3784/0ٍ  2688/0، 2624/0 ،3165/0، 2597/0تووِ تشتیووة تشاتووش    200ٍ  150، 100، 50، 1تاًووذّای 

 0043/0ٍ  1638/0، 1955/0، 0922/0، 3057/0سادیاًغ سٍ تِ تاالی اتوؼفشی ًیض تشای ایي تاًوذّا توِ تشتیوة تشاتوش     

اػت. تا تَجِ تِ ایٌکِ دس ایي هطالؼِ تِ دلیل تاالتَدى حجون هحاػوثات ٍ تصوَیش تٌْوا اص تخـوی اص تصوَیش فشاطیفوی        

ًتوایج اسصیواتی    1ی اص اختالفات سا ایي اهش داًؼوت. دس جوذٍل   تَاى دلیل  تخـحشاستی ّایتغ اػتفادُ ؿذ اػت لزا هی

ی ایووي پاساهتشّووا ًیووض هقووادیش هحاػووثِ ؿووذُ 2پاساهتشّووای اتوؼووفشی هحاػووثِ ؿووذُ آٍسدُ ؿووذُ اػووت. دس جووذٍل 

 .ؿذُ اػت آٍسدُ فشاّن

 نتایج ارزیابی پارامترهای اتمسفری :1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آمده از آیساکدست پارامترهای اتمسفری به :2جدول
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