نگاشت فرونشست تهران و نواحی اطراف با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel1
هِ آسا ضٍستا

ساظهاى ظهیي ضٌاسی ٍ اکتطافات هعسًی کطَض ،هسیطیت غئَهتیکس ،گطٍُ زٍضسٌجی
هاَّاضُ ) Sentinel-1(S1با ّسف اٍلیِ پایص ظهیي ٍ اقیاًَس ّا تَسط آغاًس فضایی اضٍپا ) (ESAبِ فضا پطتاپ ضسُ ٍ زض هحسٍزُ باًس
 Cهایکطٍٍیَ اظ سال  2014با زٍضُ باظگطت ظهاًی12ضٍظُ اخش تصَیط هی کٌس .ایى هاَّاضُ هیطاثی اظ هاَّاضُ ّای Envisa ٍ ERS1/2هی باضس
ٍ تصاٍیط آى بصَضت باًس پْي اضایِ هی ضَز )ّ .(IWSط تصَیط اظ سِ باًس ٍ ّط باًس اظ چٌسیي سطی ًَاض تطکیل ضسُ است (ضکل.)1

ضکل  :1ساذتاض ًَاضی ّط پٌْا کِ ّوپَضاًی کوی با یکسیگط زاضًس.
زٍ تصَیط  20161220 ٍ 20160611با باظُ ظهاًی کن ٍ بیص  6ماِّ اظ ایي هاَّاضُ با ًطم افعاض بِ ضٍظ ضسُ گاها پطزاظش ضس تا
ًتیجِ ذطٍجی ًطم افعاض اضظیابی ٍ عالٍُ بط آى بطآٍضزی جسیس اظ الگَی فط ًٍطست تْطاى ٍ ًَاحی اططاف صَضت پصیطز .زض ابتسا تصاٍیط
بصَضت هٌفطزًگط زضیافت گطزیس ّ.ط تاضید بصَضت یکپاضچِ ٍ بِ فطهت ذَاًسًی ًطم افعاض تبسیل ضس

زض ضکل  2تصَیط چٌس ًگط ّط زٍ

تاضید بصَضت ظهیي هطجع زیسُ هی ضَز الظم بِ شکط است زض طی هطاحل پطزاظش اظ هسل اضتفاعی ضقَهی ظهیي با قسضت تفکیک هکاًی
 90هتط استفازُ ضس.

ضکل  :2تصاٍیط چٌسًگط )(Multi look
آًچِ کِ زض پطزاظش ایي زازُ ّا هْن است ثبت ٌّسسی زض ضاستای آظیوَت هی باضس کِ زضطی پطزاظش بایس ایي ثبت ٌّسسی بْیٌِ ضَز
تا زقت چٌس ّعاضهی یک پیکسل بسست بیایس  .سپس جْص فاظی هطاّسُ ضسُ زض ذطٍجی با زض ًظطگطفتي ضٍش ّای تطبیقی ٍ تغییط ات
طیفی اصالح هی ضَز (ضکل  .)3ضٍش طیفی زض ًَاحی ّوپَضاًی ًَاضّا فاظ هضاعفی ضا زضًظط هی گیطز  .زض ازاهِ هاًٌس پطزاظش استاًساضز
تساذل سٌجی ،اعوال فیلتط ،باظیابی فاظ ،تْیِ تصَیط ّوبستگی ،ىگاضت جابجایی اًجام هی پصیطز ٍ سپس ذطٍجی ّای هَضزًیاظ بصَضت ظهیي
هطجع اضایِ هی ضًَس.

ضکل :3سوت چپ تساذل ًوای تفطیقی بعس اظ ثبت ُ ىزسی بِ ضٍش تطبیقی .جْص فاظی بیي ًَاضّا ٍجَز زاضز.
ضکل سوت ضاست تساذل ًوای تفطیقی بعس اظ ثبت ٌّسسی بِ ضٍش طیفی .جْص فاظی زض ًَاضّا ٍ بیي پٌْاّا اظ بیي ضفتِ است.
ّط چطذِ ضًگی هعازل یک چطذِ فاظ است.

ضکل :4تساذل ًوای فیلتطضسُ ٍ ظهیي هطجع ضسُ قبل اظ باظیابی فاظّ .ط چطذِ ضًگی هعازل یک چطذِ فاظ است.

پٌِْ گستطزُ فطًٍطست هاًٌس هطالعات پیطیي زض هحسٍزُ اسالهطْط -ضْطیاض تکطاض ضسُ ٍ زض باظُ ظهاًی کن ٍ بیص  6هاِّ
اذیط ( 192ضٍظ) هیعاى بیطیٌِ فطًٍطست زض ایي هحسٍزُ بِ  13ساًتی هتط هی ضسس ٍ ایي گستطُ ضٍبِ افعایص است ٍ زض باذتط تا
هاّسضت ازاهِ زاضز ٍ زض برص ذاٍضی ًَاحی  19 ٍ 18 ،17تْطاى ضا هتاثط کطزُ است .زض پاییي زست تصَیط ًیع ًَاحی کطاٍضظی
قطچک ٍ ٍضاهیي با بیطیٌِ فطًٍطست  12ساًتی هتطی هَاجِ اًس (ضکل.)5

ضکلً :5گاضت جابجایی تْطاى ٍ ًَاحی اططاف
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