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  چكيده
هاي هنجاريق مكان و حجم و نوع بيي دقيق تغييرات شتاب گراني در هر منطقه مورد مطالعه، منجر به تعيين دقيمحاسبه

هاي سنجيلحاظ گردد تصحيح اثرناهمواريهاي گرانييكي از تصحيحاتي كه بايد در داده. گرددچگالي زير سطح زمين مي
هاي توپوگرافي منطقه، مقادير اين نوع تصحيح را با روش با استفاده ار نقشه) ١٩٢٩(همر. گيري استهاي اندازهمجاور ايستگاه

در اين مقاله با استفاده از روش تبديل . تري دست يافتهاي مختلف،به ارزيابي دقيقها و ارتفاعبندي ناهمواري با شعاعطاعق
كه داده برداري در آن انجام شده پرداخته شده يكوپاكسايآتشفشان منطقهاي گرفته شده از موجك به پردازش تصاوير ماهواره

به عبارتي .سازي سه بعدي تقريبي، توپوگرافي سه بعدي منطقه ترسيم مدل  شده استو شبيهي پردازش تصوير وسيلهبه. است
هاي همر را با دقت بهتري در هر ناحيه به صورت ي خطوط توپوگرافي ميتوان شعاع قطاعي محاسبهميتوان گفت، به وسيله

  . ن محاسبه كردجداگانه محاسبه كردو مقدار تصحيحات ناهمواري را در هر ناحيه با توجه آ
  

  توپوگرافي، تبديل موجك، پردازش تصوير هاي همر ،قطاع ،ناهمواريتصحيحات  :هاي كليديواژه
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Abstract 
Accurate calculation of gravitational acceleration changes in each studied area helps to determine the precise 
location, volume and anomaly types of density below ground level. A correction that should be considered in 
gravity data is correcting the ruggedness adjacent to metering stations. Using topography maps of the region as 
well as rippling method with different radii and heights Hammer (1929) made a more accurate assessment in 
terms of this correction. In the current study, utilizing wavelet transform method, the process of satellite images 
taken from Cotopaxi volcanic region (where data are taken) has been gone through. By means of 3D image 
processing and simulation, a 3D topography of the area has been modeled. In other words, the calculation of 
topographic lines enables us to measure Hammer's radii circle sectors with more precision in each region 
separately. It will also assist us in correcting the ruggedness of each area. 
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  مقدمه     ١
هنجاريهاي گراني درون پوسته سنجي است كه به منظور بررسي بي هاي زمين، روش گرانيهاي متداول در كاوشيكي از روش

از .. شودميگيري سنجهاي نسبي اندازهبا گراني بر روي سطح زمين اندازه شتاب گرانيدر اين روش، .شودبه كار برده مي
توجه در ژئودزي و غييرات چگالي در جرم زمين پي برد كه اين از اهداف مورد بررسي كميتهاي بيهنجاري ميتوان به ت

gهنجاري گرانشي را ميتوان به وسيله ي رابطه ي ساده ي بي. ژئوفيزيك است g    كه در اين رابطه.بيان كرد γ  وg 

توپوگرافي،  لحاظبا  ميدان گراني نرمال. نرمال استميدان گراني و  گيري شده پس از تصحيحاتاندازهي بهترتيبشتابگران
-سازي مي، مدلصورت ميگيرد هاي صحرايي سراسر كره زمينگيريو ميدان گراني مطلق زمين كه با اندازه چگالي و هندسه

  .شودهاي صحرايي به كار برده ميگيري شده در كاوششود و به منظور تصحيحات ميدان گراني اندازه
با توجه .هاي سطحي در منطقه برداشت استناهمواريگردد، تاثير  هاي گراني اعمالدر دادهكه مي بايست  حاتييكي از تصحي

به اين كه ايستگاههاي برداشت داده ممكن است بر روي يك تپه يا ته گودال و دره واقع باشند، بايد اثر گراني ناشي از 
  .ي گراني برداشت شده تصحيح شوندهاها حذف، و به عبارت ديگر دادهناهمواري از داده

در اصل اگر بر روي توپوگرافي مانند تصوير زير قرار بگيريم و مقاديرشتاب گراني را محاسبه كنيم مالحظه خواهيم كرد كه 
  .در ميزان شتاب گرانشي محاسبه شده موثر خواهد بود) در اصل پستي و بلندي هاي سطح زمين( مقادير توپوگرافي

در محاسبات هامر هر . ي مستقيم اثر توپوگرافي، در داده هاي گراي سنجي پرداختبه محاسبه، ١٩٣٩هامر در سال 
-با توجه به نقشه. كه به قطاع هاي همر معروفندشودراس هستند در نطر گرفته ميافي را به صورت قطاع هايي كه همتوپوگر

گراني مقادير . گرددثر گراني هر يك از آنها محاسبه ميا رسم و برداشت، اين قطاع ها را ناحيه درهاي توپوگرافي موجود 
ع را اميزان اين تصحيحات در هر قط. گويند) terrain correction( زمينگاناين روش را اصطالحاً تصحيحات  شدهبا محاسبه

  :نمودمحاسبه  ارزيابي و ي زيرتوان با توجه به رابطهمي
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ارتفاع بين نقطه مشاهده يا محل  تالفاخ Z .شعاع خارجي هر ناحيه از نمودار قطاعي است r2 شعاع داخلي و r1 رابطهدر اين 

مشترك طرف مركز به آنهاتعداد تعداد قطاع ها مي باشد كه  n. آيد ارتفاع هر ناحيه به دست مي ميانگين وايستگاه 
در اين محاسبات استفاده از نقشه هاي توپوگرافي منطقه الزامي است و در نواحي صعب . بدياتوپوگرافي مدل شده،كاهش مي

  .گرددو اين عامل موجب كاهش دقت در محاسبات مي ه موجود نمي باشدقالعبور نقشه هاي توپوگرافي دقيقي معموال از منط
  

  محاسبه ي شعاع هاي مختلف قطاع هاي همر):١(جدول  روش ترسيم قطاع هاي همر در منطقه ي مورد مطالعه):١(تصوير   

n  r2  r1  zone 
4  16.6  2.0  B  
6  53.3  16.6  C  
6  170.1  53.3  D  
8  390.1  170.1  E 
8  894.8  390.1  F 
12  1529.4  894.8  G 

  
. استهمانطور كه در باال ذكر شد، در مناطق غير قابل دسترس كوهستاني نقشه ها يتوپوگرافي به صورت دقيق برداشت نشده 

اما در اين مقاله سعي بر شده كه با استفاده از . از اين رو تنها منابع قابل استناد تصوير ماهواره اي از اين مناطق هستند
پردازش .پردازش تصوير،از تصاوير منطقه ي مورد مطالعه در جهت بررسي و تعيين دقيق توپوگرافي منطقه استفاده گردد



 ٦١٢                                                               ... محاسبه ي توپوگرافي و شعاع هاي قطاع همر در داده هاي گراني سنجي با استفاده از روش تبديل موجك

روشي براي تبديل يك تصوير به صورت ديجيتال و انجام برخي از عمليات بر روي آن، به منظور دريافت يك در اصل تصوير 
  .ستتصوير بهبود يافته و يا براي استخراج برخي از اطالعات مفيد از آن ا

دارد كه در روش هاي مختلفي در زمينه ي افزايش وضوح و همچنين استخراج جزئيات از تصوير ، در پردازش تصوير وجود 
استفاده از اين روش ميتواند . اين مقاله از روش تبديل موجك در جهت تعيين و شبيه سازي توپوگرافي استفاده شده است

  . مقادير دقيق را براي شعاع هاي داخلي و خارجي در قطاع هاي همر و همچنين مقدار دقيق توپوگرافي در ناحيه محاسبه كرد
 
  روش تحقيق    ٢

. مي پردازيمابتدا به استخراج جزئيات يا لبه هاي تصوير  ،ق با استفاده از روش تبديل موجك در پردازش تصويردر اين تحقي
هركدام از خطوط و جزئيات در تصوير را به وسيله ي توانايي هاي روش تبديل موجك استخراج كرده و همچنين زاويه ي كه 

همانطور كه ميدانيد در نقشه هاي توپوگرافيهر . نيز محاسبه مي كنيمهر كدام از خطوط و جزئيات در صفحه قرار گرفته اند 
منطقه اي شامل خطوطي است كه از به هم پيوستن نقاط هم ارتفاع كه معموال داراي شيب تقريبا يكساني مي باشند به دست 

  .اين خطوط بصورت خطوط بسته يا باز در نقشه هاي توپوگرافي قابل مشاهده هستند.آمده اند
ترين محدوده ي در منطقه مورد مطالعه ترين مرحله در تعيين نقشه هاي توپوگرافي، محاسبه و اريابي باالترين و مرتفع مهم
شود كه هرچه شيب ناحيه بيشتر شود خطوط به هم نزديكتر مي گردد و در روش هاي تعيين توپوگرافي مشاهده مي. است

ين نوع نقاط با توجه به گراديان تغييرات زواياي خطوط در تصوير بنا شده در اين مقاله محاسبه ي ا. ارتفاع بيشتر ميگردد
هرچه تغييرات زاواياي خطوط در تصوير داراي تغييرات كمتري باشند محدوده ي مورد بررسي به نفطه ي پرارتفاع ما . است

فت كه با اين روش ميتوان ميتوان گ. با اين روش محدوده ي پر شيب را در تصوير مشخص ميكنيم. نزديك تر خواهد بود
 . منطقه ي راس قطاع هاي همر را نيز محاسبه كرد

،بايد به محاسبه ي نقاط هم ارتقاع و بازسازي درست توپوگرافي با توجه به تصوير )باالترين ارتفاع(ي راس بعد از تعيين منطقه
شيب و زاويه ي يكسان يا مشابه هستند و با  با استفاده از تمام خطوط و جزئياتي از تصوير كه داراي. منطقه پرداخته شود

به عبارتي اين . ارتفاع را در تصوير مشاهده خواهيم كرد، خطوط هم)به شرطي كه در مناطق نزديك هم باشند(اتصال آنها 
  . ارتفاع ميتوانند بيان كننده ي شعاع هاي درست در تصحيحات زمينگان باشندخطوط هم

 يكايآمر يغرب هيدر حاش كه يكوپاكسگرفته شده توسط ناسا از آتشفشان ) الف(، تصوير ٢ير به عنوان مئال درمجموعه ي تصو
در تصاوير . است Cordilleraيشمال ياز منطقه آتشفشان يبخش اين آتشفشان. واقع شده مورد بررسي قرار گرفته استيجنوب

ريبي سه بعدي تق تصوير) ج(شيب و ط داراي همخطو) پ(محدوده ي باالترين ارتفاع در منطقه ، )ب: (بازسازي شدهبه ترتيب
  . از توپوگرافي رسم گرديده است

  

  

  تعيين با ارتفاع ترين محدوده در تصوير با توجه به شيب زواياي خطوط) ب
  

  تصوير كوه اتشفشان) الف
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  تصوير تقريبي از توپوگرافي سه بعدي تصوير الف)ج 

  

اتصال خطوط با زاويه هاي يكسان در تصوير كه منجر به ايجاد ) پ
  .توپوگرافي ميگردد 

  )٢(تصوير 

  گيرينتيجه
ميتوان به رسم خطوط توپو بدون نياز به عمليات صحرايي  بااستفاده از روش تبديل موجك و پردازش تصاوير ماهواره اي 

همچنين شعاع هاي قسمت هاي مختلف در  .پرداخت زمينگانهمر در تصحيحات  گرافي و محاسبه ي درست شعاع هاي قطاع
 . اين نوع تصحيحات باتوجه به پردازش تصوير در ناحيه هاي مختلف و بنا به توپوگرافي واقعي منطقه قابل محاسبه است
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