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تعريف سنجش از دور

جمع آوري داده در مورد يك شي بدون تماس با آن•

•)Kiefer-1994 (  سنجش از دور علم و هنر جمع آوري اطالعات از
اشيا، مناطق و پديده ها از طريق آناليز داده هاي اخذ شده به كمك  

.سنجنده اي است كه با اشيا، مناطق و پديده ها در تماس مستقيم نباشد
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.سنجنده اي است كه با اشيا، مناطق و پديده ها در تماس مستقيم نباشد

•)UN-1999 ( اصطالح سنجش از دور به معني حس كردن سطح زمين
از فضا با استفاده از امواج الكترومغناطيس و خصوصيات آن هاست كه اين 

از . امواج از شي گسيل شده يا به دليل تماس با شي انعكاس يافته است
سنجش از دور به منظور بهبود مديريت منابع طبيعي، بهبود مديريت 

.زمين و حفاظت از محيط زيست استفاده مي شود



دو مولفه اصلي سنجش از دور

جمع آوري داده •

منبع انرژي�

سكو�

)Sensor(سنجنده �

استخراج اطالعات از طريق پردازش داده هاي جمع آوري شده  
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)(سنجنده 

استخراج اطالعات از طريق پردازش داده هاي جمع آوري شده  •

تفسير بصري�

تحليل رقومي�
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داليل استفاده از سنجش از دور

سرعت دستيابي به داده ها در مواقع بحراني.  1

شناسايي و مديريت بحران�

هزينه  .  2

يك بار موقع پرتاب، بدون هزينه جانبي�
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يك بار موقع پرتاب، بدون هزينه جانبي

سطح پوشش وسيع.  3

تنوع اطالعات  .  4

تناوب برداشت و سنجنده هاي گوناگون�

به هنگام بودن داده ها.  5



موج الكترومغناطيس

دو ميدان الكتريكي و مغناطيسي عمود بر هم
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موج الكترومغناطيس

. موج الكترومغناطيس از واحدهايي مجزا به نام فوتون يا كوانتوم تشكيل شده است•

)The particles theory(

انرژي يك   Q = h . v )Q.  انرژي هر كوانتوم رابطه مستقيم با فركانس آن دارد•

.)ثابت پالنك است hفركانس و  vكوانتوم، 

از آن جايي كه موج الكترومغناطيس با سرعت ثابت سيصد هزار كيلومتر در ثانيه در •
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از آن جايي كه موج الكترومغناطيس با سرعت ثابت سيصد هزار كيلومتر در ثانيه در •
خال منتشر مي شود و رابطه سرعت موج الكترومغناطيس با طول موج و فركانس آن 

C = λ . v باشد  مي)λ  ،طول موجv  فركانس وC بنابراين امواج با طول )سرعت نور ،
موج بلندتر محتواي انرژي كمتري دارند و در نتيجه سنجنده هايي كه با طول موج 

.بلند كار مي كنند داراي رزولوشن مكاني پاييني هستند

با توجه به ثابت بودن سرعت نور، موج الكترومغناطيس با طول موج يا فركانس آن •

\ V = C. (شناخته مي شود λ(



موج الكترومغناطيس
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طيف الكترومغناطيس

.انرژي موج الكترومغناطيس، نسبت مستقيم با فركانس دارد•

.ميزان انرژي موج الكترومغناطيس مشخص كننده تعامل آن با اشياست•
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طيف الكترومغناطيس
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منبع انرژي

هر جسمي در دماي باالتر از صفر مطلق •
از خود امواج الكترومغناطيس ساطع  

.مي كند

با افزايش درجه حرارت، طول موجي كه •
در آن بيشترين انرژي تابيده است، 
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در آن بيشترين انرژي تابيده است، 
.  كوچك تر خواهد شد

جسم نمودار انتشار انرژي توسط يك •
در درجه حرارت هاي مختلف بر  سياه

حسب طول موج



منبع انرژي

ماده اي است كه بتواند تمامي انرژي  جسم سياهاز نقطه نظر تئوري، •
.  الكترومغناطيس را جذب كرده و سپس بازتابش نمايد

چنين جسمي در دنياي واقعي وجود ندارد اما براساس اين جسم فرضي  •
.پارامترهايي تعيين مي شود
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.پارامترهايي تعيين مي شود

قدرت انتشار و تابندگي يك جسم واقعي نسبت به ): Emissivity(» تابندگي«�
.  يك جسم سياه

تمامي اجسام تابندگي كوچكتر . فرض مي شود 1تابندگي يك جسم سياه معادل �
.از يك خواهند داشت و به عنوان جسم خاكستري شناخته مي شوند

ξ  =α = 1براي جسم سياه                                   �

.تابندگي جسم است ξ مقدار جذب انرژي و αكه در آن 



اثر اتمسفر

به طوركلي اتمسفر از دو طريق بر روي امواج الكترومغناطيس اثر •
:مي گذارد

)Absorption(جذب �

)Scattering(پراكنش �

پراكنش باعث انحراف موج از مسير اصلي مي شود و جذب انرژي باعث •
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پراكنش باعث انحراف موج از مسير اصلي مي شود و جذب انرژي باعث •
.تغيير انرژي دروني مولكول هاي اتمسفر خواهد شد

به قسمت هايي از طيف الكترومغناطيس كه جذب اتمسفري در آن ها در •
 Atmospheric(» پنجره هاي اتمسفري«پايين ترين سطح قرار دارد، 

Windows (مي گويند.
طراحان سنجنده ها معموال باند هاي سنجنده ها را در پنجره هاي اتمسفري �

.طراحي مي كنند تا از بخش هايي با جذب باالي اتمسفري دوري كنند



اثر اتمسفر
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:مهم ترين پنجره هاي اتمسفري عبارتند از•
)مايكرومتر 2تا  0.4از (بخش مرئي و مادون قرمز �

مايكرومتر 5و  3دو پنجره باريك حول طول موج هاي �

مايكرومتر 14تا  8يك پنجره قابل توجه در �



پراكنش اتمسفري
هنگامي اتفاق مي افتد كه امواج الكترومغناطيس با مولكول ها و ذرات  •

.  موجود در اتمسفر برخورد كرده و از مسير اصلي خود منحرف مي گردد

:مقدار پراكنش اتمسفري به عوامل زير بستگي دارد•
طول موج   �

بيشترين سهم در پراكنش را (مقدار و غلظت مولكول ها و اجزاي پراكنده در جو �
مولكول هاي اكسيژن، نيتروژن و ازن و همچنين ذرات معلق در هوا نظير 
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مولكول هاي اكسيژن، نيتروژن و ازن و همچنين ذرات معلق در هوا نظير 
.)بخارآب، گرد و غبار و دود دارد

ميزان فاصله طي شده در اتمسفر�

پراكنش اتمسفري به دو دسته كلي انتخابي و غير انتخابي تقسيم  •
.مي شود

پراكنش انتخابي تنها بر روي دسته خاصي از طول موج ها اثر  مي گذارد اما �
.پراكنش غير انتخابي وابستگي خاصي به طول موج ندارد



پراكنش اتمسفري

:پراكنش انتخابي خود به دو دسته تقسيم مي شود•

)Rayleigh Scattering(پراكنش ري لي �

اين نوع پراكنش به دليل تعامل انرژي الكترومغناطيس با ذراتي است كه از طول  �
در پراكنش ري لي، هرچه طول موج كوتاه تر باشد، مقدار . موج برخوردي كوچكترند

.پراكنش آن نيز بيشتر است
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.پراكنش آن نيز بيشتر است

پراكنش ري لي باعث ديدن آسمان به رنگ آبي و همچنين رنگ قرمز آسمان در �

.هنگام غروب خورشيد است

)Mie Scattering(پراكنش ماي �

اين نوع پراكنش در اثر برخورد موج الكترومغناطيس با ذراتي است كه در حد طول �
مقدار اين پراكنش نيز با طول موج نسبت  . موج امواج الكترومغناطيس هستند

.عكس دارد



. . .در جلسه بعد 

سكوها و مشخصات مداري آن ها•

سنجنده ها و انواع آن ها از ديدگاه هاي گوناگون•

نمونه هايي از سنجنده هاي معروف•
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