
 مقدمه

از جمله . سنجش از دور در بسياري از زمينه هاي علمي و تحقيقاتي كاربردهاي گسترده اي دارد
كاربردهاي فن سنجش از دور مي توان به استفاده از آن در زمين شناسي، آب شناسي، معدن، 
ت شيالت، كارتوگرافي، جغرافيا، مطالعات زيست شناسي، مطالعات زيست محيطي، سيستم هاي اطالعا

جغرافيايي، هواشناسي، كشاورزي، جنگلداري، توسعه اراضي و به طور كلي مديريت منابع زميني و 
سنجش از دور مي تواند تغييرات دوره اي پديده هاي سطح زمين را نشان دهد و . غيره اشاره كرد

 ها، در مواردي چون بررسي تغيير مسير رودخانه ها، تغيير حد و مرز پيكره هاي آبي چون درياچه
افزون بر اين يك سيستم . درياها و اقيانوسها، تغيير مورفولوژي سطح زمين و غيره بسيار كارساز است

سنجش از دور با توجه به اين كه بر اساس ثبت تغييرات و اختالفهاي بازتابش الكترومغناطيسي از 
 انواع خاكها، پديده هاي مختلف كار مي كند، ميتواند حد و مرز پديده هاي زميني اعم از مرز

سنجش از دور در پيش بيني . را مشخص كند... سنگها، گياهان، محصوالت كشاورزي گوناگون و 
 كشف آلودگي آبها و لكه هاي نفتي  وضع هوا و اندازه گيري ميزان خسارت ناشي از بالياي طبيعي

 مطالعات اكتشافي بدون شك استفاده از اين فن در. در سطح دريا، اكتشافات معدني نيز كاربرد دارد
 بلكه از نظر  و منابع طبيعي و ساير موارد پيش گفته نه تنها سرعت انجام مطالعات را بيشتر مي كند

 .دقت و هزينه و نيروي انساني نيز بسيار با صرفه تر است

 مهمترين قابليتهاي داده هاي سنجش از دور 

ع طيفي، تهيه پوشش هاي تكراري و  وسيع بودن، تنو داده هاي سنجش از دور به دليل يكپارچه و
ارزان بودن، در مقايسه با ساير روشهاي گردآوري اطالعات از قابليت هاي ويژه اي برخوردار است 

امكان .  سطح زمين و عوامل تشكيل دهنده آن محسوب مي شود كه امروزه عامل نخستين در مطالعه
ري بتوانند از اين داده ها به طور رقومي بودن داده ها موجب شده است كه سيستم هاي كامپيوت

مستقيم استفاده كنند و سيستم هاي داده ها جغرافيايي و سيستم هاي پردازش داده ها ماهواره اي با 
سهل الوصول بودن داده ها، دسترسي سريع به نقاط . استفاده از اين قابليت طراحي و تهيه شده است

 . ص اين فن محسوب مي شود از امتيازات خا دور افتاده و دقت باالي آنها

 تاريخي رشد سنجش از دور مراحل

 . اولين عكس هوايي توسط گاسپارد فليكس از يك بالون هوايي تهيه شد1859 در سال ‐1
 .  از كبوترهاي جاسوس در ماموريت هاي نظامي استفاده شد1903 در سال ‐2
را   و بونويالن عكسهاي هوايي ويلبر رايت اولين هواپيماي عكاس را رهبري نمود1908 در سال ‐3

  .تهيه كرد
  در سالهاي آخر جنگ جهاني اول عكسهاي هوايي به سرعت براي اهداف شناسايي بكار گرفته‐4

 . داشت اما جنگ جهاني دوم دوره جديدي براي عكسبرداري هاي هوايي به همراه. شدند



  آوري اطالعات از طريق آمريكا بر عليه كوبا و شوروي سابق شروع به جمع1960 در دهه ‐5
 .ماهواره هاي جاسوسي نمود

كرد كه  را به فضا پرتاب ERTS-1  ناسا اولين ماهواره ارزيابي منابع زميني بنام1972 در سال ‐6
دوربين و   اولين سری ماهواره های لندست با1972در سال . بعدها تحت نام لندست شناخته شد

 و   RBV (Return Beam Vidicon)، MSS (multispectral sensor) سنجنده های
TM(Thematic Mapper) قرار  در چهار و هفت باند توسط اياالت متحده آمريكا در مدار زمين

دريچه ای  گرفته، از اين مرحله که تصويربرداری از حالت آنالوگ خارج و بصورت رقومی درآمد، 
  .شد روی بشر گشودهتعبير و تفسير آنها به " جديد برای پردازش تصاوير و نهايتا

 در سه( متر 20 و 10را با قدرت تفکيک  SPOT  اولين سری ماهواره های1986 فرانسه در سال ‐7
 .به فضا فرستاد) باند

راه اندازي 1988را در سال  IRS (Indian Remote Sensing)  هندوستان سری ماهواره های‐8
 .نمود

 و آژانس MOS (Marine Observation Satellites)  سری ماهواره های1990 ژاپن در سال ‐9
   .را به فضا فرستادند ERSفضايي اروپا سری ماهواره های 

 (European Remote-Sensing Satellites) 
را در مدار زمين قرار     Radar-sat، کانادا سری ماهواره های1991 در سال ‐10
-Radio Detection and Ranging)                                                                            .داد

Satellite ) 
   CBERS            ، مشارکت برزيل و چين جهت پرتاب ماهواره1995 در سال ‐11

      (China-Brazil Earth Resource Satellite)  
   متر4 متر و 1با قدرت تفکيک  IKONOS ، آمريكا با پرتاب ماهواره1996 در سال ‐12
   متر44،2 سانتيمتر و 61با قدرت تفکيک  QuickBird و پرتاب ماهواره های1999 در سال ‐13
  متر4 متر و 1با قدرت تفکيک  OrbView  و2001 در سال  ‐14

، در حال تحقيق درباره (ISRO) فضايي هند   و سازمان تحقيقات2003در سال  
. ارسال به فضا و بازگشت مجدد به زمين هستند قابليتماهواره هايي است که دارای           پروژه 

 2005است و انتظار می رود در سال  ISRO خود در اين پروژه در حال سپری کردن سير تکاملی
امروزه تعداد زيادي از . مشخصات آنان در جدول آمده است ماهواره هاي مهم و. بهره برداری شود

ر زمين گردش مي كنند و انبوهي از اطالعات متنوع را در سنجنده ها بدو ماهواره ها مجهز به انواع
 .در اختيار متخصصان قرار مي دهند بارة سيارة زمين

 : در زمينه كاربردهاي داده هاي ماهواره اي مي توان به طور اختصار به موارد زير اشاره كرد

 مطالعه تغييرات دوره اي : الف

علت اين تغييرات . وره زماني تغيير مي يابدبرخي از پديده ها و عوارض سطح زمين در طي د
مي تواند عوامل طبيعي مانند سيل، آتشفشان، زلزله، تغييرات آب و هوايي، يا عوامل مصنوعي 

براي مثال تغيير سطح آب درياي خزر در طي يك . مانند دخالت انسان در محيط زيست باشد
رشمال كشور و تغيير پوشش گياهي  و جنگلها د  ساله، تغيير ميزان سطح پوشش٢٠ تا ١٠دوره 



 جنوب كشور و ميزان آسيب آنها در دوران جنگ را مي توان با استفاده از داده هاي  نخل در
 . ماهواره اي با دقت بسيار زيادي مطالعه كرد

 مطالعات زمين شناسي : ب

ي را از با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان مرزهاي بسياري از سازندهاي زمين شناس
يكديگر تفكيك كرد، گسله ها را مورد مطالعه قرار داد ونقشه هاي گوناگون زمين شناسي تهيه 

از جمله نقشه هاي زمين شناسي گوناگون كه با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي . كرد
توان تهيه كرد، نقشه گسله ها و شكستگي ها، نقشه سازندهاي سنگي مختلف، نقشه خاكشناسي و 

افزون براين با توجه به گستره بسيار . نقشه پتانسيل ذخاير تبخيري سطحي را ميتوان نام برد
وسيع زير پوشش هر تصوير ماهواره اي، چنين تصاويري براي مطالعات كالن منطقه اي براي 

 . زمين شناسان بسيار مفيد است

 مطالعات كشاورزي وجنگلي : ج

حاسبه سطح زير كشت محصوالت كشاورزي، مطالعه تشخيص وتمايزگونه هاي گياهي مختلف، م
مناطق آسيب ديده كشاورزي براثركم آبي يا حمله آفتهاي مختلف به آنها از جمله مهمترين 

تهيه نقشه جامع پوشش گياهي هر منطقه، تهيه نقشه . كاربردهاي داده هاي ماهواره اي است
ميزان محصول زير كشت از كاربردهاي  و برآورد  آبراهه ها و ارتباط آنها با مناطق مستعدكشت

الزم به ذكر است كه وزارت بازرگاني و كشاورزي كشور اياالت . ديگر چنين اطالعاتي است
متحده آمريكا از ابتداي تكوين تكنولوژي سنجش از دور همه ساله محصول كشاورزي كشور 

د مي كند تا براي برنامه آمريكا وتمام كشورهاي جهان را با استفاده ازتصاوير ماهواره اي برآور
افزون بر اين مطالعه ميزان انهدام . ريزي بازار و توليد اطالعات مفيد و الزم را بدست آورد

 . جنگلها و يا ميزان پيشرفت جنگل كاري از كاربردهاي ديگر اين تصاوير است

  مطالعات منابع آب ‐د

يير مسير رودخانه ها بر اثر عوامل مطالعه آبهاي سطحي منطقه و تهيه نقشه آبراهه ها، بررسي تغ
طبيعي يا مصنوعي، تخمين ميزان آب سطحي هر منطقه از جمله جالبترين كاربرد داده هاي 

كشور ما از جمله كشورهايي است كه با وجود داشتن منابع آبهاي سطحي در .ماهواره اي است
نوين وبه دست آوردن بسياري مناطق از مشكل كم آبي رنج مي برد، كه استفاده از تكنولوژي 
 . اطالعات دقيق مي تواند راهگشاي استفاده بهتر ازمنابع آب كشور باشد

 : بررسي آلودگي آب‐

اهميت آب به عنوان يكي از چهار عنصر اصلي حيات و جايگاه خاص آن در آبياري، توليد انرژي و 
و يا خلوص آن، بر همگان كامالً مشخص است و تحقيق در خصوص كيفيت، آلودگي ... صنعت و 

تصاوير ماهواره اي، به دليل ويژگي هاي . برنامه ريزي براي استفاده معقول از آب را ميسر مي سازد



خود و بخصوص تكراري بودن، زمينه هاي مناسبي را براي مطالعه آب به عنوان يكي از منابع زميني، 
حدود دو متري ( هاي فوقاني به طور كلي بيشترين مقدار اشعه خورشيد، در اليه. فراهم نموده اند

اشعه مادون قرمز .  مي شوند و اين خاصيت، بستگي زيادي به نوع طول موج دارد جذب) آب
انعكاسي در چند سانتي متري از سطح آب جذب مي شود و موجب ظهور زمينه سياه بر روي تصاوير 

 در عين حال در موج آبي، هر چند بطور محسوس در آب نفوذ مي كند ولي. ماهواره اي مي شود
 .اليه هاي فوقاني به سرعت متفرق مي شود و رنگ آبي را براي آب، موجب مي گردد

 ميكرو 48/0 ‐6/0با استفاده از طول موجهاي مختلف مورد استفاده در سنجش از دور بويژه در فاصله 
 .متر مي توان اختالف هاي سطوح مختلف آب را از نظر زمينه به وضوح مشاهده نمود

هرگاه ميزان نا خالصي آب در حدي باشد .  آبهاي طبيعي داراي مقادير مختلف ناخالصي هستندتمام
كه مصارف آن به صورت آب مشروب و يا براي مقاصد آبياري و صنعتي ناممكن باشد، آلوده به 

آلودگي آب ممكن است در اثر فعاليتهاي انسان يا از منابع طبيعي ناشي شود كه در . حساب مي آيد
مي شود و از اين  حال بسته به ميزان ناخالصي، اختالف زمينه در تصاوير ماهواره اي حاصلهر 

براي مطالعه آلودگي آب، دو نوع عامل يا منبع . خاصيت براي مطالعه آب استفاده مي گردد
يكي منابع محدود در مناطقي خاص، نظير فاضالب هاي . توجه قرار دادآلودگي را مي توان مورد 

صنعتي، ديگر منابع غير محدود، مانند مازاد حاصل از فعاليتهاي كشاورزي و نيز موادي كه پس از 
 .بارندگي يا به وسيله جريان آب رودخانه ها حمل مي شوند

 بسيار مشكل است، ليكن با بررسي و تشخيص ميزان آلودگي آب با استفاده از تصاوير ماهواره اي
مطالعه تصاوير تكراري و تغييراتي كه در زمينه سطوح آبي ظاهر مي شود، مي توان منابع آلودگي را 

مثالً زمينه نسبتاً روشني كه در نواحي نزديك به ساحل، بر روي تصاوير ديده مي شود، . شناسائي كرد
ورزي در مناطق نزديك به دريا و باال رفتن ميزان از ورود پساب هاي صنايع و يا فعاليتهاي كشا

حال آنكه، . انعكاس از اليه هاي آلوده در نواحي نزديك به ساحل و اطراف جزيره ها ناشي مي شود
در نواحي دور از ساحل كه عمق بيشتري هم دارند، معموالً ميزان آلودگي كمتر است و عدم 

 را بر روي تصاوير موجب مي شود و براحتي از مناطق انعكاس امواج اين گونه آبها، زمينه تيره اي
 .آلوده قابل تشخيص مي باشند

 :بررسي طغيان هاي آبي  ‐

موارد ديگر استفاده از تصاوير ماهواره اي، مطالعه و بررسي طغيان آب و آثار آن بر مناطق سيل زده 
يشروي آب در نواحي ساحلي معموالً هنگام طغيان آب رودخانه ها، باال آمدن آب دريا و پ. مي باشد

و سرانجام پس از جاري شدن سيل، سطوح كوچك و بزرگي از نواحي مجاور دريا و رودخانه ها به 
زير آب مي روند كه با بررسي تصاوير تكراري ماهواره اي، مي توان مناطق مورد طغيان را به 



ز پايان طغيان آب، با پس ا. سهولت تشخيص داده و نقشه هاي اراضي خسارت ديده را ترسيم نمود
مطالعه تصاوير تكراري، مدت الزم براي نفوذ آب در زمين، زه كشي طبيعي و تبخير آب، مي توان تا 

 نفوذ پذيري آن قضاوت نمود و تشكيل دشت هاي سيالبي را وحدود زيادي در مورد جنس خاك 
 .در مجاورت رودخانه ها مشاهده كرد

  مطالعات دريايي ‐ح

جش از دور بخصوص در چند زمينه مهم كاربردهاي دريايي مي توان استفاده از تكنولوژي سن
كرد كه ازآن جمله مطالعات دوره هاي پيشروي و پسروي كرانه دريا؛ مطالعات عمومي ويژگيها 
و خصوصيات توده هاي آبي مثل نقشه دماي سطح و رنگ آب و نقشه تراكم ميزان كلروفيل و 

تأثير ساير پديده ها بر دريا، از جمله وضعيت حركت وتندي پالنكتون و مطالعات مربوط به 
مهمترين اين ماهواره ها . تابحال اقيانوسها طراحي وساخته شده است. امواج دريا و غيره هستند

براي آگاهي بيشتر از جزئيات . آمريكا” سي ست“ ژاپن و ماهواره ” موس“ عبارتند از ماهواره 
 . ش مربوط به اين ماهواره در همين گزارش رجوع كنيدسنجنده ها و كاربردهاي آن به بخ

  مطالعه بالياي طبيعي ‐و

امروزه برآورد ميزان خسارت ناشي از بالياي طبيعي از قبيل سيل، زلزله، آتشفشان، طوفان و 
تعيين راهبرد مناسب براي . غيره با استفاده از داده هاي ماهواره اي بسيار متداول است

رت بالياي طبيعي از جمله ديگر كاربردهاي داده هاي ماهواره اي جلوگيري و كاهش خسا
 . است

بطور كلي با توجه به خصوصيات اطالعات ماهواره اي، امروزه در موارد گوناگون در زمينه منابع 
 :طبيعي از اين اطالعات استفاده مي شود كه اهم آنها عبارتند از

 . مطالعات جنگل و بررسي تغييرات آن        ‐

 . مطالعات مراتع و بررسي تغييرات آن        ‐

 . تهيه نقشه هاي مختلف از جمله كاربري اراضي، قابليت اراضي و غيره        ‐

 . شناسائي محصوالت كشاورزي و برآورد سطح زير كشت آنها        ‐

 . مطالعه آبهاي سطحي و شبكه رودخانه ها و بررسي تغييرات آبهاي ساحلي        ‐

 . شناسائي مناطق دستخوش آفات و بيماريهاي گياهي و مناطق آتش سوزي        ‐

 . شناسائي معادن و مطالعه تغييرات حوزه هاي معدني        ‐

 . كنترل مناطق شهري و نحوه گسترش شهرها        ‐

 . بررسي سيل و طغيان هاي آبي و خسارات ناشي از آنها        ‐

 .ت كشاورزي پيش بيني محصوال        ‐



 . مطالعه مربوط به شيالت و آبزيان        ‐

 . تهيه و تدارك اطالعات مورد نياز سيستم هاي اطالعات جغرافيايي        ‐

  
NOAA 

National Oceanic & Atmospheric Administration 
  

  :  مشخصات ماهواره هواشناسي نوآ
 خورشيد آهنگ مدار قطبي 

 آمريكا: كشور سازنده 
 ١٩٧٨: ريخ پرتاب تا

  كيلومتر١/١: تفكيك مكاني 
 دو پوشش كامل از كره زمين: پوشش شبانه روز 

  كيلومتر٨۵٠: ارتفاع مدار 
 مدار دايره اي به ارتفاع هشتصد و پنجاه كيلومتر 

 زمان دوران حدود صد و دو دقيقه با چهارده دوران در شبانه روز 
 روز ه ناخذ دو پوشش كامل از سطح زمين در يك شبا

  AVHRR  حس گر
  HRPT   سيستم ارسال اطالعات
 .NOAA14- NOAA 12 -   NOAA 10  ماهواره اي در مدار

  

Terra 
  

  Terra  :نام ماهواره
 اياالت متحده آمريكا :كشور سازنده 
 ١٩٩٩ دسامبر١٨  دسامبر:تاريخ پرتاب 

 فعال :وضعيت فعلي 
 اطالعات مداري 

  كيلومتر ٧٠۵شبه قطبي ارتفاع :مدار 
  درجه ٩٨:زاويه ميل 

 دو روز :بازگشت 
 سنجنده ها 
MODIS  

MISR  
CERES  
ASTER  
 ١۴: تعداد باند

 زميني قابليت تفكيك
  متر ١۵    ٣-١باند 



 متر ٣٠    ٩-٣باند 
 متر ٩٠    ١۴-٩باند 

MOPITT  
  MODIS:سنجنده 

  ٣۶: تعداد باندها 
  روز١۶: زمان بازگشت 

  ميكرون١۵ الي ۴/٠: محدوده طيفي 
  

  قابليت تفكيك زميني

  ١-٢باند    متر٢۵٠

  ٣-٧باند    متر۵٠٠

  ٨ ‐ ٣۶باند    متر١٠٠٠

  
  
  

QuickBird 
 اطالعات پرتاب

 ٢٠٠١ اكتبر ١٨: تاريخ پرتاب 
 )١۴۵١-١۵٠۶ GMT) EDT ١٩٠۶ تا ١٨۵١: پنجره پرتاب

 Delta II: وسيله پرتاب 
 گاه نيروي هوايي واندنبرگ كاليفرنياپاي , ٢W-SLC: سايت پرتاب 
  

 هاي تصويريايستگاههاي زميني دريافت كننده داده
  نروژ‐1
  آالسكا ‐٢
  

 اطالعات مداري
 خورشيد آهنگ,  درجه٩٨ ‐ كيلومتر۴۵٠: ارتفاع

  روز بسته به عرض جغرافيايي۵/٣يك تا : دوره بازگشت 
                         

 بار تصويربرداري از يك مدار ۵٧تقريباً ( گيگا بايت ١٢٨ حدود :ظرفيت چرخش در هر دور
 )چرخش

  
 پهناي نوار و اندازه منطقه

 Nadi كيلومتر از خط ۵/١۶: پهناي نوار 
  كيلومتر۵/١۶*  كيلومتر ۵/١۶: منطقه واحد



  
 دقت سنجنده و پهناي باند طيفي

  سانتيمتر۶١داراي دقت مكاني : پنكروماتيك
  نانومتر٩٠٠ تا ۴۴۵: سياه و سفيد 

  متر۵/٢داراي دقت مكاني  :چند طيفي
  نانومتر۵٢٠ تا ۴۵٠: آبي
  نانومتر۶٠٠ تا ۵٢٠: سبز
  نانومتر۶٩٠ تا ۶٣٠: قرمز

  نانومتر٩٠٠ تا ٧۶٠: مادون قرمز نزديك
  

 مشخصات فضا پيما
  سال٧تا : ظرفيت سوخت

  پوند٢١٠٠: وزن 
  متر٠۴/٣: طول

  

Ikonos 
  IKONOS :نام ماهواره

 اياالت متحده آمريكا : كشور سازنده
  ١٩٩٩ سپتامبر ٢۴: تاريخ پرتاب

  ٢آتنا : سكوي پرتاب 
 فعال : وضعيت فعلي

 اطالعات  مداري
  كيلومتر ۶٨١شبه قطبي ارتفاع : مدار

  ١/٩٨: زاويه ميل
 كيلومتر در ثانيه ٧: سرعت 

  متر ١ روز براي قدرت تفكيك ٢٩: بازگشت 
  متر ۴ براي قدرت تفكيك  روز۵/١: بازگشت 

   

  محدوده طيفي سنجنده ها

 چند طيفي  پانكروماتيك 
٠٫۴۵- ٠٫٩٠ µ    0.45 - 0.52 µ  

   0.52- 0.6 µ  
   0.63 µ  
   0.76- 0.90 µ  

   

  سنجنده ها

  نام سنجنده  پانكروماتيك چند طيفي 



  اندازه تفكيك زميني   متر١   متر۴

  عرض تصوير برداري يلومتر  ك١١  كيلومتر ١١

  تعداد باندها   ١  ۴

   

Radarsat 
 كانادا : كشور سازنده
 ١٩٩۵ ژانويه ۴: تاريخ پرتاب
 فعال : وضعيت فعلي

 اطالعات مداري 
  كيلومتر ٨٢١-٧٩٣شبه قطبي ارتفاع : مدار

  ۶/٩٨: زاويه ميل
   روز٢۴: بازگشت 

  
SAR  نام سنجنده  

F  S  W  SN  SW  H  L   مد تصوير 
  قابليت تفكيك زميني  ١٠  ٣٠  ٣٠  ۵٠  ١٠٠  ٢۵  ٣۵
  عرض تصوير برداري  ۵٠ ١٠٠ ١۵٠ ٣٠٠ ۵٠٠  ٧۵  ١٧۵

C BAND/۵٫٣ Ghz   طول موج/ فركانس  
         

  
  

IRS - 1C 
  ١C-IRS: نام ماهواره

 هندوستان : كشور سازنده
 ١٩٩۵ دسامبر ٢٨: تاريخ پرتاب

 موشك روسي : سكوي پرتاب 
 فعال : وضعيت فعلي

 اطالعات مداري
  كيلومتر ٨١٧شبه قطبي ارتفاع : مدار

  درجه ٧/٩٨: زاويه ميل
  LISS  III روز ٢۴: بازگشت 
  PAN & WIFS روز ۵: بازگشت 
  

 محدوده طيفي سنجنده ها
PAN  LISS III  WIFS  

٠٫۵٠٫٧ -٠۵ µ  ٠٫۵٠٫ -٢۵٩ µ  ٠٫۶٠٫ -٢۶٨ µ  



   0.62- 0.68 µ   ٠٫٨ -٠٫٧٧۶ µ  
   0.77- 0.86 µ     

   ٠٫۵١٫٧٠ -٠ µ     
   

  
  

  
IRS - 1D 

  ١D-IRhS: نام ماهواره
 هندوستان : كشور سازنده
 ١٩٩٧ سپتامبر١٩:تاريخ پرتاب

 موشك روسي : سكوي پرتاب 
 فعال : وضعيت فعلي

 اطالعات مداري 
  كيلومتر ٨١٧شبه قطبي ارتفاع : مدار

  درجه ٧/٩٨: لزاويه مي
  LISS  III روز ٢۴: بازگشت 
  PAN & WIFS روز ۵: بازگشت 

   

  محدوده طيفي سنجنده ها
PAN  LISS III  WIFS  

٠٫۵٠٫٧ -٠۵ µ  ٠٫۵٠٫ -٢۵٩ µ  ٠٫۶٠٫ -٢۶٨ µ  
   0.62- 0.68 µ   ٠٫٨ -٠٫٧٧۶ µ  
   0.77- 0.86 µ     

   ٠٫۵١٫٧٠ -٠ µ     
   

  سنجنده ها

PAN  LISS III  WIFS  نام سنجنده  

۶٧٠- ٣ 
   كيلومتر١۴١ ‐١٢٧  كيلومتر

٨٠٠ ‐٧٢٨ 
  كيلومتر

  عرض تصوير برداري

  تعداد باندها  ٣  ۴  ١

  قابليت تفكيك زميني   متر١٨٨   متر۵/٢٢   متر۵/٨
  
  
  

  
Landsat 5 

  LANDSAT۵: نام ماهواره



 اياالت متحده آمريكا : كشور سازنده
  ١٩٨۴اول مارس : ابتاريخ پرت

 فعال : وضعيت فعلي
 اطالعات مداري 

  كيلومتر ٧٠۵شبه قطبي ارتفاع : مدار
  ٢/٩٨: زاويه ميل
   روز١۶: بازگشت 

 كيلومتر در ثانيه ٧: سرعت 
 ٣٩٢٠دلتا  :سكوي پرتاب

  

 محدوده طيفي سنجنده ها 
MSS  TM  

٠٫ :١۵٠٫ -٠۶٠ µ     ٠٫ :١۴۵- ٠٫۵٢ µ 
٠٫ :٢۶٠٫٧٠ -٠ µ    ٠٫ :٢۵٠٫ -٢۶٠ µ  
٠٫٨٠ -٠٫٧٠ :٣ µ    ٠٫ :٣۶٠٫ -٣۶٩ µ  
۴: ٠٫٩٠ -٠٫٨٠ µ    ۴: ٠٫٧۶- ٠٫٩٠ µ  

     ۵: ١٫۵۵- ١٫٧۵ µ 
      ۶: ١٠٫۴- ١٢٫۴ µ  
       ٣٫٣ -٢٫٠٨ :٧۵ µ   

   
  سنجنده ها

MSS  TM  نام سنجنده  

   كيلومتر١٨۵   كيلومتر١٨۵
عرض تصوير 

  برداري

  تعداد باندها  ٧  ۴

  )متر١٢٠:۶( متر ٣٠   متر٨٠
قابليت تفكيك 

  زميني

  
  
  
  
 


