
 سیزدهمجلسه 
 دما



 دمای تایشی
 

 دمای جنبشی
 سانتی گراد

 جسم توان تشعشی

 سیاه جسم 1 27 27

 پوشش گیاهی 0/98 27 25/5

 خاک مرطوب 0/95 27 23/2

 خاک خشک 0/92 27 20/8

 برف 0/85

 آب خالص 0/993

 آب   0/92تا   0/98

 یخ 0/96

 است 0/96تا  0/81میکرومتر  حدود  10تا  8توان تشعشعی اغلب مواد در طول موج 



 توزیع و پراکندگی طیفی انرژی ساطع شده از جسم سیاه در دماهای متفاوت



 گرمای تابشی
دمای تابشی یا دمای خارجی یا ظاهری نیز گفته می شود و از طریق فنآوری سنجش از   

به بیانی همان میزان تابش های  . دور همچون رادیومترها قابل اندازه گیری است
 .  الکترومغناطیس خارج شده از شی است

 گرمای جنبشی
 

گرمای جنبشی یا دمای واقعی یا دمای داخلی نیز گفته می شود، در اصطالح 
 .ترمودینامیکی به انرژی جنبشی مولکول ها اطالق می گردد



 رابطه بین دمای جنبشی و دمای تابشی

اگر توان تشعشعی جسمی برابر با یک باشد، دمای جنبشی آن جسم با دمای تابشی آن 
 (مثل جسم سیاه)برابر است 

 
 

 
رابطه بین دمای تابشی و دمای جنبشی را می توان از قانون استفان بولتزمن استخراج  

 :کرد

𝑇𝑟𝑎𝑑 = 𝜀
1
4𝑇𝑘𝑖𝑛 

 توان تشعشعی دمای تابشی جسم را کنترل می کند

 
 





 قانون استفان بولتزمن
𝐸 = 𝜎. 𝑇4 

𝜎 = 5.6677 × 10−8 𝑊. 𝑚2. 𝑘4 

 قوانین فیزیکی دما

 
 دمای جنبشی

 
 دمای تابشی

 
 (میزان تشعشع)توان تشعشعی 



برای تعیین دما سطح زمین از طریق ماهواره از روابط زیادی استفاده می شود که هر یک 
از آنها نسبت به نوع سنجنده مورد استفاده از ضرایب خاص محاسباتی برخوردار است  

 (.1392فرج زاده  و کریمی، )و معموالً در راهنمای آنها ارائه شده است 
 
 

در ادامه دو روش محاسبه میزان دما که به طور متعدد مورد استفاده قرار می گیرند ذکر 
 .  می شود

 (Brightness Temperature)  استفاده از دمای روشنایی -1
 (Spilt Window)استفاده از روش پنجره مجزا  -2

 (LST)دمای سطح زمین 
 (SST)دمای سطح دریا 

 روش های تعیین دما










