
 جلسه سوم
 



Observing Climate - Remote 
Sensing Galileo 

San Francisco from a kite, 1906 

http://latteier.com/pigeoncam/ 

1858 — First aerial (balloon 

1908 — First photos from an airplane 



First Rocket-1950 

Heat Budget of a Corn-1953 

Sputnik – 1957 
The Soviet Union (The 
Union of Soviet Socialist 
Republic) 

 توسط ناسا 1-پرتاب اکسپلورر 1958
 

 7-اختراع رادیومتر و قرار دادن ابزارهای هواشناسی در اکسپلور  - 1959   



کمپ از  هواشناسی ی ماهواره اولین که وقتی 1960 سال آوریل یکم در 
    .شد پرتاب کاناورال

وزن کیلوگرم 122 با ای ماهواره 
به غیره و مخابراتی وسائل دیگر و تصویری کننده ضبط و دوربین نوع دو 

 .داشت همراه
ماهواره این TIROS-1 درجه 50 با و زمین مایلی 450 فاصله در گرفت نام 

 .داشت استوا با زاویه
ابرها نمایش اولین ابرها حرکت جهت و توسعه بررسی با یک-تیروس ماهواره 

 .کرد تامین را
ابرهای تصویر ارائه در فقط اولیه هواشناسی های ماهواره اولیه توانایی واقع در 

 .بود اتمسفر در موجود
طوالنی تکرار با زمین از بزرگی نواحی از که هایی ماهواره نخستین 

 . کرد می تصویرداری
 
 

TIROS=Television InfraRed Observation Satellite 
the first weather satellite  



 .کرد تهیه زمین از کامل روزانه پوشش تصویر اولین و شد پرتاب فضا به 1965 سال در 9- تیروس ماهواره
 

 پرتاب فضا به بود قرمز مادون سنجنده یک دارای که (پیشرفته تحقیقاتی ماهواره یک)  NIMBUS-1 ماهواره سال همین در
 .شد آغاز ماهواره همین توسط فضا از شب تصویر دریافت.شد

 درجه گیری اندازه ابزار اولین واقع در .کرد می استفاده قرمز مادون طیف چند از که بود ای ماهواره اولین 3-نیمبوس ماهواره
 .بود حرارت

 
 
 
 

 .بود تیروس های برنامه گسترش ماهواره این (TOS) نمود پرتاب را ESSA عنوان تحت ای ماهواره ناسا سازمان 1966 سال در
 مانند هوایی الگوهای های بینی پیش توانایی افزایش باعث که شد گرفته زمین از ای ماهواره تصویر هزاران بعد سال چهار

 .بود کاربردی هواشناسی ماهواره اولین ماهواره این واقع در .شد ها هاریکان
 
 
 

ESSA = Environmental Science Service Administration 
TOS = Tiros Operational Satellite 

the Nimbus-1 satellite (an advanced research satellite)  



 کیلومتری باالی استوار بود 35786این ماهواره در مدار 
ATS-III  به فضا پرتاب شد و اولین تصویر رنگی  1967در سال

 .تهیه کردMSSCC توسط دوربین

برای نخستین بار توسعه و . این ماهواره  هر نیم ساعت تصاویر نیمکره ای از سطح زمین و پوشش ابر در هر نیم ساعت تهیه می کرد
 (1391، 72علوی پناه، )کرد  حرکت  سامانه های آب وهوایی را به طور مرتب نظارت می 

The First Geostationary Satellite   - 1966 
ATS-1  

SSCC 

Professor Suomi noted, “No w the clouds move and not the satellite.”  



 ITOS  اختصاری نام با را تیروس پیشرفته عملیاتی سامانه اولین و شد تکمیل (نهم ماهواره)  ESSA تیروس، سری 1972 سال
 .کردند پرتاب

 
Improved TIROS Operational System  

 NOAA - عنوان با ناسا ماهواره دوم نسل  - 1975
   روی شبانه طول در  ابر از تصاویر

 .حرارت درجه خشکی، آب، برف، یخ، از تصویر تهیه
 زمین دمای از نیمرخ تهیه

1977-   GOES-2  و  Meteosat-1     و  GMS   

  هواشناسی آهنگ زمین های ماهواره از جهانی شبکه – 1980

1982– Insat هندوستان 

1994– GOMS (Elctro) روسیه   
1997– Fengyan (FY) چین 

 مادیس -  ترا ماهواره  –1999

 آن های سنجنده دیگر و مادیس – آکوا ماهواره  –2002



 مدت کوتاه های بینی پیش – ثابت مدار یا آهنگ زمین

 های ماهواره
   هواشناسی

 مدت بلند های بینی پیش – قطبی مدار یا آهنگ خورشید

 هواشناسی های هرماهوا انواع

Geostationary Meteorological Satellite 

Sun Synchronize Meteorological Satellite 

 ادامه جلسه سوم 
 انواع ماهواره های هواشناسی

 جهان هوائی و آب کامل بانی  دیده برای ماهواره ها نوع دو هر
  .هستند الزم



نحوه پوشش پنج ماهواره  
 زمین آهنگ در سطح زمین

Geostationary: 36,000 km above equator, stay vertically above the same spot, rotates with earth - weather images, e.g. 
GOES (Geostat. Operational Env. Satellite)  



METEOSAT-1 to 7 

Meteosat First Generation (MFG) 
 (7الی  1)نسل اول متئوست  

 
  Vis & IR Imager 

  3 Spectral Channels 

  Images every 30 Minutes 

VIS-Channel 2.5 km and IR Imager 5km 

R R – 15bite 
 

Name  
Spectral Range in 

Micrometers  
Primary Use  

VIS  0.5 - 0.9  Daytime cloud-mapping and albedo determination  

IR  10.5 - 12.5  
Day and night cloud-mapping and determination of surface 

temperature  

WV  5.7 - 7.1  
WV features for synoptic purposes; WV content in upper 

troposphere UTH (Upper Tropospheric Humidity)  





VIS, IR & WV channels 
of Meteosat First Generation 



Meteosat Second Generation (MSG) 
 نسل دوم متئوست

Spinning Enhanced Vis & IR Imager 

12 Spectral Channels 

 Images every 15 Minutes 

3 km horizontal ‘sampling distance’ at 

Sub-Satellite Point (SSP) 

Hi-Res VIS-Channel 1 km sampling 

distance (SSP) 
 



 METEOSATماهواره  

Channel 
No. 

Spectral 
Band 
(µm) 

Characteristics of  Spectral Band (µm) Main observational application 

  cen min max  

1 VIS0.6 0.635 0.56 0.71 Surface, clouds, wind fields  

2 VIS0.8 0.81 0.74 0.88 Surface, clouds, wind fields 

3 NIR1.6 1.64 1.50 1.78 Surface, cloud phase 

4 IR3.9 3.90 3.48 4.36 Surface, clouds, wind fields 

5 WV6.2 6.25 5.35 7.15 
Water vapor, high level 
clouds, atmospheric 
instability 

6 WV7.3 7.35 6.85 7.85 Water vapor, atmospheric 
instability 

7 IR8.7 8.70 8.30 9.1 Surface, clouds, atmospheric 
instability 

8 IR9.7 9.66 9.38 9.94 Ozone 

9 IR10.8 10.80 9.80 11.80 Surface, clouds, wind fields, 
atmospheric instability 

10 IR12.0 12.00 11.00 13.00 Surface, clouds, atmospheric 
instability 

11 IR13.4 13.40 12.40 14.40 Cirrus cloud height, 
atmospheric instability 

12 HRV Broadband (about 0.4 – 1.1 µm) Surface, clouds 

 

8- متئوست در استفاده مورد سنجنده   
SEVIRI 

Spining Enhanced Visible and 
Infrared Image 

 
طیفی کانال هشت دارای سنجنده این 

 طیف در کانال 3 ، قرمز مادون باند در
 باند پهن مرئی کانال یک و خورشیدی

 .است باال مکانی تفکیک با
 
 

file:///D:/SBU/RS/Application of RS in Climatology/Eumetsat/Benefits of the new generation/MFG_MSG.ppt#1. No Slide Title
file:///D:/SBU/RS/Application of RS in Climatology/Eumetsat/Benefits of the new generation/MFG_MSG_Comparison.ppt#1. PowerPoint Presentation


 تفاوت نسل یک و نسل دو متئوست

Parameter / Satellite-
Instrument 

MVIRI (Meteosat First 
Generation) 

SEVIRI (Meteosat Second 
Generation) 

Imaging cycle 30 minutes 15 minutes 
Visible channels 1 (0.5 - 0.9 µm) 4 (0.4-1.6 µm) inclusive HRV 
Infrared channels 2 (6.4 µm & 11.5 µm) 8 (3.9-13.4 µm) 
Resolution of visible channels 2.25 km 1 km HRV 
Resolution of infrared channels 5 km 3 km 
Detectors 4 42 
Instrument mass, average 
power 

65 kg, 17 W 260 kg, 150 W 

Radiometric resolution 0.4 K 
 

0.25 K 

Instrument size 
(height/diameter) 

1.35 m / 0.72 m 2.43 m / 1.5 m 

Instrument average data rate 0.33 Mbit/s 3.26 Mbit/s 

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/meteosat-second-
generation 





 GOESماهواره  
 

GOES-8: 75 W longitude GOES-9: 135 W longitude 

http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes8.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes8.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes8.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes8.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes8.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes8.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes9.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes9.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes9.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes9.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes9.view.jpg
http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/research/diss/satellite/goes/goes9.view.jpg


 GOESماهواره  
Geostationary Operational Environmental Satellites 

 سنجندهImager  
مرئی باند های محدوده در یکی که الکترومغناطیس باند 5 در که است تصویری رادیومتر دارای مذکور سنجده (VIS) ، باند سه 

   .کند می ثبت را زمین اطالعات (WV)  آب بخار سنجش باند در یکی و (IR) قرمز مادون محدوده در
8 و 4 فضایی های تفکیک قدرت و مرئی باندهای برای کیلومتر 1 فضایی تفکیک قدرت با و بار یک دقیقه 15 هر سنجنده این 

 . کند می برداری تصویر به اقدام  آب بخار و قرمز مادون باندهای برای ترتیب به کیلومتر
 

 میکرون 0/72الی  0/52

 میکرون4/03الی  3/78

 میکرون7/02الی 6.47

 میکرون 11/2الی 10/2

 میکرون12/5الی 11/5

  Imagerمشخصات طیفی سنجنده 



•Imager Specs 
Records data in 5 spectral bands 

 

1.Visible: (0.55-0.75 um ) 

2.Near-IR: (3.80-4.00 um ) 

3.Water Vapor: (6.50-7.00 um ) 

4.Thermal-IR: (10.2-11.2 um ) 

5.Thermal-IR: (11.5-12.5 um) 

 

Spatial Resolution 

 

• 1 km Visible Band  

• 4 km Thermal Bands 

 

Spectral Resolution 

 

•All channels 10-bit data  

•Band 4 and 5 sensitivity: 0.35 K at 300 K  



 Sounderویژگی های سنجنده 

  Sounderمشخصات طیفی سنجنده 

 



GOES Composite Image of US 
Warm (low) clouds bluish, Cold 
(high) clouds yellow and red.  



GOES East full disk 
Visible 
April 6, 2015  



GOES West Image 
Thermal IR 
Full Disk 
April 6, 2015 



GOES East full disk 
Water Vapor 



FY-2 

Operator: China Meteorological 
Administration 
Launch date: June 25, 2000 
Type of orbit: Geostationary 
Position: 105°E 

VISSR is a 3 channels device:  
visible channel is 0.55-1.05 µm, infrared channel is 10.5-
12.5 µm and water vapour channel is 6.2-7.6 µm.  
 
In the visible channel, the resolution is 1,25 km. In the 
infrared and water vapour channels, the resolution is 5 km. 
 
The radiometer scans the earth's surface line by line; each 
line consists of a series of individual image elements or 
pixels. For each pixel the radiometer measures the 
radiative energy of the different spectral bands. This 
measurement is digitally coded and transmitted to the 
ground station for pre-processing before being 
disseminated to the user community. 

http://www.nsmc.cma.gov.cn/
http://www.nsmc.cma.gov.cn/


GOMS 

Operator: SRC PLANETA 
Launch date: October 31, 1994 
Type of orbit: Geostationary 
Position: 76°50'E 
Out of service since: 09/1998 

Instrument: STR 
STR is a 3 channels device: visible channel is 0.46-0.7 µm, 
infrared channel is 10.5-12.5 µm and water vapour channel 
is 6.0-7.0 µm. In the visible channel, the resolution is 1,25 
km. In the infrared and water vapour channels, the 
resolution is 6.25 km. 
The radiometer scans the earth's surface line by line; each 
line consists of a series of individual image elements or 
pixels. For each pixel the radiometer measures the radiative 
energy of the different spectral bands. This measurement is 
digitally coded and transmitted to the ground station for 
pre-processing before being disseminated to the user 
community. 

http://sputnik.infospace.ru/


  ( Indian National SATellite system) هند ملی ماهواره ای سامانه
  مدار با چندمنظوره ماهواره مجموعه ای می شود، نامیده  (INSAT) اینست اختصار به که

  و هواشناسی ،مخابراتی اهداف با هند فضایی تحقیقات سازمان توسط که است زمین ثابت
 شده، راه اندازی ۱۹۸۳ سال در که سامانه این .است گرفته قرار مدار در نجات و امداد عملیات

 .می رود به شمار اقیانوسیه-آسیا منطقه در داخلی ارتباطی سامانه بزرگ ترین
 وضوح با رادیومتر های نام با سنجنده دو دارای هواشناسی مطالعات منظور به ماهواره این

 .باشد می ( (CCD بارجفت شده دستگاه به مجهز دوربین های ،(VHRR) باال بسیار

Insat-1A-D 1982 

Insat-2A-E 

Insat-3A-E 

1992 

2003 

kalpana-1 (Metsat) 2002 

VHRR 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87


در    CCDو دوربین   VHRRهای سنجنده ویژگی 
 (ست مت)ماهواره اینست و کالپانا 

 قرمز مادون ،(VIS) مریی باند سه دارای سنجنده این
(IR) آب بخار و (WV) باشد می 

VHRR  

 (کیلومتر  2* 2)میکرون 0/75الی  0/55

 (کیلومتر 8)میکرون  12/5الی 10/5

 بیتی 11

 سه ساعته
 (کیلومتر 8)میکرون    1/ 7لی  7/5

CDD 
 (کیلومتر  1)میکرون 0/79الی  0/63

 (کیلومتر 1)میکرون  0/86الی  0/77

 بیتی 11

 ساعته 3

 (کیلومتر 1)میکرون    1/ 7الی   1/5

 –تخمین بارش، عوارض متوسط 
مقیاس، سیل، ارزیابی برف، جدا سازی  

گیاهان، پژوهش های ذرات معلق،  
 رطوبت/نیمرخ دما

  گردبادها، و ها طوفان بر نظارت
 بارش تخمین همچنین و بادهای







 جلسه چهارم
 



Sun Synchronize Meteorological Satellite 
 ویژگی های ماهواره ای خورشید آهنگ

مسیرها تمام در استوا از آنها گذر زمان که اند شده تنظیم طوری و است النهارات نصف امتداد در ها ماهواره این گردشی مدار  
 است ثابت

کنند می گردش زمین سطح از کیلومتری 800 و 700 بین ها ماهواره این . 
باشند برخوردار باالی سرعت از که است شده باعث ماهواره این پایین ارتفاع   
گردش بار یک برای الزم زمان مدت بنابراین .کنند می گردش زمین دور به بار 14 روز هر در میاتگین طور به ها ماهواره این 

 .است دقیقه 100 میانگین طور به زمین دور به ماهواره این
که نمایند برداری تصویر زمین سطح کل از بار 2 ، روز در تا داد قرار زمین مدار در را ها ماهواره توان می گردش سرعت این با 

 .است اهمیت حائز هواشناسی کاربردهای در
و گردش زمین دور به کنند می بانی دیده را زمین سطح از ثابت نقطه یک که آهنگ زمین های ماهواره خالف بر ماهواره این 

 .کنند می زمین سطح نقاط تمام از برداری تصویر به اقدام
در آهنگ زمین های ماهواره از حاصل های داده کننده مکمل عنوان به دیدگاهی از توان می را ها ماهواره این از حاصل تصاویر 

 گرفت نظر
شدند پرتاب فضا به 1960 سال در بار اولین. 
است خورشید با ماهواره زمانی مطابقت آن هدف که دهند می تشکیل ای زاویه قطب با همواره ها ماهواره این گردش مدار. 
است ثابت استوا از آنها گذر زمان که اند شده تنظیم طوری ها ماهواره این. 



 Sun-synchronous satellites: 700-900 km altitude, rotates at circa 81-82 degree 
angle to equator: captures imagery approx the same time each day (10am +/- 30 minutes) - 

Landsat path:        earthnow 

http://earthnow.usgs.gov/


Instrument  Spectral Resolution  Spatial Resolution  
Radiometric 
Resolution  

AVHRR/2 
(NOAA-14) 

5 bands 1100 m 10 bits 

AVHRR/3 
(NOAA15,16,17&18) 

6 bands 1100 m 10 bits 

Instrument  Spectral Resolution - Bands  

AVHRR/2 
(NOAA-14) 

Channel 1 - Visible Channel 
Channel 2 - Near infrared 
Channel 3 - Mid infrared  
Channel 4 - Far infrared 
Channel 5 - Far infrared 

AVHRR/3 
(NOAA15,16,17&18) 

Channel 1 - Visible Channel 
Channel 2 - Near infrared 

Channel 3a - Near infrared 
3b - Mid infrared 

Channel 4 - Far infrared or Thermal Channel 
Channel 5 - Far infrared or Thermal Channel 

 .AVHRR sensor . 



 NOAA-18ماهواره  AVHRRویژگی های سنجنده 

 قدرت تفکیک طیفی

 قدرت تفکیک مکانی

 قدرت تفکیک زمانی

قدرت تفکیک پرتوسنجی 
 (رادیومتریک)

برای اصل در که است تشعشع تشخیص گر تصویر یک سنجنده این 
 به توجه با ما است شده طراحی ابرها پوشش ردیابی در هواشناسی مشاهدات

 پایش برای آن باندهای طیفی خواص  و آسان دسترسی همچون آن مزایای
 .گیرد می قرار استفاده مورد موفقیت با نیز گیاهان

نموده برداری تصویر روز دو الی یک در را زمین سطح کل سنجنده این. 

ماهواره در دارای رادیومتری اسکنر این NOAA-18تصویری باند 6 دارای 
 .است فعال یکی بار هر 4 و 3 باند البته که .است

است میکرومتر 12/5 تا 0/58  بین سنجنده این طیفی محدوده. 
 

تهیه جهانی و محلی مکانی تفکیک قدرت دو در ماهواره این های داده 
  .است متر 4000 و متر 1100 مکانی پوشش دارای ترتیب به که میگردنند

 (کیلومتر 1/1 * کیلومتر 1/1)

بندی درجه بیان به یا بیتی10) باال رادیومتریک تفکیک قدرت دارای 
 در .است (.باشد می تدریجی سطح 1023 تا صفر بین تصاویر این در درخشایی

 معموالً خط 6 هر که کند می جاروب را تصویری سلول 2048  اسکن خط هر
 .شود می اسکن ثانیه یک در

 کاربرد باندها
مرز یخ، ابر، محدوده تعیین برای سنجنده این دوم و اول باند که است باند 6 دارای سنجنده این  

 تشخیص برای  6 تا 4 های کانال و یخ و برف ردیابی تشخیص برای سه باند آب؛ و خشکی
 .گیرد می قرار استفاده مورد دریا سطح دمای برای 6 باند و ابرها محدوده و زمین سطح دمای



را برای مطالعات  AVHRRبرخی از ویژگی های که داده های 
 :محیطی و اقلیم مناسب می نماید عبارتند از

متعدد باندهای وجود 
 

 
تصاویر این روزانه های داده بودن دسترس قابل ،

 
 
سنجنده در پیکسل نسبی بودن بزرگ AVHRR  ای منطقه و جهانی های فرایند و ها پدیده مطالعه برای

 
ای ماهواره تصاویر دیگر به نسبت بودن دسترس قابل و ارازنی 

 
 دارد قرار ناسا بایگانی در 2001 تا 1981 سال از  ماهواره این های داده
.
 .اورد بدست را آنها توان می سایت وب طریق از و
   



 AVHRRبرخی از محدویدیت های که داده های 

متریک رادیو کالیبراسیون ضرایب فقدان. 
 
دهد می افزایش نادیر نقطه زاویه انتهای در را متری رادیو های قرائت خطای که باال اریبی زاویه. 

 
عواض معمولی اندازه با مقایسه در پیکسل هر زمینی ناحیه نسبی بزرگی ، مختلف عوارض نمایش در دیگر عمده مشکل 

 قابل حد تا نادیر نقطه به نزدیک های داده از استفاده نیز و همگن و بزرگ نواحی داشتن صورت در مشکالت این .است
   .یابد می کاهش توجهی

 
 



 پنجره را باز کن و از این هوای مطبوع بارانی لذت ببر؛
  
 

...!خوشبختانه باران ارث پدر هیچکس نیست   
 

«حسین پناهیزنده یاد »  



 Aqua -  EOS Terraماهواره 

شد پرتاب فضا به  2002 می 4 و 1999 دسامبر 18 در  ترتیب به ها ماهواره این. 
باشد می سنحنده 5 بر مشتمل   ASTER ،  CERES، MISR، MODIS، MOPITT 
های سنجنده بر مشتمل آکوا و AIRS، AMSR-E، AMSU-A، CERES، HSB، MODIS 

 جلسه پنجم
 انواع ماهواره های هواشناسی

 
ماهواره این پرتاب از هدف 

 
سنحنده یک اطالعات از توان می آن بر عالوه (مثال عنوان به MISR) دیگری سنجنده اتمسفری تصحیحات توان می 

   .داد انجام را (MODIS مثال عنوان به)
می باشد اقلیمی تغییرات و زمین زیست محیط وضعیت بر نظارت برای دور راه از حسگر 5  دارای ترا.   

Earth Observing System (EOS)  

Terra 18 DEC 1999 
Aqua 04 MAY 2002 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85


 در ماهواره ترا و آکوا MODIS ویژگی های سنجنده 

است میکرومتر 15 تا 0/4 بین سنجنده این طیفی محدوده. 

 قدرت تفکیک طیفی

 قدرت تفکیک مکانی

 قدرت تفکیک زمانی

قدرت تفکیک پرتوسنجی 
 (رادیومتریک)

بوده حمل قابل آکوا و ترا ماهواره دو توسط مودیس سنجنده. 
دهد می پوشش را کیلومتر 2330 حدود بین ای محدوده. 
تصویر روز دو الی یک در را زمین سطح کل سنجنده این  

 .نموده برداری
باال بسیار طیفی تفکیک قدرت یک از اینکه ویژگی ترین مهم 

 طیفی باند 36 دارای سنجنده این که طوری به . است برخوردار
 .است

باندهای 36 تا 20 باند و انعکاسی باندهای نوع از 19 تا 1 باند 
 .باشند می مودیس سنجنده حرارتی

حدود در 7 الی 3 باند متر، 250 حدود 2 و 1 باند تفکیک قابلیت  
 می متر 1000 تفکیک قدرت دارای ها باند باقیمانده و متر 500

 .باشند

است (بیت 12) باال رادیومتریک تفکیک قدرت دارای. 

Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 



 MODISسنجنده 
ی 
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دها
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https://search.earthdata.nasa.gov/ 





شماره گذاری  –شبکه سیستم تصویر سینوسی سنجنده مودیس با ابعاد ده درجه ای در استوا 
 Vو عمودی  hسیستم مختصات مسطحاتی سنجنده مودیس در محدوده افقی 

  LP DAACموسسه 



 مسیر گذرهای اصلی ماهواره های ترا  و آکوا در سطح جهان

 آکوا 

 ماهواره زمین گرد

 ماهواره ترا

 انیمیشن مدار ماهواره ها

../../Remote Sensing Base/Animition/aqua_modis.mpg
../../Remote Sensing Base/Animition/esu101_p03_geosync.swf
../../Remote Sensing Base/Animition/TerraOrbit.mpg


https://search.earthdata.nasa.gov/ 





 ردیف (آکوا)برای دو ماهواره ترا و  نام اختصاری محصول محصول

Reflectance MOD09 (MYD09) 1 

LST MOD11 (MYD11) 

 

2 

Vegetation Indices  MOD13 (MYD13) 

 

3 

Thermal Anomalies 
and Fire  

MOD14 (MYD14) 

 

4 

Leaf Area Index and 
Fractional 

Photosynthetically 
Active Radiation  

MOD15 (MYD15) 

 

5 

Evapotranspiration  MOD16 (MYD16) 

 

6 

Net Primary 
Productivity  

MOD17 (MYD17) 

 

7 



 Sentinelویژگی های سنجنده 

 قدرت تفکیک طیفی

 قدرت تفکیک مکانی

 قدرت تفکیک زمانی

قدرت تفکیک پرتوسنجی 
 (رادیومتریک)

5 روزه 

13 باند 

10 متر 60 و متر 20 متر 

12 بیتی 



 های ماهواره از سری دومین
Sentinel   20۱5 ژوئن 2۳ در  

  .کرد آغاز را خود ماموریت
Sentinel-2  مدار ماهواره 

 اخذ آن ماموریت که است قطبی
 برای باال وضوح با تصاویر

 آب، همانند پدیده هایی پایش
 …و گیاهی پوشش خاک،

  باند ۱۳ از ماهواره این .می باشد
 مرئی، محدوده های در طیفی
 مادون و نزدیک قرمز مادون
 برخوردار کوتاه موج طول قرمز

 توان از 2-سنتینل .می باشد
  استوا در روز 5 مکانی تفکیک

 میانی عرض های در روز ۳ و
 اطالعات .می باشد برخوردار
 جدول در ماهواره این باندهای

 .است شده ارائه زیر

 میانگین طول موج نام باند
توان تفکیک 

(متر)مکانی  

Coastal aerosol 0.43 60 

Blue 0.49 10 

Green 0.56 10 

Red 0.65 10 

Vegetation Red Edge 0.70 20 

Vegetation Red Edge 0.74 20 

Vegetation Red Edge 0.78 20 

NIR 0.84 10 

Narrow NIR 0.86 20 

Water vapour 0.94 60 

SWIR – Cirrus 1.37 60 

SWIR 1.61 20 

SWIR 2.19 20 



LANDSAT 







    

 LANDSATماهواره  TMویژگی های سنجنده 

 قدرت تفکیک طیفی

 قدرت تفکیک مکانی

 قدرت تفکیک زمانی

قدرت تفکیک پرتوسنجی 
 (رادیومتریک)

است برداری تصویر به قادر یکبار روز 16 هر. 

7 برداری تصویر باند    
RGB-NIR-MidIR-TIR 

 

30 متر (RGB & NIR & MidIR) و 
 (TIR) متر 120

8 بیتی 



    

 LANDSATماهواره  +ETMویژگی های سنجنده 

 قدرت تفکیک طیفی

 قدرت تفکیک مکانی

 قدرت تفکیک زمانی

قدرت تفکیک پرتوسنجی 
 (رادیومتریک)

است برداری تصویر به قادر یکبار روز 16 هر. 

8 برداری تصویر باند    
PAN-RGB-NIR-MidIR-TIR 

 

30 متر (RGB)، 60 متر (TIR) متر 15 و  
(PAN) 

8 بیتی 



    

ماهواره  TIRSو  OLIویژگی های سنجنده 
LANDSAT-8 

 قدرت تفکیک طیفی

 قدرت تفکیک مکانی

 قدرت تفکیک زمانی

قدرت تفکیک پرتوسنجی 
 (رادیومتریک)

است برداری تصویر به قادر یکبار روز 16 هر. 

11 (2+9) برداری تصویر باند   
Coastal/Aerosol-RGB-NIR-MidIR-PAN-Cirrus 
TIR     (سنحنده TIRS) 

 

30 متر 15 و (9 و 7 تا 1 باند) متر (PAN) 
 100متر (TIR)   

 
 

11بیتی 




