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ΜΑΘΗΜΑ:ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ο Θεµατικός Χαρτογράφος του δορυφόρου LANDSAT 5
Ο Θεµατικός Χαρτογράφος του δορυφόρου LANDSAT 5 (Thematic Mapper, συντοµογραφία ΤΜ)
είναι πολυφασµατικός σαρωτής µε 7 κανάλια. Το µέγεθος του εικονοστοιχείου είναι 30 µέτρα εκτός
από το κανάλι 6 (θερµικό κανάλι) στο οποίο το µέγεθος είναι 120 µέτρα. Μία εικόνα ΤΜ καλύπτει
περίπου 184km x 184km επί του εδάφους. Ακολουθεί πίνακας µε την φασµατική ευαισθησία και τις
εφαρµογές
του
κάθε
καναλιού.
Φασµατικά κανάλια και Εφαρµογές τους για τον LANDSAT Thematic Mapper
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Σχεδιάστηκε για να διεισδύει στις υδάτινες επιφάνειες.
Πολύ χρήσιµο για :
• την χαρτογράφηση παράκτιων περιοχών,
• την διάκριση διαφόρων ειδών φυτοκάλυψης,
• την χαρτογράφηση δασικών περιοχών
• ανθρωπογενών κατασκευών
Σχεδιάστηκε για να µετράει το µέγιστο της ανάκλασης
της φασµατικής καµπύλης της βλάστησης. Πολύ
χρήσιµο για :
• διάκριση διαφόρων ειδών βλάστησης
• ανθρωπογενών κατασκευών
Σχεδιάστηκε για να καταγράφει στην περιοχή
απορρόφησης της χλωροφύλλης. Χρήσιµο γιά :
• διάκριση διαφορετικών ειδών φυτών
• ανθρωπογενών κατασκευών
Χρήσιµο
• στον προσδιορισµό ειδών βλάστησης
• στον προσδιορισµό της βιοµάζας
• στην διάκριση υδάτινων επιφανειών
• στην χαρτογράφηση της περιεχόµενης
υγρασίας στο έδαφος
Χρήσιµο
• στον προσδιορισµό της υγρασίας των φυτών
• στον προσδιορισµό της υγρασίας του
εδάφους
• στην διάκριση νεφών από επιφάνειες µε
χιόνια
Χρήσιµο
• σε εφαρµογές θερµικής χαρτογράφησης
• στην διάκριση διαφορών στην περιεχόµενη
υγρασία του εδάφους
• στον εντοπισµό ασθενειών της βλάστησης
Χρήσιµο
• στην διάκριση ορυκτών και πετρωµάτων
• στον προσδιορισµό της περιεχόµενης
υγρασίας της βλάστησης
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