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Зайнаас тандан судлах   
• The term " Зайнаас тандан судлах," гэдэг ухагдхуун 

АНУ-д 1950-иад оноос эхлэн х.Эвэлин Пруйт далай 
судлалын ажилтан гаргаж ирсэн. 

 

• Энийг ШУ-Урлаг-тухайн биеттэй шууд 
хүрэлцэхгүйгээр үзэж харах, ажиглах, хэмжих гэж 
тодорхойлсон байна. 

 

• Алсад байгаа биетээс цацруулж буй янз бүрийн 
долгионы урттай цацрагуудыг, хаанаас, ямар 
төрлийн биетээс цацруулж буйг ангилан мэдрэх 
зориулалттай. 

From: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/RemoteSensing/ 



Цацраг   
• Ямарваа нэгэн биет нь абсолют 0°C (-273°К) 

температуртай л биш бол тухайн биет энергийг 
бусад биетээс ялгаатайгаар байнга ялгаруулж 
эсвэл шингээж байдаг. 
 

• Нэг газраас нөгөөг хүртэл энерги дамжуулах 
чадвартай цацарсан долгионы энэ энергийг 
цахилгаан соронзон долгион гэж нэрлэнэ.  
 

• Хөрс, мод, агаар, нар, дэлхий, бүх од, гариг 
бүгд маш өргөн хүрээтэй цахилгаан соронзон 
долгионыг цацруулж байдаг. 

From: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/RemoteSensing/ 



Зайнаас тандан судлах жишээ 

1. Энергийн эх үүсвэр 
буюу цацраг (A) 

 

2. Цацрал болон агаар 
мандал (B) 

 

3. Тухайн биеттэй 
шүргэлцэл (C) 

From: http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geography-boundary/remote-sensing/fundamentals/1924/ 



Зайнаас тандан судлах жишээ 

4. Сенсор энергийг хүлээн 
авах (D)  

 

5. Дамжуулах, Хүлээн 
авах, Боловсруулах (E)  

 

6. Анализ хийх 
тайлбарлах (F) 

 

7. Хэрэглээ (G) 
From: http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geography-boundary/remote-sensing/fundamentals/1924/ 



Цахилгаан соронзон спектор 

• Янз бүрийн долгионы 
урт болон давтамжтай 
цахилгаан соронзон 
цацраг 

 

• Зайнаас тандан 
судлах мэдээлэл нь 
ихэвчлэн спекторын 
ультравиолет болон 
богино долгионыг 
хэрэглэдэг 

 
From: http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geography-boundary/remote-sensing/fundamentals/1924/ 



Спекторын онцлог 

• Тухайн биет болгоны 
нарны цацрагийг 
шингээх, буцааж ойлгох, 
дамжуулах хэмжээ нь 
долгионы уртаараа 
ялгагдаж байдаг. 
 

• Энэхүү спектөрын  чухал 
онцлог чанар нь 
(спекторын график нь) 
ямарваа нэгэн биетийг 
бусдаас нь ялган ангилж 
тодорхойлох боломжтой 
болгодог. 

From: http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/Intro/Part2_5.html 



Спекторын онцлог 
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Ургамлын индекс 

• Хиймэл дагуулаас хэмжсэн улаан болон хэт улаан 
туяаны цацрагийн ойлтын ялгаврыг ашигладаг 
 

• Идэвхитэй ургаж буй ургамлууд нь улаан туяаг 
маш эрчимтэй шингээж, хэт улаан туяаны 
спекторийг эрчимтэй ойлгодог байна. 
 

• Ургамлын төрөл мөн ургамлын ургацын үе 
шатнаас хамаараад улаан туяаг шингээх, хэт 
улаан туяаг ойлгох хэмжээ нь ялгаатай байдаг. 



Навчны спекторин ялгаа 

Source : http://rangeview.arizona.edu/Tutorials/intro.asp 



NDVI Тооцоолох 

NDVI = (NIR - VIS)/(NIR + VIS) Томъёгоор тооцоолно 

 

 

Source : http://earthobservatory.nasa.gov/Library/MeasuringVegetation/measuring_vegetation_2.html 
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NDVI – Ургамлын ногооролт 

• Ургамалжилтын нормчлогдсон 
индекс (NDVI) гэдэг нь 
ургамлын ногооролтыг хиймэл 
дагуулаас хэмжихийг хэлээд 
байна. 

 

• Ихэнх бүс нутагт NDVI нь 
ерөнхийдөө ургамлын 
биомасстай хамааралтай 
байна. 

 

• Маш олон янзын хэрэглээнд 
ашиглагддаг 

 



NDVI Мэдээллийн эх үүсвэр 

• Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) – 
Ургамалжилтын нормчлолын индекс (NDVI)  
– NASA-Дэлхийн Газар Зүйн Загварчлалын Бүртгэл Судалгааны 

төвөөс боловруулагдсан өгөгдлүүд 

– 1981 - 2010 хүртэл 

– 8 km нарийвчлалтай 

– Өргөн хэрэглэгддэг 

– Эх сурвалж: http://www.glcf.umd.edu/data/gimms/  

– Шинэ хэлбэр нь удахгүй ашиглахад бэлэн болно 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.glcf.umd.edu/data/gimms/
http://www.glcf.umd.edu/data/gimms/


Мэдээллийн эх үүсвэр 
• Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 

NDVI , Сайжруулсан ургамлын индекс (EVI) 
– 1 km, 500m, 250 m нарийвчлалтай 

– 2000 оноос одоог хүртэл 

– Сайжруулсан ургамлын индекс (EVI)- Хөрсний гажилт болон 
бүрхэвчийн нэвчилтээс гарах алдааг засаж тооцоолсон 
бүтээгдэхүүн 

– Эх сурвалж: https://lpdaac.usgs.gov/get_data/data_pool  

– ГМС-д ашиглахын тулд дахин турших, боловсруулалт хийх 
шаардлагатай 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://lpdaac.usgs.gov/get_data/data_pool
https://lpdaac.usgs.gov/get_data/data_pool


Мэдээллийн эх үүсвэр 

• Expedited MODIS (eMODIS) 
– АНУ-ын Газарзүйн Зураглалын Газраас шинэ бүтээгдэхүүнүүд 

нээлттэй байгаа 

– 2000 оноос одоог хүртэл 

– Expedited гэдэг нь нэг бүлэг зураглал дууссан өдрийн дараагийн 
өдрөөс эхлээд энэ зураглалыг ашиглаж болох боломжтой болохыг 
хэлнэ. 

– 250m нарийвчлалтай 

– Газарзүйн проекц 

– Азийн бүсэд ашиглах боломжтой 

– Эх сурвалж: 

– http://dds.cr.usgs.gov/emodis/CentralAsia/ 

 

 
 

 

 

 
 

 



ГМС-ийг Зайнааас тандан судлах 
мэдээлэлтэй холбон хэрэглэх 

• ГМС нь хил хязгаар, зааг, байрлал болон 
бусад зайнаас тандан судлах мэдээллийг 
хянан судлахад хэрэглэгдэнэ 

 

• Зураглалуудыг зайнаас тандан судлах 
мэдээллүүдтэй холбоно: жишээ нь гадаргын 
тоон загвар  (DEM) нь  налуулгийн зэрэг, 
аспект гэх мэт олон мэдээллийг шалгаж 
ашиглаж болохоор хийгдсэн байдаг 

 

 



Normalized Difference 
Vegetation Index (NDVI) 
Product – 250 m resolution 



Enhanced Vegetation  
Index (EVI) Product –  
250 m resolution 



Imagery and 
Terrain 

 
 • Өндөршилийн 

зэргээр мэдээллийг 
ялгаж ашиглах 
боломжийг олгоно 
 

• Агаараас авсан 
газрын зураглал, 
өндөршилийн 
өгөгдөл, даваа 
толгодын талаарх 
мэдээллийг 
ашигласан жишээ 





Бэлчээрийн судалгаанд ашиглах 
боломжтой зарим материалууд 

• NASA, USGS, and NOAA's Landsat satellite program 
with the following sensors: 
– Multispectral Scanner (MSS)  
– Thematic Mapper (TM) and Enhanced Thematic Mapper 

(ETM+)  
– http://landsat.usgs.gov/products_data_at_no_charge.php 

• Ikonos  
• Quickbird 
• Digital Elevation Data 

– Shuttle Radar Topography Mission 
(http://srtm.usgs.gov/index.php) 

– ASTER Global Digital Elevation Map 
(http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp) 
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