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 Sebuah

Introduction to Remote Sensing
Campbell, James B.
Bab I

 Pengambilan

data fisik dari obyek tanpa
kontak (Lintz & Simonett, 1976)
 Pengamatan suatu obyek oleh sebuah alat
dari jarak jauh (Barrett & Curtis, 1976)
 Pengambilan
P
bil informasi
i f
i mengenaii
permukaan bumi dari citra ‘overhead’
menggunakan satu atau lebih gelombang
elektromagnetik, baik yang dipantulkan
atau diemisikan oleh permukaan bumi
(Campbell)

 Skala

dan resolusi yang berbeda
tampak atas (hasil foto
udara/satelit)
 Penggunaan beberapa daerah spektrum
elektromagnet (Visible, VNIR, SAR, dll)
 Citra

gambar mengandung informasi
dari obyek berupa:
 Posisi
 Ukuran
 Hubungan antar obyek
Æ Informasi spasial dari obyek

 Citra

dengan ‘overhead perspective’:

 Peta
 Foto
 Foto

udara
satelit

 Penemuan

infra merah (Herschel, 1800)
(1839)
 Infra merah sebagai cahaya (Fizeau &
Foucault,
Foucault 1847)
 Foto dari balon udara (c. 1850)
 Teori Elektromagnetik (Maxwell, 1873)
 Foto dari pesawat udara (1909)
 Pengembangan Radar (c. 1930)
 Fotografi
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 Film

infra merah (Colwell, 1956)
istilah Remote Sensing (c.
1960)
 Pengamatan
g
bumi dari Stasiun Skylab
y
((c.
1970)
 Landsat 1 diluncurkan (1972)
 Pengembangan pemrosesan citra digital
(1980)
 Pengembangan sensor hyperspectral
(1980)

topografi
pertanahan
 Pemetaan geologi
 Survei kehutanan dan pertanian
Æ The Face of Earth as Seen from the Air
(Lee, 1922)

 Satelit

 Satelit

 Penenalan

cuaca pertama (April 1960)
sensor satelit untuk
keperluan sipil
 Penggunaan non-visible
non visible electromagnetic
spectrum (infra merah dan microwave)
 Penggunaan

 Obyek

fisik: bangunan, vegetasi, air, dsb.
sensor: rekaman sensor terhadap
obyek fisik berdasarkan radiasi
g
y
yang
g dipancarkan
p
atau
elektromagnetik
dipantulkan
 Ekstrak informasi: transformasi data
sensor untuk informasi lebih spesifik
 Aplikasi: data remote sensing yang
dianalisis dikombinasikan dengan data
digital lain
 Data

 Pemetaan
 Survei

pengamat permukaan tanah
sistematis dan berulang
 Citra menggambarkan permukaan tanah
dalam beberapa daerah spektrum
elektromagnetik
 Ketersediaan data multispektral
 Analisis citra secara digital (dengan
komputer)
 Pengamatan

Obyek Fisik
Data Sensor
Ekstrak Informasi
Aplikasi
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Obyek Fisik
Data Sensor
Ekstrak Informasi
Aplikasi
Land Use

Geologi

Hidrologi

 Cahaya

matahari mengalami absorbsi
dan scattering
 Scattering tergantung panjang
gelombang: atmosfir = biru
 Cahaya yang mengenai obyek ada yang
dipantulkan (infra merah)
 Cahaya pantul mengalami redaman di
atmosfir sebelum mencapai sensor

Vegetasi Pertanahan

 Proporsi

cahaya (RGB, IR) yang diterima
obyak berbeda dengan yang ditangkap
sensor
 Sebagian cahaya biru yang ditangkap
sensor berasal dari hamburan di atmosfir
 Tampilan warna pada citra berbeda
dengan obyek sebenarnya

menjadi pengetahuan praktis
(bentuk obyek, dsb.) dan pengetahuan
formal (sifat obyek, dsb)
 Informasi yang diambil menyesuaikan
dengan daerah pengamatan

 Aplikasi

 Diferensiasi

praktis berhubungan dengan
informasi lain
 Hubungan antar jenis informasi
dikelompokkan dalam Geographic
Information Systems (GIS)
 GIS digunakan untuk analisis distribusi
spasial
 Cakupan aplikasi berhubungan dengan
tingkatan penggunanya

 Terbagi

spektral
radiometrik
 Diferensiasi spasial
 Transformasi geometrik
 Digital – pictorial interchangeability
 Instrumen Remote Sensing sebagai
sebuah sistem
 Pengaruh atmosfir
 Diferensiasi
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 Pengamatan

obyek pada berbagai
panjang gelombang
 ‘Spectral Signature’ sebagai respon
spektral dari obyek (Parker & Wolff,
Wolff
1965)
 Respon spektral dari sebuah obyek bisa
berbeda-beda
 Respon spektral dapat digunakan untuk
mengamati obyek yang berbeda

 Pengamatan

citra bergantung pada
deteksi perbedaan brightness
 Sebuah ‘scene’ harus memiliki kontras
yang cukup jelas
 Sensor harus dapat merekam perbedaan
kontras dari area yang diamati

 Citra

 Setiap

remote sensing terdiri dari elemen
yang disebut pixel
 Pixel sebagai unit area terkecil yang
diskrit dan dapat diidentifikasi
 Detail spasial dipengaruhi oleh jenis
sensor dan jarak pengamatan
 Beberapa wilayah memiliki kompleksitas
spasial yang sangat besar

citra mewakili suatu landscape
dengan hubungan geometri spesifik
 Ditentukan oleh:
 Instrumen
 kondisi operasi
 bentuk permukaan
 Faktor- lain

 Citra remote
 Akurat
 Konsisten
 Citra remote

 Keluaran

sensing ideal:

sensing sebenarnya
mengandung error:
 Posisional
 Gerak scanning
 Relief bumi
 Kelengkungan bumi
 Pengaruh setiap error bervariasi
 Error geometrik merupakan bawaan

sistem remote sensing berupa
digital array brightness
 Tiap array ditampilkan berupa tingkat
brightness
 Dapat juga ditampilkan sebagai sebuah
bagian diskriyt yang ukurannya sama
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 Setiap

komponen dari proses remote
sensing saling berkaitan
 Komponen pada sistem sesuai kebutuhan
tugasnya

 Setiap

energi selalu melalui lapisan
atmosfir
 Energi dari sinar Visible dan NIR melalui
atmosfir dalam jarak yang panjang
 Cahaya matahari mengalami perubahan
intensitas dan panjang gelombang
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