
 

 

 Lec24                                                                      مسار انتقال االشعة :  .2

معر اطااةعة اطرورغماناايسعية معب اطماع ر اطعف اطوع ا غمنعا اطعف  وعا  في نظام االستشععار نعب دعع  ت

ماع ر ذع ا اطااةعة  ( ، غيعإرر اطاعالا اط عغي فعي انتشعار اطااةعة دعيب1االستشعار يالحظ شعرل رةعم  

ب األةمار اطانانية غداطتاطي يإرر في اطتحليل اطايفي تغديب اطو ا غ وا  االستشعار اطمحمغل نلف م

 ذي :غطلاغر اطفضائية ، غذناك رالث حاالت طلااةة نن  انتقاطوا خالل غا ات اطاالا اط غي 

ا يحعع ث دسععدج اط  يئععات يمرععب تغةععع اطاععا ر مععب اطشععم  ال طإلشعععا غذععغ تنععارر  -اطتشععتيت : . أ  

 اط غ .اطمغ غ ة في 

مب نااةعات تسععمف ضععطلااةعة ننعع  اعغل مععغ ي مععيب  االمتاعا  فقعع اناسععدج ي -االمتاعا  :  ج.

اطشمسععية دغسعععااة دخعععار اطمععاك غرعععاني اغرسعععي   طإلشععععاناتم االمتاعععا  االمتاعععا  غيععتنااةععات 

 . اطراردغب غاالغ غب 

سععي اطعع ي ياععل اطععف األر  مععب خععالل نااةععات تسععمي اطنفععا  : غذععغ اط عع ك مععب اششعععا  اطشم -ج 

داطنغافعععع  اط غيععععة اغ نااةععععات اطنقععععل اط ععععغي ، اطتععععي تسععععم  دمععععرغر  عععع ك مععععب مغ ععععات االشعععععا  

 اطرورغماناايسي ندر اطاالا اط غي مب  غب أب تتعر  طلتشتيت اغ االمتاا  .

 (  ات نلف سا  االر يمسمفانل اطااةة مع اطمعاطم اغ اطاطو ا   ت. 3 

 اطمدعاني ، اطميعاا ، اطتضعاري  غغيرذعا ، اغ معاريالق اطو ا نلف  ميع اطعنااعر معب سعا  األر  
تحعت سععا  األر  راطاعخغر غاطععنفا غاطميعاا اط غفيععة غغيرذعا ، اغ فععي اطاعالا اط ععغي رععاطظغاذر 
اطمناخية اطتي تضمب م ال رإية  وا  االستشعار ، فاطاافة تسقا مب ماع رذا نلعف سعا  األذع اا 

  ارار ذ ا اطتفانعل ، فمعب اطمععرغا أب األ سعام سح  دتانل معوا غتقغم ا و ة االستشعار نب دعفتتف
اطمختلفعة في ياغيعا غريمياغيعا تعيعع  أنغانعا مختلفعة مععب اطااةعة ، غيمرعب معرفعة ذغيععة ذع ا األذع اا مععب 

ةيمععة طرعب   االشععة غاألذع اا ، ألب أي ذع ا يعرع  غيمعتمعرفعة مقع ار األشععة اطمنعرسعة معب ذع ا 
ةيمتوععا دتايععر االذعع اا غخاائاععوا اطايفيععة ، غذعع ا  اععة اغ اطنافعع ة تتايععرمتاطااةععة اطمنعرسععة اغ اطم

 االنعرا  ذغ اطموم في تاديقات االستشعار نب دع  .
اب مدرر استخ ام ديانات االستشعار نب دع  في  راسات مغار  األر  ذعغ أب ظعغاذر اطسعا   ات  

ميررغميتععر ( أغ تدعععث  3 -0,3( دععيب اطمعع يات اطايفيععة    Reflectاطخاععائ  اطمختلفععة تعرعع    
ميررغميتععر ( رميععات مختلفععة مععب االشعععا  فععي  15 - 3( دععيب اطمعع يات اطايفيععة    Emitغتاعع ر   

 . األةسام اطمختلفة مب اطايا اطرورغماناايسي

 

 

 

 
 



 

 

 
  REMOTE SENSING TECHNOLOGIESبعد عن االستشعار تقنيات :رابعا
 اطمستشعرات اغ اطلغاةا مب متع  ة أنغا  حمل نلف دع  نب االستشعار تقنيات تعتم 

Sensors ، سم رل أب :مفوغم نلف دناك غةياسوا،  راستوا اطمرا  اطظغاذر طتس يل  
 متمي ة، م مغنات في غاطدا   ترغب اطرورغماناايسية، اطااةة مب م ى غيعر  يشع
 خااية نب معلغمات تغض  ، Spectral Signature "ايفية دامات" تسمف
 ...ديانات مب مايالنا تانيا شنا ة د طك االستعانة نستايع ط ا طل سم معينة

 أغ اط سم، دغاساة يمت  أغ اط سم، خالل مب يدث أب طإلشعا  يمرب فإنا غنمغما ،
 تايير،  غب اششعا  نغ ة د طك غيعني اششعا ، ينعر  ة  أغ اط سم، دغاساة يشتت
 .اطمرآة مرل اطحاطة ذ ا في اط سم يرغب أي

 نلف أساسا   تعتم  اطتي ما ة، طرل اطمغ ة اغل اطسادقة اطتفانالت ذ ا أح  اختيار غيح  
 نب االستشعار دغاساة اطقيا  ةغان  ذي غذ ا دنيتوا، غ  يئات ساحوا خاائ 

 غاطمإررة دا، اطخااة اطممي ات دع  طألر  اط غي طلاالا أب داط رر غ  ير .دع 
 .االستشعار في اطضغئية اطنااةات اختيار في

 اطتي ، Resolution اطتفريق د ر ة اآلخر نب استشعاري  وا  رل  ةة غتختلا
 األشعة طعر  داطنسدة ما ة رل خغا  نلف  طك غيعتم  األذ اا، را  في يحققوا
 ا .رلي أغ   ئيا األشعة، ذ ا امتاا  أغ نليوا، اطساةاة

 
 

 بعد عن االستشعار آلية خامسا:
 ي :ذ رئيسة أردع مراحل نلف دع  نب االستشعار آطية تتم
 .األرضية االستقدال محاات إطف غدروا اطمستشعرات، دغاساة اطمعلغمات  مع .1
 .نوائية معاط ة رم غتاحيحات، أغطية طمعاط ة اطمعلغمات ذ ا خضغ  . 2
 .اغر إطف تحغيلوا دع  اطمعايات ذ ا تفسير .3
 .اطمختلفة اطم االت تخ م اطتي غاطخرائا، اط ةيقة اطديانات رسم في اطاغر استخ ام .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 بعد عن االستشعار أجهزة :سادسا
 اطتاغير آطة ترغب أب فيمرب إطرترغنية، أغ ميرانيرية أ و ة دع  نب االستشعار أ و ة
 تماما ، اطعيب مرل إنوا إ  دع ، نب االستشعار أل و ة اطمؤطغفة األشرال أررر اطعا ية
 حسا  سا  إطف مختلفة، ن سات خالل غاطمار اط سم، مب اطمنعر  اطضغك تستخ م
 في نرغج اطتي األح اث، طتس يل اطتاغير آطة تستعمل غرما اطاغرة، طتشريل طلضغك
 مناسدة، معلغمات نلف طلحاغل ذ ا اطتاغير آطة استخ ام يمرننا فإنا ت ررذا،
 .د راستا نوتم معيب، طمغضغ 
 ديانات/معلغمات إنااك نلف ةا رة دع  نب االستشعار أ و ة دع  أب مب غداطرغم
 دخ ب تقغم دع  نب االستشعار أ و ة أررر فإب نفسا، تشايلوا غةت في مستمرة

 اطاغرة في طالستخ ام اطقادلة اطمعايات رمية فإب غر طك .دآخر أغ دشرل اطمعايات،
 .ما نر   وا  نلف غاطمرئية داستمرار، اطمتايرة اطلقاات في منوا أردر اطرادتة
 ةادل دشرل اطمعايات، ت مع اطتي األ و ة، :ذي إ ب دع  نب االستشعار فؤ و ة
 األ و ة، ذ ا غدع  منوا، ما مسافة مب معينة مشاذ  أغ أ سام مب نا ة طلتخ يب
 أنمااا اآلخر دعضوا يستعمل دينما ، اطمرئي اطضغك ااةة تستعمل اطتاغير، رآالت
 اطتاغير، آالت مب شيغنا   أةل دع  نب استشعار أ و ة فوناك اطااةة، مب أخرى
 . X- Rays اطسينية داألشعة اطتاغير غأ و ة اطرا ار رؤ و ة

 مب ادقة سمارة مب دقليل أردر اطمسافة ترغب أب يمرب مرال ، اطسينية األشعة فداستعمال
 .نظام رل في اطمستعملة األشعة اديعة فوغ أذمية األررر االختالا أما اطنسيج، أغ اط ل 

 ذغ اطمستخ مة اششعانات مغ ة اغل اختالا يرغب اطسينية غطألشعة طلرا ار فداطنسدة
 .معينة نلمية طمومات مي اتا اطنظاميب مب رال   يعاي اط ي اطسدج

 
 REMOTE SENSING TERMINALS بعد عن االستشعار ألجهزة الحاملة المنصات 1.

 ذ ا غضع :ذغ دع ، نب االستشعار أ و ة تحمل اطتي اطمناات، مب األساسي اطار 
 اطاائرات -2 غ اطداطغنات -1 غتستخ م .األر  سا  مب معيب ارتفا  نلف األ و ة

 مب غمتغساة، رديرة مقايي   ات  غية اغر نلف طلحاغل اط غي االستشعار في
 3000 ديب يراغح اط ي اطاائرة، أغ اطداطغب الرتفا  ادقا   ، 8000:1 حتف 2000:1

 نلف مسارذا يتغةا حيث مغ وة، غير أغ مغ وة، ترغب ة  غاطداطغنات متر، 7000 غ
 .اطرياح
 ، SPACE SATELLITES اطفضائية اطمرردات :ذغ اطمناات مب اطيغم غاطسائ  اطراطث غاطنغ 
 ترنغطغ يا غيتالج اطتراطيا، داذظ اطمناات مب اطنغ  غذ ا
 اطررة حغل Orbits مسارات في متحررة :نغناب اطمرردات غذ ا .اطمستغى رفيعة

 مغضع في اط ائم، دتغا  ذا تتمي  اطتي غذي ، Geostationary غرادتة األرضية،
 .األرضية اطررة مب ما ط  ك غمستمرة  ائمة مالحظة تغفر غد ا طألر ، داطنسدة رادت
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  :البيانات التقاط أجهزة2.

 مغ ية أاغال نلف غاطمنعرسة، اطمندعرة األشعة تستقدل اطتي ذي اطديانات اطتقاا أ و ة
 اطتقاا أ و ة غتنقسم .أرضية استقدال محاات إطف ترسل أشعة، إطف تحغطوا رم معينة،
 :اآلتية اطرئيسية األنغا  إطف دع  نب االستشعار ديانات

 . اطتاغير أ و ة .أ
 غاطتقااوا، األشعة، دث يتغطف حيث اطمغ ج، االستشعار اطتقاا  وا  غذغ اطرا ار، .ج

 .األرضية االستقدال محاات إطف غإرساطوا
 غاألةمار .األشعة اطتقاا  ةة مب ت ي  ضخمة، دتلسرغدات األةمار ت غ  ما غنا ة .ج

 250 منوا رل ي ب اطتي اطتلسرغدات، ذ ا مب دارنيب م غ ة SPOT "سدغت" اطفرنسية
 اطداري، اطنظام دغاساة اطاغر اطتقاا غدع  اطمتر، غناا متريب اغطا غيدلغ ر م،
 خلية، 1000 مب منوا رل يترغب اطتي اطضغئية، اشحسا  أ و ة نلف اطضغك يسقا
 .روردائية إشارات إطف اطضغئية اششارات تحغل

 
 والمحيطات البحار دراسة في المستخدمة األجهزة3.

 ةيا  أ و ة مرل سلدية، اطانانية األةمار تحملوا اطتي االستشعار أ و ة غدع 
 اطاديعية األشعة اندعاث نب اطرشا غتتغطف ، Radiometer "اطرا يغميتر" اششعا 

 .اطشم  ضغك مب اطدحر يعرسا ما أغ اطدحر، مب
 را ار فتحة خالل اطرا ارية مغ اتوا تدعث إي ادية، أخرى استشعار أ و ة غذناك

 دريقوا يغافق اغرة فتتغط  ، Synthetic Aperature Radar: SAR ااانانية
 تغطي  في غيتحرم . ةيقة مغ ات شرل في اطدحر سا  مب اطمنعرسة اطااةة رمية

 اطتي غاطاغر، .نام دغ ا غاطحررة اضارادا، غم ى اطدحر، سا  أحغال اطاغرة
 مرل اطخاائ ، دع  نب اطتفاايل ترشا أب يمرنوا داطرا ار، نليوا يحال

 .أمتار ن ة نمق إطف اطقا ، ادغغرافيا أغ اط اخلية، اطنمغ  ية اطحررات
 
 االرتفاع قياس جهاز .أ

 طقيا  خااة أذمية طا ترغب ة  را ار نمل يعمل Altimeter االرتفا  ةيا  غ وا 
 .اط ةة مب سنتيمترات دضعة ح غ  في انح ارا  ر ة رم غمب اطدحر، سا  مستغى
 نلف اطمحيا، تيارات تنغ  نب اطرشا يمرب االرتفانات، ةيا  دفضل أنا ذ ا، غمعنف
 شاسعة مساحات نلف اطمحياة، اط غامات ح م ةيا  يمرب رما إ ماطي، أسا 

 .اط نغج دحار  غامات مرل مضاردة،
 غغةت اطدحر إطف اطاناني اطقمر مب رحلتوا في اطرا ارية اطمغ ة دث غةت غتس يل
 اضاراج حاطة نلف األ طة تعاي ر غنوا نن  اطمغ ة ذ ا شرل غ راسة استقداطوا،

 األغةات، رل في األمغاج ارتفا  طمراةدة غسيلة يتي  اط وا  ذ ا فإب  طك، غنلف .اطدحر
 .اطمالحة في أذميتا طا متاير غذغ
 
 
 
 
 
 
 


