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  :مقدمة 
 الصور تكوين عملية ھي و البيانات جمع مرحلة ھما أساسيتين مرحلتين تتضمن بعد عن االستشعار تقنية إن

 مصدر وجود البيانات جمع مرحلة تقتضي .  التصنيف و المعالجة تشمل و البيانات تحليل مرحلة و الرقمية
 الطاقة ترسل التي الشمس ھو التقنية ھذه في المستخدم األساس الطاقة مصدر فإن قبل من ذكرنا ماك و ، للطاقة

 إلى تصل حتى الجوي الغالف عبر األشعة ھذه تنتشر ثم . أشعة شكل في األرض اتجاه في الكھرومغناطيسية
 األرض على الھدف مع األشعة ھذه تتفاعل ثم (incident radiation)  الواردة األشعة حينئذ تسمى و ، األرض
  الممتصة  األشعة تسمى و حرارية طاقة تكون الغالب في و ھي أخرى طاقة إلى فيتحول الھدف يمتصه ما فمنھا

(absorbed radiation)  ،المنبعثة  األشعة تسمى الجسم من تنبعث طاقة منھا ينتج و (emitted radiation)   
 الھدف من ينعكس ما منھا و،  (transmitted radiation)النافذة  الطاقة يسمى و الھدف يخترق ما منھا و

 االستشعار جھاز إلى تصل التي ھي و (reflected radiation)تسمى  و السقوط لزاوية مساوية انعكاس بزاوية
 و ، الرقمية الصورة تكون (digital numbers, DN)رقمية  أعداد إلى الجوي فيحولھا بالغالف بعد   مرورھا

ً  انعكاس كان إذا  الفيزيائية الحقائق تشير و،  (scattered radiation)  المبعثرة  األشعة تسمى األشعة متشتتا
 خصائص حسب و الموجة طول حسب شدتھا تتغير المنعكسة و المنقولة و الممتصة األشعة من كال أن إلى

  .  الواردة الطاقة عليه تسقط الذي الھدف
 االستشعار جھاز إلى تصل حتى الجوي الغالف طبقات خالل من تمر الھدف من المنعكسة األشعة ھذه إن

بتقوية األشعة  بدوره االستشعار جھاز يقوم ثم . االصطناعي القمر على فضاء أو الطائرة على جوا المحمول
(amplification) و  بين الھدف المسافة بعد مع خاصة ضعيفة حالة في إليه تصل ما غالبا التي و المنعكسة

 األشعة شدة مع شدته تتناسب كھربائي تيار إلى يحولھا و تقويتھا بعد األشعة ھذه بتحسس يقوم ثم .الجھاز
 قد الھدف تكون من المنعكسة األشعة فإن عليه و . عدديا تسجيال الكھربائي التيار ھذا يسجل أخيرا و الواصلة
 تتناسب قيمھا (digital numbers, DN)الرقمية  األعداد من مجموعة إلى االستشعار جھاز بواسطة تحولت

 فإن آنفا رناكذ ماك منه انعكست الذي الھدف حسب شدتھا تختلف المنعكسة األشعة أن بما و . األشعة شدة مع
  . منه انعكست الذي الھدف عن بالتالي و المنعكسة األشعة شدة عن تعبر الجھاز بواسطة تسجيلھا يتم التي األرقام

 
  أجھزة االستشعار 

أولھا آالت التصوير : ھنالك نوعان أساسيان من األجھزة التي تستشعر األشعة الكھرومغناطيسية و تقوم بتسجيلھا 
. الضوئي الفوتوغرافي التي تسجل األشعة المنعكسة من الھدف على فيلم بعد مرورھا من خالل عدسة التصوير 

و ھنالك ) . األشعة تحت الحمراء(ھذه األجھزة تستطيع فقط أن تسجل حزمة الطيف المرئي و القريب من المرئي 
طيفية العريضة و التي تًحول األشعة التي تصلھا أجھزة التصوير الرقمية أو اإللكترونية التي تتميز بحساسيتھا ال

و التي يمكن أيضا  إلى إشارات كھربائية ثم إلى أعداد رقمية تسجل على شريط ممغنط و تسمى الصورة الرقمية 
إن النوع األخير من أجھزة االستشعار ھو الذي ينتج لنا الصور الرقمية التي نحن . أن تحول إلى صورة مرئية 

ھنالك العديد من أنواع اجھزة االستشعار اإللكتروني أو  . ثركو لذلك سنتحدث عنه بتفصيل أ بصدد دراستھا
  . التصوير الرقمي نقدم فيما يلي نبذة قصيرة عن نوعين من أكثرھا استعماال

  نظام الماسح متعدد األطياف ذو المرآة الدوارة -١
ل منھا أن تتحسس عددا من الحزم الطيفية ، و مرآة كيتكون ھذا النظام من ست وحدات استشعار ، تستطيع  

دوارة تدور حول محور لھا يصنع زاوية نصف قائمة مع الھدف ، و عندما تدور ھذه المرآة تمسح سطح األرض 
، فتستقبل المرآة األشعة المنعكسة من سطح ) طائرة أو قمر صناعي(في اتجاه متعامد مع اتجاه حركة الحامل 

  . دورھا إلى وحدات االستشعار الست األرض و تعكسھا ب
ات  م الندس ة باس ة المعروف ناعية األمريكي ار الص ى األقم تخدم عل ي تس ي الت نظم ھ ذه ال ل ھ إن مث

(Landsat)   اف دد األطي ح متع از الماس نظم جھ ذه ال ن ھ   (MSS, Scanner Spectral Multi) و م
ھا  ي يتحسس ة الت زم الطيفي دد الح ه ع ون في ذي يك و ال ح ل كو ھ از ماس زم ، و جھ ة ح عار أربع از استش جھ

وعي  رائط الموض عرة (TM, Mapper Thematic) الخ زم المستش دد الح ون ع ذي يك و ال و ھ
زم بعة ح عار س از استش ل جھ طة ك ا و  . بواس لوب عملھ ي أس رة ف تيعاب و مباش ھلة االس ة س ذه التقني إن ھ

ر دوارة تتح رآة ال لبياتھا أن الم ن س ن م ات و لك ا للبيان ا حملھ ا يجعلھ ات مم ع البيان اء جم تمرار أثن ك باس
   . عرضة للتلف و العطب كما تؤثر الحركة نفسھا على ھندسة الصورة الناتجة

  

  



3 
 

Remote Sensing and Geographic Information System  
Dr. Kais Ali Sultan   

  
  نمط مسح األرض بنظام الماسح متعدد األطياف

    Push Broom Scannerنظام الماسح لتمشيطي   -٢
و يستعمل  (broom push) التمشيط و من نظم االستشعار اإللكتروني ما يقوم بمسح سطح األرض بطريقة

 . (devices coupled charge CCD) , أجھزة التقاط و تحسس خاصة تسمى أجھزة التخزين المقترنة الشحن
فھذه النظم تعمل من حيث المبدأ مثل آلة التصوير الضوئية العادية ، لكن يستبدل فيھا الفيلم الحساس بصف من 

مرصوصة على خط مستقيم ، و يبلغ عددھا أحيانا ستة آالف متحسس أجھزة االستشعار الصغيرة جدا و ال
إن ھذه المتحسسات الصغيرة تقوم مقام الحبيبات . مرصوصة في خط ال يزيد طوله على عشرة سنتمترات 

الكيمائية الموجودة في الفيلم بتحسس األشعة الكھرومغناطيسية و تحويلھا إلى تيار كھربائي ثم يتم تسجيلھا رقميا 
ل خط من خطوط الصورة الرقمية يتكون بقياس اإلشعاع الذي يصل إلى كو . ا في نظام المرآة الدوارة مك

و يسمى مثل ھذا الجھاز ماسح المصفوفة الخطية متعددة .  المستشعرات الخطية من الھدف عن طريق العدسة
ذلك ألن أي من ھذه الخطوط من المستشعرات  ، (Linear Array Multi Spectral Scanner) األطياف

يمكن أن تتحسس شريحة طيفية معينة ، و ذلك يعني أننا نحصل على عدد من الصور الرقمية بقدر عدد الحزم 
و من الواضح أن ھذا النظام يختلف من سابقه من حيث أنه ال يحمل أي جزء متحرك . الطيفية التي يتم تحسسھا 

، و يحتاج تصنيعه   (SPOT)يستخدم مثل ھذا النظام في القمر الصناعي الفرنسي سبوت . مرآة المسح الدوارة ك
  . دةإلى تقنية متطورة و معق

  

  

 Structure of digital imageنمط مسح األرض بنظام الماسح التمشيطي 

  بنية الصورة الرقمية  
جانب بعضھا البعض مشكلة مصفوفة تتكون الصورة الرقمية من عدد من المربعات الصغيرة المتراصة إلى 

 و كل مربع من ھذه المربعات يمثل ما يعرف بعنصر أو وحدة الصورة  (r ) و صفوف ( c ) مكونة من أعمدة
(pixel)  ھذه الوحدات الصغيرة المرصوصة بھذا النمط تمثل مكانياً مساحات أرضية صغيرة ألھداف على سطح

و بالتالي فإن الصورة الرقمية .  (ground pixels) وحدات أرضيةاألرض ، يطلق عليھا خليات أو عناصر أو 
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بدءا من أعلى   cمن األعمدة   من الصفوف العرضية بدءا من يسار الصورة إلى يمينھا ، و عدد r تتكون من عدد
 و بناءا على ھذا الترتيب تكون نقطة األصل لنظام اإلحداثيات في الصورة الرقمية ھي. الصورة إلى أسفلھا 

و ) ١،١(الصورة التي تقع في أقصى يسار الصورة و في الصف األعلى و تكون احداثياتھا ) عنصر(وحدة 
  .  أو وحدة الصورة الثانية في الصف الثالث) ٢،٣(في الشكل التالي ھي   x احداثيات الوحدة

  

  

  بنية الصورة الرقمية

وي  ن أن تحت دة يمك ة واح ة طيفي ة لحزم ورة الرقمي ا أن الص دة و بم فوف و آالف األعم ى آالف الص عل
ين  ى المالي ل إل ن أن يص ورة يمك دات الص دد وح إن ع كل . ف ي تش فوفة الت ن المص غير م ع ص ل مرب ك

ي  ة ھ ذه المعلوم ة ، ھ ورة الرقمي ث للص د الثال كل البع ة تش ة مھم ى معلوم وي عل ة يحت ورة الرقمي الص
ي دد الرقم ل    (DN, number digital) الع ذي يمث ة كال ن مي س م از التحس تقبلھا جھ ي اس عة الت األش

ل  ي المقاب دف األرض ة الھ إن . خلي ددة ف ف متع زم طي عرات لح تخدم مستش عار يس از االستش ان جھ و إذا ك
ورة دة ص ل وح ة (c,r) ك داد الرقمي ن األع دًدا م ل ع ة (DNs) تحم زم الطيفي دد الح اوي ع و  (b) يس

   :يمكن أن نعبر عن ذلك رياضياً بالمعادلة التالية

DN = E (b, r, c)                    

  . b في الحزمة c  و r ھي الدالة التي تعبر عن العدد الرقمي لوحدة الصورة ذات اإلحداثيات E حيث

  Digital Numbers (DN)األعداد الرقمية 
و عادة ما تبدأ ھذه األعداد . يمثل العدد الرقمي في الصورة الرقمية شدة األشعة المنعكسة من الھدف األرضي  

ً  بالتالي الذي يمثل عدم وصول أشعة إلى جھاز االستشعار و 0الرقمية بالرقم   حولت إذا الصورة في أسوداً  لونا
 األشعة شدة زادت فكلما ، للمتحسس الواصلة األشعة بزيادة ذلك بعد األعداد تتدرج و ، مرئية صورة إلى

 إلى نصل حتى نصاعة أكثر الصورة عنصر أو الصورة وحدة أصبحت و الرقمي العدد زاد كلما للجھاز الواصلة
  .  بيضاء صورة وحدة يمثل الذي) بيت ٨متري  في الصور ذات التمييز الراديو  255 (  الرقمي العدد

  
  Spatial Resolution المكانية التمييزية الدقة
 ھو أرضية خلية أو عنصر من المنعكسة لألشعة استقباله نتيجة التحسس جھاز يسجله الذي الرقمي العدد إن

 العنصر ھذا تمثل التي األرضية المساحة و ، األرضي العنصر ذلك من انعكست التي األشعة محصلة كامل
 و  ، للصورة المكاني الوضوح عليھا يطلق  (pixel) صغيرة وحدةك الرقمية الصورة في تظھر التي و األرضي

 المكاني الوضوح زيادة إلى يشير ذلك فإن صغيًرا الصورة وحدة تمثله الذي األرضي العنصر مساحة لما كانتك
الذي مساحته  األرضي العنصر ضلع وھو(  ٧٩المكاني  وضوحھا التي الرقمية الصورة أن يعني ذلك .  للصورة

٧٩ x الطيف  متعدد الماسح للمستشعر بالنسبة ھو كما) م ٧٩MSS    الصورة التي  من وضوحا أقل تعتبر
       و  TMالموضوعي  الماسح لصورة بالنسبة ھو كما) م ٣٠ x ٣٠مساحة أرضية (م   ٣٠وضوحھا المكاني 

  x ١٠وضوحھا المكاني  التي  spot  سبوت الفرنسي القمر على الضوئي الالقط صورة من وضوحا أقل كالھما 
 بالنسبة الحال ھو كمام  ٢ x ٢من  أعلى مكاني وضوح تعطي أقمارصناعية على مستشعرات ظھرت كمام  ١٠
  . Quick Bird)  السريع الطائر(الصناعي  القمر و.  IKONOSإيكونوس  الصناعي للقمر
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  ).متر 0.6 للصورة المكانية التمييزية الدقة(بأثينا  األولمبي للملعب Quick Birdالسريع  الطائر الصناعي القمر من صورة

  

  
    ) .متر 10 المكانية التمييزية الدقة( بغداد لمدينة SPOTسبوت  الصناعي القمر صورة

  
  
  

  Spectral Resolution   الطيفية التمييزية الدقة
) عرض الحزمة الطيفية( تعبر الدقة التمييزية الطيفية عن مدى أطوال الموجات في الطيف الكھرومغناطيسي

 ير أو الحزمة عريضة فيقال عليه التمييز الطيفي الخشنكبالذي يمكن أن يسجله المستشعر ، فإذا كان المدى 
(coarse spectral resolution) الطيف أبيض  و مثال ذلك مستشعر القمر الفرنسي سبوت الذي يسجل حزمة

 0.22 .، أي في المدى الواسع µm 0.51 – 0.73    فيما بين الموجات ذات الطول من )بانكروماتيك(و أسود 
µm     انت الحزمة التي يمكن تحسسھا ضيقة فيوصف التمييز بأنه تمييز طيفي ناعمكأما إذا (fine)  و مثال ذلك

إلى الموجة   0.63من الموجة ذات الطول  ٣الذي يستشعر الحزمة رقم   TM مستشعر قمر الندسات األمريكي
  . µm 0.06    أي في المدى الطيفي الضيقµm  0.69 ذات الطول 

د ان د عن االستشعار نظم من العدي ة تسجل بع ددة مجاالت في الطاق  باستخدام الموجات أطوال من متع
ة وضوح درجات ة طيفي ذه ، مختلف نظم وھ ق ال ا يطل ددة المستشعرات اسم عليھ ي الوضوح متع  الطيف

."multi-spectral sensors"   ا عرات أم ة المستش ق المتقدم ا فيطل م عليھ عرات اس ة المستش  عالي
ي الوضوح ا حيث "hyperspectral sensors" الطيف تطيع أنھ ات تحسس تس ن مئ ات م ة النطاق  الطيفي
ة أو الضيقة ي الضوء في الدقيق راء تحت االشعة و المرئ ة الحم م ومن .المتوسطة و القريب أن ث  درجة ف

ة وضوحھا ة الطيفي ز من تسھل العالي ين التميي ة األھداف ب ادا المختلف ي اعتم ة االستجابة عل  لكل الطيفي
  . ضيق طيفي نطاق كل في ھدف
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  Radiometric Resolutionالدقة التمييزية اإلشعاعية  
ة ،  ة طيفي ل حزم ي ك ة ف ات الرقمي ات البيان دد ملف عاعية ع ة اإلش ة التمييزي ي الدق دد  تعن ا بع ار إليھ و يش

ت ة الكھرومغناط (number of  bits)  الب ا الطاق م إليھ ي تقس از الت طة جھ جلة بواس ية المس يس
س د .التحس ة تع ة الدق عاعية التمييزي ة أو( اإلش ة الدق ا) الراديومتري ية مقياس عر لحساس لكشف  المستش

طح  ن س ة م عة المنعكس جيلھا لألش اء تس ية أثن ارة الكھرومغناطيس وة اإلش ي ق دث ف ي تح ات الت االختالف
ت ،األرض  ات الب ي بيان إن ف ذلك ف ال ل ن   (bit data -8) ٨  و كمث ف م ات المل يم بيان راوح ق ى  ٠تت إل
ت  ٢٥٥ ات الب ي بيان ورة ، و ف دة ص ل وح ات المل(bit data -7) ٧لك يم بيان إن ق ورة ف دة ص ل وح ف لك

ن  درج م ى  ٠تت وحا.   ١٢٧إل ر وض ت أكث ا كان ورة كلم ف الص ات مل يم بيان ا زادت ق ح  . و كلم و يوض
  . و مدى األعداد الرقمية لكل منھا ٨و  ٧و  ٦بيانات البت  التاليالجدول 

  

 قيم بيانات الملفات الرقمية

 

 
  الفضائية للمرئيات اإلشعاعية التمييزية الدقة مفھوم

  
  

 Temporal Resolutionالدقة التمييزية الزمانية 
على سبيل . و ھذا الدقة مؤشر لعدد المرات التي يستطيع المستشعر تصوير ذات المنطقة في فترة زمنية محددة 

المثال فإن المستشعر الذي يحمله القمر الصناعي األمريكي الندسات يستطيع أن يصور منطقة معينة على سطح 
و ھذا المؤشر . يوم  ٣، في حين أن القمر الصناعي الفرنسي سبوت يزور نفس المنطقة كل  يوم ١٦األرض كل 

و عليه كلما قلت الفترة الزمنية التي . له أھميته في عمليات دراسة مراقبة التغير الذي يحدث على سطح األرض 
يارة التي تليھا كلما زاد عدد تفصل بين كل زيارة يقوم بھا القمر الصناعي لمنطقة معينة على سطح األرض و الز

المرات التي يصور فيھا المستشعر المحمول على ھذا القمر خالل الفترة الزمنية المحددة ، و تكون بالتالي دقته 
  .التمييزية الزمانية أعلى من ذلك الذي يزور المنطقة نفسھا عدد مرات أقل في نفس الفترة الزمنية المحددة 

  
   الفضاء من و الجو من و األرض علي من االستشعار

 أن فيجب المطلوب السطح أو الھدف من المنبعثة أو المنعكسة الطاقة يسجل و يجمع أن للمستشعر يمكن لكي
 في المستخدمة المنصات وتتعدد  .السطح ھذا أو الھدف ھذا تالمس ال platform    منصة في موضوعا يكون

 أو طائرة( الجوي الغالف داخل أي الجو في أو األرض علي موضوعة تكون أن يمكن بحيث بعد عن االستشعار
   ) .الفضاء مكوك أو صناعي قمر( الجوي الغالف خارج أي الفضاء في أو )بالون
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 عن السطح تفصيلية معلومات تسجيل في   ground-based sensors  األرضية المستشعرات تستخدم
 علي التفصيلي التعرف بغرض يستخدم ھذا فأن األحيان بعض وفي . الفضائية أو الجوية بالمستشعرات بالمقارنة
   .المرئيات معلومات جيدا نحلل و نفھم أن نستطيع حتى ىأخر بمستشعرات تحسسھا تم التي األھداف خصائص

 الھليكوبتر طائرات أن مع متزنة أجنحة ذات طائرات في موضوعة تكون ما فغالبا الجوية المستشعرات أما
  . تفصيلية معلومات تسجيل و تجميع في الطائرات استخدام ويتم  .أحيانا تستخدم
 في وأيضا الصناعية األقمارالمحمولة على  المستشعرات باستخدام يتم الفضاء من بعد عن االستشعار فأن عادة
 أقمار ، االتصاالت أقمار ، المالحة أقمار /لتشمل عامة  بصفة الصناعية األقمار أنواع وتتعدد  الفضاء مكوك
 االقمار فأن األرض حول مدارھا وبسبب  .بعد عن االستشعار أقمار تشمل التي المجموعة وھي األرض دراسة

  . مستمرة وبصورة لألرض متكررة تغطية لنا تتيح الصناعية
  

  خصائص االقمار الصناعية 
 طبقا المدارات وتختلف ، الصناعي القمره يحمل الذي المستشعر من الھدف يناسب orbit  مدار صناعي قمر لكل

 بالنسبة rotation الدورانو    orientation هالتوجي و )االرض سطح عن المدار ارتفاع(altitude   لالرتفاع
 االرض من المنطقة نفس ىتر انھا بحيث جدا عالية ارتفاعات علي الموضوعة الصناعية فاألقمار .  لألرض

 االقمار وھذه . geostationary orbits االرض مع الثابتة بالمدارات يسمي ما لھا يكون االوقات كل في
 تكون انھا بحيث االرض سرعة بنفس تدور و كيلومتر  ٣٦٠٠٠ تقريبا ارتفاعات علي تكون االرض مع الثابتة
 بتجميع الصناعية لألقمار تسمح المدارات ھذه فان ثم ومن . االرض لسطح بالنسبة  "ثابتة " كانت لو كما

 االقمار نوعية من المناخ اقمار و االتصاالت اقمار وتعد ، االرض من محددة منطقة عن مستمرة معلومات
  .ثابتة مدارات لھا التي الصناعية

  

  
  الصناعية لألقمار الثابتة المدارات

  
د عن لالستشعار منصات عدة توجد دور مصممة بع دار في لت ا(م ي الشمال من غالب وب ال  بحيث )الجن
ا يح األرض دوران ومع أنھ ة تت رة في األرض سطح معظم تغطي ة فت ة زمني ذه . معين دارات وھ  الم

دارات تسمي ب بالم ة هش ذا وجاء near-polar orbits القطبي دار  ان بسبب المصطلح ھ ل الم ي يمي  عل
ين الواصل الخط ين ب وبي و الشمالي القطب ا  .لألرض الجن ر ان كم ذه من كثي دارات ھ  ايضا تكون الم

ة ا بحيث  sun-synchronous الشمس مع متزامن ل تغطي انھ ة ك الم من منطق ي وقت في الع  محل
ا وھو   constant local time  ثابت ي الشمسي الوقت اسم هعلي يطلق م رة اي ففي  .المحل  دائ

ان latitude عرض ع ف دما في السماء الشمس موق دا سيكون هفوق الصناعي القمر يمر عن  في واح
اخي  الفصل نفس ذا . المن د متناسقة اضاءة ظروف يضمن وھ ي الحصول عن ات عل  فصل في المرئي
اخي ي محدد من ة سنوات عل ذا . متتالي ام األمر وھ دا ھ ة ج رات لمتابع ين change detection التغي  ب
ات ة مرئي ا متعاقب دمج وأيضا زمني دةل )كيموزاي عمل( ل ات ع ا مرئي م حيث  مع ذه في أنھ ة ھ ن الحال  ل
   . مختلفة اضاءة ظروف لتصحيح يحتاجوا

 يسير القمر ان اي القطبية ، شبه المدارات ذات من تكون اليوم بعد عن لالستشعار الصناعية االقمار معظم ان
 ما وھذا ، مداره النصف من في الجنوبي القطب باتجاه يسير ثم اوجه االرض احد في الشمالي القطب باتجاه
 مع متزامن المدار كان فإذا.  descending passالھابط  المسار و ascending passالصاعد  بالمسار يسمي
 في الھابط المسار يكون بينما االرض من الظل ذو الجانب المسار الصاعد في يكون ما فعادة ايضا الشمس
 الطاقة تسجيل و بتحسس تقوم التي المستشعرات فان ثم ومن  .االرض من )المواجه للشمس( المضاء الجانب
 اضاءة مصدر لھا التي الموجبة المستشعرات اما .فقط الھابط المسار في الطاقة فستسجل االنعكاسية الشمسية
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 المسار في التحسس ايضا فيمكنھا ) الحراري( المنبعث االشعاع تسجل التي السالبة المستشعرات او بھا خاص
   .الصاعد

  

   
  الصناعية لألقمار الصناعية لألقمار  الھابط المسار و الصاعد المسار              الصناعية لألقمار القطبية شبه المدارات       
  

 ما ھي المنطقة وھذه األرض ، سطح من جزءا " يري" المستشعر فأن األرض حول الصناعي القمر يدور كلما
 اخر الي مستشعر من استشعارھا يمكن التي التحسس صفوف وتختلف swath".التحسس  صف" عليه اسم يطلق
 نفسھا حول األرض دوران حركة فأن وبالطبع .الكيلومترات من مئات و عشرات بين ما عرضھا يتراوح بحيث

 صف فوق يمر الصناعي القمر يجعل مما الغرب ، ناحية سيتحرك التحسس صف فأن )الشرق الي الغرب من(
 الكاملة التغطية يتيحان معا األرض حركة و الصناعي القمر مدار فأن ثم ومن . المسارات تتابع عند اخر تحسس
  . بعد من األرض لسطح استشعار و لتحسس

  

  
  الصناعية األقمار تحسس صفوف

  
 النقطة نفس فوق ثانية مرة للمرور الصناعي القمر يعود عندما orbital cycle المدارات من كاملة دورة تكتمل
 صناعي قمر من المدارات لدورة الزمنية الفترة وتختلف nadir point). الندير نقطة تسمي(األرض  سطح علي
 مستشعرات استخدام حالة في أما revisit period".الزيارة  اعادة فترة"اسم  الدورة ھذه علي ويطلق اخر، الي

دير نقطة خارج أرضية بقعة رؤية يستطيع فأن المستشعر steerable sensorsمتحركة  ل  off-nadir الن  و قب
 الزيارة اعادة فترة وتعد . المدارات دورة زمن من زمنيا أقل الزيارة اعادة فترة يجعل مما ،  المدار مسارات بعد
ات من عديد في للغاية ھامة د عن االستشعار تطبيق د خاصة بع ات الحاجة عن ة لمرئي ا ، متتالي ي ومنھ  سبيل عل
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ال ة المث ة تسرب انتشار مراقب ة أو الزيت من بقع ار مراقب ة وفي    .الفيضانات اث دارات حال ة  شبه الم  القطبي
near-polar orbits أن اطق ف ة المن ر مرتفع يتم  تحسسھا high latitudeالعرض  دوائ رار س ر بتك  من أكب

ة يتكون المسارات أن حيث الصناعي للقمر المتجاورة المسارات بين التداخل نتيجة االستوائية المناطق  متقارب
  . القطبين عند

  

  
  الصناعية األقمار مدارات دورة

  
  

  األرض مستشعرات و أقمار
  

  :الندسات أقمار -١
ا أطلقت د عن لالستشعار صناعي قمر أول ناس ة و لدراسة ومخصص مصمم بع  سطح األرض مراقب
ي ام ف و   ١٩٧٢   ع ر وھ ات  الصناعي القم ان Landsat-1  (الندس م ك ة  ھااس ر تقني و قم ي ھ األول

وارد األرض  ار أو Earth Resources Technology Satelliteم م.  )ERTS-1 ااختص  وت
ر الندسات تصميم ي كقم ة تجريب ة لدراس ع امكاني ات تجمي ددة بيان ات متع ن األرض لسطح النطاق  م
ار خالل ذ . الصناعية األقم ك ومن د الحين ذل ذا تمكن فق امج ھ اجح البرن ع في الن م تجمي ل ك  من ھائ

ات الم حول البيان تخدام الع ار عدة باس ام وفي . صناعية أقم امج مسؤولية انتقلت ١٩٨٣ ع  ادارة برن
ا من الندسات ي  ناس ة ال ة الھيئ ي،  NOAA    المحيطات و للطقس االمريكي ام وف  تحول  ١٩٨٥ ع
امج ي البرن امج ال اري برن مح تج ديم يس ات بتق تخدمين البيان دنيين للمس ل .الم ار وك ات أقم  الندس
ي موضوعة دارات ف ة م به قطبي ة ش ع متزامن   near-polar sun-synchronous orbitsالشمس  م
ار وكانت ة األقم ي الثالث ي االول اع عل ومتر ٩٠٠ ارتف ا كيل اقي بينم ار ب ة األقم ي التالي اع عل  ٧٠٠ ارتف
   .يوم ١٦ تبلغ زيارة اعادة بفترة يسمح مما كيلومتر
 متعددة ماسحات ظمو ن  BRVتسمي  كاميرات نظم وتشمل الندسات أقمار متن علي مستشعرات عدة توجد

 مسار علي يجمع بيانات مستشعر وكل،  TM أو Thematic Mapperالموضوعي  والماسح MSSاألطياف 
 الماسح ويقوم .كيلومتر          ١٨٥  x ١٨٥يبلغ  الواحدة المرئية عرض أن أي كيلومتر ، ١٨٥ عرضه يبلغ
 ودرجة ---- تقريبا  مكانية درجة وضوح منھم ولكل طيفية نطاقات أربعة في األھداف بتحسس األطياف متعدد

 MSSالمتعدد  بالماسح العامل ايقاف تم ١٩٩٢ عام من وبدءا ) .رقم ٦٤  أي(بت  ٦ راديومترية وضوح
 ١٦ فأصبح نطاق لكل المتحسسات عدد زاد وقد   .٤ الندسات القمر من بدءا  TMالموضوعي  وإحالله بالماسح

 ١٦ ھناك أصبح فقد المتأرجحة المرآة وباستخدام MSS)   مستشعرات في فقط متحسسات ٦ من بدال(  متحسسا
 الوضوح وتحسن ) .الحراري للنطاق خطوط ٤( الحرارية غير للنطاقات بالتبادل تجميعھم يمكن تحسس خط

 لنطاق متر ١٢٠ ( متر ٣٠ الموضوعي للماسح المكانية الوضوحتبلغ درجة  للبيانات متري الراديو و الھندسي
  )رقم ٢٥٦ أي( بت ٨ النطاقات لكل مترية الراديو الوضوح درجة وتبلغ ،) الحرارية الحمراء تحت االشعة

 ادارة تشمل والتي بعد عن االستشعار تطبيقات من كبير عدد في TMو  MSSالمستشعرين  كال بيانات وتستخدم
  .التغيرات اكتشاف و البيئة مراقبة و الخرائط و الموارد 
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  في أقمار الندسات  MSSنطاقات المستشعر 

  
  

  الندسات أقمار في TMالمستشعر  نطاقات

  
   

د ار أحدث ٨ -الندسات يع م الندسات سلسلة أقم ه وت ر ١١ في اطالق  األرض يمسح وھو ، ٢٠١٣ فبراي
ة وم  ١٦ كل كامل ا، ي م كم دة مستشعرات اضافة ت نھم ٨ -الندسات في جدي  األرض مصور مستشعر م

ال  ارا   Operational Land Imager الفع عر و  .  (OLI)اختص عة مستش ت االش راء تح  الحم
  ) : ( TIRSاختصارا Thermal Infrared Sensorالحرارية 
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  ٨ -الندسات قمر في الجديدة المستشعرات نطاقات

  
     
  

   :سبوت أقمار - ٢
  ) Systeme Pour l'Observation del la Terreالفرنسي االسم اختصار( SPOTأقمار سبوت  سلسلة تعد

 لنظم الوطني المركز بواسطة والمطلقة والمصممة بعد عن لالستشعار المخصصة الصناعية األقمار نظم من 
 باستمرار احالله مع ١٩٨٦ عام في ١ - سبوت اطالق تم  .بلجيكا و السويد من كال من وبدعم بفرنسا األرض
 ٨٣٠ ارتفاع علي الشمس مع ومتزامنة قطبية - هشب مدارات في األقمار وجميع. سنوات  ٤ الى ٣ كل اخر بقمر

   . يوم ٢٦ كل الزيارة اعادة بفترة يسمح مما ، األرض سطح من كيلومتر
)   HRVأو اختصارا (  High Resolution Visible الدقة عالي المرئي النظام نوع من نظامين سبوت ألقمار

 متعددة طريقة و) البانكروماتية( األحادية القناة بطريقة التحسس علي قادر منھما وكال ، مرئياتال ىعل للحصول
 من صف  :المحددات من خطية مصفوفات ٤ من يتكون المسار-مع مستشعر وكل  .قنوات ثالثة في النطاقات
 عنصر ٣٠٠٠ من صف ، متر ١٠ مكانية وضوح درجة تحسس تستطيع البانكروماتی للنطاق عنصر ٦٠٠٠
 ٦٠ المسار عرض ويبلغ .متر ٢٠ مكانية وضوح درجة تحسس تستطيع المتعددة النطاقات من نطاق لكل

  .كيلومتر
  

  سبوت أقمار في HRV المستشعر نطاقات

  
  

ز ات تتمي ة الوضوح بدرجة سبوت مرئي ة المكاني ات واستخدام ، الدقيق ة النطاق ي  الحصول في الثالث عل
ات ة المرئي وان زائف ا false-color images . األل ة تستخدم كم ة المرئي ي البانكروماتي ادة وضوح  ف زي

sharpness ة ة  المرئي تخدم .الملون ات وتس بوت مرئي ي س ات ف ي التطبيق اج الت  لوضوح  تفصيلي تحت
ل ي النمو خرائط مث ات وأيضا ، العمران ي لتطبيق اج الت ة تحت ررة مراقب ل( متك ات مث ة التطبيق . )الزراعي
ا ات أن كم بوت مرئي كوبية س ب االستريس ا دورا تلع ي ھام ات ف رائط تطبيق ل الخ ة وعم  الطبوغرافي

  ) .  ( DEMاختصار     Digital Elevation Model رقمية ارتفاعات نماذج
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 ٦ -سبوت القمر مع المدار نفس في درجة ١٨٠ ليبعد ٢٠١٤ هيوني ٣٠ في ٧ -سبوت القمر اطالق تم حديثا
 فترة تكون بحيث اليوم في مربعا كيلومتر ماليين ستة تبلغ منطقة معا ليغطيان ) ٢٠١٢ في هاطالق تم الذي(

 إلنتاج مناسبة( البانكروماتي للنطاق متر ١.٥ لكالھما المكانية الوضوح قدرة وتبلغ .واحد يوم الي الزيارة إعادة
 وتحت األحمر و األخضر و األزرق  ( المتعددة األربعة للنطاقات أمتار ٦ و ) ١:٢٥٠٠٠ رسم بمقياس الخرائط
  . الندير عند كيلومتر ٦٠ المسار عرض يبلغ و ،  )القريبة الحمراء

  
 الطقس مستشعرات و أقمار
 أول اطالق تم حيث بعد عن االستشعار في المدنية الصناعية األقمار أوليات من واحدة الطقس مراقبة أقمار تعد
 سنوات الخمس خالل وفي.  االمريكية المتحدة الواليات بواسطة ١٩٦٠ عام في(TIROS-1)  للطقس قمر

 كاملة عالمية تغطية تقدم  near- polar orbits قطبية هشب مدارات في األقمار ھذه من عدد اطالق تم التالية
 أول  ١٩٦٦ عام في  NASA) ناسا باسم اختصارا المعروفة( األمريكية الفضاء وكالة وقدمت . الطقس لنماذج
 أقمار نظم تدير دول عدة توجد واآلن   . ساعة نصف كل السحب توزيع تبين األرضية الكرة نصف تغطي مرئية

 لھا مستشعرات تستخدم األقمار ھذه فأن عامة وبصفة .العالم حول المناخية الظروف متابعة و لمراقبة صناعية
 درجة أما .كبيرة مكانية تغطية وتقدم) األرض رصد بأقمار بالمقارنة( خشنة أو قليلة مكانية وضوح دقة

 غطاء و والرطوبة األرض لسطح متكررة أرصاد تقديم يمكنھا حتى عالية فتكون المؤقتة/الزمنية وضوحھا
   .التنبؤ امكانية ثم ومن العالمية المناخية للظروف مستمرة شبة بمراقبة يسمح مما السحب

  
 NOAA - AVHRRأقمار 
 تسمح المناخية للتطبيقات المخصصة الصناعية األقمار من أخري نظم عدة األمريكية الفضاء وكالة تتبني

 والمستشعر .العالم في بقعة ألي ساعات ٦ تتجاوز ال مستمرة فترات وفي لألرض كاملة تغطية علي بالحصول
   جدا الدقة عالي المتقدم الراديومتر يسمي األقمار ھذه في الموجود الرئيسي

Advanced Very High Resolution Radiometer اختصارا أو .AVHRR المستشعر ھذا  ويستشعر 
 عرضھ يبلغ مسار خالل من والحرارية المتوسطة و القريبة الحمراء تحت االشعة و المرئي النطاق في االشعاع
   :التالي الجدول في كما كيلومتر ٣٠٠٠

  
  NOAA AVHRR الطقس أقمار مرئيات خصائص

  
  

  
 مناسبة أيضا أنھا إال للطقس ، التحليل و التنبؤ نظم في واسع نطاق علي مستخدمة AVHRR بيانات أن ومع

 فعملية. المحاصيل  نمو وظروف الطبيعي النبات ومراقبة البحر سطح حرارة درجات تشمل أخري لتطبيقات
 خرائط بعمل تسمح األرض من كبيرة مساحات لتغطي الصناعي القمر ھذا مرئيات من mosaic يكيموزا انشاء

  . النباتي للغطاء المقياس صغير التحليل اجراء و
  
  
  
  

٠٫٧٢٥
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