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 المحاضرة  المحتوى

 
الكهرومغناطيسية اسس االستشعار عن بعد  

 

تحمل على  بما ان االستشعار عن بعد هو مراقبة ظاهرة ودراستها بواسطة اجهزة  

مستشعرات خاصة دون التماس الفيزيائي معها مباشرة فالبد من توفر عناصر معينة  

 كي تتم عملية االستشعار , ويمكن ايجازها باالتي: 

 مصدر الطاقة: -1

تتحسس اجهزة االستشعار عن بعد الطاقة االشعاعية وتقوم بتسجيلها ويتم ارسال هذه 

سطح االرض الى اجهزة االستشعار على   الطاقة المنعكسة او المنبعثة عن مظاهر

http://www.gis.ntu.edu.au/
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التي   االستشعار  اجهزة  بواسطة  االرض  سطح  مظاهر  دراسة  وتتم  موجات.  شكل 

الكهرومغناطيسي  االشعاع  تدعى  التي  االشعاعية  الطاقة  التقاط  على  تعتمد 

Electromagnetic Radiation   (EMR  ومصدرة االساسي الشمس واالشعاع .)

ن الشمس ال يصل الى اعماق المحيطات بل يصل الى  الكهرومغناطيسي المنبعث م

المناطق الضحلة لذلك فان عمليات االستشعار عن بعد ال تشمل سوى هذه المناطق 

 اما االعماق فتتم دراستها بوسائل اخرى هي السونار. 

ناتجا عن   يكون طبيعيا  ان  اما  الكهرومغناطيسي  االشعاع  فان مصدر  العموم  على 

الكهرومغناطيس يتألف من مجموعات كبيرة من الطيف  الشمس و  الذي يأتي من  ي 

الموجات المختلفة في اطوالها. او قد يكون من صنع االنسان كاألشعة الميكروية التي  

 يستخدمها الرادار واالجهزة الميكروية االخرى.

 

 

 االشعة الكهرومغناطيسية:  -

التي    ) االشعة   ( الطاقة  جميع  الكهرومغناطيسية  بالطاقة  منظم  تسييقصد  بشكل  ر 

مجال  و احدهما  يمثل  االخر  على  احداهما  يتعامد  قوه  مجاال  ولها  الضوء  بسرعة 

 كما في الشكل ادناهكهربائي ويمثل االخر مجال مغناطيسي. 
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الموجة  - ا  wavelength:  طول  بين  هي  تفصل  التي  )لمسافة    ( موجتينذروتين 

 ) لمدا(     ( ويقرا  ג  )     ويرمز لها بالرمز (mµمتتاليتين وتقاس بوحدة )المايكرومتر

) الموجات الذروات            ويدعى عدد القمم    wave frequencyتردد الموجة:    -

 υ )ثابتة في الفضاء خالل وحدة الزمن بـ التردد  ما )الفراغ( بسرعة  ( المارة بنقطة 

 . Hertzويقاس بوحدات الهيرتز  (

كافة أنواع الموجات تنتقل بسرعة الضوء وبما    wave velocity سرعة الموجة:  -

ان سرعة الموجة تساوي سرعة الضوء وهي ثابتة فأن تردد الموجة يتناسب عكسيا 

 مع طولها.

 

وتسجيل   االستشعار  التفاعالت يحدث  من  سلسلة  نتيجة  الكهرومغناطيسية  الطاقة 

المعقدة بين الطاقة والمادة حيث تعمل بشكل متداخل على اظهار االختالف بين ظاهرة 

او هدف ما والظواهر واالهداف المحيطة بها. تم تصنيف االشعة الكهرومغناطيسية 

الموجية, والمقياس   ( استنادا الى اطوالهاBandsالى عدة مجاالت او حزم او نطاقات)

 المرسوم علية التصنيف يسمى الطيف الكهرومغناطيسي.
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طاقة    نطاقات  الى  تقسيمها  تم  فقد  كبير  الكهرومغناطيسية  الموجات  طول  ان  بما 

متشابهة نوعا ما تبدء من اشعة غاما القصيرة الموجة والعالية الطاقة وحتى موجات  

الراديو, الموجات  وهي  منخفضة  وطاقتها  من   طويلة  مختلفة  انواع  توجد  وبينهما 

 االشعة وكل منها ينقسم الى نطاقات اصغر.

  

الراديوية: - بين)  االشعة  الموجي  طولها  اليمنى  1-م1يتراوح  النهاية  وتمثل  كم(,  

للطيف وتمتلك هذه االشعة اكبر طول موجي في الطيف الكهرومغناطيسي . وتستخدم  

والتلفون وفي اجهزة السيطرة عن بعد للتحكم في نقل اشارة المذياع واشارة التلفزيون  

 في االجهزة عن بعد. 

وتتراوح اطوالها الموجية بين   االشعة المايكروويف ) المايكرووية او الرادارية (:-

متر ( . تستخدم في مجال االتصاالت ونقل المعلومات , وتستخدم اجهزة   1  –ملم  1)  

كما تستخدم هذه االشعة في اجهزة الرادار هذه االشعة لتصوير االهداف والظواهر  

 االستشعار االرضي كا الراديو ميتر . 

ملم    1  –مايكرومتر    0.73وتتراوح اطوالها الموجية بين )    االشعة تحت الحمراء:-

, ومن مميزاتها تستطيع اختراق الضباب والغيوم ويمكن تقسيمها الى ثالثة انواع  (

 هي: 

 مايكرومتر 1.3 – 0.73االشعة تحت الحمراء القريبة: وطولها الموجي من  -1

 مايكرومتر . 3 – 1.3االشعة تحت الحمراء المتوسطة: وطولها الموجي من  -2
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بين    -3 محصور  الموجي  وطولها  الحرارية:  او  البعيدة  الحمراء  تحت    3االشعة 

الستشعار العادية, ولكن ملم. يتم تحسس هذه االشعة عن طريق وسائل ا 1–مايكرومتر  

 يجب ان يكون الفلم حساسا لهذا النوع من االشعة. 

تشمل على الموجات الكهرومغناطيسية التي اطوالها الموجية تتراوح    االشعة المرئية: 

ذي تراه  مايكرومتر. وهذا الجزء من الطيف الكهرومغناطيسي هو ال  0.73–  0.4بين  

البشرية العين  به  تقسيم  وتتحسس  ويمكن  اقسام  .  ثالثة  الى  الطيف  من  النطاق  هذا 

 رئيسية هي : 

 :  Blueاالشعة الزرقاء  -

 :   Greenاالشعة الخضراء   -

 :  Redاالشعة الحمراء  -

وتعد اجزاء الطيف االربعة السالف ذكرها من اهم اجزاء الطيف المستخدمة في معظم  

والتي تشمل على االشع الطيف  اقسام  باقي  اما   . بعد  ة فوق اجهزة االستشعار عن 

واالشعة    rays  γ–واشعة كاما    X-raysواشعة اكس    Ultra Violet ( UV )البنفسجية  

فهي ذات طول موجه قصير وجميعها محدودة االستخدام في   Cosmic raysالكونية 

 االستشعار عن بعد ولها استخدامات اخرا في الصناعة والطب .. الخ

الت الطاقة وانما جزء فقط من  ان وسائل االستشعار عن بعد ال تستخدم  كافة مجا

 الطيف الكهرومغناطيسي.

 

  

 (:Sensorجهاز االستشعار او المستشعر) -

ووسائل  مختلفة  عدسات  تحمل  تصوير  االت  من  تتألف  االجهزة  من  مجموعة  هي 

لتحويل االشارات ووحدة تسجيل على االشرطة, واجهزة ترقيم وغيرها, اضافة الى 

شاشة عرض تلفزيونية. يتم وضع هذه المستشعرات على متن وسائل مختلفة )منصات 

 ومكوكات فضائية(.  ارضية, طائرات, بالونات, صواريخ, مركبات فضائية, 
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يعمل المستشعر بنقل اختالف شدة السطوع حسب اختالف الظاهرة, حيث تقوم االت  

التصوير بتسجيل كمية االشعة المنعكسة من الظاهرة على شكل الكترونات ثم تمريرها  

االستقبال   محطات  الى  وبثها  وتسجيلها  االشعة  بتوزيع  بدورها  تقوم  كواشف  على 

 عرات يمكن تقسيمها حسب مصدر الطاقة الى نوعين: وهذه المستشاالرضية, 

 : Passive Systemsالنظم االيجابية   -

.  مثل المتحسسات المحمولة وهي النظم التي تعتمد على الشمس كمصدر للطاقة

على متن االقمار االصطناعية , واالت التصوير التي ال تستعمل اجهزة الومض  

 في عملية التصوير . 

     Active Systems:النظم السلبية -

االهداف   وتصوير  الكتشاف  بالطاقة  نفسها  تجهز  التي  النظم  الرادار وهي  مثل 

واالت التصوير التي تستخدم اجهزة الومض . هذه النظم يمكنها العمل ليال ونهارا  

وتحت مختلف الظروف على خالف النظم االيجابية التي ال تعمل اال بوجود الشمس  

  . 

 

 

المعلوم ان الشمس تصدر اشعاعا يتبعثر قسم   :  Radiation pathالممر االشعاعي-

منة في الجو بواسطة الجزيئات الموجودة في الغالف الجوي وقسم منها يتم امتصاصة  

في الغالف الجوي ويتم هذا االمتصاص بشكل رئيسي بواسطة بخار الماء واالوكسجين 

االخر يصل الى االرض من   وثاني اكسيد الكاربون واالوزون وغيرها..... اما الجزء

الطيف   موجات  من  جزء  بمرور  تسمح  التي  الجوية  بالنوافذ  يسمى  ما  خالل 

الكهرومغناطيسية عبر الغالف الجوي دون ان تكون معرضة للتبعثر او االمتصاص,  

 واهم هذه النوافذ بالنسبة لالستشعار هي: 

  1,1-0,4بين  ممر يقع في مجال االشعة المرئية وتحت الحمراء يتراوح طولها   -

 ميكرومتر.  

بين   - يتراوح  طولها  الحرارية  الحمراء  االشعة  مجال  في  يقع    5-3ممر 

 ميكرومتر.
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 ميكرومتر. 14-8 ممر يقع في مجال االشعة الحمراء الحرارية طولها بين -

 

 (:Targetالظاهرة او الهدف ) -

مجال   تقع ضمن  التي  االرض  سطح  على  المظاهر  كافة  بالهدف  الرؤية  المقصود 

االشعة   نوعية  معرفة  خالل  من  الهدف(  الظاهرة)  على  التعرف  ويتم  للمستشعر, 

كمية   ولكن  االشعة,  وينفذ  ويمتص  يعكس  هدف  اي  ان  حيث  والممتصة,  المنعكسة 

الطبيعية. قد  الظاهرة وطول موجتها وخصائصها  االشعة هذه تختلف حسب نوعية 

مغطاة بالغطاء النباتي الطبيعي على  يكون الهدف او الظاهرة المراد تصويرها منطقة  

سبيل المثال الغابات او دراسة المسطحات المائية ومراقبة التلوث فيها وغير ذلك من 

 المظاهر.

 

 انبعاث الطاقة من المصدر االشعاعي:-2

ان الجسم الحار كالنار والشمس يشع اشعاعات ذات ترددات عالية وموجات قصيرة  

ذات طاقة عالية , لذا فمن السهولة استشعارها عن بعد. على العكس من ذلك نجد  

وترددات   وبموجات طويلة  ببطء  الطاقة  تشع  مثال  كاألرض  الباردة  االجسام  ان 

رها عن بعد, والجسم  منخفضة وهي موجات ذات طاقة منخفضة يصعب استشعا
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عبارة عن جسم افتراضي يمتص كامل االشعة التي تصطدم    black body  األسود

 بسطحه ثم يبثها كاملة.

 

 : Absorptionاالمتصاص -

هذه الظاهرة من المجال الطيفي    ثتحدوهو عملية فقدان للطاقة عند طول موجة معين   

لألشعة  امتصاصا  المواد  اكثر  ان  االستشعار.  في  استخدامه  يمكن  الذي 

وغاز  الكاربون  اوكسيد  ثاني  وغاز  الماء  بخار  جزيئات  هي  الكهرومغناطيسية 

االوزون. في حين ان هناك اطوال موجية من الطاقة الكهرومغناطيسية ال يحصل لها  

تسمى اطوال الموجات هذه التي تمر اشعتها عبر ا قليل جدا.  فقد او يكون الفقد فيه 

 طبقات الجو دون ان تمتص , بالنوافذ الجوية

وتختلف المظاهر في االمتصاص واالنعكاس لألشعة الكهرومغناطيسية نتيجة اختالف  

سطحها وطبيعة الظاهرة, حيث ان السطوح الملساء تكون اكثر عكسا لألشعة بينما 

 متص االشعة بشكل اكثر.السطوح الخشنة ت

 

   : Scatteringالتبعثر) التشتت( -

القادمة الى االرض والمنعكسة عن سطح  تناثر لإلشعاعات الكهرومغناطيسية  وهو 

االرض بفعل جزيئات مادية مختلفة االنواع تتواجد بتراكيز مختلفة في طبقات الجو 

وطوال موجات االشعاعات المتأثرة . ولما كانت انواع تلك المواد مختلفة  العليا والسفلى

 بظاهرة التشتت مختلفة تم تحديد ثالث انماط للتشتت هي : 

 

 :  Rayleigh Scatteringرايلي  تبعثر  -1

األش تصطدم  عندما  التشتت  من  النمط  هذا  بجزيئاتيحصل  الكهرومغناطيسية  )  عة 

دقائق ( موجودة في الجو تكون ذات اقطار اصغر من اطوال موجات االشعة. . ومن  

االمثلة على الظواهر التي يسببها هذا النوع من التشتت, هو لون السماء االزرق اذ 

بغياب هذا النوع من التشتت ستظهر السماء بلون اسود , يعود السبب الى تفاعل اشعة  

الزرقاء من نطاق الشمس مع جو االرض فتتشتت اال الموجات  شعة االقصر وهي 
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االشعة المرئية من الطيف الكهرومغناطيسي, بشكل اكبر من بقية اجزاء هذا النطاق 

 من االشعة فتبدو السماء بلون ازرق . 

 :  Mie Scatteringماي  تبعثر  -2

ث عندما تكون اقطار الجزيئات العالقة في الجو مساويا ألطوال موجات االشعة  ديح 

ي تصطدم بها . ان اهم الجزيئات المسببة لتشتت ماي هي جزيئات الغبار وجزيئات  الت

 بخار الماء العالقة في الجو .

تأثير بتشتت رايلي ويكون ذو  اذا ما قورن    يؤثر تشتت ماي في الموجات االطول 

 . معنوي في الجو الغائم او المغبر

 :  Nonselective Scatterالتشتت غير االنتقائي  -3

يحدث عندما تكون اقطار الجزيئات المسببة للتشتت اطول بكثير من اطوال موجات 

تتراوح  التي  الماء  بفعل قطرات  الحاصل  . كالتشتت  الكهرومغناطيسية  االشعاعات 

والتي تشتت كل االشعة المرئية وتحت الحمراء   مايكرومتر(    100  –  5اقطارها بين )  

االحيان تظهر السماء او الضباب بلون   المنعكسة بشكل متساوي تقريبا. وفي بعض

ابيض سبب هذه الظاهرة هو حصول تشتت غير انتقائي وبكميات متساوية ألجزاء  

 نطاق االشعة المرئية وهي االزرق واالخضر واالحمر في ان واحد .  

      

يعني عودة االشعاع دون ان يتاثر بالظاهرة وهو عامل :  Reflection  النعكاسا -

الرئيسي للجزيئات على سطح االرض من اشعة الطيف الكهرومغناطيسي التفاعل  

يعد الجزء المنعكس من االشعة الساقطة ذات اهمية كبيرة في علم االستشعار    الوارد,

عن بعد, ذا ان كثير من اجهزة االستشعار تسجل هذا الجزء من االشعاع الساقط 

حديد المكونات البيئية المختلفة  الكلي وقد استخدمت قيم معامل االنعكاسية لدراسة وت

اذ ان لكل مكون صفاته الخاصة به التي تعمل على تحديد قيمة معامل االنعكاسية  

    لهذه المكونات عند طول موجي معين
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 عوامل منها :  ان كمية الطاقة الممتصة او المنعكسة والنافذة تتعلق بعدة

 لألشعة الساقطة على الهدف. يالطول الموج  -1

 زاوية سقوط االشعة على الهدف. -2

 الخصائص الفيزيائية والكيميائية للهدف.  -3

درجة خشونة سطح الهدف: اي بنية السطح )نعومة او خشونة(    الشكل الهندسي او  -4

الن السطوح الملساء تعكس كمية اكبر من الطاقة اما السطوح الخشنة فتقوم بنشر  

ولقياس االنعكاسية  تجاهات، وبالتالي تكون الطاقة المنعكسة اقل.  الطاقة في مختلف اال

الطيفية لألهداف الموجودة على سطح االرض , يستخدم العديد من االجهزة الحقلية  

    والمختبرية فضال الى المنصات الجوية والفضائية.

 


