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 االستشعار عن بعد السالبة  مجسات
 التي بعد عن االستشعار ومنصات مجسات من لعدد شرح•

 واألشعة المرئي الكيرومغناطيسي الطيف نطاقي في تعمل
 .الحرارية واألشعة الحمراء تحت

   صناعي قمر كل ينتجيا التي المرئيات من عينة عرض•
  : اليدف•

 ومدارتيا األقمار طبيعة حول مفيدة معمومات عمى الحصول –
   تنتجيا التي الفضائية المرئيات ونوعية –
 .منيا االستفادة يمكن التي والتطبيقات –



 منخفضت الدقت المكانيت  المجساث
  (m 100) من أكثر مرئياتيا في المكانية الدقة تبمغ التي المجسات ىي•

 بكسل لكل
 مجسات المكانية الدقة منخفضة بعد عن االستشعار مجسات أشير من •

(AVHRR) و (MODIS)  و  (GOES). 
  Radiometer Resolution High Very Advanced:(AVHRR) المجس)1

 .اإلشعاعية الطاقة لكثافة مقياس ىو–
 )NOAA( باسم تعرف الصناعية األقمار من عدد عمى محمول ىو,–
 والمحيطات الجوي الغالف دراسة في متخصصة أمريكية ىيئة ىيو –
 ودرجة السحب غطاء لتحديد تستخدم بعد عن استشعار مرئيات ينتج–

 .المائية المسطحات حرارة درجة فييا بما األرض سطح حرارة
 N-TIROS القمر متن عمى 1978 عام استخدامو تم–
 .طيفيتين قناتين أضيفت ثم طيفية قنوات أربع عمى تحتوي مرئية ينتج–







 AVHRRتابع المجس 
 القمر متن عمى AVHRR-2 في خامسة طيفية قناة إضافة تم•

   NOAA-7 الصناعي
 غمى أطمق عندما AVHRR-3 في سادسة طيفية قناة إضافة تم ثم•

 1998 عام في NOAA-15 الصناعي القمر متن
 مجسات تحمل التي (NOAA) ألقمار المداري االرتفاع إن•

(AVHRR) بين يتراوح (km833)  إلى (km870) تبمغ ميل بزاوية 
 .درجة 98.7

 المنطقة تغطية) بمصطمح NOAA من المرسمة البيانات تسمى•
 Local لممصطمح اختصار وىي (LAC) بالرمز ليا ويرمز (المحمية

Area Coverage  
  تسمى AVHRR مرئيات في المكانية الدقة منخفضة البيانات أن كما•

 اختصار وىي (GAC) بالرمز ليا ويرمز (العالمية المنطقة تغطية)
 .Global Area Coverage لممصطمح

 



  MODISالمجس 
(Moderate Resolution Imaging Spectrometer) 

 ميام محور  Earth Observing System (EOS) الصناعي القمر يعتبر•
 .ناسا لوكالة التابع األرض عموم

 ديسمبر في أطمق الذي  (EOS AM-1) وىو صناعي قمر أول اسم تغيير تم•
 عن استشعار مجسات خمسة متنو عمى ويحمل  (Terra) إلى م1999 عام
 (ASTER). و (MODIS) المجسات ىذه أىم ومن ،بعد

 

 :  (MODIS) مجس•
 .العممية الدراسات ألغراض يستخدم مجس عن عبارة•
 : المجس هذا من نموذجين إطالق تم•

 الصناعي القمر متن عمى إطالقو وتم ،(PFM) األولي النموذج ىو األول النموذج–
(Terra) م1999 ديسمبر شير في 

 2002 مايو في(AQUA) الصناعي القمر عمى إطالقو وتم ،(FM1) الثاني النموذج–
 عمى اليومية بالتغيرات المتعمقة المعمومات لجمع استخداميما يمكن المجسان كال•

 والظروف السطجية الحرارة خصائص مثل والمحيطات والبحار األرض سطح
 .المناخية





   MODISتابع المجس 
 يعمل الذي (MODIS) لمجس الرئيسية المكونات (19 رقم) الصورة تبين•

 بتجميع تقوم ماسحة مرآة طريق عن (Radiometer)الراديومتر بواسطة
  إلى (0.4µm) من تمتد مختمفة موجية بأطوال طيفية قناة 36 في البيانات

(14.8µm) 
  فترة خالل مداره في المجس دوران أثناء  19 إلى 1 من القنوات التقاط يتم•

  النهار
 .الميل فترة خالل مداره في المجس دوران أثناء 36 إلى 20 القنوات جمع يتم•
   :المجس قنوات في المكانية الدقة قيم تختمف•

  (250m) 2 و 1 لمقانتين تبمغ–
 (500m) تبمغ 7 إلى 3 من القنوات في بينما–
   (km 1) المكانية الدقة تبمغ 36 إلى 8 من القنوات وفي–

 (bits 12) المجس في اإلشعاعية الدقة تبمغ•
 التغيرات مثل واسع نطاق عمى األرضية لمتغيرات بيانات لتوفير المجس صمم•

 أو اليابسة عمى تحدث التي اإلشعاعات كمية وقياس السحب غطاء في
 7.2 جدول . السفمي الجوي والغالف المحيطات









 (  GOIS)أقمار ( 3
Geostationary Environmental Satellite 

 الرصد في تستخدم األمريكية الصناعية األقمار من سمسمة عن عبارة•
 :خالل من المستمر البيئي

 والعواصف والفيضانات الشديدة والعواصف الجوية باألحوال التنبؤ•
   .األمطار ىطول وتقدير الثمجية

   والمحيطات البحار في المتجمدة الكتل خرائط رسم•
 الصناعي القمر مجسات عمى األمريكية الجوية األرصاد دائرة تعتمد•

(GOIS) وكندا اليادئ والمحيط الجوية األحوال لرصد   
 والغالف األرض فيم أجل من القمر مرئيات عمى الباحثون يعتمد•

   المناخية والتفاعالت والمحيطات الجوي
 بسرعة االستواء لخط مواجو األرض مع متزامن مدار في القمر يدور•

   (35,000km) ارتفاع عمى األرض دوران سرعة تعادل





 أكتوبر في (GOES) سمسمة من ناعيص قمر أول إطالق بدا•
 م2010 مارس في (60ES-15) ىو قمر وأخر ،1976

 GOES(12 , 13 ,14 ىي حالياً  تعمل التزال التي األقمار•
,15) 

 :مجسين  (GOES) الصناعي القمر يحمل•
  قدرىا طيةغت بمساحة قضائية مرئيات إنتاج في يستخدم :األول –

(3000km×3000km) خمس المرئية تحمميا التي القنوات وعدد 
   .قنوات

 كثافة مقياس وىو الراديومتر جياز يحمل صوتي مجس ىو :الثاني–
 .قناة 19 وتضم المساحة بنفس مرئية وينتج اإلشعاعية الطاقة

 



 متوسطة الدقة المكانية  المجسات
  إلى (5m) بين مرئياتيا في المكانية الدقة تتراوح التي المجسات ىي•

(100m) 
   (ASTER) المجس

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflectance  
 القمر عمى محمولة مجسات خمسة من واحد (ASTER) المجس•

   (Terra) الصناعي
 مرئيات إنتاج بغرض متقدمة تكنولوجيا وذو األطياف متعدد مجس ىو•

 .بعد عن االستشعار تطبيقات في تستخدم فضائية
 تغطي منفصمة مناظير ثالثة من (ASTER) االستشعار نظام يتكون•

 (23 ،22 ،21 رقم صور) الكيرومغناطيسي، الطيف من واسعة منطقة
 . منفصل ىدف إلى منظار كل يوجو أن يمكن•
 الدقة عالية مرئيات عمى نحصل اليدف نفس عمى المنظارين توجيو عند•

 .متداخمة صور إنتاج في منيا االستفادة يمكن









 قناة 15عمى (ASTER) ينتجيا التي الفضائية المرئية وتحتوي•
 .الحرارية الحمراء تحت األشعة حتى المرئي الطيف من تبدأ طيفية

 :مختمفة نطاقات ثالث إلى المرئية تقسيم تم•
 المرئية، األشعة تضم طيفية قنوات أربع عمى يحتوي :األول النطاق–

 لكل (15m) قدرىا مكانية بدقة (VNIR) القريبة الحمراء تحت واألشعة
 . بكسل

 ضمن جميعيا تقع طيفية قنوات ست عمى يحتوي :الثاني النطاق–
 لكل (30m) قدرىا مكانية بدقة (SIR) القصيرة الحمراء تحت األشعة
 .بكسل

 الحمراء تحت األشعة ضمن قنوات خمس عمى يحتوي :الثالث النطاق–
  . بكسل لكل (90m) مكانية بدقة (TIR) الحرارية

  قنوات في المكانية والدقة الموجي الطول يبين (7.3) جدول•
(ASTER) 





  : المجس مميزات•
   (TIR) و (SIR) الطيفيين النطاقين في الطيفية القنوات تعدد•
 التطبيقات في ىامة مرئيات النطاقين ىذين من المنتجة المرئيات•

 . والتربة النباتات وأنواع والغابات الجيولوجية
 لممناظير ويمكن (60km×60) مساحة الفضائية المرئية تغطي•

 المجس قدرة يرفع مما الطيران محور جانبي عمى (24º) بزاوية االستدارة
 0(24 صورة) التصوير أثناء

 تحت األشعة منطقة في طيفيتين قناتين (ASTER) مجس يضم•
  بين يتراوح الذي الطيفي النطاق في (B3) و (N3) القريبة الحمراء

(0.78µm) إلى (0.8µm)   
 نموذج إلنتاج المتداخمة الصور من زوجين إلنتاج القناتان تستخدم•

 . (DEM) الرقمية االرتفاعات
 يكون قد زمني بفاصل ، مختمفة مدارات عمى النطاقين تسجيل يمكن•

   .التصوير أثناء السحب لتواجد تبعاً  شيور أو أسابيع





 SPOTالقمر الصناعي ( 2
 . ىو قمر صناعي فرنسي خاص بمراقبة األرض •
عبارة عن برنامج ممول من حكومات فرنسا وبمجيكا والسويد وتتم إدارتو •

 .من وكالة الفضاء الفرنسية
تم تصميمو لمحصول عمى مرئيات فضائية تستخدم في التطبيقات •

 العممية والبحثية لكثير من مظاىر سطح األرض 
ييدف إلى استكشاف موارد األرض والتنبؤ بالظواىر الطبيعية المرتبطة •

 .بعمم المناخ وعمم المحيطات ورصد األنشطة البشرية والظواىر الطبيعية
سمسمة من األقمار الصناعية والعديد من ( SPOT)يتضمن نظام •

محطات المراقبة األرضية لمراقبة وبرمجة األقمار الصناعية ومعالجة 
نتاج الصور وتوزيعيا  (25صورة . )وا 

جدول  22/2/1986في  SPOTأطمق أول قمر صناعي من جيل •
 7.5وجدول  7.4









 الزاوية أن أي الشمس، مع متزامنة مدارات في (SPOT) أقمار تدور•
 .(22.5º) تبمغ والشمس األرض بين واالتجاه المدار مستوى بين

  حوالي االستواء خط مع المدار ميل زاوية :القطبي شيه المدار يعتبر•
(98.9º)   
 حدود ضمن األرضية لممظاىر الكاممة التغطية الخاصية ىذه تتيح•

 .التصوير في المستخدمة المجس إمكانيات
 القطب من قريبة الحضيض نقطة يجعل الدائري شبو المدار أن•

 نقطة فوق ثابت ارتفاع عمى المحافظة ُيمكن وىذا لألرض، الشمالي
   .األرض سطح عمى معينة

   830km (SPOT) أقمار ارتفاع يبمغ•
 فضائية مرئيات عمى لمحصول (SPOT) أقمار جميع تصميم تم لقد•

 .البعض بعضيا بين المقارنة إجراء يسيل مما ، مختمفة أوقات في
 26 صورة





 (SPOT-5)المحمول عمى ( HRV)المجس 
  عرضو مشيد واحدة كل تغطي تصوير كاميرتي من المجس يتكون•

(60km). 
 مسار اتجاه في الكاميرا محور توجيو (SPOT-5) لمقمر يمكن•

 . النظير نقطة من (±27º) بين تراوح مدى ضمن الصناعي القمر
 لتصحيح بعدسات تعمل مرايا من (HRV) البصري النظام يتكون•

   (1082MM) البؤري بعدىا ويبمغ االنحرافات
 عن بعيداً  الواقعة المظاىر برؤية يسمح متدرج بشكل المرآة تدور•

 27 صورة النظير نقطة
 وبالتالي أيام خمسة خالل مرات خمس المنطقة تصوير يمكن•

 .مختمفة مدارات من المتداخمة الصور من زوجين إنتاج إمكانية





  Landsatالقمر الصناعي 
 ألغراض أستخدم صناعي قمر ولأ  (Landsat-1) ناعيصال القمر يعتبر•

 .األمريكية الفضائية ناسا وكالة قبل من المدنية الدراسات
 مدار وىو ،(919km)  ارتفاع عمى ،م1972 يونيو 23 في مداره إلى إرسالو تم •

 1978 عام حتى بنجاح يعمل وظل ،الشمس مع متزامن
 أطمق وقد ،(Landsat-2) ىو (Landsat) أقمار سمسمة من الثاني ناعيصال مرقال•

 عام في (Landsat-3) ىي الحقة أخرى أجيال أطمقت وقد ،م1975 يناير في
 ،م1984 عام في (Landsat-5) و ،م1982 عام في (Landsat-4) و ،م1978

 الجيل نفس من إطالقو تم صناعي قمر آخر (Landsat-7) الصناعي القمر يعتبر•
 28 رقم صورة  م1999 أبريل 15 في

  (Landsat-1) لمدار مشابيو Landsat-3) )و (Landsat-2) مدارات كانت•
 (99.09º)  قدرىا ميل بزاوية

 إلى  (landsat-4) من بدءً  الحق وقت في ناعيةصال األقمار مدار ارتفاع يرغت كما•
 .(98.2º) قدرىا ميل بزاوية(705km) ارتفاع

 :رئيسيين نوعين إلى وتنقسم ريةصب  (Landsat) مجسات كل•
  Multispectral Scanner (MSS) األطياف متعدد الماسح ىو األول•
 الخرائط وراسم ، Thematic Mapper (TM) الموضوعي الخرائط راسم ىو الثاني•

 المحسن الموضوعي



 MSSالماسح متعدد األطياف 
 عن وذلك Landsat 1-2-3 أقمار عمى يعمل مجس أول ىو•

 اإلشعاع تستقبل مرآة بواسطة متعاقبة خطوط ستة مسح طريق
 .األرض سطح عمى األجسام من المنعكس الكيرومغناطيسي

 الموجي طوليا في تختمف قنوات أربع في االشعاع ىذا بتسجيل تقوم•
 Landsat-3 في قنوات خمس وفي ، Landsat-( 1 -2) في

 يبمغ حيث (MSS) في المستخدم المسح نمط يوضح 7.2 الشكل•
  (km 185) الفضائية المرئية تغطيو الذي المشيد عرض

 بحيث األرض، سطح عمى (m 79) مسح خط كل عرض يبمغ•
  (m 474) قدرىا مسافة المتعاقبة الستة الخطوط تغطي

 كاممة خطوط ستة حزمة كل تضم حزمة، 390 يقارب ما جمع يتم•
 الصناعي القمر مسار طول عمى مرئية لتكوين جمعيا يتم المسح
 (m 79) الواحد لمبكسل المكانية الدقة وتبمغ





 TMراسم الخرائط الموضوعي 
 +ETMوراسم الخرائط الموضوعي المحسن 

 عمى تحميمو يتم مجس أول (TM) الموضوعي الخرائط راسم يعتبر•
   (Landsat-5) و (Landsat-4) الصناعي القمر

 والمكانية الطيفية خصائصو تحسين تم بصري مجس ىو•
 (MSS) من أفضل بشكل واإلشعاعية

 6.7  جدول مختمفة طيفية قنوات سبع يستخدم•
 مع مقارنة m 480 تغطي خطاً  16 المسح خطوط عدد يبمغ•

   (MSS) المجس
 والدقة ((TM 30 M مرئيات في الواحد لمبكسل المكانية الدقة تبمغ•

   (m 120) الحرارية لمقناة المكانية





 +ETMالمجس راسم الخرائط الموضوعي المحسن 
 قنوات سبع ويستخدم (Landsat-7) الصناعي القمر يحممو•

  (m 30) المكانية دقتيا تبمغ مختمفة طيفية
 15) المكانية دقتيا تبمغ والتي (Panchromatic) ثامنة قناة توجد•

m) الواحد لمبكسل   
   (m 60) إلى الحرارية لمقناة المكانية الدقة تحسين تم•
   28 رقم المجس صورة•
 29 رقم لممجس مرئية•
 مرآة تعطل إلى 2003 عام في (+ETM) الصناعي القمر تعرض•

 خطوط شكل عمى تظير شوىاتت ظيور إلى أدى مما المسج
 (7.4) شكل المرئيات في جانبية











 RESOURCESATT-2القمر الصناعي ( 4
 أقمار سمسمة في 18 ترتيبو ويأتي ىندي صناعي قمر أحدث ىو•

   .اليندية بعد عن االستشعار
 (KM 822) مداره ارتفاع ويبمغ 2011 ابريل 20 في اطالقو تم•
 : ىي مجسات ثالث يحمل•

– (LISS-4) : مكانية بدقة األطياف متعددة قنوات ثالث ليا (5.8 m) 
 . (m 70) عرضيا أرضية بتغطية لمبكسل

  مكانية بدقة األطياف متعددة قنوات أربع ينتج (LISS-3) المجس–
(23.5 m) عرضيا أرضية بتغطية لمبكسل (141 m)  
 56) مكانية بدقة األطياف متعددة قنوات أربع ينتج (AWiFS) المجس–

m) عرضيا أرضية بتغطية لمبكسل (740 m)  
 (7.5) شكل 
 





 الخدمات لمستخدمي بعد عن االستشعار بيانات القمر يوفر•
 األطياف متعددة التغطية تعزيز مع البيانات وتوفير ، العالمية
   .المكانية والدقة

  : الصناعي القمر في تغييرات توجد•
 70) لىإ (km 23) من األطياف تعددةم المرئية تغطية مساحة زيادة–

km)  
  (bit 12) إلى (bit 7) من اإلشعاعية الدقة تحسين–

 السفن لمراقبة كندا في COMDEV من آلي تعرف نظام يحمل•
 . السفن وسرعات بمواقف الخاصة المعمومات واستخالص





 األقمار الصناعية عالية الدقة 
قادرة  مجساتبدأت عدد من الشركات التجارية إرسال أقمار صناعية تحما •

يبين بيانات لبعض األقمار (  7.7جدول ) عمى التقاط مرئيات عالية الدقة 
 . حتى اآلن  1999الصناعية عالية الدقة التي تم إرساليا منذ عام 





 IKONOSالقمر الصناعي ( 1
 تم تجاري صناعي قمر أول IKONOS السناعي مرقال يعتبر•

 GeoEye شركة قبل من ،م1999 سبتمبر 24 في بنجاح إطالقو
 (30 رقم ورةص) الدقة عالية قضائية مرئيات عمى الحصول يدفي•
 الشمس مع متزامن قطبي دائري شبو مدار في  (IKONOS)يدور•

 (98.1º) قدرىا ميل ويزاوية  (km681) ارتفاع عمى
 (30 : 10) الساعة في االستواء خط الصناعي القمر يعبر•

 11 الزمنية والدقة (bit 11) اإلشعاعية الدقة تبمغ كما ،باحاً ص
 . يوماً 

 من لألجسام الفضائية المرئيات التقاط  IKONOS يستطيع•
 الحصول يتيح مما  (45°)إلى لصت بزوايا األمام ومن الجنب
 بياناتال عمى





 :هي األطياف متعددة قنوات أربع  (IKONOS) مرئية مضت•
   (0.53µm) إلى (0.45µm)بين يتراوح طيفي بنطاق الزرقاء 1)
  (µm 0.61) إلى (µm 0.52) بين الخضراء2)
  (µm 0.72) إلى (µm 0.64) بين الحمراء3)
  (µm 0.88) إلى (µm 0.77) بين القريبة الحمراء تحت4)
 بين الطيفي النطاق واغطي البانكروماتية القناة :الخامسة•

(0.45µm) إلى (0.9 µm) (7.7) جدول   
 صغيرة والمشاريع الدراسات في IKONOS مرئيات تستخدم•

   31 صورة  العالية المكانية لدقتيا المساحة
 تعقيداً  أكثر ومعالجة كبير جيد إلى IKONOS مرئيات تحتاج•

 توجيو بسبب الدقة ومنخفضة متوسطة لمصور مطموب ىو مما
   .مختمفة بزوايا المجس عدسة





 QuickBirdالقمر الصناعي (  2
 ) شركة قبل من  2001أكتوبر 18في  QuickBird الصناعي القمر إطالق تم•

(DIGITALGLOBE 32 رقم ورةص 
 قنوات خمس عمى تحتوي فضائية مرئية إنتاج عمى قادر واحد مجس يحمل•

 إال ،IKONOS الصناعي لمقمر الطيفية القنوات الموجي طوليا في تشبو طيفية
 و  Panchromatic لقناة (m 0.61) تبمغ حيث مرتفعة المكانية دقتيا أن
(2.4 m )(7 . 7) جدول األطياف المتعددة لمقنوات 
 لصت قد المجس ميل زاوية ألن مجسمة سور انتاج عمى قادر المجس أن كما•

 (25°) إلى
 مما لممسار القاطع الخط عبر أو المسار طول عمى المجس عدسة إمالة يمكن•

 33 ورةص )أيام ثالثة خالل مرات ثالث المنطقة ويرصت إعادة عمى القدرة يوفر
 في ومفيد ،البيئية لمبيانات ممتاز درصم  QuickBird ناعيصال التمر عتبري•

 والمناخاستخدام األراضي الزراعية والغابات في  التغيرات تحميل
، بما فييا التنقيب عن النفط الصناعاتتطبيق المرئيات المجموعة من مكن •

 .والغاز واليندسة والبناء والدراسات البيئية







 GeoEye-1القمر الصناعي (  3
 ،متطورة بتكنولوجيا  ( GeoEye-1) الصناعي القمر تجييز تم•

 بعد عن االستشعار نظم في مستخدم صناعي قمر لضأف يعتبر بحيث
 .ناآل حتى التجارية

 (34 رقم ورةص)  2008 سبتمبر 6  في مداره إلى إطالقو تم•
 دقتيا طيفية قنوات خمس عمى  ( GeoEye-1) مرئيات تحتوي•

 و ( Panchromatic) لقناة (m 0.41) تبمغ حيث مرتفعة المكانية
(1.65 m) األطياف المتعددة قنواتل 
 الكبيرة المشاريع خرائط لرسم مثالية قدرة ذات المرئيات ىذه يجعل مما•

 .أيام ثالثة كل المنطقة ويرصت إعادة إمكانية إلى إضافة ،الحجم
 بشكل استخداميا ورصمح الدقة عالية ( GeoEye-1) مرئيات إن•

 قبل من باستخداميا يسمح وال ،المتحدة الواليات حكومة قبل من خاص
 الحكومة الترى التي الحكومات بعض ماعدا أجنبية حكومة أي

 المرئيات ليذه استخداميا من مانعة األمريكية





 دقتيا تزيد ال أن فيجب التجارية لألغراض بيعيا المتاح المرئيات أما•
 (m 0.5) عن المكانية

   ارتفاع عمى يوم كل مرة 15 األرض حول (  GeoEye-1) ويدور•
(681 km ) وبسرعة مدارية تصل إلى حوالي(7.5 km /s) 
 االستواء خط فوق ويمر ،الشمس مع متزامن  ( GeoEye-1) مدار•

 صباحًا بالتوقيت المحمي ( 30 : 10) الساعة في
كما أن القمر الصناعي بأكممو يتحول بشكل سريع جدًا، ويدور حول •

نفسو ليوجو المجس باتجاه المناطق الواقعة تحتو مباشرة، بحيث يتمكن 
من تصوير المنطقة من كال الجانبين، أو من األمام إلى الخمف بزاوية 

 (25º)ميل تصل إلى 
ىذه الميزة ُتمكن القمر من جمع المزيد من المرئيات لمجسم عمى سطح •

 األرض خالل دورة واحدة حول محوره 
المجس قادر عمى إنتاج صور مجسمة عالية الكفاءة والدقة صورة رقم •
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   WorldView-1القمر الصناعي  
 سبتمبر 18 في الصناعي القمر إطالقب DigitalGlobe شركة قامت•

2007 
 عمى تحتوي فضائية مرئية إلنتاج مجس يحمل تجاري صناعي قمر ىو•

 لمعمالء ،واألبيض باألسود Panchromatic ىي فقط واحدة قناة
 عمى تحتوي مرئيات مشاريعيم تحتاج ال الذين ،والتجاريين الحكوميين

  (bit 11)  قدرىا المكانية والدقة ،ممونة طيفية قنوات
 ارتفاع عمى الشمس مع متزامن قطبي دائري شبو مدار في القمر يدور•

(496 km) 98.1 قدرىا ميل ويزاويةº 
 احاصب   30 : 10الساعة في االستواء خط يقطع•
 تقميل بواسطتيا يمكن التي المعدات حدثأب ناعيصال مرقال تزويد تم•

 األرض سطح عمى لألجسام الجغرافي الموقع في الخطأ
 أثناء الظاىرة لنفس مجسمة ورص وجمع نفسو حول الدوران يستطيع•

 .مداره ی طيرانو







 WorldView-2 الصناعي القمر
 جيل من الثاني مرقال ىو ،WorldVeiw-2 ناعيصال مرقال إن•

WorldView  قبل من م2009 أكتوبر 8 في وإطالق تم وقد 
 DigitalGlobe شركة

 أو األمامي االتجاه في يدور بمجس مجيز الصناعي القمر•
 لمساره الجانبي

 ورصال وجمع ،التصوير ودقة وكفاءة سرعة تتيح عدسات يحمل•
 (km 770) مداره ارتفاع ويبمغ ،الدقة عالية المجسمة

 تحتوي ينتجيا التي الفضائية فالمرئية ،عالية ىندسية تقنيات يمتمك•
 وثمان (0.46m) قدرىا مكانية بدقة  Panchromaticقناة عمى
  األطياف متعددة قنوات











  2B-CARTOSATالقمر الصناعي 
 وتسويق االستثمار اتفاقيات عقد عمى العالم دول من كثير الفضائي تقدمال شجع•

 اليند في والفضائية والخدمات التاآل وتوفير بعد عن االستشعار معمومات
 قمر بأول بإطالق وتوجت ،م1963 في اليندي الفضاء عموم برنامج بداية كانت•

 م1975 إبريل في سوفييتي قاذف عمى (ARYABATA) ىو ىندي ناعيص
  وفي 1979 يونيو في بعد عن لالستشعار ناعيينص قمرين إطالق تم ذلك بعد•

 م1981 نوفمبر
 عموم برنامج في األحدث تعتبر  IRSطراز من الصناعية األقمار سمسمة لكن•

 . بعد عن واالستشعار ضائيفال لممسح مخصصة أقمار وىي اليندي اءضالف
 م2010 يوليو 12 في  (CARTOSAT-2B) الصناعي القمر إطالق تم كما•
 اليندية ناعيةصال بعد عن االستشعار أقمار سمسمة من عشر السابع القمر ىو•

(IRS)، مداره ارتفاع ويبمغ (630 km) 
  بزاوية الدوران عمى قادرة لأللوان حساسة (Panchromatic) كاميرا يحمل•

 المجسمة المرئيات عمل في تفيد (26±)
 تفيد (m 1) مكانية بدقة (km 6.9) الصورة تغطية الذي المشيد عرض يبمغ•

 . األخرى التطبيقات من وعدد الخرائط رسم في


