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 خصائص اإلشعاع الكهرومغناطيسي
 المغناطيسي الطيف ألنواع الرئيس المصدر ىي الكيرومغناطيسية الطاقة إن•

   .بعد عن االستشعار عمل أساس يعتبر الذي
 الطاقة بث طريقو عن يتم الذي الوسيط الكيرومغناطيسي اإلشعاع يعتبر•

   .الفضاء في موجات ىيئة عمى الكيرومغناطيسية
 البيانات عمى تحتوي التي المنبعثة أو المنعكسة الكيرومغناطيسية الطاقة بحمل•

 .المجس إلى األرض سطح عمى بالظاىرة الخاصة
 والتردد والسعة الموجة طول بواسطة الكيرومغناطيسية الموجات تمييز يمكن•

   .اإلشعاع وتماسك واالستقطاب السرعة و واالتجاه
 .(فوتونات) تسمى منفصمة جزيئات من الكيرومغناطيسية الطاقة تتشكل•
   الكيرومغناطيسية لمموجة قطبية أو كثافة أو تردد شكل عمى البيانات ىذه ترمز•
 بشكل أو الفضاء خالل المصدر من مباشر بشكل الضوء بسرعة نشرىا يتم•

عادة التشتت أو االنعكاس بواسطة مباشر غير    . المجس إلى اإلشعاع وا 
 الغالف أو األجسام سطوح مع الكيرومغناطيسية الموجات بين التفاعل يعتمد•

   .الموجات تردد عمى الجوي
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 مكونات اإلشعاع الكهرومغناطيسي 
 :ىما حقمين من الكيرومغناطيسي اإلشعاع يتكون•

 يمر الذي المسار عمى العمودي االتجاه في يقع (E) كيربائي حقل1)
   اإلشعاع فيو

 كالو  الكيربائي الحقل عمى قائمة بزاوية يمر (M) مغناطيسي حقل2)
   الضوء بسرعة يسيران الحقالن

 أنو ، متتاليتين موجتين قمتي بين المسافة يمثل : الموجي الطول•
 اإلشعاع موجات من تمييا التي الموجة وقمة موجة قمة بين المسافة

 . الموجة دورة طول ىو وىذا (ƛ) بالرمز ليا ويرمز ، الكيرومغناطيسي
 والمايكرومتر النانومتر مثل المتر أجزاء أو بالمتر الموجة طول يقاس•

µm 
 الواحدة الثانية في ثابتة نقطة تعبر التي الموجة دورات عدد ىو : التردد•

  (Hz) باليرتز التردد ويقاس (ƒ) بالرمز لو ويرمز
   الواحدة الثانية في الموجة تقطعيا التي الزمنية الفترة ىي : الموجة فترة•
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 العالقة الرياضية بين التردد والطول الموجي مع الفترة الزمنية

 التردد الموجي × طول الموجة = سرعة انتشار الموجات 
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انشكم يبين منحنيين نمىجتين متساويتين في انطىل انمىجي وانتردد ومختهفتين في 

( B)نه سعة مىجية مقذارها وحذتين في حين انمنحنً ( A)مقذار انسعة ، فانمنحنً 

 .أربع وحذات

 تمثم انمسافة انقصىي انتي تحققها مىجة من مركزها إنً قمة انمىجة   :سعة المىجة 
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 العالقة بين سعة الموجة وسرعة انتشار الموجة
 مركزىا من موجة تحققيا التي القصوى المسافة تمثل : الموجة سعة•

   .الموجة قمة إلى
 التردد حساب ويمكن السعة مربع مع الموجة طاقة كمية تتناسب•

  . الموجي الطول معرفة خالل من
 انتشار وسرعة (0.6µm) يساوي (ƛ) الموجي الطول كان إذا : مثال

 الموجة؟ تردد ىو فما ، وترددىا الموجة طول محصمة ىي (v) الموجة
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 العالقة بين الطول الموجي والتردد
 والحقل (Y-Z) العمودي االتجاه في الكيربائي المجال يكون عندما•

 . عمودية قطبيتيا تكون الطاقة إشارة فإن (X- Z) المغناطيسي
 والحقل (X- Z) األفقي االتجاه في الكيربائي المجال يكون عندما•

   أفقية قطبيتيا تكون الطاقة إشارة فإن (Y-Z) عمودي المغناطيسي
 أقصر الموجة طول كان فإذا ، عكسية عالقة الموجة طول بين العالقة•

ذا أعمى التردد كان  . منخفضاً  التردد كان أطول الموجة طول كان وا 
 الكيرومغناطيسي اإلشعاع استخدام يكون االستخدامات بعض في•

 نجد حيث ، الموجة من بدالً  (الفوتون) الجزيئات بواسطة أكثر مالئماً 
 (فوتونات) منفصمة وحدات من تتكون الكيرومغناطيسية الطاقة أن

 .األطياف متعددة المجسات في خاصة
 سطح عمى الطبيعية الظواىر من المنبعثة اإلشعاعات أن نجد لذلك•

 مقارنة استشعارىا يصعب ، موجاتيا بطول تتميز والتي األرض
   .الموجة قصيرة اإلشعاعات ذات بالظواىر
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تتناسب طاقة الفوتون عكسيًا مع الطول الموجي ، فكمما كان الطول الموجي أطول كان 
 8 .محتوى الطاقة أقل 



 الطيف الكهرومغناطيسي  -2
 . الكيرومغناطيسي لإلشعاع الرئيسي المصدر الشمس تعتبر•
 أنيا إال الكيرومغناطيسية الطاقة إشعاعات من أخرى أنواع توجد•

 (المايكرويف) القصيرة األشعة مثل المجردة بالعين مرئية غير
 السينية واألشعة البنفسجية فوق واألشعة الحمراء تحت واألشعة
 . غاما وأشعة

 بدءاً  طيفية نطاقات عدة من الكيرومغناطيسي الطيف يتكون•
 واألشعة جاما أشعة مثل القصيرة الموجية األطوال ذات بالموجات
 مثل الطويمة الموجية األطوال ذات الموجات إلى ، السينية

  الراديو وموجات المايكرويف
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 نطاق الراديو والموجات الدقيقة( 1
 الموجي طوليا يكون التي الموجية األطوال الراديو نطاق يغطي•

   (GHz 3) من أقل بتردد (3cm) من أطول
 من أقل الراديو لنطاق المجاورة المنطقة المايكرويف نطاق يغطي•

(1 mm) موجي بطول (300 GHz)   
   الجزيئي بالدوران محكومة التفاعالت أغمب تكون النطاقات ىذه في•
 وأنظمة واالسبيكتروميتر الراديوميتر مجس في النطاق ىذا يستخدم•

   الرادار
 المايكرويف نطاق في تعمل التي الصناعية األقمار مجسات معظم•

  (cm 25) و (cm 3) بين الموجية األطوال تستخدم
 المناطق في مفيداً  ويكون السحب األطوال ىذه في اإلشعاع يخترق•

   والمعتدلة االستوائية
 10 . النوع ىذا عمى مثاالً  SAR رادار ينتجيا التي المرئيات تعتبر•
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 Infrared Bandنطاق األشعة تحت الحمراء ( 2
 3 – 0.7) من الطيفية المنطقة الحمراء تحت األشعة نطاق يغطي•

µm). 
 : مثل ثانوية نطاقات عدة إلى النطاق ىذا يقسم•

 األشعة من لقربيا ) NIR القريبة الحمراء تحت األشعة نطاق1)
   ( µm 1.1 – 0.7) بين األشعة طول يترواح (المرئية

 طوليا ويترواح MIR المتوسطة الحمراء تحت األشعة نطاق2)
  (µm 1.8 – 1.1) بين الموجي

 طوليا ويتراوح SWIR القصيرة الحمراء تحت األشعة نطاق3)
   (2.5 – 1.8) بين الموجي

 بي فتتراوح Thermal Infrared الحرارية الحمراء تحت األشعة4)
(3 - 100 µm) الموجودة األجسام من منبعثة إشعاعات وىي 

   األرض سطح عمى
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 Visible Bandنطاق الطيف المرئي ( 3
  وحتى (µm 0.4) الموجي الطول ىند األزرق الضوء من بدءاً  أطوالو تتراوح•

(0.7 µm) األحمر الضوء عند  
 . واألحمر واألخضر األزرق المون ىي المرئي الطيف في األساسية األلوان•
 فوق األشعة من بدءاً  الموجية األطوال مختمف من يتكون الشمس ضوء•

 الطيف من الحمراء تحت واألشعة المرئية األشعة ثم البنفسجية
   الكيرومغناطيسي
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  2.5تفسير المرئية 
 لمبنى (IKONOS) الصناعي لمقمر الفضائية المرئية في يظير•

 . بماليزيا كوااللمبور مدينة في
   الرمادي المون تدرجات تمثل قنوات أربع من المرئية تتكون•
 القنوات الثالث في واألحمر واألخضر األزرق المرئي الطيف يتمثل•

 . الرابعة القناة في الحمراء تحت واألشعة ، األولى
 من بعد عن االستشعار عمم يقدميا التي اإلمكانات المرئية تظير•

 سطح من مختمفة معالم تطير التي األطياف اختالف خالل
 . األرض
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 نطاق األشعة فوق البنفسجية واألشعة السينية( 4
 الطيفي النطاق (Ultraviolet) البنفسجية فوق األشعة نطاق يغطي•

   (µm 0.4) إلى (µm 0.03) من
 حالة تفاعل في الرئيس الدور اإللكترونية الطاقة مستويات تمعب•

 لدراسة رئيس بشكل البنفسجية فوق المجسات تستعمل حيث الموجة
 الجوي الغالف فييا ينعدم التي السطوح لدراسة أو الكوكبية األجواء
  .القصيرة الموجية األطوال ىذه في الغازات شفافية عدم بسبب

 (µm 0.03) من فيتراوح X- Ray السينية لألشعة الطيفي النطاق•
 0.03) من أقل الموجي وطوليا جاما وأشعة (µm 0.3) إلى
µm) 

 الجوي الغالف في الشفافية عدم بسبب مستوى أقل عمى تستخدمان•
   المنخفض الطيران أو الفضائية بالمركبات محدد واستخداميما
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 مصطمحات اإلشعاع 
 الكمية بالقياسات بعد عن االستشعار عمم مستخدمو ييتم•

   الكيرومغناطيسي اإلشعاع لخصائص
 الفضائية المرئيات وتحميل ومعالجة قراءة المصطمحات ىذه تسيل•

   .الصناعية األقمار مجسات لمختمف
   االتجاه وقياسات كروية نصف قياسات : القياسات من نوعان يوجد•
 المحتواة الطاقة إجمالي قياسات ىي :الكروية نصف القياسات•

 .قياسو المراد السطح أو الجسم عمى وتسقط كرة نصف داخل
 وتتأثر معين اتجاه في المقاس اإلشعاع ىو : االتجاه قياسات•

   .الزاوية تمام جيب بتأثير اإلشعاع اتجاه قياسات
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 تابع لمصطمحات اإلشعاع 
 وتعتبر الكيرومغناطيسية الموجة تحمميا التي الطاقة كمية ىي : اإلشعاع طاقة•

  الجول قياسيا ووحدة السطوح مع التفاعل عند الموجة لقدرة مقياساً 
  محدد موجي لطول الطاقة كمية قياس إلى تشير : الطيفي اإلشعاع طاقة•
 أو المنقولة أو المنبعثة) المشعة الطاقة تدفق معدل ىو :اإلشعاعي الدفق•

 إلى معين سطح أو معينة نقطة من كيرومغناطيسي إشعاع ىيئة عمى(المستقبمة
 (الوات) محدد زمن خالل آخر سطح

 ما سطح عمى الساقط اإلشعاعي الدفق حجم عن عبارة :اإلشعاعي الدفق كثافة•
 (الوات) السطح مساحة عمى مقسوماً  منو المنبعث أو

 والمار المصدر نقطة من المنبعث اإلشعاعي الدفق عن عبارة : اإلشعاع شدة•
  المقاس اإلتجاه في الصمب المخروطي المجسم بزاوية

  السطح عمى مساحية وحدة من المشع اإلشعاعي الدفق عن عبارة : اإلشعاع•
 في األبعاد ثالثي مصمت مخروطي مجسم زاوية خالل من إلييا ينظر والتي
  المقاس االتجاه

 (م/ وات) محدد موجي طول لكل اإلشعاع عن عبارة : الطيفي االشعاع•
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