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 السالبة المجساتنظم التصوير في 
 تطورات حدوث إلى الموصالت شبو صناعة تكنولوجيا ساىمت•

  . بعد عن االستشعار مجسات صناعة في كبيرة
 : المحاضرة مواضيع•

   التصوير وطرق أنواع–
   السالبة المجسات في الكهرومغناطيسي اإلشعاع وقياس تسجيل كيفية–

 التصوير طائرات جسم في المثبتة الجوي التصوير كاميرات تقوم•
  دراستيا المراد لممنطقة مفصمة بيانات عمى تحتوي مرئيات بالتقاط

 بمرئيات تزودنا الصناعية األقمار منصات عمى المثبتة المجسات•
 .ومتكرر مستمر بشكل األرض سطح تغطي
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 االستشعار عن بعد  مجساتتصنيف 
  (Passive Sensors) السالبة المجسات (1
 المنبعثة أو المنعكسة الكيرومغناطيسية اإلشعاعات تسجل التي المجسات ىي 

 .األرض سطح عمى الموجودة األجسام من
 تحت واألشعة المرئية واألشعة البنفسجية فوق األشعة نطاقات في وتعمل  

  .الحمراء
نطاقات في الكيرومغناطيسية اإلشعاعات تسجيل عمى قادرة المجسات ىذه 

 .محددة طيفية
 (Active Sensors) النشطة المجسات (2
 .األجسام من المنبعثة أو المنعكسة الكيرومغناطيسية الطاقة عمى يعتمد ال•
رساليا الكيرومغناطيسية الطاقة بتوليد تقوم•  .األجسام نحو ترددات شكل في وا 
 األرض سطح عمى واألجسام المرسمة الطاقة بين تفاعل يحدث•
 .تسجميا التي المجسات نحو أخرى مرة الترددات تمك ترتد•
 ونطاق (Microwave) القصيرة األشعة نطاق في النشطة المجسات تعمل•

 . الراديو
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 السالبت  الوجساثأنىاع 
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 النشطت  الوجساثأنىاع 
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 االستشعار عن بعد مجساتمكونات 
  العدسات•
   المرشحات•
   الكاشف•

oالحرارية الكاشفات  
oالخارجي الفوتوغرافي التأثير كاشفات   
oالداخمية الفوتوغرافي التأثير كاشفات 
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 Lensesالعدسات ( 1
 مكوناتيا إلى عمييا الساقطة األشعة وتقسيم باستقبال المجس مرآة أو عدسة تقوم•

  طيفية قنوات عمى تحتوي فضائية مرئية عمى لمحصول ,المختمفة الطيفية
  .متعددة

 الذي الكيرومغناطيسي لإلشعاع القصوى القوة المجس عدسة فتحة اتساع يحدد•
  المرايا مثل العاكس السطح أو العدسة بواسطة سواءً  ,تسجيمو المجس يستطيع
 .المقوسة

 .الكاشف عمى المجمعة الطاقة بتركيز العدسة بؤرة تقوم•
  (كاشفات أو عدسات) بصرٌة عناصر عدة من العدسة بؤرة تتكون•

 .الموجة شعاع وتصحٌح وتشكٌل بتركٌز تقوم•

 لمنطقة شاملة تغطٌة لعمل التصوٌر أنظمة بعض فً المسح عنصر ٌستخدم•
 .التصوٌر

 : إلى الكهرومغناطٌسٌة األشعة وتوزٌع استقبال عناصر تنقسم •
 .مجموعة مقسمات خاصة بتقسيم النطاقات الطيفية ودمجها 1.

 .مقسمات األلوان 2.

 .الخاص بتفريق األلوان ( Prism)أو المنشور (Filters) مجموعة المرشحات3.
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 المرشحات ( 2
 التصوير مجسات نظم في المستخدمة المرشحات من الشائع النوع •

 (Dichroic) ىو الطيف مقاييس من العديد وفي البصري
 .الكريستال من مصنوع جياز ىو•
ظيار استقبال عمى يعمل•  من عرضيا يتم التي األلوان مختمف وا 

 .مختمفة اتجاىات
 .مختمفة استقطابات من القادم اإلشعاع استقبال عمى يعمل•
 .دقيقة وموجات حزم إلى بفرزىا يقوم•
 آثار من الكثير امتصاص أو بإزالة تقوم مرشحات توجد كما•

 . الجوي الغالف في والضباب الرطوبة
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 الكاشف(3
 أو المنعكسة الكهرومغناطٌسٌة الطاقة تحوٌل على الكاشف ٌعمل •

 .للتسجٌل قابلة بٌانات إلى األجسام من المنبعثة

  بفرز المنشور أو الدوارة العجلة على المثبتة المرشحات مجموعة تقوم•
 .مختلفة طٌفٌة قنوات إلى الطٌفٌة اإلشعاعات

 إلى الموجة طاقة تتحول حٌث ,الكاشف على النهاٌة فً الموجة تتركز•
 منتظم كهربائً تٌار إلى أو , األفالم استخدام حالة فً كٌمٌائٌة بصمة

 .والصفوف الكاشف استخدام حالة فً

 الكهربائية البصرية في تعمل التي الكاشفات من أنواع ثالثة توجد•
 : يمي كما وهي

  الحرارية الكاشفات1)
   الخارجي الفوتوغرافي التأثير كاشفات2)
   الداخمية الفوتوغرافي التأثير كاشفات3)
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 (Thermal Detectors) الحرارية الكاشفات (1

 وٌسجل المجس على الساقطة اإلشعاعات الكاشفات من النوع هذا ٌمتص
 المقاومة من عالٌة قدرة ولدٌه ,األجسام حرارة درجة فً االختالفات
 . الحرارة لدرجات الكهربائٌة

 External Photo-Effect) الخارجي الفوتوغرافي التأثير كاشفات (2
Detectors) 

 الكاشفات من النوع هذا فً المستخدمة للضوء الحساسة المواد قدرة إن
 بطاقة المجس على الساقطة للفوتونات ٌمكن بحٌث كافٌة لكنها , منخفضة

 فً ٌعمل كهربائً تٌار وتنتج المادة سطح من اإللكترونات تحرر أن كافٌة
 . خارجٌة دائرة

 Internal Photo-Effect) الداخلية الفوتوغرافي التأثير كاشفات (3
Detectors) 

 بتمرٌر تقوم مواصالت أشباه عن عبارة الكاشفات من النوع هذا
 . الفوتونات وامتصاص داخلً طاقة مستوى عبر اإللكترونات
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 االستشعار عن بعد مجساتنظم التصوير في ( 3
 التصوٌر نظم خصائص إلى أساسا   الفضائٌة المرئٌات بٌانات اختالف ٌرجع•

 .الطائرة أو الصناعً القمر على الموجود المجس فً

 الصناعٌة األقمار على المحمولة المجسات بواسطة جمعها ٌتم التً المعلومات•
 المكانٌة دقتها فً تختلف الجوٌة الصور إلنتاج المخصصة الطائرات على أو

 .والزمنٌة والطٌفٌة واإلشعاعٌة

 بأطوال ,المختلفة األرضٌة األجسام ودراسة لتمٌٌز المجسات هذه صممت لقد•
 المدروسة الظاهرة نوع بحسب ,آخر إلى مجس من تختلف موجٌة وقنوات

 . الدراسة من والغرض

 إلى تحتاج التً للمتطلبات الدقٌق التصنٌف على بناء ٌتم المجس أداء تقٌٌم إن•
 .مشروع أو دراسة

 لألشعة الطٌفٌة النطاقات فً البسٌطة االختالفات كشف فً المجس قدرات إن•
 سطح على الموجودة األجسام من المنعكسة أو المرسلة الكهرومغناطٌسٌة

 .للعمل المناسبة الفضائٌة المرئٌات اختٌار فً هاما   أمرا   تعد األرض

 فٌها بما البصرٌة المجسات تنفذها التً التصوٌر طرق فإن ذلك على بناء  •
 التً للكٌفٌة وطبقا   رئيسية طرق ثالث إلى تنقسم الجوي التصوٌر طائرات
 12 .األجسام من القادم اإلشعاع واستقبال بإرسال المجس ٌتبعها



 Framing Camera Systemاإلطار الكامل ( 1
 عدة من وٌتكون ,األطٌاف متعدد التصوٌر نظم أنواع أبسط ٌعتبر•

  جسم فً البعض بعضها مع مثبتة (Vidicons) أنابٌب أو كامٌرات
 .الطائرة

 للمنطقة األطٌاف متعددة متتالٌة صور على للحصول معاٌرتها تتم•
 .تماما   كامل كمشهد تصوٌرها المراد

 تبعا   وذلك ,العادٌة الفوتوغرافٌة الصورة أخذ طرٌقة تشبه الطرٌقة هذه•
 .األرض سطح من الصناعً القمر وارتفاع المجس لنوعٌة

  المشهد ٌلً آخر مشهدا   تغطً التً التالٌة المرئٌة على الحصول ٌتم•
 .السابق

  بشكل المرتبة المتعاقبة المرئٌات من عدد على الحصول ٌمكن وبالتالً•
 .صفوف

   . المجس كامٌرا لتوجٌه طبقا   المرئٌات بعض فً تداخل ٌوجد وقد•

   . التالً الشكل فً كما         
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 Scanning Systemالمسح نظام ( 2
 أو المنعكس اإلشعاع بالتقاط المجس قٌام على المسح نظام ٌعتمد •

 بكسل داخل وتسجٌله األرض سطح على الموجود الجسم من المنبعث
 .الفضائٌة المرئٌة فً واحد

 اتجاه فً ,العملٌة نفس وٌكرر المجاور البكسل إلى المجس ٌنتقل ثم•
 .المرئٌة الجانبً كال من الممتدة الخالٌا صف

 .بكسل لكل السابقة العملٌة نفس وٌكرر التالً الخط إلى ٌنتقل ذلك بعد•

  كمشهد حفظها ٌتم ,المرئٌة تكون التً الصفوف عدد تكتمل أن بعد•
 .كامل

 فً المسح نظام مثل التصوٌر نظم من النوع لهذا أخرى مسمٌات هناك•
 . الطائرة أو الصناعً القمر لمسار القاطع االتجاه

Across-track Scanning   

 .  ”Whiskbroom Scanning“ أحٌانا   وٌسمى
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 Line Array Systemالتصوير الخطي نظام ( 3
 فً المستخدمة الحدٌثة األنظمة من الخطً المسح نظام إن •

 .الجوي التصوٌر

 مرة الخالٌا من صف لكل البٌانات بجمع المجس قٌام على ٌعتمد•

 .الصناعً القمر لمسار القاطع الخط طول على واحدة

 ٌتم حتى السابقة العملٌة نفس وٌكرر التالً الخط إلى ٌنتقل ثم من•

 .للمرئٌة الكامل المشهد على الحصول النهاٌة فً

 المسح نظام مثل التصوٌر نظم من النوع لهذا أخرى مسمٌات هناك•

 الطائرة أو الصناعً القمر مسار اتجاه فً

long-track Scanning  وٌسمى “Push broom Scanning” 
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 Types of Passive Sensorsالسالبة  المجساتأنواع 

 
 Multispectral Sensors (MSS)األطيافمتعددة  المجسات(1
 
  hyper-spectral Imagingاألطياف التصوير فائق نظام ( 2
 

19 



 Multispectral Sensors (MSS)متعددة األطياف المجسات(1

 الطاقة بقٌاس (MSS) األطٌاف متعددة المجسات تقوم •

  بواسطة األجسام من المنبعثة أو المنعكسة الكهرومغناطٌسٌة

 .المسح

 إلى (0.3µm) بٌن تتراوح متعددة طٌفٌة نطاقات فً تسجٌلها•

 (14µm) حوالً

 , البنفسجٌة فوق األشعة نطاقات على النطاقات هذه تحتوي •

 , المتوسطة الحمراء وتحت , القرٌبة الحمراء تحت واألشعة

 .الحرارٌة الحمراء وتحت

 التصوٌر أنظمة عن األطٌاف متعددة التصوٌر أنظمة تتمٌز•
 : المٌزات من بمجموعة الفوتوغرافً
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 مميزات أنظمة التصوير متعددة األطياف عن أنظمة التصوير الفوتوغرافي 
 الذي الطٌفً النطاق فً الفوتوغرافً التصوٌر أنظمة تعمل :الطيفي المدى1)

 متعددة التصوٌر أنظمة أن حٌن فً (1.2µm) إلى (0.3µm) بٌن ٌتراوح
 .(14µm)- (0.3µm) بٌن ٌتراوح الذي الطٌفً النطاق فً تعمل األطٌاف

 على للحصول مختلفة بصرٌة نظم الفوتوغرافً التصوٌر نظم تستخدم2)
 البٌانات توافق فً مشاكل إلى ٌؤدي مما ,متعددة طٌفٌة نطاقات ذات مرئٌات

 متعددة التصوٌر نظم تستخدم بٌنما ,مختلفة تصوٌر آالت استخدام عند
 . موحد بصري نظام األطٌاف

 من أسهل األطٌاف متعددة التصوٌر نظم فً المستخدمة اإللكترونٌة المعاٌرة3)
 . الفوتوغرافً التصوٌر نظم المستخدمة الكٌمٌائٌة المعاٌرة

 نقل ٌتطلب بٌنما ,األطٌاف متعددة التصوٌر أنظمة فً البٌانات نقل سهولة4)
 التصوٌر لفلم إضافٌة تجهٌزات فً الفوتوغرافً التصوٌر أنظمة فً البٌانات
 . الطائرة متن على المستخدم

 , المنتجة للمرئٌات البصري التحلٌل الفوتوغرافً التصوٌر نظم تستخدم5)
 إلى الخطٌة المرئٌة تحوٌل تم إذا إال ,الرقمً التحلٌل استخدام قبل خاصة  
 والمعالجة التحلٌل األطٌاف المتعدد التصوٌر نظم تستخدم بٌنما ,رقمٌة مرئٌة
 . الثالث البعد بٌانات إخراج عند خاصة الرقمٌة
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 نظام المسح المتعدد األطياف 
  بنظام تعمل التً المجسات بواسطة المنتجة الفضائٌة المرئٌات•

 , الطائرات أو الصناعٌة األقمار بواسطة األطٌاف المتعدد المسح

  المرئٌات هذه إلنتاج المسح طرق من مختلفٌن نوعٌن على تعتمد

:- 

 القمر لمسار القاطع االتجاه فً المسح نظام هو :األول النــوع•

 . الطائرة أو الصناعً

 أو الصناعً القمر مسار اتجاه فً المسح نظام هو : الثاني النوع•
 . الطائرة

 

22 



 هى نظام الوسح في االتجاه القاطغ لوسار القور الصناػي أو الطائرة : النــىع األول

 مرآة إلى باإلضافة , ماسح جهاز المجسات من النوع هذا ٌستخدم •

 سطح مظاهر مختلف وإسقاط بمسح تقوم متكرر بشكل تدور

  عرضً باتجاه , خط بعد خطا   , منتظمة خطوط بشكل األرض

 تتقاطع الخطوط هذه أن أي ,األمام نحو الصناعً القمر ٌتحرك •

   الطٌران خط مع قائمة بزواٌا

 من المنبعثة أو المنعكسة الكهرومغناطٌسٌة الطاقة الماسح ٌقٌس•

 الخط بداٌة من بدءا   , تسجٌلها المراد األطٌاف بحسب األجسام

 . ٌلٌه الذي الخط إلى الماسح ٌنتقل ثم ,نهاٌته وحتى

  (درجة120) إلى (درجة90) بٌن الماسح فتحة مٌل زاوٌة وتتراوح•

  كمشهد حفظها ٌتم , مسحها تم التً الخطوط عدد تكتمل ندماع•

 23   الفضائٌة المرئٌة تمثل كامل



 :النــوع األولتابع 
 المتعاقبة الصفوف أو الخطوط من مجموعة من الفضائية المرئية تتكون•

 الصفوف ىما بعدين من مكونة النيائي بشكميا وتظير مسحيا تم التي
   واألعمدة

 الصناعي القمر مرئيات إنتاج في ناجح بشكل الطريقة ىذه تستخدم•
 .(NOAA) مرئيات وكذلك (Landsat) األطياف متعدد الماسح

   المجس إلى األجسام من المنعكسة الطاقة لقياس صمبة كاشفات يستخدم•
 ثم ,الكاشف سطح عمى القادم االشعاع بتركيز البصري النظام يقوم•

  متعددة طيفية نطاقات إلى القادم اإلشعاع زجاجية منشورات عدة تفصل
 المخصص الموجي الطول حسب وتسجيل ,
 إلى فوتونات من الكيرومغناطيسي اإلشعاع بتحويل الكاشف يقوم•

 مستوى يحدد إلكتروني جياز إلى اإللكترونات وتدخل ,إلكترونات
 . تسجيميا المطموب الوحدات بحسب الطاقة
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 الصناػيالقور هسار  اتحاهالوسح في نظام : النىع الثاني

 (Along-track scanning) 
تستخدم هذه المجسمات ماسحات خطٌة تقوم بسمح المنطقة كما هو •

طرٌقة المسح السابقة, ولكنها تقوم بمسح الخط كامال  فً وقت واحد, 
 (6.6)شكل 

أفضل من سابقتها ألنها تستغرق وقتا  أطول فً   المجساتهذه تعتبر •
مسح كل بكسل, مما ٌسمح بتسجٌل الطٌف الكهرومغناطٌسً بشكل 
ادق وٌقلل من أي أخطاء اشعاعٌة او طٌفٌة فً المرئٌة ناتجة عن 

 .اإلشعاعات المنعكسة من االجسام

لقٌام الطاقة ( CCD)على كاشفات  المجساتهذا النوع من ٌعتمد •
الكهرومغناطٌسٌة, وهً مشابهة فً وظٌفتها للكاشفات الصلبة إال أنها 

 .حساسٌةأكثر 

أول قمر صناعً ٌستخدم هذا النوع من ( SPOT-1 JRV)القمر ٌعتبر •
و ( LKONOS)تكنولوجٌا المسح إضافة إلى أقمار صناعٌة حدٌثة مثل 

(QUICDBIRD ) و(PRBVIEW-3) 
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 نظم فً متحركة أجزاء وجود عدم المجسات هذه ممٌزات من•
  طاقة متطلبات من وٌقلل االفتراضً العمر من ٌزٌد مما التشغٌل
 .التشغٌل

 منطقة مساحة صغر المجسات من النوع هذا مساوئ من ان إال•
 (SPOT) الصناعً القمر مرئٌة تغطً فمثال   األرضٌة التغطٌة
 مرئٌة تغطٌها التً المساحة مع مقارنة (KM 60) قدرها مساحة
 (KM 185) الصناعً القمر

 : المشكلة لهذه الحل•

 مما المجس, رؤٌة مساحة لتوسٌع إضافٌة مراٌا استخدام تم فقد •
 مجسمة تغطٌة لعمل القدرة ٌتٌح

 توفٌر ضرورة ٌحتم المجسات هذه تصمٌم صعوبة أن إلى إضافة•
 المجسات هذه استخدام عند للمجس العلوي السطح فً تبرٌد طاقة
 .المسح طائرة على
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 التشىهاث الهندسيت في نظن التصىير هتؼددة االطياف
 يتم التي الطريقة عن النظر بغض بعد عن االستشعار مرئيات إن•

 األقمار عمى المثبت االطياف متعدد الماسح طريق عن سواء التقاطيا
 مختمفة, ىندسية تشوىات عدة تصاحبيا الطائرات بواسطة أو الصناعية

 .المرئيات تمك عمى الحصول بواسطتيا يتم التي لطريقة طبقً 
 محاولة بسبب بعد عن االستشعار نظم في كامنة تبقى المشكمة ىذه•

 بسبب بعد عن االستشعار نظم إلسقاط دقيق تمثيل عمى الحصول
 األبعاد ثالثي األرض سطح إلسقاط دقيق تمثيل عمى الحصول محاولة
 .االبعاد ثنائية مرئية عمى

 أثناء هندسيا   مستقرة تكون ما عادة بعد عن االستشعار منصات إن•
 بواسطة المنتجة لممرئيات تشوهات تحدث ما غالبا   لكن التصوير،

 :التصوير طائرات
 أن يمكن الطائرات فاتجاه الطيران, أثناء الطائرات استقرار عدم بسبب•

 القصوى, التشوه حاالت في أو أخر, عمى محول من الرياح بفعل يتغير
   .الواحد المحور ضمن بكسل إلى بكسل من
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 عمى الماسح تستخدم التي التصوير طائرات تنتجيا التي المرئيات ىندسة إن •
 الجوية, لمصور مماثل (ALONG-TRACK SCANNER) المسار طول
  وقت في المرئية تكون التي الصفوف من صف كل بمسح يقوم كاشف كل ألن
 .واحد

 ارتفاع في التغيرات نتيجة الصفوف ىذه مواقع في اليندسية التغيرات تحدث•
 وضعية تغيرات عمى إضافة , الطيران محور طول عمى التصوير طائرات
 التصوير أثناء الطائرة

 بينما وكثيرة, واضحة تكون بالطائرات التصوير أثناء تحدث التي التشوىات إن•
  األقمار بواسطة التقاطيا يتم التي الفضائية المرئيات في التشوىات تمك تقل

 .الصناعية
 
 تستخدم التي التصوير طائرات تنتجيا التي المرئيات في اليندسية التشوىات أما•

 (ACROSS-TRACK SCANNER) الطيران لمحور القاطع المسح نظام
 :ذلك في السبب ويرجع سابقتيا, من أكبر فيم

 حدوث مع تتوافق ال قد ثابتو, وبزاوية منتظمة بسرعة تتحرك الماسح مرآة أن إلى1)
 (IFOV) يغطييا التي التصوير منطقة أو الطائرة سرعة في تغيرات أي

 المساحة المرآة توجيو يسببف الطيران محور عن التصوير لطائرة انحراف يحدث2)
 الحافة عن وابتعادىا التصوير طائرة تغطييا التي المنطقة حواف إحدى نحو

 28 .(6.7) شكل األخرى
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 السابق( 6.7)شكل 
 التصوير لطائرة تحدث التي التشوىات وأنواع لطائرة الثابت الوضع يبين•

  الطيران لمحور القاطع الخط عمى الماسح باستخدام البيانات جمع أثناء
(ACROSS-TRACK SCANNER) 
 بواسطتيا يتم التي المثالية الوضعية يوضح (a 6.7) شكل أن فنجد•

  الظروف توفر ظل في ىندسية, تشوىات أي من الخالية المرئية التقاط
 .التصوير منطقة فوق ثابتان ووضعيتيا الطائرة ارتفاع يكون التي المثالية

  االلتواء تأثير بسبب يحدث الذي اليندسي التشوه فيوضح (b. 6.7) شكل أما•
(ROLL) الطيران خط باتجاه جوانبيا إحدى عمى الطائرة لو تتعرض الذي   
 مرآة داخل المرئية التقاط زمن في اختالف بحدوث االلتواء يتسبب•

 سطح عمى الماسح يغطييا التي الخطوط شكل في يؤثر مما الماسح,
 إعادة بواسطة االلتواء تصحيح ويتم متموج, بشكل تظير بحيث األرض,
 الجيرسكوب االلتواء نسبة بمعايرة أبو الطيار قبل من الطائرة تثبيت

(GYROSCOPE) 30   .الطائرة توازن لحفظ يستخدم جياز وىو 



 بسبب المرئيات في الهندسي التشوه يوضح (c.6.7) شكل•
 : الطائرة (crab) انحراف

 انحراف فً تتسبب قوٌة لرٌاح التصوٌر طائرة تعرض بسبب وذلك–
 الطٌران محور عن قلٌال   الطائرة

 مشوهة مرئٌة التقاط إلى ٌؤدي مما–

 الفضائٌة, المرئٌات معالجة برنامج بواسطة التشوه تصحٌح ٌمكن–
  البدء قبل الرٌاح وسرعة الطقس حالة معرفة المهم من ولذلك

 تشوهات على تحتوي مرئٌات التقاط تجنب بهدف بالتصوٌر,
 .التصوٌر لطائرات الشدٌد االنحراف بسبب هندسٌة

 الهندسية التشوهات من األخير النوع أما :(b.6.7) شكل•
 :بالطائرة التقاطها يتم التي للمرئيات

 خفٌف بشكل الخلف أو االمام نحو الطائرة (pitch) مٌل بسبب فٌحدث–

 فً المغطاة المرئٌة صفوف بٌن تقارب حدوث الى ٌؤدي مما –
 أخرى أماكن فً وتباعدها أماكن
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 التصوير فائق األطيافنظام (  2
 hyper-spectral Imaging  

 "  فوق»أو  من أكثر : ىو مصطمح التيني يعني ( hyper)إن مصطمح •
 hyper-spectral( HSI)نظم االستشعار عن بعد فإن مصطمح في •

lmaging  فائق االطيافيعني نظم التصوير. 
إلى المرئيات التي تحتوي عمى قنوات طيفية كثيرة قد يصل عددىا يشير •

تسجيميا في المرئية يمكن عمى عدة مئات من القنوات الطيفية التي 
االمر الذي يسمح برصد انعكاسات طيفية كثيرة لكل بكسل الواحدة 

 .داخل المرئية
توفر إمكانية التمييز بين مختمف مالمح سطح األرض ( HSI)إن نظم •

التي تمتمك خصائص امتصاص وانعكاس طيفي خاص بأطوال موجية 
 (17صورة رقم )متعددة االطياف التقميدية  المجساتواسعة من قبل 

32 



33 



 نظام التصوير فائق األطياف( 2/ تابع 

 كبيرة معمومات عمى (HSI) نظم بواسطة المسجمة المرئيات تحتوي•
 .االطياف متعددة التصوير أنظمة تسجميا أن يمكن ال جداً 

 والغابات, والنباتات, المعادن من كثيراً  أن نجد المثال سبيل فعمى•
 باستعمال إال كشفيا يمكن ال فريدة طيفية خصائص عمى تحتوي
 المرئيات ىذه

 الدراسات تطبيقات في عالية فائدة ذات مرئيات تعتبر أنيا كما•
   :مثل النباتية

 النباتات أنواع بين التمييز إمكانية –
   النباتي الغطاء عمى التعرف–
 وكمية النباتات, أوراق في تحدث التي الكيميائية التغيرات دراسة–

 .النبات في الكموروفيل
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   : اللون1)
 التصوٌر نظم بواسطة تسجٌلها ٌتم التً المرئٌات تحتوي•

 قنوات على (MSS) األطٌاف متعددة التصوٌر ونظم الفوتوغرافً
   قناة ثالثٌن حوالً إلى قنوات ثالث بٌن تتراوح طٌفٌة

 القنوات مئات على تحتوي (HIS) نظم مرئٌات أن حٌن فً•
 تحت واألشعة ,المرئٌة األشعة أجزاء مختلف تضم الطٌفٌة
 تحت واألشعة ,المتوسطة الحمراء تحت واألشعة ,القرٌبة الحمراء
 الحرارٌة الحمراء

 الظواهر ألغلب دقٌقة طٌفٌة بصمات تسجٌل إمكانٌة توفر وبالتالً•
 . األرض سطح على

 ونظم الفوتوغرافي التصوير نظم عن (HSI) نظم يتميز 

   :رئيسية خصائص بثالثة (MSS) األطياف متعددة التصوير
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 : الطيفية الدقة (2
 متوسط " خالل من (MSS) نظم في الطيفية الدقة حساب يتم •

   " 100 إلى1  بين الطيفي النطاق عرض عمى مقسوماً  الموجة
 الموجة متوسط " خالل من (HSI) نظم في حسابيا يتم حين في•

 ." 100 إلى 1 بين الطيفي النطاق عرض عمى مقسوماً 
 

 : الطيفية النطاقات (3
 بشكل (MSS) مرئيات في الطيفية النطاقات تسجيل يتم ما غالباً •

   منتظم وغير ومتباعد واسع
 بشكل (HSI) نظم في الطيفية النطاقات تسجيل يتم حين في•

 لكل طيفية قياسات إجراء عمى يساعد مما ,ومنتظم متجاور
 .بكسل
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 كجزء (HSI) نظم استخدام أىمية أبرزت التي األولى األنظمة أحد إن•
 التصوير مقياس استخدام كان , بعد عن االستشعار نظم في ىام

  Airborne Imaging Spectrometer (AIS) جواً  المحمول الطيفي
 NASA`s Jet النفاث لمدفع ناسا مختبر في صممت التي

Propulsion Laboratory  م1982 عام في. 
 

 CASL المجس

    Compact Airborne Spectrographic Imager  

 تجارٌة ألغراض (HSl) نظم مجال فً مستخدم مجس ٌعتبرأفضل•

 بنطاقات الطٌفٌة الترددات من واسعة مجموعة ٌمتلك المجس فهذا •
 مستخدما   الحمراء, تحت واالشعة المرئٌة الموجة األطراف فً ضٌقة
 الطٌران محور طول على المسح نظم

 (0.9 µm)  (0.4µm) بٌن تتراوح موجٌة بأطوال قناة 288 ٌسجل•

   (0.018µm) ٌبلغ موجً طول قناة كل تغطً•

  دقته تبلغ غالبا   ولكن الطائرة ارتفاع على بكسل لكل المكانٌة الدقة تعتمد•
 .(m 4000) قدرة طٌران ارتفاع عند متر (m 1) المكانٌة
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 FLIRنظام فلير 
   Forward-looking lnfrared  لعبارة اختصار هو (FLIR) مصطمح إن•
 الحمراء تحت باألشعة تسجل تصوير تقنية ىو•
نشاء االجسام من الصادرة الحرارة عن الكشف في تستخدم•  يتم ليا صورة وا 

خراجيا تجميعيا  .الفيديو بصيغة وا 
 (FLIR) نظام في المستخدم الحمراء تحت لألشعة الموجي الطول وتختمف•

 الرؤية نظم في تستخدم التي األشعة لنفس الموجي الطول عن كبيراً  اختالفاً 
 .القريبة الحمراء تحت واألشعة .المرئي الضوء في تعمل التي  الميمية

  :هي هامة مزايا بثالث (FLIR) نظام ويتميز•
 من الطاقة وتسجل تكشف ألنها العدو, قبل من التصوٌر آلة كشف استحالة1)

 .نفسها تلقاء من طاقة أي ترسل وال االجسام,

 باعتبارها بكشفه التصوٌر آلة قٌام دون ٌحول تموٌه أي إجراء الصعب من2)
 .جسم أي حرارة ترصد

 فً معوقات وأي والسدٌم والضباب الدخان اختراق التقنٌة هذه تستطٌع3)
 بالضور التصوٌر كامٌرا من أفضل بشكل الرؤٌة تعٌق قد الجوي الغالف
   .المرئً
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 :هذه التقنية فيتستخدم 
 العمودية والطائرات الثابتة األجنحة ذات والطائرات البحرية السفن•
 الحرب أثناء المدرعة القتال مركبات•
 الضباب وجود حالة وفي ليالً  السيارات وسائقي الطيارين لمساعدة تستخدم كما•
 الذي البارد الوسط عن تختمف حرارة تصدر التي األجسام عن لمكشف تستخدم•

 بيا تحيط
 اليرب من المساحين مراقبة•
 البرية الحيوانات تواجد مناطق ومراقبة رصد•
 المياه تقسيم خطوط•
 الحد أجل من المباني في الحراري العزل عيوب أو الطاقة فقدان عن الكشف•

 التكييف طاقة استيالك من
 الميل اثناء منخفضة مستويات في الطائرات قيادة•
 واإلنقاذ البحث وعمميات اإلطفاء, عمميات أثناء االشتعال مصادر إظيار في•

 المائية أو المشجرة المناطق في وخاصة المفقودين عن
 األخرى والغازات الطبيعي الغاز تسرب عن الكشف•
 39 . النشطة البراكين رصد•
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   :هي هامة مزايا بثالث (FLIR) نظام ويتميز•
 وتسجل تكشف ألنيا العدو, قبل من التصوير آلة كشف استحالة1)

 .نفسيا تمقاء من طاقة أي ترسل وال االجسام, من الطاقة
 بكشفة التصوير آلة قيام دون يحول تمويو أي إجراء الصعب من2)

 .جسم أي حرارة ترصد باعتبارىا
 معوقات واي والسديم والضباب الدخان اختراق التقنية ىذه تستطيع3)

 كاميرا من أفضل بشكل الرؤية تعيق قد الجوي الغالف في
  .المرئي بالضور التصوير

 

41 


