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 ( Engineering Radar)هندسة الرادار 
 نظم في المستخدمة النظم عن الرادار نظام في التصوير ىندسة تختمف•

 أو المسح نظم تستخدم التي السالبة، البصرية بعد عن االستشعار
   .الكامل االطار

 في يحدث كما الطيران، خط باتجاه مداراتيا في الرادار منصات تتحرك•
 .السالبة بعد عن االستشعار نظم

  وذلك اليدف، نحو مائل بشكل الكيرومغناطيسية االشعة الرادار يرسل•
 إحدى من االشعة ترسل مجسات تحمل الرادار ىوائيات ان الى يرجع
 (8.10) شكل .اليدف باتجاه الصناعي القمر جانبي

 

 : الرادارالمشكمة لهندسة العناصر •
 ىوائي ارتفاع بين المحصورة الزاوية ىي :(look angle) الرؤية زاوية•

   .θ السقوط زاوية باتجاه  المرسمة واألشعة االرض عن الرادار
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 θ (Angle Incident)زاوية السقوط 
 والخط الرادار هوائي من المرسمة األشعة بين الواقعة الزاوية هي :تعريف•

   (المحمية االرتفاع نقطة) االرض سطح عمى المتعامد
 عمى األىداف وظيور الكيرومغناطيسية، لمطاقة االرتدادي التشتت عمى تؤثر•

 .السقوط زاوية قيمة ازدياد مع تتناقص المرتدة الطاقة كمية فان المرئية،
 الرادار ألشعة االرتدادي التشتت نوعية في يؤثر السقوط زاوية قيمة اختالف ان•

 .التضاريس انحدار درجة عمى اعتماداً 
  ويتناقص الرادار نحو االنحدار تجاها يكون عندما يزداد االرتدادي فالتشتت•

   (8.11)شكل الرادار نظر اتجاه عن بعيداً  االنحدار يكون عندما
 السقوط زاوية وبين الرادار يسجميا التي السقوط زاوية بين التفريق الميم من•

 وشكل المنطقة انحدار لدرجة تبعا تختمف المحمية السقوط ،فزاوية المحمية
 .األرضية التضاريس

 وارتفاع الرادار أشعة بين الواقعة الزاوية أنيا :المحمية السقوط زاوية وتعرف•
 زاوية منو تقاس الذي األرض انحدار اتجاه حسب الطبيعية االرض سطح

 (8.12)شكل المحمية السقوط
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 ( Depression Angle)زاوية االنخفاض 
 المرسلة واالشعة للهوائً االفقً المستوى بٌن المحصورة الزاوٌة هً•

 "المائل المدى" ٌسمى ما أو االرض، على الهدف باتجاه الهوائً من
 زادت فكلما الرؤٌة، وزاوٌة االنخفاض زاوٌة بٌن عكسٌة والعالقة
   االنخفاض زاوٌة تناقصت الرؤٌة زاوٌة
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 swath  التغطٌة مساحة•

 االشعة تغطٌها التً االرض سطح على الواقعة المنطقة بانها تعرف 

 من كصفوف الفضائٌة المرئٌة حدود وتمثل الرادار، من المرسلة الكهرومغناطٌسٌة

 .البعٌد المدى وحتى القرٌب المدى من بدءا   المرئٌة، حدود جانبً على الخالٌا
 

  السقوط زاوٌة بٌن الواقعة الزاوٌة هً : Grazing angle  التماس زاوٌة•

 األرضً والمدى
 

 الرادار طٌران محور ٌقطع الذي الخط هو :Range Direction المدى اتجاه•

  عامودي بشكل

  الرادار طٌران لمحور الموازي الخط هو :Azimuth Direction  السمت اتجاه•

 ٌقع التغطٌة مساحة من جزء اقرب عن عبارة : Near Range القرٌب المدى•

  الرادار مسار من قرٌبا

 .الرادار مسار من بعٌدا   ٌقع التغطٌة مساحة من جزء أبعد عن عبارة : البعٌد المدى

 المرسل الكهرومغناطٌسً اإلشعاع ٌقطعها التً المسافة ٌمثل خط هو : المائل المدى

 9 . المرئٌة مساخة حدود ضمن ٌقع األرض سطح على هدف كل إلى الرادار هوائً من



 التصوير اتجاه يؤثر
 سواء الرادار نظم في
 أو تصاعدياً  كان

 شكل عمى تنازلياً 
 تظير التي األىداف

 ويمكن المرئية، عمى
 المرئيات استخدام

 من التقاطيا يتم التي
 في مختمفتين زاويتين
 بيانات انتاج

 الرقمية االرتفاعات
  األبعاد ثالثية
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 Radars  Imaging Systemsنظم التصىير في الرادار  

 التشغيل طريقة حيث من SLR الجانبية الرؤية الرادار نظم تصنف
 : رئيسين نوعين الى
 عمى المحمولة الرادار نظم ويمثل :(RAR) الحقيقة الفتحة رادار1)

   الصناعية االقمار منصات أو طائرات
 المحمولة الرادار نظم ويمثل :(SAR) الصناعية الفتحة رادار2)

   .الصناعية األقمار او التصوير طائرات عمى
 طرٌق عن الدقٌقة الموجات وتستقبل ترسل SLAR الرادار نظم ان•

 ٌرسل بحٌث الفضائٌة المركبة أو الطائرة جانب على مثبت هوائً

 .االرض نحو الكهرومغناطٌسٌة الطاقة الرادار

 مسار التجاه ومواز ممتد شرٌطك التصوٌر اثناء المنطقة تظهر•
 11 (8.16)شكل   الرادار
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 (  RAR)الحقيقة رادار الفتحة 
 .الرادار مرئٌات إلنتاج استخدامه تم فعال مجس ولأ ٌعتبر•

 وٌرسل الطائرة، جوانب أحد على مثبت رادار هوائً عن عبارة هو•

 نطاق ذات مروحة شكل على الموجة قصٌرة كهرومغناطٌسٌة ذبذبات

 .المدى فً االشعة نطاق ٌتسع بٌنما  السمت اتجاه فً ضٌق

 على الجسم وخشونة وشكل حجم على لالستدالل الرادار تقنٌة ٌستعمل•

 .األرض سطح

 الرادار بٌن المسافة لتحدٌد الموجات وإستقبال إرسال فترة حساب طرٌق عن–

   والهدف

 الذبذبات تشتت كثافة تحدٌد–

 مرات عدة الذبذبات واستقبال ارسال ٌتم ان بعد–

   RAR لرادار مرئٌة هٌئة على الذبذبات تسجٌل ٌتم–

 (8.17) الشكل فً كما  المجاورة المنطقة بتصوٌر الرادار ٌستمر ثم–
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 (SAR)رادار الفتحة الصناعية 
 تطورات حدثت حٌث الماضً، القرن من الخمسٌنٌات بداٌة فً اكتشف•

 التكنولوجً التقدم وساهم الرادار، مجسات من النوع لهذا سرٌعة
  العسكرٌة التطبٌقات فً SAR انظمة اعتماد الى االشارات ومعالجة
 .والمدنٌة

 والبشرٌة الطبٌعة الظواهر عن الكشف فً رائدة SAR مجسات نإ•
   .السطح خشونة فً الصغٌرة التغٌرات رصد فً حساسة باعتبارها

 على اعتمادا   الصور معالجة من المستخدم تمكن ممٌزاتها من واٌضا•
 مختلف من المرتدة اإلشارات وتسجٌل الدقٌقة الموجٌة األطوال رصد

 .االرض سطح على األهداف

 بشكل تستخدم SAR مجسات فإن العسكرٌة التطبٌقات سٌاق فً ماأ•
 على المحمولة المجسات بواسطة العالمً االستطالع مثل واسع

 تحسٌن تم وقد المعركة ساحة لمراقبة والطائرات الفضائٌة المنصات
 .المرئٌات فً الصغٌرة االهداف على التعرف ٌمكن بحٌث الدقة
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   SARفي الرادار نظم التصىير 
 ذات مرئٌات التقاط على قدرتها عدمRAR مجسات عٌوب من ان•

  رادار تثبٌت عند مهم غٌر األمر وهذا البعٌد، المدى فً عالٌة دقة
RAR على تثبٌته عند المشكلة تبرز ولكن التصوٌر طائرات على 

 . الصناعٌة االقمار

 أو بؤرة تصنٌع ـو تولٌف فً (Doppler) ظاهرة من االستفادة•
 ذو الرادار مرئٌات دقة لزٌادة الرادار هوائً فً أطول فتحة

 .الجانبٌة الرؤٌة

  حٌث االشارات معالجة فً الهوائً تأثٌر على SARرادار ٌعتمد•
 على الهدف نحو  الكهرومغناطٌسٌة الطاقة بتحوٌل الهوائً ٌقوم
 هذه من المرتدة الطاقة صدى وتسجٌل واستقبال االرض سطح

 المستغرق الزمن بٌن العالقة اجمالً وحفظ وتخزٌنها االهداف
  التكرار شكل فٌها تغٌر التً المرجعٌة والنقطة الذبذبات لتسجٌل
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  Dopplerظاهرة دوبمر
 من الصادرة (الضوئٌة أو الصوتٌة) الموجات تردد فً تغٌر هً•

 بالنسبة متحرك مراقب قبل من رصدها ٌتم والتً المصدر

 . الموجً للمصدر

  لآلخر بالنسبة أحدهما أو المراقب أو المصدر تحرك حسب تتغٌر•

 . والمراقب المصدر بٌن النسبٌة الحركة عن ناتجة هً•

   م1842 دوبلر كرٌستٌان للعالم نسبة تسمى•

 : فٌزٌائٌة ظاهرة تعتبر•

 التردد من أعلى المقاس التردد ٌكون المراقب من المصدر ٌقترب عندما–

   األعلى الترددات نحو إزاحته ٌتم ، األصلً

 األقل الترددات ناحٌة مزاح أي المقاس التردد من أقل التردد ٌكون بٌنما–

 . المراقب من المصدر ٌبتعد عندما
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 SARٌوضح طبٌعة نظام التصوٌر فً الرادار (  8.18)ان شكل •
محمول على منصة فضائٌة تدور بسرعة ( SAR)بافتراض أن هوائً 

وأن الهوائً ٌبث الذبذبات من الجهة الٌمنى لمحور طٌران ( v)ثابتة 
 الرادار 

فإن شعاع الرادار ٌغطً الهدف ( A)عندما ٌكون الهوائً فً الموقع •
(P ) وٌستمر شعاع الرادار بتغطٌة الهدف على طول المسافة(Ls  )

الذي ٌعتبر آخر موقع للرادار ( C)وحتى الموقع ( A)ابتداء  من الموقع 
 .تغطٌة الهدفمن قبل أن ٌنتهً 

 طول على الرادار بأشعة تغطٌته تم قد الهدف أن سبق مما ٌتضح•
  معادلة) األرض غطت التً األشعة عرض إجمالً وتمثل (Ls) المسافة

8.7) 
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 الذقة المكانية لمرئيات الرادار 
 : رئٌسٌن قسمٌن الى الرادار لمرئٌات المكانٌة الدقة وتنقسم•

 العامودي االتجاه على تعتمد :Range Resolution المدى دقة1.

   الرادار طٌران محور على

 السمت اتجاه على تعتمد   : Azimuth Eesolution  السمت دقة2.

   الرادار طٌران لمحور الموازي

 

  اتجاه على الرادار دقة فً تتحكم التً العوامل فان ذلك على وبناء•

 نجد ،ولكن المدى اتجاه مع ٌزداد الرادار دقة عرض ألن الرادار،

 كال فً الرادار التصوٌر نظم نوعٌة حسب تختلف السمت دقة ان

 RAR  SAR  من
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 Rrدقة المذي ( 1
 في التحكم ويتم الرادار، نظر اتجاه في الظاىرة الدقة بانيا تعرف•

 زاوية بواسطة الرادار دقة تظير التي (البكسل) الخمية حجم
 (Ʈ) الرادار نبضة وطول (Ƀ)االنخفاض

 وتقاس المرسمة النبضة فترة انيا :الرادار نبضة طول وتعرف•
 الدقة كانت كمما صيراً ق النبضة طول كان كمما ثانية، بالمايكرو
   .المرئية في أفضل المكانية

 لكنيما االرض سطح عمى منفصمين ىدفين تصوير يتم لكي •
 طريق عن المدى، اتجاه في ويقعان البعض بعضيما من قريبين

 استقبال يتم ان الضروري فمن الجانبية الرؤية رادار استخدام
 منفصل بشكل الرادار ىوائي الى اليدفين كال من المرتدة اإلشارات

 في تشوىا سيسبب ىذا فان االشارتين بين تدخل أي حدث واذا
 .المرئية عمى اليدفين ظيور
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 في التصوير نظم أن وبما
 جانبي إحدى من تتم الرادار
 األىداف فان الرادار

 األرض سطح عمى الموجودة
 ،األرضي المدى ضمن تقع
 المدى عمى اسقاطيا ويتم

 ىذا عن وينتج المائل،
 في تشوىات حدوث االسقاط
 يظير حيث ،األىداف
 المجال في يقع الذي اليدف
 اليدف من أصغر القريب
 ،البعيد المجال في يقع الذي
 في متساويان انيما رغم

 (8.19)الشكل المساحة
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 في يقعان هدفين بين المدى دقة بحساب الخاصة المعادلة ولتطبيق•
 في واحدة خمية داخل األهداف موقع يكون أن يجب المدى، اتجاه

 االنخفاض زاوية وتمعب الهدفين، المسافة من أكبر مساحتها المرئية،
 .الحالة هذه في مؤثراً  دوراً 

  : مثال
 اتجاه في جميعها تقع كهرباء أعمدة تمثل أهداف أربعة(8.20) شكل في

 اسقاطهما تم وقد (M 20)تبمغ A، B الهدفين بين والمسافة المدى،
 بين والمسافة (55º) قدرها انخفاض بزاوية الفضائية المرئية عمى

 الفضائية المرئية عمى اسقاطهما تم وقد (M 20) تبمغ C،D الهدفين
 .(40º) قدرها انحفاض بزاوية
   تبمغ الرادار نبضة طول بأن عمماً 

 
 ؟ C، D لمهدفين وكذلك A ، B لمهدفين المدى دقة احسب
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   القرٌب المدى فً A ، B للهدفٌن المدى دقة حساب / أولا  : الحل

 

   البعٌد المدى فً C ، D للهدفٌن المدى دقة حساب / ثانٌاا 

 

 (A , B) الهدفٌن بٌن المطلوبة المدى دقة على الحصول ٌتم لم أنه نجد

 الحصول تم بٌنما النخفاض، زاوٌة زٌادة بسبب القرٌب المدى فً الواقعان
 .البعٌد المدى فً الواقعان (D , C) الهدفٌن بٌن المدى دقة على



  Azimuth Resolutionدقة السمث 
  ،الرادار طٌران محور اتجاه فً الدقة أو (Ra) السمت دقة تحدٌد ٌتم•

  ،علٌها الرادار اشعة تسقط التً األرض سطح منطقة عرض طرٌق عن

  من كال الرادار التصوٌر نظم نوعٌة حسب تختلف السمت دقة ان كما
RAR و SAR  

 

 شكل ٌشبه RAR  الرادار اشعة شكل ان : (RAR) فً السمت دقة•

 كلما وتتسع القرٌب المدى من بالقرب ضٌقة فهً ، القمع او المروحة
 RAR الرادار فً السمت دقة تكون وعادة ، البعٌد المدى نجو تجهنا

  ألن ، القرٌب المدى من بالقرب واقعة األهداف تكون عندما كبٌرة

 الرادار موجة طول مع طردٌا تتناسب الرادار اشعة زاوٌة عرض

   .الهدف نحو المرسلة

 هدفٌن أي بٌن المسافة تكون أن ٌجب صحٌحة السمت مدة تكون ولكً•

 .علٌها الساقطة الرادار أشعة عرض من أكبر السمت اتجاه فً ٌقعان
26 
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 المرسلة للطاقة الموجً الطول كان كلما كبٌرة تكون السمت دقة إن•

 .قصٌرا  

 اختراق على القدرة ٌفقد فإنه قصٌرا   للطاقة الموجً الطول ٌكون عندما•

 .السائدة الطقس ظروف

  هوائً طول مع عكسٌا   تتناسب الرادار اشعة زاوٌة عرض أن نجد•

 .الرادار

 

 جمٌعها تقع كهرباء أعمدة تمثل أهداف أربعة (8.21) الشكل فً  :مثال

 وتبلغ (km 35) تبلغ A ، B الهدفٌن بٌن والمسافة ، السمت اتجاه فً

 D ، C الهدفٌن بٌن والمسافة (km 8) الهدفٌن عند المائل المدى مسافة
 بأن علما   (km 20) الهدفٌن عند المائل المدى مسافة وتبلغ (km 35) تبلغ

   (m 5) الرادار هوائً وطول 3cm الرادار موجة طول

 C  ، D والهدفٌن A ، B الهدفٌن بٌن السمت دقة احسب•
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   القرٌب المدى فً A ، B للهدفٌن السمت دقة حساب / أولا  : الحل

 

   البعٌد المدى فً C، D للهدفٌن السمت دقة حساب / أولا  : الحل

 

 الواقعان A ، B الهدفٌن بٌن السمت دقة على الحصول تم أنه نجد

 بٌن السمت دقة على الحصول ٌتم لم بٌنما ، القرٌب المدى فً
 .البعٌد المدى فً الواقعان C ، D الهدفٌن
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 المجسات بواسطة لتقاطهاا ٌتم التً SAR مرئٌات حالة فً أما•

 من تحسب السمت دقة فإن ، التصوٌر طائرات على المحمولة

   : المعادلة خالل

 

 

 تتمٌز SAR مرئٌات بأن لنا ٌتضح السابقتٌن المعادلتٌن خالل من•

  : ٌلً بما

 ثابتة فهً وبالتالً المدى، فً ثابتة SAR مرئٌات فً السمت دقة1)

 .المدى اتجاه فً المرئٌة تغطٌها التً المناطق جمٌع فً

 السمت دقة زادت كلما قصٌرا ، SAR هوائً عرض كان كلما2)

 RAR هوائً بعكس

31 



  Geometric Distortionالتشىهات الهنذسية 
 الناتجة للتشوهات مشابهة تشوهات لعدة الرادار مرئٌات تخضع•

 فً االزاحة بسبب ، الضوئٌة والماسحات الكامٌرات استخدام من

 بشكل المدى اتجاه فً االزاحة وتظهر األرض سطح تضارٌس

 .الرادار مسار على عمودي

  ،واضحة وهندسٌة شعاعٌةإ تشوهات من الرادار مرئٌات تعانً•

 :مثل ،الرادار الهندسً للشكل نظرا

 األرضً المدى فً األهداف انعكاس من الناتج التشوه) المقٌاس اختالف –

   .(المائل المدى على

 القَِصر األرض سطح تضارٌس عن الناجمة التشوهات–
(foreshortening)، العلوي والتموضع (layover )، والظالل 

(shadows)   
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  Foreshorteningالقصر 
 االنخفاض زاوٌة تكون عندما تختفً العلوي التموضع ظاهرة نإ•

 .صغٌرة

  القصر هً جدٌدة إزاحة ظاهرة الرادار مرئٌات فً تظهر لكن •
Foreshortening  ونموذج (8.22) شكل E ً(8.23) شكل ف   

 :إلى ذلك فً السبب ٌعود•

  الى تصل أن قبل الظاهرة قاعدة الى تصل الرادار ذبذبات أن •

 .قمتها

 ستظهر ولكن الحقٌقً بشكلها تظهر ال المنطقة انحدار أن كما•

 .قصٌر أو منضغط بشكل
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 Layoverالتموضع العموي 
 األرض، سطح على األهداف مع تتفاعل التً الذبذبات الرادار ٌرسل•

 إلى وتحوٌلها الذبذبات واستقبال اإلرسال زمن بتسجٌل الرادار ٌقوم ثم

   . مسافة

  الطٌران مسار باتجاه العالٌة لؤلهداف إزاحة الرادار مرئٌات فً تحدث•

  خط باتجاه أي المائل المدى فً المسافة ٌقٌس الرادار الن وذلك ،

 خط عن بعٌدا   األهداف فٌها تظهر التً السالبة المجسات بعكس ،النظٌر

   . النظٌر

 وهذا ،قاعدتها قبل األهداف قمة الى تصل الرادار ذبذبات ٌجعل مما •
 التً الرادار مرئٌات فً  Layover العلوي التموضع حدوث بسبب

 A,B,C نماذج (8.23) شكل ، التضارٌس إلزاحة واضحا   مثاال   تعتبر

 قمة من المرتدة االشعة بٌن المدى تغٌر على العلوي التموضع ٌعتمد•

 . قاعدته من المرتدة وتلك الهدف
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 التموضع حدوث فً الرئٌسً المؤثر هً اإلنخفاض زاوٌة ان•

 :الرادار ذبذبات انتشار فً تحكمها خالل من ، العلوي

 انخفاض زاوٌة تكون عندما العلوي التموضع حدوث ٌتزاٌد•

 (القرٌب المدى منطقة عند) كبٌرة الرادار

 .االنخفاض زاوٌة قلت كلما العلوي التموضع حدوث ٌتالشى•

 هذه من الصناعٌة األقمار على المحمولة SAR رادارات تعانً•

 . التصوٌر طائرات على المحمولة تلك من أكثر الظاهرة

37 



 Shadowsالظالل 
 زاوٌة بٌن العالقة على الرادار مرئٌات فً الظالل ظهور ٌعتمد•

 تقابل التً الجهة فً الواقعة التضارٌس انحدار ودرجة االنخفاض

 : (الظهٌر) الرادار هوائً

 ،االنخفاض زاوٌة من أقل التضارٌس ظهٌر انحدار زاوٌة كانت فإن –

 فً الظالل تظهر ال وبالتالً الرادار اشعة كامل سٌستقبل الظهٌر فإن

   .الرادار مرئٌات

 تقرٌبا   متساوٌتٌن الظهٌر انحدار وزاوٌة االنخفاض زاوٌة تكون عندما–

 األشعة فان (8.23) شكل فً   B،A النموذجٌن فً موضح هو كما

 . ما حدا الى ضعٌفة تكون المرتدة

  فإن االنخفاض زاوٌة من أكبر الظهٌر انحدار زاوٌة كانت إذا•

 فً هو كما التضارٌس ظهٌر منطقة الى التصل الرادار ذبذبات
   .الرادار مرئٌات فً الظالل تظهر ال وبالتالً C,E,D نماذج
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 Interferometric( InSAR)المتذاخل رادار الفتحة الصناعية 
 فً المستخدمة الحدٌثة التقنٌات من InSAR رادار تقنٌة تعتبر•

 .بعد عن االستشعار

 زاوٌتٌن من التقاطها تم  SAR الرادار من أكثر أو مرئٌتٌن ٌستخدم•
 لنموذج وبٌانات خرائط انتاج بغرض ، المكان لنفس مختلفتٌن
   DEM الرقمً االرتفاع

 قٌاس فً االختالفات باستخدام وذلك ،السطوح شكل تغٌر وقٌاس•
 . المرئٌتٌن داخل بكسل كل من الرادار الى المرتدة الذبذبات زمن

 األرض لسطح المحتملة التغٌرات قٌاس التقنٌة لهذه ٌمكن•
   (38 صورة) سنوات الى أٌام من بالسنتٌمتر

 مثل التقنٌة من التوع هذا تستخدم التً التطبٌقات من الكثٌر وهناك•
  والبراكٌن كالزالزل الطبٌعٌة للمخاطر الجٌوفٌزٌائً الرصد

   االنشائٌة الهندسة فً وكذلك ،األرضٌة واالنهٌارت
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 األشعة الدقيقة السالبة مجسات
Passive Microwave Sensors 

 التً الطٌفٌة النطاقات بنفس وتعمل الدقٌقة األشعة مجسات من نوع هً•
   .الرادار بها ٌعمل

 أو المنعكسة الدقٌقة الموجات بكشف تقوم بأنها الرادار عن تختلف•
 المحٌطات مثل طبٌعً بشكل األرض سطح على األجسام من المنبعثة

 .األرض وسطح الجوي الغالف وعناصر الثلجٌة والمناطق

 . منخفضة بطاقة الرادٌومٌتر مثل السالبة الدقٌقة األشعة مجسات تعمل•

 :المجسات بهذه رصدها ٌتم التً األجسام إشارات•

 .السطحٌة الحرارة بدرجة المرتبطة المشعة العناصر1)

  الجوي الغالف من الصادرة المشعة العناصر2)

  الشمس ضوء من المنعكسة العناصر3)

 41 .ثانوي مصدر من المتحولة العناصر4)



 ، السالبة الدقٌقة األشعة مجسات فً كبٌرا   الرؤٌة حقل ٌكون أن ٌجب•
 .الكافٌة الطاقة تسجٌل ٌتم حتى

 من المنبعثة الدقٌقة للموجات الرقمٌة البٌانات بجمع المجسات تقوم•
 البٌانات معالجة وتتم األرض، وسطح المحٌطاتو الجوي الغالف

 .(km 10البكسل) المكانٌة الدقة بانخفاض تتمٌز مرئٌات إلى وتحوٌلها

 مختلفة مناطق على تحتوي المرئٌات ٌجعل الرؤٌة حقل سعة أن كما•
 ٌحتاج لذلك .المسجلة اإلشارات فً ٌؤثر وهذا المصادر ومتنوعة
   .كبٌرٌن وخبرة جهد إلى المرئٌة وتحلٌل تفسٌر

 : من السالبة الدقٌقة األشعة مجسات فً التصوٌر نظم تتكون•

 . القادم اإلشعاع استقبال على ٌعمل : الهوائ1ً)

   إلكترونً أو آلً مسح : المسح آلٌة2)

 الكهربائٌة القوة وٌنتج القادم اإلشعاع وتضخٌم بكشف ٌقوم : المستقبل3)

 .والبٌانات بالتوقٌت اإلشارات بتزوٌد تقوم : المساعدة األنظمة4)

 .الكهربائٌة القوة وضبط المجس درجة مراقبة على تعمل : الحماٌة أنظمة5)
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 Light Detection and Ranging (LIDAR) اليدر
 النشطة بعد عن االستشعار تقنيات من LIDAR مجسات تعتبر

  باتجاه الميزر ضوء إشارات بتوجيو LIDAR عمل تقنية وتتمخص
 يقوم الذي ،المجس نحو المرتدة النبضات زمن وقياس األرض سطح

  سطح عمى والظواىر المجس بين المسافة قياس يتم بحيث بمعالجتيا
 .األرض

 عمى التضاريس ارتفاعات لقياس LIDAR نظام استخدام بدأ لقد•
 . العشرين القرن من السبعينات أواخر منذ األرض سطح

 استخداميا تم التي التطبيقات أول من المياه أعماق قياس كان لقد•
 الرتفاعات دقيقة قياسات تعطي التي التقنية ىذه بواسطة بنجاح
 من المناسيب خطوط استخراج مثل التقميدية القياس بطرق مقارنة
 .لمخرائط الجوية الصور
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 ٌتمثل آخر تتطور LIDAR المجسات صناعة فً التطور صاحب•

 وقٌاس جمع إمكانٌة وفر مما ، واألداء الدقة عالٌة المسح نظم فً

 العمٌقة والودٌان االنحدار شدٌدة باألراضً الخاصة البٌانات

   .المحٌطات أعماق مثل الٌها الوصول ٌمكن ال التً والضٌقة

 التقنٌة هذه بواسطة الرتفاعات وقٌاس البٌانات جمع عملٌة ان•

 :الجوي بالتصوٌر خاصة طائرات تتضمن

 لتسجٌل  GPS العالمً المواقع تحدٌد لنظم متقدم جهاز متنها على تحمل–

 صورة) باألرض ٌتعلق فٌما المجس موقع تحدد ( (X  Y  Zنقاط ثالث

39). 

 20,000 بٌن تتراوح سرٌعة نبضات بث على قادر لٌزر جهاز وتحمل–

 . الواحدة الثانٌة فً نبضة  50,000 ال

  الطائرة قمرة فً مثبت األداء عالً وكمبٌوتر الدقة عالٌة ساعة وٌحمل–

 وخارطة البٌانات لخزن كبٌرة سعة ذو وخازن إلكترونٌة ومعدات

 44   .آلٌة طٌران
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 .التقلٌدي الجوي التصوٌر تشبه بالمجس البٌانات جمع ان•

 خط كل ٌحتوي طٌران بخطوط مسحها المراد المنطقة تقسم•

 عدم لضمان %50  الى %30 بٌن تتراوح تغطٌة على

 .التضرس شدٌدة مناطق فً خاصة البٌانات فً ثغرة حدوث

 المغطاة مناطق فً ضٌقة التغطٌة مساحة تكون ان ٌجب كما•

 سطح الى المجس نبضات وصول لضمان الكثٌفة بالنباتات

 األرض

 أهم من LIDAR مجس ٌنتجها التً البٌانات تعتبر لذلك•

 خطوط استخراج فً علٌها االعتماد ٌمكن التً البٌانات
  3D الرقمٌة االرتفاعات نموذج على الحصول أو الكنتور

 .الدراسة لمنطقة عالٌة بدقة
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  SONAR sound navigation and rangingالسىنار 
 التي بعد عن االستشعار أنظمة من SONAR السونار مجسات تعتبر•

 عمى الواقعة باألجسام الخاصة والبيانات المعمومات لجمع تستخدم
 .بوضوح رؤيتيا يمكن ال التي أو ،جداً  بعيدة مسافات

 عبر تنتقل التي الصوتية الموجات من نبضات بإرسال المجس يقوم•
 .المجس نحو أخرى مرة تنعكس ثم باألجسام وتصطدم المياه، أو اليواء

 وتسجيل األجسام من المرتد الصوت صدى بتسجيل المجس يقوم •
 حساب وبالتالي الصوتية، الموجات واستقبال ارسال زمن بين الفرق

 (41 صورة) واالجسام المجس بين المسافة
 وتحديد األعماق خرائط لرسم التقنية ىذه والغواصات السفن وتستخدم•

 والمحيطات البحار قيعان تضاريس
 وتكييف والصواريخ الغواصات عن والكشف األىداف لتعقب وتستخدم•

   .الغريقة السفن عن والكشف الداخمية المالحة نظم
 .والحيتان األسماك تواجد لمعرفة أيضا تستخدم وكما•
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 :التقنية هذه والغواصات السفن تستخدم•
 والمحيطات البحار قيعان تضاريس وتحديد األعماق خرائط لرسم•

   (42 صورة)
 نظم وتكييف والصواريخ الغواصات عن والكشف األىداف تعقب•

 .الغريقة السفن عن والكشف الداخمية المالحة
 . والحيتان األسماك تواجد أماكن لمعرفة تستخدم•
   : رئيسين قسمين الى السونار نظم وتنقسم•

  األجسام نحو صوتية موجات بأرسال يقوم : النشط السونار1.
 . الصوتية الموجات واستقبال ارسال زمن بين المسافة وتسجيل

 الموجات بإرسال يقوم ال ىنا المجس فان : السمبي السونار2.
 المنبعثة األصوات صدى بتسجيل يقوم بل األجسام نحو الصوتية

 األسماك مثل ، والمخموقات الغواصات السفن مثل االجسام من
   مواقعيا لتحديد والثديات
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