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 المحاضرة األولى

 
 :الفصل األول 

 Concept and Foundations of Remoteمفهوم  الححسوا الئواوأ وه سو 

Sensing 
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 المقدمة: -1-1

لمختلم  العلمو   شما او عتبم   تطموااالعلمو   أكثم لم  دمم   يمم ه وهمو  م  التحسس النائي هو ع

 التطبيقية واالختصاصات العلمية.

, فجعمل لمو ولميلة الوم  والسممب والبصم ,  اإلنسمانخلم    عمو و مل  أنبمأ التحسس النائي  نذ 

 هو  هاز المعالجة والتحليل. التقاط الصوا والعقل أ هوة إيمىفتعتب  العي  هي 

وولممائل  واألفمما التصممو    آلممة مم  الولممائل المهمممة وخاصممة  ممب بما ممة تطمموا  أصممب ذا العلمم  همم

 كمنصةالطي ان المختلفة و ب بما ة عص  ااتياد الفضاء بمأ االهتما   نصب في التخما  الفضاء 

 األاضمميةااللتقمماط لم ادبممة ال مم ة  التصممو   وأ همموة أآلتواألدممماا االصممطناعية كولمميلة لحمممل 

لمعلو ات عنها وتحليلها بوالطة الحالمبات الخاصمة وبمز هوة المعالجمة والتحليمل لت مو   و مب ا

والمهمات المختلفمة  وبتحليمل تلمل القمي  ال دميمة  بيانات وصوا  م   االلتفادة  نها في التطبيقات

 على الحالوب بالتخما  ب ا ج خاصة  َم      الحصول على  علو ات دٌيمة.

طناعية فممي  جممال الفضمماء الخمماا ي وبالتممالي زاد عمممد المعلو ممات التممي زاد عمممد األدممماا االصمم

 . توف ها األ هوة المحمولة على  ت  هذه األدماا على لط  األاض

 

 What is Remote sensingما هم الححسا الئاوأ؟  -1-2

اإلن ليو مممة التحسمممس النمممائي  عنمممي االلتومممعاا عممم  بعمممم وهمممو ت  ممممة شمممبو ي فيمممة للعبمممااة   إن

Remote Sensing. 

واغمم  تنموت وتعمممد التع  فمات التممي صمماغها  1960ألول  م ة عمما   التحسمس النممائي المتخم  لفمم 

تتف  فيما بينها على وصفو عبااة عم  التقنيمة التمي تسمعى المى  إنها إال البايثون لتع    هذا العل 
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ي  باشم    مون هنالمل اتصمال فيو مائ أندون  األاضمية والمظاه تجميب المعلو ات على الجسا  

  تعمماا  ممثمما   ظهمم ت التحسممس النممائي بينممو وبممي   همماز التقمماط المعلو ممات,  ممب تطمموا  فهممو 

  ختلفة لهذه التقنية:

 قصم بالتحسس النائي  جمموت العمليمات التمي تسمم  بالحصمول علمى  علو مات كميمة  عم   -اوآل

 هماز التقماط  بينمو وبمي    ون هنالل اتصمال فيو مائي  باشم  أندون  األاض س   ا على لط  

 (Sabins,1987). المعلو ات

هممو كلممل العلمم  والفمم  الممذو  سممتخم  خمموار المو ممات ال ه و  ناطيسممية   التحسممس النممائي -ثانيمما

المنع سممة والمنبعثممة  مم  الجسمما  ال ضممية للحصممول علممى الصمموا والمعلو ممات الخاصممة بممالموااد 

 ,Kolwell)اج  علو مات  فيممة الطبيعية المتجمدة وغيم  المتجممدة التمي  م م  تفسمي ها اللمتخ 

1983). 

ثمة وأ هموة  قصم بالتحسس النمائي التمزثي  المومت س اللمتخما  ولمائل التحسمس النمائي الحم  -ثالثا

. وكلمل  م  ا مل الحصمول علمى  أخم ى عالجة البيانات ,نظ  ة االتصاالت,والتطبي   م  ناييمة 

عم   األاضونمة لسمط  والتمي تسمم  لمبعل العناصم  الم  األاض س   موو وفضمائي لسمط  

    ط    خواصها الطبيعية.

  

 

 Stage of Remote Sensing مراحل الححسا الئاوأ -1-3
  

     Dataان التحسمس النمائي همو للسملة كا لمة  تنماول  ميمب  العمليمات  م  التقماط المعطيمات  

Accusation   والممى النتممائج التحليليممةData Analysis و جمم ى تجميممب المعطيممات بوالممطة 

 .االلتقاط ) تحسسات وكواش ( أ هوة

 سممى  بالطادة ال ه و  ناطيسية التي  تلقاها المتحسس  اوتو ل المعلو ات المسجلة والم تبطة 

 األولماطعبم   ال ه و  ناطيسمية .الم ئيمة   تبطمة بانتوماا المو مات Imageالم ئيمة أو  بالبيان

ت ددهما  أوتتودم  طادتهما  أنلتمي  م م  لهمذه المو مات االمخت دة وبنوعية ويالة الهمف الم لل 

علممى عمممة ظممواه   ثممل )االنع مماا ,الطادممة المستقبلة,اال تصممار, الحيممود,...........ال ( وفممي 

 Spectral Reflectanceشم وط  حممدة تما ما وبمما  سممى بمنحنمي االنع ماا الطيفمي للهممف 

profile .والذو هو توز ب الطادة لتي بعثها الهمف تبعا لطول المو ة 

همو المتخ اج المعلو مات    Digital image processingهممف  عالجمة البيانمات ال دميمة  إن

لالمتعمال. وتمزتي   يلمة التفسمي  علمى  لالمتعلقة بموضوت  عمي   نهما وتقمم مها علمى شم ل دابم

 األولمىوط  قمة المعالجمة ال دميمة, ييمه تعتممم  والتصمو  و البصم نوعي  هما ط  قة التفسمي  
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على دماة المحلل ودوة المتنباطو بينمما توممل الط  قمة الثانيمة المتعمال الحالمبات للحصمول علمى 

 ددة. أكث نتائج 

  يلة د ج المعطيات للبيانات الفضائية بنض  المعلو ات الج  افية والتي هي عبمااة عم   وتزتي

, تخمو   إدخمال نولو يا الحالموب كمزداة تطبيقيمة تم م  المسمتخم   م  على التخما  ت تقنية دائمة

 إلمى باإلضمافةعلى هيئمة المو ات بيانيمة وخم ائ   , عالجة البيانات والحصول على نتائج نهائية

 .اإليصائيةالصوا والجماول والتقاا   

 

 

   لمعطيات الححسا الئاوأ األ ا يةالمميزات -1-4

The Basic Characteristic of Remote Sensing Data. 

 على ش ل لتة نقاط ائيسية وهي: األلاليةالمميوات  أه ان نلخص   م  

  Improved Vantage pointتحسي  الومولية الم انية  -1

 إ  انيمممةبمممما  ممموف   األاضت طمممي الم ئيمممات الفضمممائية  نممماط  والمممعة  ممم  لمممط  

طماء النبماتي والويممات وال  األاضميةوالتعم ف علمى المعمال    لالت واف والمقاانمة

 .اإلدليميةالت و نية 

 

  Capability to stop Actionدابلية ود  الحم   -2

تختلمم   عطيممات التحسممس النممائي عمم  العممي  البومم  ة بزنهمما تودمم  الحممم  فممي عممال  

 تحممممممم س لهمممممممذا تفيمممممممم فمممممممي داالمممممممة الظمممممممواه  الم نا ي يمممممممة المتح كمممممممة  ثمممممممل 

 ها و قاانتها  ب كلل دبل ودوعو.الب اكي  وغي الفيضانات,الح ائ ,الوالزل,

 

  Permanent Recordingد مو ة التسجيل  -3

ودعم  و م م  بوالمطة  أليمما  الصوا الجو ة هي    النايية العلمية لجات دائممة

وبو ل  توا    مب  األبعادوف   ماا ثاب   األاضالصناعية التي تموا يول  األدماا

ئيممات  ت مم اة لممنفس المنمماط  يممول الومممس  مم  الحصممول علممى    األاضدواان 

او  ممم  داالممة الت يمم ات التممي تحمممثها الطبيعممة وبفتمم ات ز نيممة  تسمماو ة وبهممذا  م مم 
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فممي  علمى  ج اهما وتو ههما التمزثي و تابعمة تطواهما ثمم   األاضعلمى لمط   اإلنسمان

 المنحني اال جابي المطلوب.

   Broadened Spectral Sensitivityاتسات  جال الحسالية الطيفية -4

 م ى و سمجل  جماال  م  طمول المو مة ضمم  الطيم   أن م   لفل  التصمو   الجموو 

 بو  ة.العي  ال يوف    المجال الذو ت ىبنحو   تي   أولبال ه و  ناطيسي 

 ب ثي . أولبوفي التصو   الفضائي لي ون  جال االتسات 

 Increased Spatial Resolutionز مادة دموة التمييمو الم انيمة وددمة األبعماد  -5

and Geometric Fidelity  

التصمو   ونموت الفلم  و ت يم ات الطيم ان تم م   م  تسمجيل  آللةاالنتقاء الصحي   إن

 مما  أكثم تفاصيل   انية بال ة المدة علمى الصموا الفوتوغ افيمة والم ئيمات الفضمائية 

 فمي دموة األدقاالصمطناعية همي  لألدممااالبيانمات  أن انمب  إلى.  المج دةت اه العي  

 أثنمماءالتمييممو  الم انيممة ونقممل المعلو ممة ال دميممة ويسممب نوعيممة المتحسممس المسممتخم  

 عملية المس .

   Reduced time and Effort توفي  الود  والجهم  -6

دوانمم   ممب كثافممة المعلو ممات   مما إكاتبقممى الت ممالي  والجهممود  تواضممعة نسممبيا فيممما 

  ئيممة  أصممبح والجهممم, اآلن   انممب تمموفي  الودمم  إلممى األطيممافالمتمموف ة المتعمممدة 

 .2ك   34.000 قمااها أاضية ساية ت طي  أنوايمة  م    فضائية
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