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  )مبادئ التحسس النائي( او )مبادئ االستشعار عن بعد(
 

 Remote Sensing Definition: تعريف التحسس النائي 

Remote sensing (RS): is the science of studying targets and phenomena on the earth surface 

without direct friction or physical contact with the studied targets. This is done by sensing and 

recording the reflected rays or emitted from the targets by sensors carried on aircraft or satellites, 

and then processing and analyzing reflected rays in order to obtain the characteristics of the studied 

targets. See figure (1). 

 أو المباشر االحتكاك دون األرض سطح على والظواهر األهداف دراسة علم هو بعد(: عن التحسس النائي )االستشعار

 األهداف من المنبعثة أو المنعكسة األشعة وتسجيل استشعار طريق عن األمر هذا ويتم المدروسة األهداف مع الفيزيائي التماس

 االشعة وتحليل معالجة ثم ومن الصناعية االقمار او الجوية الطائرات على محمولة (Sensors) متحسسات بواسطة المدروسة

 (.1انظر شكل رقم ).  المدروسة األهداف خصائص على الحصول بهدف المنعكسة

 

 ( 1محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 

Figure (1): Principle of Remote Sensing Process  
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 The Basic Components of Remote Sensing: المكونات االساسية لعملية التحسس النائي 

The basic components of Remote Sensing process can be broken down into seven components 

(See figures 2 and 3). These components are: 

 اساسية هي: مكونات سبعة إلى( 3ورقم   2انظر االشكال رقم )التحسس النائي  لعملية األساسية المكونات تقسيم يمكن

1) Energy Source (A): The first requirement for remote sensing process is to have an energy source 

which provides Electromagnetic energy to the target of interest. The sun is an example of an 

electromagnetic energy source. See figures 2 and 3. 

 الطاقة يوفر طاقة مصدر لديك يكون أن هو بعد عن االستشعار لعملية األول المطلب (:A) الطاقة مصدر( 1

 .الكهرومغناطيسية الطاقة مصدر على مثالالشمس هي . االرضي المراد دراسته للهدف الكهرومغناطيسية

2) The Path through the Atmosphere (B): This stage is called interaction of Electromagnetic 

Energy with Particles in the Atmosphere. Radiation from the Sun will initially travel through the 

atmosphere, strike the ground target, and pass through the atmosphere a second time before it 

reaches a sensor. (see figure 2 and 3; path B). The total distance the radiation travels in the 

atmosphere is called the path length. As radiation passes through the atmosphere, it is greatly 

affected by the atmospheric particles it encounters. This effect is known as scattering and 

absorption and leads to changes in intensity, direction, and wavelength of Electromagnetic 

radiation. The change the radiation experiences is a function of the 1) atmospheric conditions, 

2) path length, 3) The amount (or abundance) of particles or gases in the atmosphere, and 

the 4) wavelength of Electromagnetic radiation. 

. الجوي الغالف في الجسيمات مع الكهرومغناطيسية الطاقة تفاعل المرحلة هذه تسمى (:B) الجوي الغالف عبر المسار( 2

 مرة الجوي الغالف عبر ويمر األرضي الهدف ويضرب الجوي الغالف عبر البداية في الشمس من القادم اإلشعاع ينتقل

 في اإلشعاع يقطعها التي الكلية المسافة تسمى(. B لمسارا ؛ 3 و 2 الشكل انظر. )استشعار جهاز إلى يصل أن قبل ثانية

 التي الجوي الغالف بجزيئات كبير بشكل يتأثر ، الجوي الغالف عبر اإلشعاع يمر عندما. المسار بطول الجوي الغالف

لالشعة  الموجي الطولو  اتجاهو  شدة في تغيرات إلى ويؤدي متصاصالاو تشتتال باسم التأثير هذا يُعرف. يصادفها

الكهرومغناطيسي اثناء مروره بالغالف الجوي  اإلشعاع له يتعرض الذي التغيير. كهرومغناطيسية القادمة من الشمسال

الذي يقطعه االشعاع داخل الغالف  المسار طولو ،للغالف الجوي الجوية لظروفا (او يعتمد على)االرضي يتناسب 

 الغالف يخترق الذي لإلشعاع الموجي الطول و ، الجوي في الغالف الغازات أو الجزيئات( غزارة او) كمية و ،الجوي

 .الجوي
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3) Energy Interaction with the Earth's Surface or Target (C): Radiation that is not absorbed or 

scattered in the atmosphere can reach and interact with the Earth's surface. There are three (3) 

forms of interaction that can take place when the Incident (I) energy strikes the target surface. 

These are: Absorption (A); Transmission (T); and Reflection (R). The total incident energy will 

interact with the surface in one or more of these three ways. The proportions of each will depend 

on the wavelength of the energy and the material and condition of the target. 

االرضي  الجوي الغالف في يتشتت أو يمتص ال الذي لإلشعاع يمكن (:C) الهدف أو األرض سطح مع الطاقة تفاعل  3)

 الساقطة طاقةال تصطدم عندما تحدث أن يمكن التفاعل من أشكال( 3) ثالثة هناك. معه ويتفاعل األرض سطح إلى يصل أن

الساقطة  طاقةال تتفاعل سوف. نعكاسالا و  )او النفاذ( االنتقال،  االمتصاص: هيالتفاعالت الثالثة  هذه. الهدف بسطح

 و الساقطة  للطاقة الموجي الطول على منها كل نسب تعتمد. الثالث الطرق هذه من أكثر أو بطريقةالهدف  سطح مع الكلية

 .الهدف حالة و  المادةطبيعة 

4) Recording of Energy by the Sensor (D): After the energy has been reflected, or emitted from 

the target, we require a sensor (mounted on a satellite orbiting in space) to collect and record the 

reflected electromagnetic radiation. 

او  مستشعر إلى نحتاج ،االرضي الهدف من انبعاثها أو الطاقة انعكاس بعد  (:Dر )المستشع بواسطة الطاقة تسجيل ) 4

 الكهرومغناطيسي اإلشعاع وتسجيل لتجميع( الفضاء في يدور صناعي قمر علىالمستشعر يكون محموال )يسمى متحسس 

طبعا الطاقة المنعكسة من الهدف االرضي والمسجلة في المستشعر تكون بهيئة )صورة رقمية( او تسمى  .المنعكس

(Satellite image) .اي صورة قمر صناعي 

5) Transmission, Reception, and Processing (E): The energy recorded by the sensor has to be 

transmitted, often in electronic form, to a receiving and processing station at the Earth where the 

data are processed and stored in digital form. 

 إلى ، إلكتروني شكل فيتنقل  غالبًا ، المستشعر بواسطة المسجلة الطاقة نقل يجب (:Eوالمعالجة ) واالستقبال اإلرسال( 5

ويكون  .رقمي شكل في وتخزينها المسجلة لالهداف االرضية البيانات معالجة تتم حيثاالرضية  معالجةالو ستقبالالا محطة

 .المراد دراسته ( للهدف االرضيبهيئة رقمية الشكل النهائي الناتج من هذه المرحلة هو )صورة قمر صناعي

6) Interpretation and Analysis (F): The processed image is interpreted, visually and digitally, to 

extract information about the target. Specialized instruments (hardware and software) are used for 

this purpose that are commonly known as image processing tools. 
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 معلومات الستخراج ، ورقميًا بصريًا ، المعالجة الصورةوتحليل  تفسير مفي هذه المرحلة يت :(Fل )والتحلي التفسير  6)

 متخصصة ادوات استخدام يتم .(الكمبيوتر على والرقمي المرئي للتفسير رقميًاالصورية  البيانات عرض يتم) الهدف حول

  .لغرض تفسير وتحليل صور االقمار الصناعية الصور معالجة أدوات باسم ةالمعروف (ياتوبرامج جهزةا)

7) Application (G): The final element of the remote sensing process is achieved when we apply the 

extracted information in solving a particular problem. Specialists working in each application 

field generally are able to carry out this task. 

من الصورة يتحقق العنصر األخير في عملية االستشعار عن بعد عندما نطبق المعلومات المستخرجة  (:Gق )التطبي  7)

حيث تستعمل  .تنفيذ هذه المهمةعلمي في حل مشكلة معينة. يستطيع المتخصصون العاملون في كل مجال الفضائية 

مراقبة الزراعة، رسم الخرائط االرضية، من الصورة الفضائية في الكثير من المجاالت مثل )المستخرجة المعلومات 

الكوارث الطبيعية، الجيولوجيا، مراقبة الموارد المياه، مجال االرصاد الجوية والمناخ وغيرها من التطبيقات الكثيرة التي 

 ( سوف ناتي على ذكرها الحقا

 

 Figure (2): The Basic Components of Remote Sensing Process  
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  لوجيا نا لغرض استيعاب واحدة من فوائد تكنوهم , واعرضها لكء من المحاضرةليست جزالتالية الفقرة

    في وقتنا الحاضر. التحسس النائي

 

وترجمتها هي  (األرضي بالغطاء التغيرات كشف)هي  النائي التحسس تكنولوجيا واحدة من فوائدان 

(Land Cover Changes detection).  مظاهر األرضية الموجودة في منطقة ال يعني األرضي الغطاءان

,  )هذه المظاهر  األرضية تشمل: المناطق السكنية, الحقول الزراعية, االنهارجغرافية معينة من سطح االرض 

 التحسس تكنولوجياتلعب  .المناطق الجليدية وغيرها(الجبال, الغابات, الهضاب, الوديان, البحار, البحيرات, 

الغطاء األرضي بكل انواعه في منطقة محددة من سطح  فيكشف وحساب مقدار التغير في دورا كبيرا  النائي

المتكرر تصوير الن خالل م االرض سواء التغيرات الناشئة بسبب النشاط البشري او بسبب تأثير قوى الطبيعة

)مثال على ذلك: نستطيع  .زمنية مختلفة ومتباعدةهذه المنطقة الجغرافية في فترات لمن خالل االقمار الصناعية 

Figure (3): The Basic Components of Remote Sensing Process  
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بحيرة الرزازة بين مياه ة في مساحة لكشف التغيرات الحاص النائي التحسسمن خالل االستعانة بتكنولوجيا 

, يعني كشف هل ان مياه بحيرة الرزازة في حالة تزايد او نقصان , ونالحظ من شكل رقم 2019و 1972عامي 

, حيث بلغت 1972ة بسنة نمقار 2019انحسرت بشكل كبير في سنة ( ان المساحة المائية لبحيرة الرزازة 1)

كيلو  344)حوالي البحيرة , بينما كانت مساحة مياه 1972في سنة  كيلو متر مربع( 1554)مساحتها حوالي 

, لهذا فهناك تناقص كبير  جدا في مياه بحيرة الرزازة وهذا مؤشر خطير , حيث  2019في سنة  متر مربع(

القابلية الكبيرة يبين الكشف وهذا  . (1انظر شكل رقم ) .)بحيرة ميتة(بانها  2019لرزازة سنة صنفت بحيرة ا

لظاهرة ارضية معينة من خالل التصوير التغير بالغطاء األرضي  حسابفي كشف و النائي التحسسلتكنلوجيا 

 .لهذه الظاهرةالمتكرر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقع في جنوب غرب العراق ...وهي واقعة بين محافظتي الانبار وكربالءبحيرة الرزازة مالحظة/ 

...وتعتبر ثاني اكبر بحيرة في العراق بعد بحيرة الثرثار ...لكن الان اصبحت بحيرة ميتة...وانحسر منها 

  .وقلة الامطاراملاء بشكل كبير ...بسبب ضعف الامدادات املائية الواصلة اليها 

 

(A) 

 

(B) 

  2019بحيرة الرزازة سنة صورة   1972بحيرة الرزازة سنة صورة 

  2019و  1972يوضح مقدار التناقص بمياه بحيرة الرزازة بين عامي (: 1شكل رقم )
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  .يوفر حتديث مستمر للخرائط االرضية )خرائط املياه والتربة والغطاء النبايت وخراط املناخ(

 

  )مبادئ التحسس النائي(   

 

 Advantages of Remote Sensing Technology:  فوائد ومزايا تكنولوجيا التحسس النائي 
 

1) Provides data of large areas of the Earth surface. األرض سطح من كبرية مساحات عن بيانات يوفر  

2) Potential for fast survey of the Earth's targets. األرضية املراد دراستها لألهداف السريع إمكانية اجراء املسح  

3) Remote sensing technology provides the ability to monitor ground areas in all weather conditions, 

during the day and night. وخالل اجلوية األحوال مجيع يف األرضية املناطق رصد على القدرة النائي التحسس تكنولوجيا توفر 

                                                                                                                                              والليل النهار

4) Relatively inexpensive when compared to employing a team of surveyors. مقارنته عند نسبيًا مكلف غري 

                                                                                                                             املساحني من فريق بتوظيف

5) Provides coverage and data of inaccessible Earth's regions.  اليت األرض ملناطق وبيانات صورية تغطية يوفر     

                                                                                                                                                                                اليها    يتعذر الوصول

6) Capability of repetitive coverage of earth's surface to detect the changes. 

التغريات اليت حدثت هبا  يف فترات زمنية خمتلفة الكتشاف األرض )التصوير املتكرر( لظاهرة جغرافية على سطح املتكررة التغطية على القدرة  

7) Data collected through remote sensing is analyzed at the laboratory which minimizes the 

work that needs to be done on the field. 

  .امليدان يف به القيام جيب الذي العمل من يقلل مما املخترب يف تقنية التحسس النائي  خالل من مجعها يتم اليت البيانات حتليل يتم

8) Provide rapid analysis and interpretation of a large area of Earth surface within a single image. 

  .صور فضائية واحدةمن خالل ساحات كبرية من سطح االرض سريع ملوتفسري  حتليليوفر 

9) Provide continuous updating of the Earth's maps (Water maps, Soil maps, Vegetation maps, and 

Climate maps). 

 ( 2محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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 Applications of Remote Sensing Technology:  تطبيقات تكنولوجيا التحسس النائي 

Data from remote sensing satellites is used to provide detailed information about the Earth’s 

surface, especially in relation to the management of renewable and non-renewable resources. Some 

of remote sensing applications are described below: 

 بإدارة يتعلق فيما سيما ال ، األرض سطح عن مفصلة معلومات لتوفير سس النائيالتح أقمار من المأخوذة البيانات تستخدم

                 :أدناه موصوفة وموضحة في التحسس النائي تطبيقات بعض. المتجددة وغير المتجددة الموارد

1) Meteorology: Study of atmospheric temperature, pressure, water vapour, and wind velocity. 

 .الرياح وسرعة الماء وبخار والضغط الجوي الغالف حرارة درجة دراسة :الجوية األرصادعلم ( 1

 

2) Geology: Geological applications of remote sensing include the following: Recognizing rock 

types, rock mapping, sand and gravel exploration, mineral exploration, sedimentation 

monitoring. 

 الصخور خرائط ورسم ، الصخور أنواع على التعرف: يلي ما التحسس النائي في مجال الجيولوجيا تطبيقات تشمل :الجيولوجيا (2

 .الترسبات ومراقبة ، المعادن عن والتنقيب ، والحصى الرمال عن والتنقيب ،

3) Oil Exploration: Exploration of Oil fields, Locating natural Oil seeps and slicks, Monitoring Oil 

field subsidence. 

 .النفطية الحقول هبوط ومراقبة ، الطبيعي النفط وبقع تسربات مواقع تحديد ، يةالنفط حقولال استكشاف :النفط عن التنقيب (3

 

4) Agriculture: Agricultural applications of remote sensing include: crop type classification, 

examine their health, crop condition assessment, crop yield estimation, mapping 

of Agricultural soil characteristics. 

 المحاصيل حالة وتقييم ، صحتها وفحص ، المحاصيل نوع تصنيف :ةالنائي في مجال الزراعالتحسس  تطبيقات تشمل :لزراعةا( 4

 .الزراعية التربة خصائص خرائط ورسم ، المحاصيل إنتاجية وتقدير ،

5) Land Cover Classification: Land cover mapping and classification represents identifying the 

physical condition of the Earth’s surface and then dividing the Earth’s surface area into various 

classes: like; soil, forest, grassland, snow, water bodies, etc., depending upon its physical 

condition. Land cover classification helps in the identification of the location of natural resources. 
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 ثم األرض لسطح )الحالة الفيزيائية( المادية الحالة تحديد وتصنيفه األرضي الغطاء خرائط رسم يمثل :األرضي الغطاء تصنيف (5

 المسطحاتو ، الثلجو ، العشبية األراضيو ، الغاباتو ، التربة ؛ مثل )اصناف مختلفة(: مختلفة فئات إلى األرض سطح مساحة تقسيم

الموجودة على  الطبيعية الموارد موقع تحديد في األرضي الغطاء تصنيف يساعد. المادية حالتها حسب ، ذلك إلى وما ، المائية

 سطح االرض.

6) Land Cover Change Detection: 

Land cover change refers to the seasonal or permanent changes in the land cover types. 

Seasonal changes Due to agricultural changes or the changes in forest cover and the permanent 

changes may be due to deforestation or new built towns, etc. Detection of land cover changes is 

necessary for updating land cover maps and for management of natural resources. Remote sensing 

satellites detect land cover changes by comparing an old satellite image and an updated satellite 

image, with both these images taken during the same season to minimize the effects of these change. 

 :األرضي الغطاءب اتتغيرال كشف (6

 التغيرات بسبب الموسمية التغيرات. األرضي الغطاء أنواع في الدائمة أو الموسمية التغيرات إلى األرضي الغطاء تغيير يشير

. إلخ ، الجديدة المدنبناء  أو الغابات إزالة بسبب تكون قد الدائمة والتغييراتالغابات واالشجار،  غطاء في التغيرات أو الزراعية

 أقمار تكتشف.  الطبيعية الموارد وإلدارة األرضي الغطاء خرائط لتحديث ضروري األرضي الغطاء في التغيرات عن الكشف

 التقاط مع ، محدثة صناعية أقمار وصورة قديمة صناعي قمر صورة مقارنة خالل من األرضي الغطاء تغيرات لتحسس النائيا

 .اتريالتغيهذه  آثارتقليل من للغرض كشف مقدار التغير بالغطاء االرضي ول الموسم نفس خالل الصورتين هاتين

7) Hydrology: Hydrology is the study of water on the earth's surface. Hydrological applications of 

remote sensing include: wetlands monitoring, soil moisture estimation, rivers 

change detection, flood monitoring, and monitoring the Changes in Surface Water 

Area of Lakes. 

 مراقبة :تشمل مجال علم المياه التحسس النائي في تطبيقات. األرض سطح على المياه دراسة هي الهيدرولوجيا علم المياه: (7

 السطحية المياه مساحة في التغيرات ورصدمراقبة الفيضانات،  ، األنهار تغير وكشف ، التربة رطوبة وتقدير ، الرطبة األراضي

 .للبحيرات

8) Disasters Predicting: Remote sensing satellites give an early warning of the various natural 

disasters like; Monitoring of floods and landslides, assessing damage zones from natural disasters, 

earthquakes, monitoring volcanic activity, hurricanes, storms, etc., thus enabling the effective 

measures to be taken in time and preventing loss of life and property. 
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 رصد ؛ مثل المختلفة الطبيعية للكوارث مبكرا إنذارا تعطي االقمار الصناعية المستخدمة في التحسس النائي :بالكوارث التنبؤ (8

 ، البركاني النشاط ومراقبة ، والزالزل ، الطبيعية الكوارث من الضرر مناطق وتقييم ، األرضية واالنهيارات الفيضانات

 .والممتلكات األرواح في الخسائر ومنع المناسب الوقت في فعالة تدابير اتخاذ يتيح مما ، ذلك إلى وما ، والعواصف واألعاصير

9) Monitoring the Urban Development: 

Remote sensing satellites images are an important tool for monitoring as well as planning urban 

development activities. We can use the satellite images taken at different time periods to monitor 

the changes due to urban cities development and tracking the growth of cities over several years or 

even decades. Figure 1 (a) and (b) show Dubai city images for the years 1984 and 2017. These 

images were taken by the Landsat satellite. 

  :العمراني التطورالنمو و مراقبة( 9

 الصناعية األقمار صور استخدام يمكننا. الحضرية التنمية أنشطة وتخطيط لرصد مهمة أداة التحسس النائي أقمار صور تعتبر

 مدى على المدن نمو وتتبع السكنية( مناطق)ال الحضرية المدن تطور عن الناتجة التغيرات لرصد مختلفة زمنية فترات في الملتقطة

 بواسطة التقاطها تم الصور هذه. 2017 و 1984 لعامي دبي مدينةل صور ((B و (A) 1 الشكل يوضح. عقود حتى أو سنوات عدة

الصور مأخوذة لنفس المنطقة الجغرافية لكن في  بين الصورتين.للمدينة الحظ الفرق العمراني  .الندساتاالمريكي  الصناعي القمر

 فترات زمنية مختلفة ومتباعدة.

 

(A) Dubai city 1984                                             (B) Dubai city 2017                                                                                         

 

Figure 1: Remote sensing satellite Images of Dubai city (A) 1984 and (B) 2017,  

taken by the Landsat satellite 
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(B) Types of Remote Sensing Systems Based on Source of Energy: 

 باالعتماد على مصدر الطاقة: التحسس النائيانواع انظمة 

Remote sensing systems are divided into two groups based on Source of Energy: 

  هما: مجموعتين الطاقة إلى مصدر على باالعتماد النائي التحسس أنظمة تنقسم

1) Passive Remote Sensing Systems: أنظمة التحسس النائي السلبية 

Passive Remote Sensing Systems depend upon external source of illumination (such as SUN). 

The sun provides a very convenient source of energy for remote sensing. The sun's energy is either 

reflected, as it is for visible wavelengths, or absorbed and then re-emitted, as it is for thermal 

infrared wavelengths. Remote sensing systems which measure energy that is naturally available 

are called passive sensors. Passive sensors can only be used to detect energy when the naturally 

occurring energy is available. This can only take place during the time when the sun is illuminating 

the Earth. There is no reflected energy available from the sun at night. See figure (2) 

 للطاقة جًدا مناسبًا مصدًرا الشمس توفر (.الشمسة )مثل لإلضاء خارجي مصدر على السلبية التحسس النائي أنظمة تعتمد

 امتصاصها يتم أو ، المرئية الموجية لألطوال بالنسبة الحال هو كما ،من الهدف الشمس طاقة تنعكس أن إما. بُعد عن لالستشعار

 تقيس التي النائي التحسس أنظمة تسمى. الحرارية الحمراء تحت األشعة موجات ألطوال بالنسبة الحال هو كما ، بثها إعادة ثم

 الطاقة الكتشاف فقط السلبية المستشعرات استخدام يمكن. السلبية االستشعار أجهزةب من الشمس طبيعي بشكل المتوفرة الطاقة

 فيه تضيء الذي الوقت خالل فقط هذا يحدث أن يمكنو. طبيعي بشكل تحدث التيالضوئية  الطاقة توفر عندمن االهداف  المنعكسة

 (.2) الشكل انظر. الليل في الشمس من متاحة منعكسة طاقة توجد اللكن . خالل النهار األرض الشمس

2) Active Remote Sensing Systems:   أنظمة التحسس النائي الفعالة 

Active Remote Sensing Systems, provide their own energy source for illumination (such as 

RADAR). The sensor emits radiation which is directed toward the target to be investigated. The 

radiation reflected from that target is detected and measured by the sensor. Advantages for active 

sensors include the ability to obtain measurements anytime, regardless of the time (day or night) 

or season (Summer or winter). Active sensors can be used to better control the way a target is 

illuminated. However, Active systems require the generation of a fairly large amount of energy to 

illuminate targets. See figure (2) 

 نحو موجهًا إشعاًعا المستشعر يصدر (.الرادار)مثل  لإلضاءة بها الخاص الطاقة مصدر الفعالة النائي التحسس أنظمة توفر

المحمول على القمر  المستشعر بواسطةوتسجيله  وقياسه الهدف هذا من المنعكس اإلشعاع عن الكشف يتمو. فحصه المراد الهدف
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 ليال) الوقت عن النظر بغض ، وقت أي في قياسات على الحصول على القدرة الفعالة التحسس النائي انظمة مزايا تشمل. الصناعي

 ذلك ومع. الهدف إضاءة طريقة في أفضل بشكل للتحكم الفعالة المستشعرات استخدام يمكنو. (فا او شتاءاصي) الموسم أو( نهارا أو

 (.2) الشكل انظر .األهداف على الضوء إللقاء الطاقة من كبيرة كمية توليد  الفعالة التحسس النائي نظمةا تتطلب ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Passive and Active Remote Sensing Systems  
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Figure (1): Electromagnetic radiation composed of an Electric field (E) 

and a Magnetic field (M) both perpendicular to the direction of propagation 

 

  )مبادئ التحسس النائي(   

 

 Electromagnetic Radiation (EMR) Properties:  خصائص اإلشعاع الكهرومغناطيسي 
 

Electromagnetic Radiation (EMR) definition: The electromagnetic radiation is a wave that 

propagates (radiates) through a vacuum at the speed of light (300 000 km/s) and transfers energy 

from one place to another. These waves carry the electromagnetic energy as synchronized 

oscillations of electric and magnetic fields that are perpendicular to each other and perpendicular to 

the direction of propagation. Although it is a wave, it also can be detected as discrete ‘particles’ of 

light called photons. Visible light, ultraviolet rays, infrared rays, radio waves, X-rays all are 

different forms of electro-magnetic energy. See figure (1). 

 300000) الضوء بسرعة فراغال خالل( تشع) تنتشر موجةهو  الكهرومغناطيسي اإلشعاع :االشعة الكهرومغناطيسية تعريف

 متزامنة)كاهتزازات(  كتذبذبات الكهرومغناطيسية الطاقة الموجات هذه تحمل. آخر إلى مكان من الطاقة وتنقل( انيةثال/  كيلومتر

 ، موجة أنها من الرغم على. الموجة نتشارا اتجاه على والعمودية البعض بعضها مع المتعامدة والمغناطيسية الكهربائية للمجاالت

 واألشعة البنفسجية فوق واألشعة المرئي الضوء .الفوتونات تسمى منفصلة ضوئية" جسيمات" أنها على اكتشافها أيًضا يمكن أنه إال

 (1انظر شكل رقم ) .الكهرومغناطيسية الطاقة من مختلفة أشكال كلها السينية واألشعة الراديو وموجات الحمراء تحت

 

 ( 3محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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 Characteristics of Electromagnetic Radiation:    مميزات اإلشعاع الكهرومغناطيسي  

Electromagnetic (EM) radiation can be describe in two ways: by (Waves Model) or by energy 

bearing particles (Particle Model) called photons. 

 الحاملة الجسيمات طريق عن أو (الموجات نموذج) طريق عن: بطريقتين (EMR) الكهرومغناطيسية االشعة وصف يمكن

 ما مبين باالتي:كو .او الكمات  الفوتوناتب تسمىو (الجسيمات نموذج) للطاقة

(1) The Wave Model of Electromagnetic Radiation:  النموذج الموجي او نموذج الموجات 

The wave model was formulated by Maxwell in 1862. According to this theory, 

electromagnetic radiation travels like a wave which has electric and magnetic fields. This model is 

able to explain several of the phenomenon such as reflection, refraction and interference of 

electromagnetic waves. In the wave model, electromagnetic energy is considered to propagate 

through space in the form of sinusoidal waves. These waves are characterized by two fields, 

electrical (E) and magnetic (M) fields, which are perpendicular to each other. For this reason, the 

term electromagnetic (EM) energy is used. The vibration of both fields is perpendicular to the 

direction of travel of the wave. Both fields propagate through space at the speed of light C. See 

figure (1)  

 :الكهرومغناطيسي لإلشعاع الموجي النموذج (1)

 اإلشعاع ينتقل ، النظرية لهذه وفقًا. 1862 عام في الكهرومغناطيسي لإلشعاع الموجي النموذج العالم ماكسويل صاغ

 االنعكاس مثل الظواهر من العديد شرح على قادر النموذج هذا. مغناطيسيةو كهربائية مجاالت لها موجةمثل  الكهرومغناطيسي

 شكل على الفضاء عبر منتشرة الكهرومغناطيسية الطاقة تعتبر ، الموجة نموذج في. الكهرومغناطيسية الموجات تداخلو االنكسارو

 لهذا. البعض بعضهما مع متعامدين ، (M) مغناطيسي مجال و  (E) مجال كهربائي ، بمجالين الموجات هذه تتميز. جيبية موجات

 كال ينتشر. الموجة انتقال اتجاه على عمودي المجالين كال .اهتزاز(EM) الكهرومغناطيسية الطاقة مصطلح استخدام يتم ، السبب

 (1رقم ) انظر الشكل .Cالضوء  بسرعة الفضاء عبر المجالين

According to the wave model, the electromagnetic radiation can be described in terms of its 

velocity, wavelength, frequency, amplitude and phase: 

 الموجي لطولوا السرعةخالل  من الكهرومغناطيسي اإلشعاع وصف يمكن ، لالشعة الكهرومغناطيسية الموجي للنموذج وفقًا

  وكما موضح باالتي: الطورو السعةو الترددو
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(1) Velocity (C): Electromagnetic radiation traveling in the form of waves at the speed of light 

(denoted as C and equals to 3 × 108 meter/sec). 

 وتساوي C بالرمزالضوء ويرمز لسرعة ) الضوء بسرعة موجات شكل على الكهرومغناطيسي اإلشعاع ينتقل (:Cالسرعة )(  (1

 ة(ثاني/  متر 018×  3

(2) Wavelength λ (length of one wave): is the distance from any point on one wave to the same 

position on the next wave (or, The distance between two successive peaks or troughs). The 

wavelength is measured in meters (m) or some factor of meters such as nanometers (1 nm = 10-9 

meters), micrometers (1 μm = 10-6 meters) or centimeters (1 cm = 10-2 meters). Wavelength is 

usually represented by the Greek letter lambda (λ). See figures (2), (3) and (4). Also, see Table (1).  

 أو) التالية الموجة على الموضع نفس إلى واحدة موجة على نقطة أي من المسافة هو (:واحدة موجة طول)  λالموجي الطول( 2)

 نانومتر مثلالصغيرة  المتروحدات  بعضيقاس ب أو (م) باألمتار الموجي الطول يقاس(. متتاليين ينقاع أو قمتين بين المسافةهو 

 الطول تمثيل يتم ما عادة(. متر 2-10=  سم 1) ترمنتسال أو( متر 6-10=  ميكرومتر 1) ميكرومتر ،( متر 9-10=  نانومتر 1)

 (.1) الجدول أيضا انظر .(4و) (3)( و2)ل رقم اشكاالانظر . (λ) المدا اليوناني بالحرف الموجي

 

 Figure (2): The wavelength: is the distance between two successive peaks or troughs 
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Figure (4): Different colors correspond to different wavelengths of visible light 

 

 

 

Figure (3): The wavelength: is the distance between two successive crests or troughs 
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Figure (5): Frequency is the number of cycles that passes through a fixed point per unit time 

Table (1): Units of Length  

Unit Distance 

Kilometer (km) 1000 m 

Meter (m) 1 m 

Centimeter (cm) 0.01 m = 10–2 m 

Millimeter (mm) 0.001 m = 10–3 m 

Micrometer (µm) 0.000001 m = 10–6 m 

Nanometer (nm) 10–9 m 

Angstrom (A) 10–10 m 

 

(3) Frequency (ν): is the number of wave peaks (number of cycles of a wave) that passes through a 

fixed point per unit time (in a given period of time). Frequency is often measured in hertz (Hz), 1 

Hertz is equivalent to one cycle per second. See figures (5), (6), (7) and Table (2) 

عدد دورات الموجة( التي تمر عبر نقطة ثابتة لكل وحدة زمنية او )او عدد موجات الموجة هو عدد قمم الموجة  (ν): التردد( 3(

انظر  .في الثانية )او موجة واحدة( يعادل دورة واحدة هرتز 1،  (Hz) )في فترة زمنية معينة(. غالبًا ما يُقاس التردد بالهرتز

 .(2وجدول ) (7( و)6( و)5االشكال رقم )
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Table (2): Units of Frequencies 

Unit Frequency (cycles per second) 

Hertz (Hz) 1 

Kilohertz (kHz) 103 (= 1,000)  

Megahertz (MHz) 106 (= 1,000,000) 

Gigahertz (GHz) 109 (= 1,000,000,000) 

Terahertz (THz) 1012 (= 1,000,000,000,000) 

Figure (6): Number of cycles = 3 through one Second, Frequency = 3 Hertz 

 

Figure (7): Number of cycles = 4 through one Second, Frequency = 4 Hertz 
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Figure (8): The wavelength and frequency are inversely related to each other. 

 Wavelength and frequency are related by the following formula: 

  = ν×  λc  .....(1)……                                              :التالية بالصيغة والتردد الموجي الطول يرتبط

             𝛖 =  
𝐂

𝛌
  ,      𝛌 =  

𝐂

𝛖
           ……....(2) 

Where: 

c : is the speed of light (3 * 108 meter/second) 

λ : is the wavelength  

ν : is the frequency (cycles per second, or Hertz). 
 

Since the speed of light is constant, therefore, the wavelength and frequency are inversely related 

to each other. So, according to the Wave model of Electromagnetic radiation, equations (1) and (2): 

(1) The shorter the wavelength, the higher the frequency.  

(2) The longer the wavelength, the lower the frequency. See figure (8) 

لالشعة للنموذج الموجي لذلك وفقا . البعض ببعضهما عكسيًا يرتبطان والتردد الموجي الطول فإن ، ثابتة الضوء سرعة ألن نظًرا

 :هفأناعاله  (2) و( 1) المعادالتب ةوالموضح( ν)والتردد  (λ)فأن العالقة بين الطول الموجي الكهرومغناطيسية 

 . التردد زاد كلما ، أقصر الموجي الطول كان كلما  (1)

  (8انظر شكل رقم ) .التردد انخفض ، الموجي الطول زاد كلما  (2)

Note  

 Hertz = 1 Cycle /1 Second 

 ν = 1/T  

 T = 1/ ν = λ/ c 

 

 



8 
 

(4) Amplitude (A): The maximum variation in the strength of an electromagnetic wave in one 

wavelength is called its amplitude. In other words, amplitude is the height from the crest to the 

trough of the wave. The wave Amplitude is usually represented by the letter (A). See figure (9) 

 ، آخر بمعنى. اتساعها واحد موجي طول في الكهرومغناطيسية الموجة قوة في للتغير األقصى الحد على يُطلق :(A) السعة( 4)

 (9انظر شكل رقم ) (.A) بالحرف الموجة سعة تمثيل يتم ما عادة .الموجة قاع إلى القمة من االرتفاع هي السعة

Note: The energy of the electromagnetic wave is proportional to the square of the wave amplitude. 

 . الموجة سعة مربع مع تتناسب الكهرومغناطيسية الموجة طاقة :مالحظة

 ) = 2)mplitudeAElectromagnetic Wave Energy (A) =2      / انه يأ                       

 

 

 

(5) Phase: phase specifies if the peaks of one wave match with those of another. Two waves 

oscillating together are said to be “in phase” (a phase shift of 0 degrees). If the peak of one wave 

match with the trough of another wave, the 2 waves are said to be “out of phase” (a phase shift of 

180 degrees). The phase is measured in angular units, such as degrees or radians. See figure (10) 

 في هذه الحالة تتذبذبانموجتين اليقال إن وأخرى. موجة ما إذا كانت قمم إحدى الموجات تتطابق مع قمم  لطورحدد اي :لطورا( 5)

إحدى الموجات تتطابق مع قاع موجة أخرى، قمة إذا كانت اما درجة(.  0بمقدار بين الموجتين طور ال فرق) الطور" بنفس"مًعا 

وحدات الب الطوردرجة(. يتم قياس  180بمقدار بين الموجتين طور ال فرق) "خارج الطور"إن الموجتين  في هذه الحالة فيقال

 (10انظر الشكل رقم ) .الزوايا النصف قطريةزاوية ، مثل الدرجات أو ال

Figure (9): showing the wave Amplitude   
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 /في المحاضرة القادمة ان شاء هللا سوف نستكمل شرح 

 

The Particle Model of Electromagnetic Radiation: 

 :الكهرومغناطيسي لإلشعاع اتالجسيم نموذج

 

 وايضا سوف نستعرض ونشرح/

 elements The electromagnetic spectrum(  الكهرومغناطيسي تقسيمات وعناصر )الطيف 

Figure (10): A figure showing two waves with different Phases 
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(Electromagnetic Radiation (EMR) Properties) الكهرومغناطيسي اإلشعاع خصائص  

 

 Characteristics of Electromagnetic Radiation:    مميزات اإلشعاع الكهرومغناطيسي  

Electromagnetic (EM) radiation can be describe in two ways: by (Waves Model) or by energy 

bearing particles (Particle Model) called photons. 

 الحاملة الجسيمات طريق عن أو (الموجات نموذج) طريق عن: بطريقتين (EM) الكهرومغناطيسية االشعة وصف يمكن

 .الفوتونات تسمى (الجسيمات نموذج) للطاقة

. في (Waves Model) الكهرومغناطيسي لإلشعاع الموجي النموذج النموذج االولتناولنا السابقة  (3)في محاضرة رقم 

. وكما  (Particle Model) الجسيمي النموذجوهو  الكهرومغناطيسي لإلشعاعالنموذج الثاني  هذه المحاضرة سوف نتناول

 موضح بالتالي: 

(2) The Particle Model of Electromagnetic Radiation: النموذج الجسيمي او نموذج الجسيمات 

The particle model of electromagnetic radiation was given by Sir Isaac Newton. In accordance 

with the particle model, electromagnetic radiation is emitted in discrete units called quanta or 

photons. When a photon emitted from an object reaches a sensor it causes a physical reaction which 

can be amplified and measured. According to this theory electromagnetic radiation behaves as a 

stream of particles and travels in straight lines. Following are the properties of the particle model of 

electromagnetic energy: 

1) Electromagnetic radiation travels in straight lines 

2) Electromagnetic radiation can be reflected 

3) Electromagnetic radiation can travel through a vacuum 

According to the particle model, the photon energy is given by the following formula: 

                                                   E = h × ν ……………….…..(1) 

       Since:   ν = c / λ    So that:  E = h × ( c / λ ) …………….(2)  

 ( 4محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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    E : is the energy of a photon in (Joules) 

h : is Planck’s constant (6.6262 * 10−34 Joules.seconds) 

ν : is the frequency of the radiation (Hz) 

 So, we can be described the relationship between Wavelength (λ), Frequency (ν) and Energy 

(E) according to the Particle model of Electromagnetic radiation, equations (1) and (2): 

1) When Wavelength decreases (Short Wavelength), Frequency will increase (High Frequency) 

2) When Wavelength decreases (Short Wavelength), Energy will increase (High Energy) 

3) When Wavelength increases (Long Wavelength), Frequency will decrease (Low Frequency) 

    4) When Wavelength increases (Long Wavelength), Energy will decrease (Low Energy) 

    5) The High Frequency waves have High Energy 

    6) The Low Frequency waves have Low energy. See figure (1) and figure (2) 

 

 :الكهرومغناطيسي لإلشعاعجسيمي ال النموذج (2)

 الكهرومغناطيسي اإلشعاع ينبعث ، الجسيمات لنموذج وفقًا. الكهرومغناطيسي لإلشعاع الجسيمات نموذج نيوتن إسحاقالعالم  قدم

 يتسبب فإنه ، استشعار جهاز إلىمعين  جسم من المنبعث الفوتون يصل عندما. الفوتونات أو كمات الطاقة تسمى منفصلة وحدات في

 في ينتقلو الجسيمات من كتيار الكهرومغناطيسي اإلشعاع يتصرف ، النظرية لهذه وفقًا. وقياسه تضخيمه يمكن فيزيائي تفاعل في

 :الكهرومغناطيسية للطاقة الجسيمات نموذج خصائصبعض  يلي فيما. ةمستقيم وطخط

 مستقيمة خطوط في الكهرومغناطيسي اإلشعاع ينتقل ( 1

  ينعكس أن الكهرومغناطيسي يمكن اإلشعاع(  2

 الفراغ عبر ينتقل أن الكهرومغناطيسي يمكن اإلشعاع(  3
 

 :التالية بالصيغة الفوتون طاقة تُعطى ، الجسيمات لنموذج وفقًا

                                                E = h × ν ……………….….(1) 

  E = h × ( c / λ ) …………….(2)  :اذن         ν = c / λ   :بما أن       

:E        الجول)بوحدات  الفوتون طاقة هي ( 

     h   : (ثانية. جول 34−10*  6.6262) بالنك ثابتهو 

ν       : هرتزال)بوحدات  الكهرومغناطيسي االشعاع تردد هو( 
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Figure (1): Relationship between Wavelength (λ), Frequency (ν) and Energy (E) according to 

the Particle Model of Electromagnetic radiation 

 

 الموجي الطول بين العالقة وصف يمكن ، لذلك (λ) الترددو (ν) الطاقةو (E) لإلشعاع الجسيمات لنموذج وفقًا 

 :بالشكل التالياعاله  (2) و (1) والموضحة بالمعادالت ، الكهرومغناطيسي

 (عالي التردد) التردد سيزداد ،( قصير الموجي الطول) الموجي الطول ينخفض عندما  1)

 )عالية طاقةال) الطاقة ستزداد ،( قصير الموجي الطول) الموجي الطول ينخفض عندما(  2

 (منخفض التردد) التردد سينخفض ،( كبير الموجي الطول) الموجي الطول داديز عندما ( 3

 (منخفضة الطاقة) الطاقة ستنخفض ،( كبير الموجي الطول) الموجي الطولداد يز عندما 4) 

 عالية طاقة لها التردد عاليةال موجاتال     5) 

 (2) رقم والشكل( 1) رقم الشكل انظر .منخفضة طاقة لهاالتردد  ةالمنخفض موجاتال     6) 

 

 

  

 

 

 

 

Figure (2): Relationship between Wavelength (λ), Frequency (ν) and Energy (E) according to 

the Particle Model and Major Regions of the Electromagnetic Spectrum 
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 The Electromagnetic Spectrum (EMS) Properties:    خصائص الطيف الكهرومغناطيسي  

The electromagnetic spectrum (EMS) describes all the wavelengths of electromagnetic 

radiation, both seen and unseen. Electromagnetic radiation spectrum is divided into regions or 

intervals of different wavelengths and such regions are denoted by different names. However, there 

is no strict dividing line between one spectral region and its adjacent one. There are different regions 

in electromagnetic radiation spectrum. The electromagnetic spectrum consists of 7 regions 

including: Radio waves, Microwaves, Infrared waves, Visible light waves, Ultraviolet waves, X-

rays waves, and Gamma rays. See figures (3), and (4). 

 طيف ينقسم. المرئية غيرو لمرئيةا ، الكهرومغناطيسي لإلشعاع الموجية األطوال جميع (EMS) الكهرومغناطيسي الطيف يصف

 ذلك ومع. مختلفة بأسماء المناطق هذه إلى اإلشارة ويتم مختلفة موجية أطوال ذات فترات أو مناطق إلى الكهرومغناطيسي اإلشعاع

 يتكون .الكهرومغناطيسي اإلشعاع طيف في مختلفة مناطق هناك. يجاورها وما واحدة طيفية منطقة بين دقيق فاصل خط يوجد ال ،

 ، الحمراء تحت األشعة موجات ، المايكرويف موجات ، يةالراديو موجاتال: تشمل طيفية مناطق 7 من الكهرومغناطيسي الطيف

 .(4) رقمو (3)رقم  االشكالانظر  .جاما وأشعة ، السينية األشعة موجات ، البنفسجية فوق الموجات ، المرئية الضوء موجات

 

 Figure (3): The Major Regions of the Electromagnetic Spectrum 
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 Electromagnetic Spectrum Definition: تعريف الطيف الكهرومغناطيسي 

The electromagnetic spectrum (EMS) Definition: is the continuum series of electromagnetic 

energy that arranged according to the frequency and wavelength. The electromagnetic spectrum 

ranges from the shorter wavelengths (including gamma and x-rays) to the longer wavelengths 

(including microwaves and radio waves). There are several regions of the electromagnetic spectrum, 

which are useful for remote sensing (like visible light, Infrared and Microwaves). And there are 

some regions of the electromagnetic spectrum, that are not useful for remote sensing (like Gamma 

ray, X-ray and Radio waves). See figure (5) and Tables (1) and (2).  

. يطول الموجالهو سلسلة متصلة من الطاقة الكهرومغناطيسية مرتبة حسب التردد و  :(EMSي )لطيف الكهرومغناطيساتعريف 

أشعة جاما واألشعة السينية( إلى األطوال الموجية األطول وتشمل ) القصيرةيتراوح الطيف الكهرومغناطيسي من األطوال الموجية 

 في مجال التحسس النائي(. توجد عدة مناطق من الطيف الكهرومغناطيسي مفيدة الراديويةموجات الو المايكرويةالموجات وتشمل )

تكون  الطيف الكهرومغناطيسيبعض المناطق من  وهناك .(الموجات المايكرويةو االشعة تحت الحمراءو، المرئيالضوء )مثل 

 (1)ل رقم وجدو (5)رقم  . انظر الشكل(االشعة الراديويةو اشعة اكس، اشعة غاما)مثل  غير مفيدة في مجال التحسس النائي

  .(2)وجدول رقم 

Figure (4): The Major Regions of the Electromagnetic Spectrum 



6 
 

 
 

 

 

 

Table (1): The Major Regions of the Electromagnetic Spectrum. 

The Wavelength in (meters), Frequency in (Hertz) and Energy in (Joule) 

 

 

 

 

 
 

Figure (5): The Major Regions of the Electromagnetic Spectrum 
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Table (2): The Major Regions of the Electromagnetic Spectrum. 
The Wavelength in (Angstroms) and (Centimeters), Frequency in (Hertz) 

 

 

 The Major Regions of the Electromagnetic Spectrum:  

Different regions of the electromagnetic spectrum can provide discrete information about any 

Earth's object. The categories of the electromagnetic spectrum represent different groups of 

measured electromagnetic radiation with similar wavelength and frequency. Remote sensing 

systems are engineered to detect specific spectrum wavelength and frequency ranges. Most Remote 

sensing systems (Sensors) operate in the visible, infrared, and microwave regions of the spectrum. 

The following table (Table 3) discuss the Major Regions of the Electromagnetic Spectrum and their 

general characteristics and potential use in the field of remote sensing. See Table (3) 

 للطيف الكهرومغناطيسي الرئيسية المناطق: 

فئات الطيف مناطق و جسم أرضي. تمثليمكن أن توفر مناطق مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي معلومات منفصلة عن أي 

انظمة التحسس من اإلشعاع الكهرومغناطيسي المقاس بنفس الطول الموجي والتردد. تم تصميم متنوعة الكهرومغناطيسي مجموعات 

. مناطق وفئات الطيف الكهرومغناطيسيمحدد او لعدة اطياف من الطول الموجي لطيف مديات التردد ووتحسس الكتشاف  النائي

األشعة تحت الحمراء و المرئيةاالشعة في مناطق  او المتحسسات(أجهزة االستشعار ) انظمة التحسس النائي مل معظمتع

المناطق الرئيسية للطيف الكهرومغناطيسي  (3)جدول رقم . يناقش الجدول التالي الكهرومغناطيسي من الطيف الميكروويفو

 (3جدول رقم )انظر  .التحسس النائيوخصائصها العامة وإمكانية استخدامها في مجال 
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Table (3): The Major Regions of the Electromagnetic Spectrum 
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 المناطق الرئيسية للطيف الكهرومغناطيسي (:3جدول رقم )

 

المنطقة  اسم طولها الموجي  خصائصها العامة

اماغأشعة 
األشعة غير متوفرة وال يمكن  هذهلذلك . اماغلألرض أشعة العلوي يمتص الغالف الجوي 

 .التحسس النائياستخدامها في مجال 

السينية األشعة
هذه األشعة غير متوفرة وال يمكن  لذلك. السينية األشعةيمتص الغالف الجوي لألرض 

.التحسس النائياستخدامها في مجال 

فوق االشعة 

البنفسجية

في الغالف الجوي الموجود األوزون من خالل ها اصتصيتم امفوق البنفسجية االشعة موجات 

من  ةالبنفسجي خلف االشعةتقع مباشرة من الطيف الكهرومغناطيسي هذه المنطقة ولألرض. 

وتوجد بعض المواد على سطح االرض )صخور اسمها. جاء المرئي ، ومن هنا  الضوء الطول

األشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك ، منها ضوء مرئي عندما تقع عليها نبعث ومعادن معينة( ي

فإن األشعة فوق البنفسجية مبعثرة إلى حد كبير في الغالف الجوي لألرض ، وبالتالي ال تستخدم 

 . التحسس النائي في مجال 

 الضوء أشعة

المرئية

أشعة الضوء المرئية هي النطاق الضيق لإلشعاع الكهرومغناطيسي. والتي تمتد من حوالي 

حمر(. تتوفر أشعة الضوء الأاللون نانومتر ) 700بنفسجي( إلى حوالي اللون النانومتر ) 400

اشعة الضوء  وتصوير اكتشاف. يمكن التحسس النائي المرئية ويمكن استخدامها في مجال

هو الضوء الذي الضوء المرئي ضوئية. الكشف الفوتوغرافي وأجهزة اللم الفباستخدام  المرئية

الذي يمكن ربطه الكهرومغناطيسي  الجزء الوحيد من الطيفوهو تستطيع أعيننا اكتشافه. 

رئي. يتم بمفهوم اللون. األزرق واألخضر واألحمر هما األلوان األساسية الثالثة للطيف الم

تعريفها على هذا النحو ألنه ال يمكن إنشاء لون أساسي واحد من اللونين اآلخرين ، ولكن يمكن 

الثالثة بنسب مختلفة. األلوان األساسية  هذه تكوين جميع األلوان األخرى من خالل الجمع بين 

 .من خالل لون الضوء الذي يعكسهاو لون المنطقة االرضية يتم تحديد لون الكائن 

األشعة تحت 

الحمراء 

ةالمنعكس

تتوفر األشعة تحت الحمراء . ةالجزء التالي من الطيف هو منطقة األشعة تحت الحمراء المنعكس

. األشعة تحت الحمراء المنعكسة لها التحسس النائيالمنعكسة ويمكن استخدامها في مجال 

الطيف المرئي. تتكون هذه المنطقة من األشعة تحت أطوال موجية أطول من الجزء األحمر من 

والتي تُعرف بأنها مناطق طيف األشعة   ،الحمراء القريبة واألشعة تحت الحمراء المتوسطة

المرئي. تغطي األشعة تحت الحمراء المنعكسة أطوال طيف الضوء تحت الحمراء األقرب إلى 

ميكرومتر. يستخدم اإلشعاع في منطقة األشعة تحت  3.0ميكرومتر إلى  0.7موجية تتراوح من 

الحمراء المنعكسة ألغراض االستشعار عن بعد بطرق مشابهة جًدا لإلشعاع في الجزء المرئي. 

لم فوتوغرافي فة وتصويرها باستخدام ف األشعة تحت الحمراء القريباشتكالذلك ، يمكن 

 كاميرات ذات تصميمات مشابهة لتلك المخصصة لالستخدام مع الضوء المرئي.وومرشحات 

األشعة تحت 

الحراريةالحمراء   

األشعة تحت  ) 

البعيدة(الحمراء 

 المنبعث اإلشعاع( البعيدة الحمراء تحت األشعة أو) الحرارية الحمراء تحت األشعة منطقة تمثل

 الطيف من الجزء هذا إلى أحيانًا يُشار(. حرارة أو) حرارية طاقة شكل في األرض سطح من

 استخدامها ويمكن متوفرة الحرارية الحمراء تحت األشعة. المنبعثة الحمراء تحت األشعة باسم

 ذلك من بدالً و. فوتوغرافي بفيلم الموجي الطول هذا التقاط يمكن ال. التحسس النائي مجال في

 تغطي. الحرارية الحمراء تحت األشعة  تصويرالكتشاف و خاصة مستشعرات استخدام يتم ،

. ميكرومتر  إلى ميكرومتر  حوالي من موجية أطوال الحرارية الحمراء تحت األشعة

 األرض في الحرارة درجات تغيرات لرصد مفيدة الحرارية الحمراء تحت األشعة موجات أطوال

والجليد والمياه

 المايكرويف

الرادار أو 

 تمر أن يمكن. التحسس النائي مجال في استخدامها ويمكنمتوفرة  موجات المايكرويف أشعة

 الصور إنشاء يمكنو. والمطر والضباب السحب عبر االشعة لهذ األطول الموجية األطوال

. المايكرويف موجات منها تنبعث مستشعرات استخدامالجزء من الطيف من خالل  هذا باستخدام

 .والمطر والضباب السحب اختراق على قدرته هي الطيف لهذا الرئيسية الميزة

 موجاتال

يةالراديو

هذه الموجات غير متوفرة وال يمكن والجزء األطول موجة من الطيف الكهرومغناطيسي. هي 

 .التحسس النائي استخدامها في مجال 
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Types of Remote Sensing Systems Based on Region of Electromagnetic Spectrum 

 أنواع أنظمة التحسس النائي باالعتماد على منطقة الطيف الكهرومغناطيسي المستخدمة

 

 

Based on the region of electromagnetic spectrum used, the remote sensing systems can be 

classified into three types include: 

(1) Optical Remote Sensing Systems  

(2) Thermal Infrared Remote Sensing Systems  

(3) Microwave Remote Sensing Systems 

ً:تشملًأنواعًثالثةًإلىًالنائيًالتحسسًأنظمةًتصنيفًيمكنً،ًالمستخدمةًالكهرومغناطيسيًالطيفًمنطقةًعلىًبناءً 

ًًالبصريةًالنائيًالتحسسًأنظمةً(1)

 ًالحراريةًالحمراءًتحتًباألشعةًالنائيًالتحسسًأنظمةً(2)

 المايكرويةًبالموجاتًالنائيًالتحسسًأنظمةً(3)

(1) Optical Remote Sensing Systems:   

Optical remote sensing systems operate in the Visible and Reflected Infrared ranges of 

electromagnetic spectrum. Optical remote sensing systems mostly make use of visible (0.4–0.7µm), 

near Infrared (0.72–1.30 µm) and shortwave Infrared (1.3–3.0 µm) wavelength bands to form 

satellite images of the Earth’s surface. Although the visible spectrum constitutes a very small portion 

of the spectrum, it has obvious significance in remote sensing. The visible colors and their 

corresponding wavelengths are listed in Table (1). The color of an object is defined by the color of 

the light that it reflects. See figures (1) and (2).  

 ( 5محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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The Reflected Infrared spans from (0.7 µm to 3.0 µm) wavelengths. This region consists of 

Near infrared and Short-wave infrared radiation. Reflected Infrared radiation is valuable for 

delineating healthy and unhealthy vegetation, and for distinguishing among vegetation, soil, and 

rocks.  

In Optical Remote Sensing systems, optical sensors detect solar radiation reflected from the 

objects on the earth, forming images resembling photographs taken by a camera high up in space 

(See figure 3). Optical remote sensing systems employing solar energy come under the category of 

passive remote sensing systems. Optical remote sensing systems work only during the daytime as 

they rely on sensing reflected sunlight. This phenomenon makes them weather dependent because 

during cloudy days the sunlight is not able to reach Earth. The Influencer essential constraint on 

work of optical remote sensing systems is the frequent occurrence of clouds, which prevents the 

optical sensors from collecting useful data. Figures (4), and (5) represent Landsat-7 satellite images 

taken and captured within the range of visible and reflected infrared radiations. 

Optical Remote sensing systems has many applications include:  

(1) Soil, water and vegetation mapping,  

(2) monitoring deforestation,  

(3) Land cover changes detection,  

(4) flood monitoring,  

(5) Monitoring the Urban growth for cities.  

 :البصرية التحسس النائي أنظمة (1) 

.ًالكهرومغناطيسيًللطيف المنعكسة الحمراء تحتاألشعة وًالمرئية األشعةمدىًًفيًالبصريةًلتحسسًالنائياًأنظمةًتعمل

 0.72)ًالقريبة الحمراء تحت واألشعةً(ميكرومتر 0.7–0.4) المرئي الموجيًالطولمدياتًًالبصريةًلتحسسًالنائياًأنظمةًتستخدم

ً.األرضًلسطحًاالقمارًالصناعيةًصورًلتكوينً(ميكرومتر 3.0 - 1.3)ًالموجة قصيرة الحمراء تحت األشعةوً(ميكرومتر 1.30 -

اًيشكلًالمرئيًالطيفًأنًمنًالرغمًعلى اًجزء  ًالمرئيةًاأللوان.ًالتحسسًالنائيًفيًواضحةًأهميةًلهًأنًإالً،ًالطيفًمنًجد اًصغير 

 انظر.ًيعكسهًالذيًالضوءًلونًخاللًمنًالجسمًاالرضيًلونًتحديدًيتمً.(1رقم ) جدولفيًًمذكورةلهاًًالمقابلةًالموجيةًوأطوالها

ً.ً(2) رقمو( 1)رقم  الشكلين

ًتحتًاألشعةًمنًالمنطقةًهذهًتتكون.ً(ميكرومتر 3.0 إلى 0.7)ًمنًتمتدًالمنعكسة الحمراء تحت شعةلألالموجيةًًاألطوال

ً.المرئيًإلىًاألقربًالحمراءًتحتًاألشعةًطيفًمناطقًبأنهاًتُعرفًوالتيً،الموجةًقصيرةًالحمراءًتحتًاألشعةوًالقريبةًالحمراء

ً.والصخورًوالتربةًالنباتاتًولتمييزً،ًالسليمًوغيرًالسليمًالنباتيًالغطاءًلتحديدًقيمةًذاتًالمنعكسةًالحمراءًتحتًاألشعةًتعتبر
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ًًتكتشفً،ًالبصريةًالتحسسًالنائيًأنظمةًفي ًاألجسامًمنًالمنعكسًالشمسيًاإلشعاعالبصريةًًالمستشعراتً)تتحسس(

اًوتشكلً،ًاألرضًعلىًالموجودة ً.(3 رقم الشكل انظر)ًالفضاءًفيًعاليةًكاميراتلتقطهاًًالتيًالفوتوغرافيةًالصورًتشبهًصور 

ًأنظمةًتعملحيثً.ًالسلبيةًتحسسًالنائيالًأنظمةًفئةًضمنًالشمسيةًالطاقةًتستخدمًالتيًالبصريةًالتحسسًالنائيًأنظمةًتندرج

ًًاالمرًيجعلًعملًهذهًاالنظمةًهذه.ًالمنعكسًالشمسًضوءًاستشعارًعلىًتعتمدًألنهاًلنهاراًخاللًفقطًلتحسسًالنائيًالبصريةا

ًالمؤثرًاألساسيًديقيتالًإن.ًاألرضًإلىًالوصولًالشمسًضوءًيستطيعًالًبالغيومًالملبدةًاأليامًخاللًألنهًالطقسًعلىًيتأثرًويعتمد

وكشفًرصدًًمنًالبصريةًالمستشعراتًيمنعًمماً،ظهورًالغيومًفيًالسماءًتكرارًهوًالنائيًالبصريةالتحسسًًأنظمةًعملًعلى

7ً-القمرًالصناعيًالندساتًصورًتمثلً(5)ورقم  ،(4) رقم األشكال .لالجسامًاالرضيةًالمرادًدراستهاًالمفيدةًالبياناتًجمعو

ًً.المنعكسة الحمراء تحت األشعةوًالمرئية األشعةًمدىًضمنًوملتقطةًمأخوذة

 ًمنها:ًالتطبيقاتًمنًالعديدلهاًًالتحسسًالنائيًالبصريةًأنظمة

 ً،ًالنباتيًوالغطاءًوالمياهًالتربةًخرائطانتاجًً(1)

 ً،ًالغاباتًإزالةًمراقبةً(2)

ًً،ًاألرضيًالغطاءكشفًالتغيراتًبً(3)

 ً،ًالفيضاناتًمراقبةً(4)

  .للمدنًالحضريًالنموًمراقبةً(5)

ًً

 

 

 

Table (1): Wavelengths of the Primary Colors of the Visible Light Spectrum 
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Figure (1): The Color of an object is defined by the color of the light that it reflects 

 

Figure (2): The Color of an object is defined by the color of the light that it reflects 
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Figure (3): Optical Remote Sensing System 
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    Blue                    Green                    Red                     Near IR              SWIR-1             Thermal IR             SWIR-2 

Figure (4): Landsat-7 satellite image, Captured within the range of Visible light (Red, Green and 

Blue) True Color Composite image. Bands:321 

صورة ( األزرقو ألخضراو األحمر، تم التقاطها ضمن نطاق الضوء المرئي )7-الندساتي االمريكي صورة القمر الصناع

 321الباندات مركب لوني حقيقي 
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    Blue                    Green                    Red                     Near IR              SWIR-1             Thermal IR             SWIR-2 

Figure (5): Landsat-7 satellite image, Captured within the range of Near Infrared radiation and 

Visible light Red and Green. False Color Composite image. Bands:432 

 األحمرالضوء المرئي االشعة تحت الحمراء القريبة و، تم التقاطها ضمن نطاق 7-الندساتي االمريكي صورة القمر الصناع

 432الباندات صورة مركب لوني زائف . األخضرو
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(2) Thermal Infrared Remote Sensing Systems:  

Thermal infrared radiation (TIR) region represents the radiation that is emitted from the Earth’s 

surface in the form of thermal energy (or heat). Thermal infrared radiation covers the region between 

(3 µm and 100 µm) in the electromagnetic spectrum. In thermal remote sensing Systems, we 

measure the radiations ''emitted'' from the surface of the target, as opposed to optical remote 

sensing where we measure the radiations ''reflected'' by the target (See figure 6). Thermal Infrared 

Remote Sensing Systems work both during the daytime and nighttime as they do not use solar 

radiation (Opposed to optical remote sensing systems where the visible light and reflective near 

infrared data only available at daytime). Thermal infrared radiation does not penetrate clouds, so 

they suffer from the disadvantage that they are weather-dependent systems. Natural surfaces and 

man-made objects with a temperature above the absolute zero can emit thermal infrared radiation 

and produce a thermal image. A warm object emits more thermal energy (more heat) than a cooler 

object, therefore, the warm object becomes more visible in a thermal image. The thermal imagery 

here is derived from the thermal radiation emitted by the Earth’s surface and objects. As different 

objects of the Earth’s surface are at different temperatures, thermal images therefore provide 

information on the temperature of the ground and water surfaces and the objects on them. Colder 

surfaces appear darker in the raw thermal infrared images, while, the warm surfaces appear brighter 

in the raw thermal infrared images (See figure 7).  

Applications of thermal infrared remote sensing systems include: 

1)  Useful for detecting and Measurements the Earth and Sea surface temperatures 

2) Used for detection of forest fires, volcanoes, Oil fires and Coal fires. 

3) Detection of Heat loss (thermal energy) from buildings  

4) Military applications 

5) Soil moisture studies 

 

 

ً

ً
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 :الحرارية الحمراء تحت باألشعة التحسس النائي أنظمة (2) 

ًاألشعةًتغطي(.ًحرارةًأو)ًحراريةًطاقةًشكلًفيًاألرضًسطحًمنًالمنبعثًاإلشعاعًالحراريةًالحمراءًتحتًاألشعةًمنطقةًتمثل

التحسسًًأنظمةًفيً.الكهرومغناطيسيًالطيفًفيً(ميكرومتر 100 و ميكرومتر 3)ًبينًالمنطقة (TIRالحراريةً)ًالحمراءًتحت

ًاإلشعاعاتًنقيسًحيثًةالبصريًالتحسسًالنائيًأنظمةًعكسًعلىً،ًالهدفًسطحًمنً"المنبعثة"ًاإلشعاعاتًنقيسً،ًالحراريةالنائيً

ًالليلوًالنهارًأثناءًالحراريةًالحمراءًتحتًباألشعةالتحسسًالنائيًًأنظمةًتعملً.(6 الشكل انظر)ًالهدفسطحًمنًً"المنعكسة"

المنعكسًمنًاالرضًبلًتتعاملًوترصدًوتسجلًاالشعةًالمنبعثةًمنًسطحًاالرضًًالشمسيًاإلشعاعًتستخدمًالًألنهاًسواءًحدًعلى

ًالًعكسةمنالًالحمراءًتحتًواألشعةًالمرئيًالضوءًحيثًالبصريةًالنائيًالتحسسًأنظمةًعكسًعلى)ًبشكلًطاقةًحراريةًمنبعثة

،ًالطقسًعلىًتعتمدًأنظمةًكونهاًعيوبًمنًتعانيًفهيًلذاً،ًالغيومًالحراريةًالحمراءًتحتًاألشعةًتخترقًال(.ًالنهارًفيًإالًتتوفر

ًالطبيعيةًلألسطحًيمكنً.صعبةعمليةًًالحراريةًالحمراءًتحتيعنيًفيًحالةًتواجدًالغيومًتصبحًعمليةًرصدًوتسجيلًاالشعةً

ًصورةًوتنتجًالحراريةًالحمراءًتحتًشعةالأًتبعثًأنًالمطلقًالصفرًمنًأعلىًحرارةًبدرجةًاإلنسانًصنعًمنًالتيًاألجسامو

ًأكثرًالجسمًالساخنًيصبحً،ًلذلكً,برودةًاألكثرًالجسمًمن(ًأكثرًحرارةاوً)ًأكثرًحراريةًطاقةًالساخنًالجسمًيبعثً.حرارية

ا االجسامًالساخنةًالموجودةًعلىًًمنًالمنبعثًالحراريًاإلشعاعًمنًمشتقةًهناًالحراريةًالصورً.الحراريةًالصورةًفيًوضوح 

ا.ًاألرضًسطح ًالحراريةًالصورًفإنً،ًمختلفةًحرارةًدرجاتًفيًاألرضًسطحعلىًًمختلفةومظاهرًأرضيةًًاجسامًلوجودًنظر 

علىًسطحًًبرودة األكثر األسطحًتظهرً.عليهاًالموجودةًالجسامواًالمياهًوأسطحًاألرضسطحًًحرارةًدرجةًعنًمعلوماتًتوفر

ًالساخنة والدافئة األسطحًتظهرًبينماً،ًالخامًالحراريةًالحمراءًتحتًاألشعةًصورًفيًقاتماوًًغامقاوًداكنًًاوًمظلماالرضًبلونً

ً.ً(7 الشكل انظر)ًالخامًالحراريةًالحمراءًتحتًاألشعةًصورًفيًساطعاوًًمضيءاوًمشرقًًاوًابيضعلىًسطحًاالرضًبلونً

ً:التاليةًالتطبيقاتًفيًالحراريةًالحمراءًتحتًباألشعةًالنائيًالتحسسًأنظمةًتُستخدم

ًوالبحرًاألرضًسطحًحرارةًدرجاتًوقياسًلكشفًةمفيدً(1

ً.الفحمًوحرائقًالنفطًوحرائقًوالبراكينًالغاباتًحرائقًعنًللكشفًتستخدمً(2

ًوالمناطقًالسكنيةًالمبانيًمن)الطاقةًالحراريةًالمفقودة(ًًالحرارةًفقدانًعنًلكشفلتستخدمًً(3

ًمنهامنًخاللًرصدًالطاقةًالحراريةً)الحرارة(ًالمنبعثةًًًةلرصدًالمعداتًالعسكريًالعسكريةًالتطبيقاتتستخدمًفيًً(4

ًالتربةًرطوبةًتستخدمًفيًدراسةً(5
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Figure (6): Thermal infrared Remote Sensing System 

 

 

Colder surfaces 

appear darker in 

the thermal 

infrared images 

  األسطح او تبدو تظهر

 قاتماو  سودابلون  الباردة

 صور في مظلماو 

 الحمراء تحت األشعة

 الحرارية

Warm surfaces 

appear brighter in 

the thermal 

infrared images  

 األسطحاو تبدو  تظهر

او  ابيضبلون  الساخنة

او  مضيءاو  مشرق

 األشعة صور في  ساطع

الحرارية الحمراء تحت  

Figure (7): Show thermal infrared image 
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(3)  Microwave Remote Sensing Systems:  

Microwave remote sensing systems generally operate in the (1 cm to 1 m) wavelength band. 

Microwave radiation represents the longest wavelengths used in remote sensing. Microwave 

radiation sensor is usually an Active sensor that emits electromagnetic radiation with wavelengths 

of centimeters to meters using an antenna. Microwave remote sensing systems provide their own 

source of microwave radiation to illuminate the target object (See figure 8). Microwave remote 

sensing systems can penetrate through clouds, haze, dust, sand, water and walls making microwave 

remote sensing a weather independent technique, so it can be worked at most weather conditions, 

whether in winter or summer season (Not affected by weather conditions). This feature makes 

microwave remote sensing systems quite attractive as compared to optical and thermal remote 

sensing systems, which are weather dependent. The microwave remote sensing system is an active 

sensor, so it can be used to imaging the earth surface at any time, daytime or nighttime as they are 

independent of the solar illumination. These are the two primary advantages of the microwave 

remote sensing system: all-weather and daytime or nighttime imaging. Figures (9) and (10) show 

images captured by using microwave remote sensing systems. 

Applications of Microwave Remote Sensing Systems include: 

(1) Studies of meteorology,  

(2) Analyzing and detecting the hidden mineral resources because it can be penetrating through the 

Earth’s surface, 

(3) Because microwave radiation is influenced by moisture content in soil, it is useful for mapping 

soil moisture. 

 

 :ة )الميكروويف(المايكروي شعةالبأ التحسس النائي أنظمة )3( 

تعملً يمثلًإشعاعًمتر( 1إلى سمنتمتر  1)فيًمدىًالطولًالموجيًًةيكروياموجاتًالمالأنظمةًالتحسسًالنائيًببشكلًعاًم الموجاتًً.

اًموجاتًالمستخدمةًفيًالتحسسًالنائي.ًعادةًماًيكونًمستشعرًأكبرًاألطوالًالموجيةًًًةيكروياالم ًفعاالالميكروويفًمستشعر 

اًكهرومغناطيسي اًبأطوالًموجيةًمنًسنتيمتراتًإلىًأمتارًباستخدامًالهوائي.ًتوفرًأنظمةًالتحسسًالنانشط ا)  ئي(ًيصدرًإشعاع 

المستهدفًًالمايكرويةًبالموجات الجسًم الخاصًإلشعاعًالميكروويفًإلضاءًة التحسسًً.( 8)انظر الشكل رقم مصدرهًا يمكنًألنظمًة

ًاًالجدرانوًالماءوًالرملوًالغباروًالضبابوًالغيومأنًتخترقًًالمايكرويةًبالموجاتالنائيً ًيجعل بموجاتًًلتحسسًالنائيمما

)يعنيًالًتتأثرًبظروفًالطقس(ً،ًلذلكًًالصيفًأوًالشتاءًفصلًفيًسواءوتعملًعلىًحدًمستقلةًعنًالطقسًالميكروويفًتقنيةً

يمكنًأنًتعملًأنظمةًالتحسسًالنائيًبموجاتًالميكروويفًفيًمعظمًالظروفًالجويةًوالمناخية.ًهذهًالميزةًتجعلًأنظمةًالتحسسً
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ًوالتيًتعتمدًعلىًالطقس. ًمقارنةًبأنظمةًالتحسسًالنائيًالبصريةًوالحراريةً، ا ًتمام  نظامًًالنائيًبموجاتًالميكروويفًمميزة

(ً،ًلذلكًيمكنًاستخدامهًلتصويرًسطحًاألرضًفيًأيًوقتًنشط)ًفعالعبارةًعنًمستشعرًًالمايكرويةًبالموجاتالتحسسًالنائيً

اإلضاءةًالشمسية.ًهاتانًميزتانًأساسيتانًلنظامًالتحسسًالنائيًوالًتعتمدًعلىًألنهاًمستقلةًًالليلوقتًأوًفيًالنهارًوقتً،ًفيً

يمكنًلهذهًوالميزةًالثانيةًالجويةًوالظروفًالتصويرًفيًجميعًاألحوالًيمكنًلهذهًاالنظمةًالميزةًاالولىً:ًالمايكرويةًبالموجات

التحسسًًأنظمةًباستخدامًملتقطةًصورً(10)ًرقموً(9)رقمًًالشكالنًيوضحً.الليلفيًفيًالنهارًأوًالتصويرًاالنظمةًالتصويرً

ً.يةيكرواالمبالموجاتًًالنائي

ً:التاليةًالتطبيقاتًفيًالمايكرويةًبالموجاتًالنائيًالتحسسًأنظمةًتُستخدم

ً.الجويةًاألرصادًدراسات (1)

ً،ًاألرضًسطحًتخترقًأنًيمكنًألنهاًالمخفيةًالمعدنيةًالمواردًواكتشافًتحليلً( (2

ا  (3)  ً.التربةًلرطوبةًخرائطًلرسمًمفيدًفهوً،ًالتربةًفيًالرطوبةًبمحتوىًيتأثرًالميكروويفًإشعاعًألنًنظر 

 

 

 

 

Figure (8): Active Microwave Remote Sensing System 
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Figure (9): Show image captured by using microwave remote sensing systems  

  

 

Figure (10): Show image captured by using microwave remote sensing systems  
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  تفاعل األشعة الكهرومغناطيسية مع الجسيمات الموجودة في الغالف الجوي
 

   تأثير الغالف الجوي األرضي

All radiation used for remote sensing must pass through the Earth’s atmosphere. If the sensor 

is carried by a low-flying aircraft, the effects of the atmosphere on image quality may be negligible. 

In contrast, energy that reaches sensors carried by Earth satellites must pass through the entire depth 

of the Earth’s atmosphere. Under these conditions, atmospheric effects may have substantial impact 

on the quality of images and data that the sensors generate. Therefore, the practice of remote sensing 

requires knowledge of interactions of electromagnetic energy with the atmosphere. 

الذي  المستشعر حمل تم إذا. لألرض الجوي الغالف عبريجب ان تمر  عملية التحسس النائي في المستخدمة اإلشعاعات كل

او  ضئيلة الصورة جودة على الجوي الغالف تأثيرات تكون فقد ، منخفض ارتفاع على تحلق طائرة بواسطةيلتقط االشعة المنعكسة 

 عمق كامل عبر الصناعية األقمار تحملها التي التحسس النائي أجهزة إلى يصل الذي اإلشعاع يمر أن يجب ، المقابل في. مهملة

 تولدها التي والبيانات الصور جودة على كبير تأثير الجوية للتأثيرات يكون قد ، الظروف هذه ظل في. لألرض الجوي الغالف

 الجوي الغالف مع الكهرومغناطيسية الطاقة تفاعالتب معرفة التطبيق العملي لعملية التحسس النائي تطلبي ، لذلك. االستشعار أجهزة

 .االرضي

The Remote sensing process requires that electromagnetic radiation travels through the Earth’s 

atmosphere from the electromagnetic energy source to the sensor mounted on a satellite. Radiation 

from the Sun or an Active sensor will initially travel through the atmosphere, strike the ground 

target, and pass through the atmosphere a second time before it reaches a sensor (See Figure 1; path 

B). The total distance the radiation travels in the atmosphere is called the path length. For 

electromagnetic radiation emitted from the Earth, the path length will be half the path length of the 

radiation from the sun or an active sensor. 

 

 ( 6محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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 الطاقة مصدر من لألرض الجوي الغالف عبر الكهرومغناطيسي اإلشعاع ينتقل أن التحسس النائي عملية تتطلب

 في النشط المستشعر أو الشمس من الصادر اإلشعاع ينتقل. الصناعي القمر على المركب االستشعار جهاز الكهرومغناطيسية إلى

 انظر) المستشعر إلى يصل أن قبل ثانية مرة الجوي الغالف عبر ويمر ، األرضي الهدف ويضرب ، الجوي الغالف عبر البداية

 الكهرومغناطيسي لإلشعاع بالنسبة. المسار بطول الجوي الغالف في اإلشعاع يقطعها التي الكلية المسافة تسمى. (B المسار ;1 الشكل

 من أو الشمس من الصادر اإلشعاع مسار طول نصفمساويا الى  المسار طول سيكون ، وليس المنعكس األرض من المنبعث

 .نشطالمستشعر ال

 

 

 

As radiation passes through the Earth's atmosphere, it is greatly affected by the particles and 

gases of the atmospheric it encounters. These effects are caused by the two mechanisms of 

Atmospheric Scattering and Atmospheric Absorption. These effects degrade the quality of satellite 

images and leads to changes in (1) intensity, (2) direction, and (3) wavelength size of 

Electromagnetic radiation that pass through Earth's atmosphere. (See Figure 2). 

. يصادفها التي الجوي الغالف غازاتو جزيئاتب كبير بشكل يتأثر فإنه ، لألرض الجوي الغالف عبر اإلشعاع يمر عندما

 األقمار صور جودة قليلت إلى التأثيرات هذه تؤدي. الجوي الغالف امتصاصو الجوي الغالف تشتت آليتي عن ناتجة التأثيرات هذه

 عبر يمر الذي الكهرومغناطيسي لإلشعاع الموجي الطول حجم (3) و ، اتجاه (2) ، شدة (1) في تغييرات إلى وتؤدي الصناعية

 .(2 الشكل انظر). لألرض الجوي الغالف

Figure (1): illustrate (path B) 
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Scattering and Absorption mechanisms cause blur in the satellite image, weakening its 

structure and leading to low light contrast in the result image. See figure (3) 

في  وئي منخفضض تباين إلى ويؤدي بنيتها يضعف مما ،الصناعي القمر صورة في ضبابية تسبب االمتصاصو التشتتآليتي 

 (3انظر شكل رقم ) .الصورة الناتجة

 

 

Figure (2): As Radiation passes through the Atmosphere, it is greatly affected by the 

Atmospheric Scattering and Atmospheric Absorption 

 

Figure (3): Scattering and 

Absorption mechanisms cause 

blur in the satellite image, 

weakening its structure and 

leading to low light contrast in 

the result image 
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التشتت او التبعثر   

Scattering definition: is the redirection of the path of electromagnetic radiation by particles 

suspended in the atmosphere or by large molecules of atmospheric gases.  

Scattering occurs when particles or large gas molecules present in the atmosphere interact with and 

cause the electromagnetic radiation to be redirected from its original path. The amount of scattering 

that occurs depends on several factors including: (1) Atmospheric conditions, (2) the sizes of 

particles or large gas molecules, (3) the abundance of particles or gases, (4) the wavelength 

measurement relative to the diameter of the particle, (5) and the distance of the radiation travels 

through the atmosphere (or path length). The effect of scattering is to redirect radiation so that a 

portion of the incoming solar beam is directed back toward space, as well as toward the Earth’s 

surface. Rayleigh scattering, Mie scattering, and nonselective scattering are three types of scatter 

that occur as radiation passes through the atmosphere. These types of scatter lead to the redirection 

and diffusion of the wavelengths in addition to making the path of the radiation longer. The 

following paragraphs explain the three types of scattering. 

  التشتت او التبعثر:

هو إعادة توجيه مسار اإلشعاع الكهرومغناطيسي بواسطة جسيمات معلقة في الغالف الجوي أو  :التشتت )او التبعثر(تعريف 

 .بواسطة جزيئات كبيرة من غازات الغالف الجوي

 الكهرومغناطيسي اإلشعاع مع الجوي الغالف في الموجودة الكبيرة الغازية الجزيئات أو الجسيمات تتفاعل عندما التشتت يحدث

او  الظروف (1): منها عوامل عدة على يحدث الذي التشتت مقدار يعتمد .األصلي مساره بعيدا عن توجيهه إعادة في وتتسبب

 الموجي الطول قياس (4) ، الغازات أو الجسيمات وفرة (3) ، الكبيرة الغازية الجزيئات أو الجسيمات أحجام (2) ، الجويةاالحوال 

 في التشتت تأثير يتمثل .(المسار طولما يسمى ب أو)الجوي  الغالف عبر اإلشعاع يقطعها التي المسافة (5) ، الجسيمات لقطر نسبة

 .األرض سطح بأتجاه وكذلك ، الفضاء بأتجاهلألرض  الواردة الشمسية الحزمة من جزء توجيه يتم بحيث اإلشعاع توجيه إعادة

. الجوي الغالف عبر اإلشعاع يمر عندما تحدث التي التشتت من أنواع ثالثة هي االنتقائي غير والتشتت مي وتشتت رايلي تشتت

 التالية الفقرات .أطول اإلشعاع مسار جعل إلى باإلضافة الموجية األطوال وانتشار توجيه إعادة إلى التشتت من األنواع هذه تؤدي

 .الثالثة التشتت ألنواع شرح توضح

(A)    تشتت رايلي 

Rayleigh scattering occurs when the diameter of atmospheric particles are much smaller than the 

incoming radiation wavelength (φ < λ). Typically, such particles could be very small specks of dust 

or some of the larger molecules of atmospheric gases, such as nitrogen (N2) and oxygen (O2). 
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Rayleigh scattering is wavelength-dependent, meaning that the amount of scattering changes greatly 

as one examines different regions of the spectrum (See Figure 4). Rayleigh scattering is inversely 

proportional to wavelength by the 4th power, (or Rayleigh Scatter = 1/ λ4). This means that short 

wavelengths will undergo a large amount of scattering, while large wavelengths will undergo a little 

amount of scattering. Rayleigh scattering is the dominant scattering mechanism in the upper 

atmosphere. The fact that the sky appears "blue" during the daytime is because of the Rayleigh 

scattering. As sunlight passes through the atmosphere, the shorter wavelengths (i.e. blue) of the 

visible spectrum are scattered more than the other (longer) visible wavelengths. Rayleigh scattering 

degrades the quality of a satellite image. 

أصغر  الجويالغالف يحدث تشتت رايلي عندما يكون قطر جسيمات  رايلي )أو تشتت األطوال الموجية القصيرة(:تشتت  ()

الغبار صغيرة جًدا من ذرات عادةً ، يمكن أن تكون هذه الجسيمات عبارة عن  (φ < λ). بكثير من الطول الموجي لإلشعاع الوارد

 الطول على رايليتشتت  يعتمد (O2). األكسجينو (N2) النيتروجينمن غازات الغالف الجوي ، مثل  ةريأو بعض الجزيئات الكب

 تشتت .(4 الشكل انظر) الطيف من مختلفة مناطق بفحص المرء يقوم عندما كبير بشكل يتغير التشتت مقدار أن يعني مما ، الموجي

 القصيرة الموجية األطوال أن يعني هذا ).4λ / 1=  رايلي تشتت أو) الرابعة لقوةالمرفوع ل الموجي الطول مع عكسياً  يتناسب رايلي

 السائدة التشتت آلية هو رايلي تشتت .التشتت من قليل لقدر ستخضع الكبيرة الموجية األطوال بينما ، التشتت من كبير لقدر ستخضع

 ضوء يمر عندماحيث . رايلي تشتت بسبب هي النهار أثناء "أزرق" بلون تظهر السماء أن حقيقةو. العلوي الجوي الغالف في

 الموجية األطوال من أكثر المرئي للطيف( األزرق الضوء) القصيرة الموجية األطوال تتشتت ،االرضي الجوي الغالف عبر الشمس

 .الصورة جودة من يقلل رايلي تشتت (.االحمر واالخضرالضوء هي التي ) األخرى المرئية

             

 Figure (4): Rayleigh scattering. Scattering is much higher at shorter wavelengths 
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(B)    تشتت مي 

Mie scattering occurs when an atmospheric particles diameter is equal to the radiation’s wavelength 

(φ = λ). Dust, smoke and water vapour are common causes of Mie scattering. Mie scattering occurs 

mostly in the lower portions of the atmosphere where larger particles are more abundant, and 

dominates when cloud conditions are overcast. In Mie scattering, the large wavelengths will undergo 

a large amount of scattering, while short wavelengths will undergo a little amount of scattering. 

 لطول مساويًا الجوي الغالف جسيمات قطر يكون عندما مي تشتت يحدث (:الطويلة)أو تشتت األطوال الموجية  ميتشتت  ()

 يحدث. مي تشتت المؤدية لحدوث األسباب منالموجود بالغالف الجوي  الماء بخارو الدخانو الغبار (φ = λ).  اإلشعاع موجة

ا النوع من التشتت ذه ويسود ، وفرة أكثر األكبر الجسيمات تكون حيث الجوي الغالف من السفلية األجزاء في الغالب في ميتشتت 

 األطوال بينما ، التشتت من كبير لقدر الكبيرة الموجية األطوال ستخضع ، مي تشتت في .بالغيوم ملبدة السحب ظروف تكون عندما

  .التشتت من اقل لقدر ستخضع القصيرة الموجية

(C)    التشتت العشوائي 

Nonselective scattering occurs when the diameter of atmospheric particles are much larger than the 

incoming radiation wavelength (φ >> λ). Water droplets and large dust particles can cause this type 

of scattering. Nonselective scattering gets its name from the fact that all wavelengths are scattered 

about equally. This type of scattering causes fog and clouds to appear white to our eyes because 

blue, green, and red light are all scattered in approximately equal quantities (blue+ green+ red light 

= white light). 

 جسيمات قطر يكون عندما (االنتقائي غيرالتشتت )او العشوائي  تشتتال يحدث (:غير االنتقائيتشتت ال)أو العشوائي تشتت ال ()

 الكبيرة الغبار جزيئاتو الماء قطرات تسبب أن يمكن. ((φ >> λ الوارد لإلشعاع الموجي الطول من بكثير أكبر الجوي الغالف

ي متساو بشكل هنا تتشتت الموجية األطوال كافة أن حقيقة منبهذا االسم العشوائي التشتت  تسمية وترجع .التشتت من النوع هذا

اللون األزرق  نا نظرا النألعينون االبيض لبالي السماء ف السحبوالضباب ويؤدي هذا النوع من التشتت إلى ظهور  .تقريبا

  ))األزرق + األخضر + األحمر= األبيضمن التشتت في هذا النوع واألخضر واألحمر تتشتت كلها بكميات متساوية تقريبا 

االمتصاص   

Absorption of electromagnetic radiation is the second mechanism that works in the atmosphere. This 

phenomenon occurs when atmospheric molecules absorb incoming electromagnetic radiation to the 

Earth at various wavelengths (See Figure 5). Ozone (O3), carbon dioxide (CO2), and water vapor 

(H2O) are the three main atmospheric elements that absorb radiation. Each gas absorbs radiation at 
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a particular wavelength. Below is a summary of these three major atmospheric constituents and their 

significance in remote sensing. 

  االمتصاص:

تحدث هذه الظاهرة عندما تمتص جزيئات  .ف الجوييعد امتصاص اإلشعاع الكهرومغناطيسي اآللية الثانية التي تعمل في الغال

ثاني أكسيد و (O3) األوزون. (5)انظر الشكل الغالف الجوي اإلشعاع الكهرومغناطيسي القادم لألرض بأطوال موجية مختلفة 

يمتص كل غاز  .هي العناصر الثالثة الرئيسية في الغالف الجوي التي تمتص اإلشعاع (H2O) بخار الماءو (CO2) الكربون

 .فيما يلي ملخص لهذه المكونات الرئيسية الثالثة للغالف الجوي وأهميتها في االستشعار عن بعد .اإلشعاع عند طول موجي معين

 (1) Ozone: Ozone (O3) absorbs harmful ultraviolet radiation from the sun. Without this protective 

layer in the atmosphere, our skin would burn when exposed to sunlight. 

 ، الجوي الغالف في الواقية الطبقة هذه بدون. الشمس من الضارة البنفسجية فوق األشعة  (O3)األوزون يمتص :ألوزونا( 1) 

 .الشمس ألشعة تعرضه عند جلدنا يحترق سوف

(2) Carbon Dioxide: Carbon dioxide (CO2) is called a greenhouse gas because it greatly absorbs 

thermal infrared radiation. Carbon dioxide thus serves to trap heat in the atmosphere from 

radiation emitted from both the Sun and the Earth. 

 بشكل يمتص ألنه( او الغاز المسبب لالحتباس الحراري) الدفيئة بغاز  (CO2)الكربون أكسيد ثاني يسمى :الكربون أكسيد ثاني( 2)

 اإلشعاع من الجوي الغالف في الحرارة حبس على الكربون أكسيد ثاني يعمل وهكذا. الحرارية الحمراء تحت األشعة كبير

 .واألرض الشمس من كل من المنبعث

 (3) Water Vapor: Water vapor (H2O) in the atmosphere absorbs infrared and some microwave 

radiation. See Table (1). 

 انظر. الميكروويف اعأشعبعض و الحمراء تحت األشعة الجوي الغالف في الموجود  (H2O)الماء بخار يمتص :الماء بخار( 3)

 .(1) الجدول

Because these molecules absorb radiation in very specific regions of the electromagnetic 

spectrum, the engineering and design of spectral sensors are developed to collect wavelength data 

not influenced by atmospheric absorption. The areas of the electromagnetic spectrum that are not 

severely influenced by atmospheric absorption are the most useful regions in remote sensing process, 

and are called Atmospheric windows. 
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 وتصميم هندسة تطوير تم فقد ، الكهرومغناطيسي الطيف من جًدا محددة مناطق في اإلشعاع تمتص الجزيئات هذه ألن نظًرا

 التيالكهرومغناطيسي  الطيف مناطق. الجوي الغالف بامتصاص المتأثرة غير الموجي الطول بيانات لجمع الطيفية المستشعرات

 .الجوي الغالف نوافذ عليها ويطلق ،عملية التحسس النائي في فائدة المناطق أكثر هي الجوي الغالف بامتصاص بشدة تتأثر ال

 

 

 

 

 

Table (1): Properties of Radiation Scatter and Absorption in the Atmosphere 

 

 

 

Figure (5): illustrate Scattering and Absorption by Earth's Atmosphere 

wavelengths 
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  تفاعل األشعة الكهرومغناطيسية مع سطح االرض
 

  التفاعالت مع سطح األرض

Radiation that is not absorbed or scattered in the atmosphere can reach and interact with the 

Earth's surface. There are three forms of interaction that can take place when the incident energy 

(EI) strikes the Earth's surface. These three interactions include: Absorbed energy (EA), 

Transmitted energy (ET), and Reflected energy (ER). These interactions are illustrated in Figure 

1. The total incident energy will interact with the Earth's surface in one or more of these three ways. 

The proportions accounted of each interaction depend on: the nature and composition of the target’s 

surface, the wavelength of the incident radiation, and the angle at which the incident radiation strikes 

a surface. The Remote sensing process is much concerned with reflected energy. 

 ثالثة هناك. معه ويتفاعل األرض سطح إلى يصل أن االرضي الجوي الغالف في يتشتت أو يُمتص ال الذي لإلشعاع يمكن

 التفاعالت هذه تشمل. األرض بسطح( الطاقة الواردة)او  I(E( الساقطة الطاقة تصطدم عندما تحدث أن يمكن التفاعل من أشكال

 سوف. 1 رقم الشكل في موضحة التفاعالت هذه .R(E( المنعكسة الطاقةو ، E)T( افذةالن الطاقةو ، E)A( ةمتصالطاقة الم: الثالثة

 كلة حدوث نسب تعتمد .الثالث الطرق هذه من أكثر أو بطريقة األرض سطح مع الكلية الساقطة )او الطاقة الواردة( طاقةال تتفاعل

 بها يصطدم التي والزاوية ، الساقطلالشعاع  يموجال طولالو ، الهدف سطح وتكوين طبيعة :علىتفاعل من هذه التفاعالت الثالثة 

 .من الهدف المنعكسة بالطاقة كبير بشكل التحسس النائي عملية تهتم. الهدف سطحب الساقط اإلشعاع

When electromagnetic radiation an interaction with Earth's surface, it experiences a number of 

changes in magnitude, direction, wavelength, and phase. These changes are detected by the remote 

sensor. The reflected radiation data from the Earth's target contain both spatial information (like; 

size, shape and orientation) and spectral information (like; tone, color and spectral signature) about 

the target. The spectral band from (0.3 μm) to (3 μm) is known as the reflective region. In this 

spectral band, the radiation sensed by the sensor is that due to the sun, reflected by the earth’s 

surface. 

 ( 7محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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 الطولو االتجاهو المقدار في التغييرات من عدًدا يواجه فإنه ، األرض سطح مع الكهرومغناطيسي اإلشعاع يتفاعل عندما

 هدفال من المنعكس اإلشعاع بيانات تحتوي. بعد عن االستشعار جهاز بواسطة التغييرات هذه عن الكشف يتم. الطورو الموجي

 حول( ةالطيفيالبصمة و اللونو درجة اللون ؛ مثل) طيفية معلوماتو( االتجاهو الشكلو لحجما ؛ مثل) مكانية معلومات على األرض

 اإلشعاع يكون ، الطيفي النطاق هذا في. العاكسة بالمنطقة (ميكرومتر 3 ) إلى (ميكرومتر 0.3 ) من الطيفي النطاق يُعرف. الهدف

 .األرض سطح على وينعكس ، الشمس عن ناتًجا المستشعر يستشعره الذي

 

 

Now we will explain these three interactions: 

 :الثالثة التفاعالت هذه نشرح سوف األن

 الطاقة الممتصة    

 Absorption is the process by which incident radiation is absorption by a specific medium or 

object. For this to occur, the substance must be opaque to the incident radiation. Absorption occurs 

when radiation penetrates a target's surface and is incorporated into the molecular structure of the 

target. A portion of the absorbed radiation is converted into internal heat energy. All objects absorb 

incoming incident radiation in some degree. Absorbed radiation can later be emitted or reradiated 

from the Earth’s surface in the form of thermal energy or heat back to the Earth's atmosphere. 

Emitted radiation from the Earth’s surface is useful in thermal studies, because it is within the range 

Figure (1): The Basic interactions between Electromagnetic energy and Earth's Surface 

features 
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of long wavelengths of thermal infrared radiation. The ability of the object to absorb energy is 

measured as the Absorbance A(λ): 

𝑨(𝝀) 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒄𝒆 =
𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒆𝒅  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚 (𝑬𝑨)

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝑰)
 

 : ()ة الطاقة الممتص ()

 أن يجب ، هذا يحدث لكي. معين جسم أو طوس بواسطة الساقط اإلشعاعمتصاص أ بواسطتها يتم التي العملية هو االمتصاص

 الجزيئي التركيب في دمجه ويتم الهدف سطح اإلشعاع يخترق عندما االمتصاص يحدث. الساقط لإلشعاع شفافة غير المادة تكون

اليها بدرجة  الوارد الساقط شعاعاالجسام اال جميع تمتص. داخلية حرارية طاقة إلى الممتص اإلشعاع من جزء تحويل يتم. للهدف

 الغالف إلى( حرارة أو) حرارية طاقة شكل في األرض سطح من إشعاعه يعاد أو الممتص اإلشعاع ينبعث أن الحقًا يمكن. معينة

 الموجية األطوال نطاق ضمن يقع ألنه ، الحرارية الدراسات في مفيًدا األرض سطح من المنبعث اإلشعاع يعتبر .لألرض الجوي

 :A (λ) باالمتصاصيةمن خالل ما يسمى  الطاقة امتصاص على الجسم قدرة قياس يتم .الحرارية الحمراء تحت لألشعة الطويلة

𝑨(𝝀) االمتصاصية =
الطاقة الممتصة 

الطاقة الساقطة
 

 

 الطاقة النافذة او الطاقة المارة   

Transmission of radiation is the process by which incident radiation passes through substance 

without significant attenuation; the substance is thus transparent to the radiation. Transmission of 

radiation occurs when radiation passes through the object and exits the other side of the object. 

Transmission through material media or objects of different densities (e.g., air to water) causes 

radiation to be refracted or deflected from a straight-line path with an accompanying change in its 

velocity and wavelength. Transmission of radiation plays a minor role in the energy’s interaction 

with the target. This is attributable to the tendency for radiation to be absorbed before it is entirely 

transmitted. Transmitted Energy is depending on the characteristics of the object (e.g., object's 

transparent and object's thickness). The ability of the object to transmit energy is measured as the 

Transmittance T(λ): 

𝑻(𝝀) 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒕𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 =
𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒕𝒕𝒆𝒅  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝑻)

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝑰)
 

In the field of remote sensing, often only of water bodies as capable of transmitting significant 

amounts of radiation. However, the transmittance of many materials varies greatly with 
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wavelengths. For example, plant leaves are generally opaque to visible radiation but transmit 

significant amounts of radiation in the infrared. 

 : () النافذة او الطاقة المارةالطاقة  ()

. لإلشعاع شفافة المادة فإن وبالتالي ؛ كبير توهين دون المادة عبر الساقط اإلشعاع بها يمر التي العملية هو اإلشعاعنفوذ 

او االجسام  ماديةال وسائطال عبر النفوذ يؤدي. منه اآلخر الجانب من ويخرج الجسم عبر اإلشعاع يمر عندما اإلشعاع نفوذ يحدث

 تغيير مع مستقيمال خطال مسار عن انحرافه أو اإلشعاع انكسار إلى( ماء إلى هواءال ، المثال سبيل على) مختلفةال كثافاتال ذات

 امتصاص إلى الميل إلى هذا يُعزى. الهدف مع الطاقة تفاعل في ثانويًا دوًرا نفاذ الشعاع يلعب. موجته وطول سرعته في مصاحب

(. وسمكه لجسما شفافية ؛ المثال سبيل على) الكائنالجسم  خصائص على النافذة الطاقة تعتمد. بالكامل نفاذه ومروره قبل اإلشعاع

  T(λ):النفاذيةبمن خالل ما يسمى  الطاقة تمرير او نفوذ على الجسم قدرة قياس يتم

𝑻(𝝀) النفاذية =
الطاقة النافذة 

الطاقة الساقطة
 

 ، ذلك ومع. اإلشعاع من كبيرة كمياتامرار او انفاذ  على قادرة فقط المائية المسطحات تكون ما غالبًا ،التحسس النائي مجال في

 شفافة غير عام بشكل النبات أوراق ، المثال سبيل على. الموجية األطوال باختالف كبيًرا اختالفًا تختلف المواد من العديد نفاذية فإن

 من خاللها. الحمراء تحت األشعة من كبيرة كمياتوانفاذ  تسمح بمرور ولكنها المرئي لإلشعاع

 

 الطاقة المنعكسة   

Reflection occurs when radiation is neither absorbed nor transmitted. Reflection occurs when 

radiation "bounces" off the target (usually this target is nontransparent surface) and is redirected. 

The nature of the reflection depends on the properties of the object and degree of surface roughness 

(roughness or smoothness of the surface) relative to the wavelength of the incident radiation. The 

ability of the object to reflect energy is measured as the spectral reflectance ρ(λ). The spectral 

reflectance is simply a measurement of the percentage of incident energy that a surface reflects. In 

other words, spectral reflectance is the ratio of reflected energy to incident energy that a surface 

reflects as a function of wavelength. Spectral reflectance is given by the following equation: 

𝝆(𝝀)𝑺𝒑𝒆𝒄𝒕𝒓𝒂𝒍   𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 =
𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅   𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝑹)

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝑰)
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝝆 (𝝀) =  [𝑬𝑹(𝝀) 𝑬𝑰(𝝀)⁄ ]  × 𝟏𝟎𝟎 

The spectral reflectance range lies between (0 and 1). A measure of (1) means that 100% of 

the incident radiation is reflected off the surface, and a measure (0) means that 0% is reflected. 
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The reflection of radiation can be categorized into two types of reflection: Specular Reflection 

and Diffuse Reflection 

(1) Specular Reflection: If the surface is smooth relative to wavelength, specular reflection (or 

called mirror reflection) occurs (See figures 2 and 3). Specular reflection redirects or reflects 

all, of the incident radiation in a single direction. For such surfaces, the angle of incidence (θ) is 

equal to the angle of reflection (θ′). For visible radiation, specular reflection can occur with 

surfaces such as paved roads, smooth metal, and a calm water body. 

 

(2)  Diffuse Reflection: If a surface is rough relative to wavelength, diffuse reflection occurs. 

Diffuse reflection redirects or reflects all, of the incident radiation almost equally and uniformly 

in all directions. For visible radiation, many natural surfaces might behave as diffuse reflectors, 

including, for example, uniform grassy surfaces. The perfect diffuse reflector surface has equal 

brightness's when observed from any angle (See figures 2 and 3). This type of reflectance gives 

the most information about an object. Diffuse reflections contain much spectral information on 

the of the reflecting surface, whereas specular reflections contain little of this information. 

Hence, in remote sensing, we are most often interested in measuring the diffuse reflectance 

properties of earth surface features. Differences in surface properties allow the distinction of one 

object from another. 

 : ()المنعكسة الطاقة  ()

 هذا يكون ما عادةً ) الهدف عن اإلشعاع" يرتد" عندما االنعكاس يحدث. ينفذ وال اإلشعاع يمتص ال عندما االنعكاس يحدث

 خشونة) السطح خشونة درجةو الجسم خصائص على االنعكاس طبيعة تعتمد. وعكسه توجيهه إعادة ويتم( شفاف غير سطًحا الهدف

من خالل ما يسمى  الطاقة عكس على الجسم قدرة قياس يتم .الساقط لإلشعاع الموجي الطول إلى بالنسبة( السطح نعومة أو

 آخر بمعنى. السطح يعكسها التي الساقطة للطاقة المئوية النسبة قياس ببساطة هو ةالطيفي يةاالنعكاس.   ρ (λ) الطيفية باالنعكاسية

ية االنعكاس إعطاء يتم. يالموج طوللل كدالة السطح يعكسها التي الساقطة الطاقة إلى المنعكسة الطاقة نسبة هو ةالطيفي يةاالنعكاس ،

 :التالية بالمعادلة ةالطيفي

𝜌(𝜆)االنعكاسية الطيفية =
الطاقة المنعكسة 

الطاقة الساقطة
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝝆 (𝝀) =  [𝑬𝑹(𝝀) 𝑬𝑰(𝝀)⁄ ]  × 𝟏𝟎𝟎 
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 ويعني ، السطح عن ينعكس الساقط اإلشعاع من ٪100 أن (1) القياس ويعني. (1 و 0) بين ةالطيفي يةاالنعكاس مدى يقع

 .السطح عن ينعكس الساقط اإلشعاع من  ٪0 أن (0) القياس

 .المنتشر االنعكاسو المتناظر االنعكاس: االنعكاس من نوعين إلى اإلشعاع انعكاس تصنيف يمكن

 انظر)( المرآة انعكاس يسمى أو) المتناظر االنعكاس يحدث ، الموجة لطول بالنسبة أملًسا السطح كان إذا االنعكاس المتناظر:  (1)

 لهذه بالنسبة. واحد اتجاه في الساقط اإلشعاع كل عكس أو توجيه بإعادة المتناظر االنعكاس يقوم. (3 ورقم  2ن رقم الشكلي

 مع المتناظر االنعكاس يحدث أن يمكن ، المرئي لإلشعاع.  (′ θ) االنعكاس زاوية ساويت  (θ) السقوط زاوية فإن ، األسطح

 .الهادئ المائي والجسم األملس والمعدن المعبدة الطرق مثل األسطح

 توجيه يعيد المنتشر االنعكاس. المنتشر االنعكاس يحدث ، الموجي الطول إلى بالنسبة خشنًا السطح كان إذا المنتشر: االنعكاس (2)

 العديد تتصرف قد ، المرئي لإلشعاع بالنسبة. تقريبا االتجاهات جميع في وموحد متساو   بشكل الساقط اإلشعاع كل يعكس أو

 منتشرال عاكسال سطحال. المنتظمة العشبية األسطح ، المثال سبيل على ، ذلك في بما ، منتشرة كعاكسات الطبيعية األسطح من

 من قدر أكبر االنعكاس من النوع هذا يعطي. (3 و 2 الشكلين انظر) زاوية أي من مالحظته عند متساو   سطوع له مثاليال

 تحتوي بينما ، العاكس السطح عن كثيرة طيفية معلومات على المنتشرة االنعكاسات تحتوي .الجسم حول المعلومات

 بقياس الغالب في مهتمون فإننا ،عملية التحسس النائي في ثم، ومن. المعلومات هذه من القليل على المتناظرة االنعكاسات

 االختالفات تسمح . األرض سطحاكثر من خصائص االنعكاس المتناظر للظواهر الموجودة على  المنتشر االنعكاس خصائص

 .وآخرجسم  بين بالتمييز السطح خصائص في

 

 

 

 

Smooth Surface Rough Surface 

Figure (2): Specular reflection and Diffuse reflection 
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By applying the principle of conservation of energy, we can state the interrelationship between 

these three energy interactions as: 

𝑬𝑰 (𝝀) =  𝑬𝑹 (𝝀) +  𝑬𝑨 (𝝀) +  𝑬𝑻 (𝝀)              ……………….   (1)   

Where:  EI (λ): Incident Energy,        EA (λ): Absorbed Energy,          

               ER (λ): Reflected Energy,     ET (λ): Transmitted Energy 

All three energy components are functions of wavelength λ. In remote sensing, the amount of 

reflected energy ER(λ) is more important than the absorbed and transmitted energies. Therefore, it 

is more convenient to rearrange Equation (1) in the following form: 

  ∴ 𝑬𝑹 (𝝀) =  𝑬𝑰 (𝝀) − [ 𝑬𝑨 (𝝀) + 𝑬𝑻 (𝝀)]   ……………..(2) 

That is, the reflected energy is equal to the incident energy on the earth's target minus by the energy 

that is either absorbed or transmitted by this target. Equation (2) is called energy balance equation, 

which, expressing the interrelationship among the mechanisms of reflection, absorption, and 

transmission.  

Specular Reflection 

Smooth Surface 

Diffuse Reflection 

Rough Surface 

Figure (3): Examples of Specular reflection and Diffuse reflection 
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:التالي النحو علىهذه الثالثة الطاقة  تفاعالت بين المتبادلة العالقة تحديد يمكننا ، الطاقة حفظ مبدأ تطبيق خالل من  

𝑬𝑰 (𝝀) =  𝑬𝑹 (𝝀) +  𝑬𝑨 (𝝀) +  𝑬𝑻 (𝝀)              ……………….   (1)   

 (Incident energy) األشعة الساقطة أو الواردة = EI (λ) 

(Reflected Energy) األشعة المنعكسة = ER (λ) 

(Absorbed Energy) األشعة الممتصة = EA (λ) 

(Transmitted Energy) األشعة النافذة أو المارة = ET (λ) 

 إعادة األنسب من ، لذلك. النافذةو الممتصة الطاقات من أهمية أكثر λ)(RE  المنعكسة الطاقة كمية تكون ،التحسس النائي في

 :التالي بالشكل( 1) المعادلة ترتيب

  ∴ 𝑬𝑹 (𝝀) =  𝑬𝑰 (𝝀) − [ 𝑬𝑨 (𝝀) + 𝑬𝑻 (𝝀)]   ……………..(2) 

 [المارة أو النافذة األشعة+  الممتصة األشعة] – الساقطة األشعة=  المنعكسة األشعةوتعني ان/         

تمتص  التي الطاقة)مطروحا منها(  ناقًصا ياألرض هدفال على الساقطة الطاقة تساوي المنعكسة الطاقة أن (2تعني معادلة رقم )

 االنعكاس آليات بين المتبادلة العالقة عن تعبر والتي ، الطاقة توازن معادلة تسمى( 2) المعادلة. الهدف هذاخالل  او تنفذ من

 .النفاذو واالمتصاص
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(Spectral Reflectance Signature)  

  )البصمة االنعكاسية الطيفية(    
 

 Spectral Reflectance Signature: 

Different earth's surface objects reflect and absorb the sun's electromagnetic radiation in 

different ways.  

The reflectance of objects on the earth surface depend on:- 

(1) The material type  

(2) its physical and chemical state,  

(3) The degree of surface roughness  

(4) The incident angle of the sunlight.  

The reflectance of a material also varies with the wavelength of the electromagnetic energy. 

The amount of reflectance from a surface can be measured as a function of wavelength, this is 

referred to as Spectral Reflectance Signature.  

Spectral Reflectance Signature (definition): is a measure of how much energy (as a percent) a surface 

reflects at a specific wavelength.  

Spectral Reflectance Signature (Second definition): is the ratio of reflected energy to incident energy 

as a function of wavelength. 

Spectral reflectance curves draw the reflectance (in percent) of objects as a function of 

wavelengths. The plot between Spectral reflectance ρ (λ) and wavelength λ is called a Spectral 

Reflectance Curve. See figure (1). 

Spectral reflectance is responsible for the color or tone in a satellite image of an object. Spectral 

reflectance of different objects on the earth surface is very useful for the interpretation of satellites 

 ( 8محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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imagery. The reflectance characteristics of the earth’s surface objects are expressed by spectral 

reflectance, which is given by the following equation: 

𝝆(𝝀)𝑺𝒑𝒆𝒄𝒕𝒓𝒂𝒍   𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 =
𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅   𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝑹)

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝑰)
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝝆 (𝝀) =  [𝑬𝑹(𝝀) 𝑬𝑰(𝝀)⁄ ]  × 𝟏𝟎𝟎 

Where: 

ρ (λ): Represents the spectral reflectance at a particular wavelength. 

ER (λ): Represents the reflected energy from object. 

EI (λ): Represents the incident energy upon the object. 

The spectral reflectance range lies between (0 and 1). A measure of (1) means that 100% of 

the incident radiation is reflected off the surface, and a measure (0) means that 0% is reflected. All 

Earth surface objects, including minerals, vegetation, dry soil, water, and snow, have unique spectral 

reflectance signatures. Figure (1) shows a typical reflectance curves for three basic types of earth 

surface objects, healthy vegetation, dry soil and clear water. The spectral characteristics of this 

three main earth surface objects are will discuss in below. 

  االنعكاسية الطيفيةالبصمة:  

 . مختلفة بطرق للشمس الكهرومغناطيسي اإلشعاعتعكس وتمتص  المختلفة األرض سطح أجسام

 -:على األرض سطح على لألجسام الموجودة االنعكاسية تعتمد

   المادةنوع  (1)

   والكيميائية الفيزيائية وحالته (2)

  السطح خشونةدرجة و (3)

  .الشمس ضوء سقوط زاوية إلى باإلضافة (4)

 ما سطح من يةاالنعكاس مقدار قياس يمكن. الكهرومغناطيسية للطاقة الموجي الطول باختالف أيًضا المادة يةانعكاس ختلفت

 . الطيفية البصمة االنعكاسية باسم ذلك إلى ويشار ، الموجة لطول كدالة

 . معين موجي طول عند السطح يعكسها التي( مئوية كنسبة) الطاقة لمقدار مقياس هو :الطيفية االنعكاسيةالبصمة )تعريف( 

 .الموجي طوللل كدالة الساقطة الطاقة إلى المنعكسة الطاقة نسبة هو :الطيفية البصمة االنعكاسية)تعريف ثاني( 

ن الرسم بي .الموجية لألطوال كدالةاالرضية   لالجسام( المئوية بالنسبة) يةاالنعكاس ةالطيفي يةاالنعكاس منحنيات ترسم

 .(1انظر شكل رقم ) .منحنى االنعكاسية الطيفية يسمى λ الطول الموجيو  ρ (λ) ةالطيفي يةاالنعكاس
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 الطيفي االنعكاس يعد. ما لجسم الصناعي القمر صورة في اللونية الدرجة أو اللون عن ةالمسؤول يه ةالطيفي يةاالنعكاس

 ألجسام يةاالنعكاس خصائص عن التعبير يتم  .يةالصناع راقماال صور تفسير في جًدا مفيًدا األرض سطح على المختلفةلألجسام 

 :التالية بالمعادلة تعطى تيوال ، ةالطيفي يةاالنعكاسمن خالل  األرض سطح

𝝆(𝝀)االنعكاسية الطيفية =
الطاقة المنعكسة 

الطاقة الساقطة
 × 𝟏𝟎𝟎 

𝝆 (𝝀) =  [𝑬𝑹(𝝀) 𝑬𝑰(𝝀)⁄ ]  × 𝟏𝟎𝟎 

 :حيث ان

 ρ (λ) : معين موجي طول عند ةالطيفي يةاالنعكاس يمثل. 

 (λ) RE : الجسم من المنعكسة الطاقة يمثل. 

  (λ) IE : الجسم على الساقطة طاقةال يمثل. 

 ويعني ، الجسم سطح عن ينعكس الساقط اإلشعاع من ٪100 أن (1) الرقم ويعني. (1 و 0) بين الطيفية االنعكاسية مدى يقع

 المعادن ذلك في بما ، األرض سطح على الموجودة األجسام جميع .الجسم سطح عن ينعكس الساقط اإلشعاع من  ٪0 أن (0) الرقم

 يةاالنعكاس منحنيات (1) رقم الشكل يوضح. ومميزة فريدة طيفية انعكاس بصمات لها ، والثلج والمياه الجافة والتربة والنباتات

 التربةو ،)يعني النباتات الخالية من االمراض( السليمة النباتات هي  ، األرض سطح أجسام من أساسية أنواع لثالثة النموذجية

 .أدناهفي  الرئيسية الثالثة األرض سطح ألجسام الطيفية الخصائص نناقش سوف. النقية المياهو ، الجافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure (1): Spectral Reflectance Curves for Water, Soil, and Vegetation  
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 Spectral Reflectance for Water: 

Majority of the radiation incident upon water is not reflected but is either absorbed or 

transmitted. Compared to vegetation and soils, water has a lower reflectance (water is a relatively 

strong absorber of all wavelengths, particularly those longer than the red part of the visible 

spectrum.). Longer visible wavelengths and near infrared radiation is absorbed more by water than 

the shorter visible wavelengths. Thus water looks blue due to stronger reflectance at blue 

wavelength, and looks darker if viewed at red or near infrared wavelengths. The factors that affect 

the variability in reflectance of a water body are: depth of water, materials within water and surface 

roughness of water. Vegetation may reflect up to (50%), soils up to (30%–40%), while water reflects 

at most (10%) of the incident energy. Spectral reflectance curves of different types of water are 

given in figure (2). From figure (2), turbid (silt loaded) water achieves the highest reflectance. 

While, clear water achieves the lowest reflectance. Water containing plants has a pronounced 

reflectance peak for green light because of the chlorophyll of the plants. So the water that contains 

plants and algae appears greenish-blue in satellite images. 

 للمياه الطيفية االنعكاسية: 

 يةانعكاس له الماء فإن ، والتربة النباتي الغطاء مع بالمقارنة. ينفذ  أويمتص  بل الماء على الساقط اإلشعاع معظم ينعكس ال

 األطوال.(. المرئي الطيف من األحمر الضوء من األطول تلك خاصة ، الموجية األطوال لجميع نسبيًا قوي ممتص الماء) قليلة

 األقصر المرئية الموجية األطوال من أكثر الماء يمتصها القريبة الحمراء تحت واألشعة الطويلة )االحمر واالخضر( المرئية الموجية

 إذا اسوداو  داكن بلون المياهوتبدو  الموجي االزرق، لطولا عند األقوى االنعكاس بسبب زرقاء بلون المياه تبدو وهكذا. )االزرق(

 مائيال جسمال يةانعكاستغيير  في تؤثر التي العوامل. قريبةالالحمراء وتحت  من خالل الطول الموجي االحمر المرئي  رؤيتها تم

تعكس  تربةالو ،٪( 50) إلى يصل ما النباتي الغطاء يعكس قد. الماء سطح خشونة و الماء داخلالموجودة  الموادو ، الماء عمق :هي

 ألنواع الطيفية يةاالنعكاس منحنيات. عليه الساقطة الطاقة من٪( 10) األكثر على الماء يعكس بينما ،٪( 40 -٪ 30) إلىما يصل 

 بينما. انعكاس أعلى( بالطمي المحّمل) العكر الماء يحقق(، 2من خالل الشكل رقم ). (2) رقم الشكل في معطاة هايالم من مختلفة

 بسبب األخضر للضوء واضح انعكاس علىوالطحالب  النباتاتعلى  حتوييحقق الماء الذي ي .انعكاس أقل يحقق الصافي الماء

ر في صور االقمار . لذلك يبدو الماء الذي يحتوي على النباتات والطحالب بلون ازرق مخضالنباتات فيالموجود  الكلوروفيل

  .الصناعية
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 Spectral Reflectance for Vegetation: 

The amount of energy reflected from vegetation for a particular wavelength depends on:  

(1) Leaf pigmentation (chlorophyll),  

(2) leaf thickness,  

(3) composition (cell structure)  

(4) the amount of water in the leaf tissue.  

Figure (3) shows an ideal reflectance curve of healthy vegetation. In general, healthy 

vegetation is a very good absorber of electromagnetic energy in the visible region of electromagnetic 

spectrum. In the visible portion of the spectrum, the reflection of the blue and red components of 

incident light is comparatively low, because these portions are absorbed by the plant (mainly by 

chlorophyll) for photosynthesis; but the vegetation reflects relatively more green light in the visible 

portion of the spectrum. Leaves appear "greenest" to us in the summer, when chlorophyll content is 

at its maximum. While, in autumn, there is less chlorophyll in the leaves, so there is less absorption 

and proportionately more reflection of the red wavelengths, making the leaves appear red or yellow 

Figure (2): Spectral Reflectance Curve of Different Types of Water  
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(yellow is a combination of red and green wavelengths). Healthy plants have a high reflectance in 

the Near-Infrared (NIR) region between (0.7 µm) and (1.3 µm  ( see figure 3. If the amount of near-

infrared reflectance of the plant is high, then this indicates that the plant is in good health, and vice 

versa. While in the shortwave infrared radiation (SWIR) region a steep trough is noticed around 

(1.95 µm) and (1.45 µm) because of the water content of the plant. In the shortwave infrared 

radiation (SWIR) range, the reflectance is mainly determined by the water in the leaf tissue; more 

water results in less reflectance and more absorption for electromagnetic radiation within the 

shortwave infrared radiation (SWIR) range, and vice versa. See figure (3). 

 للنباتات الطيفية االنعكاسية: 

  :على معين موجي من النباتات لطول المنعكسة الطاقة كمية تعتمد

  ،( الكلوروفيل)النباتية  األوراق صبغة  (1)

  ، الورقة النباتية وسمك  (2)

  (للنبات الداخلي الخلية بنية) الداخلي وتكوينها  (3)

  .النباتية الورقة أنسجة فيالموجودة  هايالم وكمية  (4)

 للطاقة جًدا جيًدا ممتًصا السليمة النباتات تعتبر ، عام بشكل. السليمة للنباتات المثالي يةاالنعكاس منحنى (3)رقم  الشكل يوضح

 انعكاس يكون ،الكهرومغناطيسي الطيف من المرئي الجزء في .الكهرومغناطيسي الطيف من المرئية المنطقة في الكهرومغناطيسية

( الكلوروفيل بواسطة رئيسي بشكل) النبات يمتصها األجزاء هذه ألن ، نسبيًا منخفًضا الساقط للضوء والحمراء الزرقاء المكونات

الطيف  من المرئي الجزء في األخضر الضوء من المزيد نسبيًا يعكس النباتي الغطاء لكن ؛ الضوئي البناءعملية  أجل من

 محتوى يصل عندما ، الصيف في "اراخضرا أكثر" لنا األوراق تظهر. الكهرومغناطيسي لهذا يبدو بلون اخضر بالنسبة لنا

 وانعكاس أقل امتصاص هناك لذلك ، األوراق في الكلوروفيل من أقل كمية توجد ، الخريف فيبينما . حد أقصى إلى الكلوروفيل

 الحمراء الموجية األطوال من مزيج هو األصفر) صفراء أو حمراء تبدو األوراق يجعل مما ، الحمراء الموجية لألطوال نسبيًا أكبر

 1.3 ) و (مايكرومتر 0.7 ) بين (NIR) القريبة الحمراء تحت األشعة منطقة في عال   انعكاس لها السليمة النباتات (.والخضراء

 أن على يدل فهذا عاليا، النبات من (NIR) القريبة الحمراء تحت األشعة انعكاسية مقدار كان إذا .3انظر شكل رقم  (يكرومترام

انخفاضات  وجود يالحظ ، القصيرة الحمراء تحت األشعة منطقة في بينما. صحيح والعكس ،جيدة بصحة سليم ويتمتع النبات

 في .النبات في الماء محتوى بسبب (يكرومترام 1.45)و  مايكرومتر( 1.95) حوالي االنحدار عند طول موجي )تقعرات( شديدة

 فيالموجود  الماء بواسطة أساسي بشكلمن النبات  يةاالنعكاسمقدار  تحديد يتم ، (SWIR) ق االشعة تحت الحمراء القصيرةنطا

 ر لالشعةل وامتصاص اكثأق انعكاسوينتج النباتية يسبب في انسجة الورقة  المياه من المزيدوجود  ؛ النباتية الورقة أنسجة

 .(3انظر شكل رقم ) .صحيح والعكس . (SWIR)نطاق االشعة تحت الحمراء القصيرةضمن  الكهرومغناطيسية
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 Spectral Reflectance for Soil: 

The majority of radiation incident on a soil surface is either reflected or absorbed and little is 

transmitted.  

The main factors influencing the soil reflectance include: 

(1) soil color,  

(2) moisture content,  

(3) the presence of carbonates,  

(4) iron oxide content.  

The soil curve shows less peak and valleys variations. The presence of moisture in soil 

decreases its reflectance. Figure (4) gives reflectance curve for the soil. In this curve, there are dips 

at (1.4 μm) and (1.95 μm). These dips are so-called water absorption regions and are caused by the 

presence of soil moisture. In general, soil tend to have high reflectance at all wavelengths. This of 

course depends on factors such as soil color and moisture content. Therefore, as the soil moisture 

 

Figure (3): Spectral Reflectance Curve of Healthy Vegetation   
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content increases, the soil reflectance decreases. Relatively rich iron oxide soil reflects more red 

color than other visible wavelengths and thus appears red (rust color) to the human eye. On the other 

hand, sandy soils tend to appear bright white in images because the visible wavelengths are reflected 

fairly evenly. 

 للتربة الطيفية االنعكاسية: 

 . القليل إال ينفذ وال يمتص أو ينعكس التربة سطح على الساقط اإلشعاع غالبية

 تشمل: التربة يةانعكاس على تؤثر التي الرئيسية العوامل نأ

  التربة لون  (1)

  التربة في الرطوبة ومحتوى  (2)

 في التربة الكربونات ووجود  (3)

  .في التربة الحديد كسيدوأ ومحتوى  (4)

 منحنى (4) رقم الشكل يعطي. انعكاسها من التربة في الرطوبة وجود يقلل. القمم والتقعرات في أقل تغيرات التربة منحنى يظهر

 هذه تسمى. (يكرومترام 1.95) و( يكرومترام 1.4) عند (انخفاضاتتقعرات ) هناك ، المنحنى هذا في. للتربة يةاالنعكاس

 يكون أن إلى التربة تميلبصورة عامة، . التربةفي  رطوبة وجود بسبب وتنتج الماء امتصاص مناطقاو التقعرات  االنخفاضات

 مع ، لذلك.  فيها الرطوبة محتوى و التربة لون مثل عوامل على يعتمد بالطبع هذا. الموجية األطوال جميع في عالية أنعكاسية لها

 األحمر اللون من أكبر قدًرا نسبيًا الحديد بأكسيد الغنية التربة تعكس. تنخفض التربة انعكاسية فأن ، التربة رطوبة محتوى زيادة

 التربة تميل ، أخرى ناحية من. البشرية للعين( الصدأ لون) حمراء تظهر وبالتالي ، خرىالأ مرئيةال موجيةال طوالالبأ مقارنة

 .ما حد إلى متساو   بشكل تنعكس المرئية الموجية األطوال ألن الصور في الساطع األبيض باللون الظهور إلى الرملية

 Figure (4): Spectral Reflectance Curve of Soil   

 



1 
 

 

 

Sensors and Platforms used in Remote Sensing process  

  المتحسسات والمنصات المستخدمة في عملية التحسس النائي
 

 Sensors: (جهاز التقاط االشعة المنعكسة عن االجسام) المتحسس او المستشعر  

Sensor: It is a device that receives and records the electromagnetic radiation reflected from the 

target, and converts it into a signal that can be recorded and displayed as either in the form of digital 

or photographic image. Generally, these sensors are mounted or fixed with a ‘platform’. Therefore, 

‘platform’ is termed as a vehicle that carries remote sensing device. The sensor could be an aerial 

camera that records information photographically or a device that senses radiation electronically. 

See figure (1).  

The sensor in the remote sensing process performs the following functions: 

(1) The sensor strengthens the rays that reach it, because the reflected rays are often weak, due to 

the distance of the sensor from the target and therefore must be strengthened. 

(2)  Sensing the reflected rays after they are strengthened and converted into an electrical current, 

the intensity of which is proportional to the intensity radiation received by the sensor device. 

(3)  Recording these radiations numerically representing the intensity of the reflected ray from the 

target. 

(4)  Division of the study area into elements (pixels). 

 يمكن إشارة إلى ويحوله الهدف، من المنعكس الكهرومغناطيسي اإلشعاعويسجل  يستقبل جهاز هو :المتحسس أو المستشعر

من  المستشعراتالمتحسسات أو  هذه حمل او تثبيت يتم ، عام بشكل. فوتوغرافية أو قميةصورة ر شكل على إما وعرضها تسجيلها

 المستشعر يكون أن يمكنالمتحسس او المستشعر.  تحملالتي  مركبةال اسم" المنصة" على يُطلق ، لذلك. "بالمنصة"خالل ما يسمى 

 . (1انظر شكل رقم ). إلكترونيًا اإلشعاع يستشعر جهاًزا أو فوتوغرافية بصورة المعلومات تسجل جوية كاميرا عن عبارة

 :التالية بالوظائفلتحسس النائي ا عملية في المتحسس يقوم

 ( 9محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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 بعد بسبب ضعيفة، تكون ما غالباً من الهدف  المنعكسة األشعة ألن ذلك إليه، تصل التي ألشعةا بتقوية االستشعار جهاز يقوم (1)

 .تقويتها من البد وبالتالي الهدف عن االستشعار جهاز

 .المستشعر جهازل الواصلة األشعة شدة مع متناسبة شدته تكون كهربائي تيار إلى وتحويلها تقويتها بعد المنعكسة األشعة تحسس (2)

 .الهدف عن المنعكس الشعاع شدة يمثل عدديا تسجيال األشعة هذه تسجيل (3)

 (.أو العنصورات او تسمى الوحدات الصورية تبكسال) عناصر إلى الدراسة منطقة تقسيم (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (1): (A) The function of Sensor in the Remote Sensing Process 

(B) Photographic Camera (C) Digital Camera 
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 Platforms: المركبات التي تحمل المتحسس او المستشعر( منصاتال(  

Platform: is the vehicle where sensor (e.g. camera) is mounted to acquire information about a 

target under investigation. a platform is a vehicle, from which a sensor can be operated. The 

platforms range from balloons (low altitude remote sensing) to aircrafts and satellites (aerial and 

space remote sensing). There are different types of platforms and based on its altitude above earth 

surface, these may be classified as: 

 معلومات على للحصول (كاميراالالمستشعر )مثل  أو المتحسس جهاز تركيبحمل أو  فيها يتم التيالمركبة  هي :المنصة

 البالونات من المنصات وتتراوح. المتحسس او المستشعر تشغيل خاللها من يمكن مركبة هي المنصة. دراسةال قيد هدف حول

 هناك(. بعد عن والفضائي الجوي االستشعار) الصناعية واألقمار الطائرات إلى( منخفضة ارتفاعات على بعد عن االستشعار)

 :التالي النحو على تصنيفها يمكن ، األرض سطح فوق ارتفاعها على وبناءً  المنصات من مختلفة أنواع

 (A) Ground Platforms:  المنصات االرضية 

Wide varieties of ground-platforms are used in remote sensing. These platforms range from 

simple tripods to cranes, hand held cameras and towers. Ground Platforms raise the sensor above 

the earth's object to be sensed and can reach tens of meters above the Earth’s surface. See figure 

(2). Ground platforms are also known as Terrestrial -platforms because they remain in contact with 

the ground during the imaging of the Earth’s surface. The ground platforms are either static (on a 

stationary platform such as a tripod) or dynamic (on a moving vehicle) used for close-range, high 

accuracy applications. These ground platforms work at short range (50-100 meter), medium range 

(up to 250 meter) and long range (1000 meter). The purpose of short range platforms is the mapping 

of buildings and small objects. Medium range platforms, with millimetres accuracy is used for three 

dimensional modelling applications. Long range platforms are frequently used for topographic 

application. Images collected from a ground platforms have spatial resolutions much greater than 

those collected from the aircraft or satellites. The image data collected by Ground platforms are used 

for: bridge and dam monitoring –  landslide monitoring – soil erosion mapping – study properties of 

a single plant – study properties of a small patch of grass.  

The ground platforms have the following characteristics:  

(1) Relatively inexpensive,  

(2) It is considered stable because it is less affected by winds   

(3) and due to their low altitude, provide high-resolution imaging data. 
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(A) المنصات االرضية: 

إلى بسيطة الالثالثية حوامل التتراوح هذه المنصات من . التحسس النائي في األرضية المنصات من كثيرة أنواع تستخدم

ليتم االرضي فوق الجسم  )المتحسس( المنصات األرضية جهاز االستشعار. ترفع ألبراجوا ، باليد المحمولة الكاميراتو، الرافعات

تُعرف المنصات . (2انظر شكل رقم )صل إلى عشرات األمتار فوق سطح األرض. ييمكن أن من على ارتفاع و)تصويره( استشعاره 

)على منصة  ثابتةباألرض أثناء تصوير سطح األرض. المنصات األرضية إما قريب ألنها تظل على اتصال بهذا االسم األرضية 

االرضية منصات الالقريبة وعالية الدقة. تعمل  )على مركبة متحركة( تُستخدم للتطبيقات ديناميكيةثابتة مثل حامل ثالثي القوائم( أو 

. الغرض من (متر 1000) طويلمدى ارتفاع و( متر 250حتى ) متوسطمدى ارتفاع و( متر 100-50) قصيرأرتفاع مدى في 

المدى  متوسطذات االرتفاع الالمدى هو رسم خرائط المباني واألشياء الصغيرة. تستخدم المنصات قصيرذات االرتفاع الالمنصات 

للتطبيقات الطبوغرافية. تتميز فتستخدم المدى  الطويلذات االرتفاع ما المنصات ا بدقة المليمترات لتطبيقات النمذجة ثالثية األبعاد.

 .تم جمعها من الطائرات أو األقمار الصناعيةيرضية بدقة مكانية أكبر بكثير من تلك التي األ اتمنصالتم جمعها من يالصور التي 

– األرضية االنهيارات لمراقبة – والسدود الجسور لمراقبة :األرضية المنصات بواسطة جمعها يتم التي الصورية البيانات تُستخدم

  .العشب من صغيرة قطعة خصائص دراسة – واحد نبات خصائص دراسة – التربة تآكل خرائط رسم

 :التالية مميزاتتتميز بال األرضية المنصات

  نسبيًا مكلفة غير األرضية المنصات  (1)

 بالرياح  التأثر قليلة ألنهاوثابتة  مستقرة األرضية المنصات تعتبر  (2)

 .)صور ذات دقة عالية( الدقة عاليةصورية  بيانات توفر فإنها ، المنخفض ارتفاعها بسببو  (3)
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(B) Airborne Platforms:  المنصات المحمولة جوا 

Airborne platforms such as airplanes, helicopters, drones, balloons and even rockets are 

commonly used to collect very detailed images of earth surface. See figure (3). Because they are 

capable of operating over a wide range of altitudes ranging from the sea level to stratosphere at an 

altitude of about 500 km, they facilitate collection of data over virtually any portion of the Earth’s 

Figure (2): Different Types of Ground Platforms   
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surface at any time. Airborne platforms are primarily stable wing aircrafts, although helicopters are 

also occasionally used for this purpose, but it vibrates and lacks stability. 

In Airborne platforms, aerial photographs are obtained using cameras that are usually mounted 

in the nose or downward or sideward of an aircraft to obtain images of the earth's surface. Mostly 

propeller or Jet Prop aircrafts are preferred for this purpose because they fly slower, allowing cost 

less to operate. Generally, aircraft are used to collect very detailed images. An advantage of airborne 

platforms remote sensing, compared to satellite remote sensing, is the capability of offering very 

high spatial resolution images (20 cm or less), because it can fly at relatively low altitudes. Also, it 

can easily change their schedule of fly to avoid weather problems such as clouds. The disadvantages 

of airborne platforms remote sensing, are low coverage area (also called Field of view 'FOV') and 

high cost per unit area of ground coverage. It is not cost-effective to imaging a large area using an 

airborne platforms system (See figures 4 and 5). Airborne platform remote sensing missions are 

often carried out as one-time operations (Airborne platforms are temporary platforms), whereas, 

spaceborne platforms as satellites offer the possibility of continuous monitoring of the earth surface 

(Spaceborne platforms are permanent platforms). Analog photography, and digital photography are 

commonly used in airborne platforms. In an airborne platform, we can control variables such as the 

altitude of the platform and time of coverage. However, it is expensive, less stable than spaceborne 

platform. Airborne platforms are useful for: acquiring atmospheric data – agriculture land 

monitoring – emergency response – mapping – and environmental monitoring.  

Advantages of Airborne Platforms: 

(1) Provide High spatial resolution images up to (20cm or less) 

(2) Analog photography and digital photography is possible (with photo gives high resolution) 

(3) Easily change their schedule to avoid weather problems 

(4) Sensor maintenance and repair is easy 
 

Disadvantages of Airborne Platforms: 

(1) Many Missions and Attempts to cover larger area 

(2) coverage area (or Field of view) is much less compare to satellite 

(3) High cost per unit area of ground coverage 

(4) Airborne platforms needing a suitable weather conditions to acquire imagery. 
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(B)  المحمولة جواالمنصات: 

 الصواريخ وحتى البالوناتو طيار بدون الطائراتو المروحيات و الطائرات مثل جواً  المحمولة المنصات تُستخدم ما عادة

 التي االرتفاعات من واسع نطاق على العمل على لقدرتها نظًرا. (3انظر شكل رقم ). لسطح االرض للغاية مفصلة صور لجمع

 سطح من جزء أي على البيانات جمع تسهل فإنها ، كم 500 حوالي ارتفاع على الستراتوسفير إلى البحر سطح مستوى من تتراوح

 طائرات أن من الرغم على ، ثابتة أجنحة ذات طائرات األساس في هي المحمولة جوا المنصات. وقت أي في تقريبًا األرض

 .االستقرار إلى وتفتقر تهتز أنها إال ، الغرض لهذا أحيانًا تستخدم الهليكوبتر

 أو الطائرة مقدمة في عادةً  تُركب التي الكاميرات باستخدام الجوية الصور على الحصول يتم ، جواً  المحمولة المنصات في

 لهذا الغالب في النفاث الدفع ذات الطائرات أو وحاالمرذات  الطائرات تُفضل. األرض لسطح صور على للحصول جانبها أو أسفلها

 تتمثل. للغاية مفصلة صور لجمع الطائرات استخدام يتم ، عام بشكل .للعمل أقل تكلفة يتيح مما ، أبطأ بسرعة تطير ألنها الغرض

 ، بالمنصات المحمولة على االقمار الصناعية باالستشعار مقارنةً  ، جواً  المحمولة المنصات في بعد عن االستشعار ميزات إحدى

 ، أيًضا. نسبيًا منخفضة ارتفاعات على تطير أن يمكن ألنها ، (أقل أو سم 20) عالية مكانية دقةذات  صور تقديم على القدرة في

 المنصات في بعد عن االستشعار عيوبمن . السحب مثل الطقس مشاكل لتجنب الطيران رحالت جدول تغيير بسهولة ايمكنه

)الصور الملتقطة من المنصات المحمولة جوا ( 'FOV'مجال الرؤية )تسمى ايضا  المنخفضة التغطية منطقة هي جواً  المحمولة

تصوير  التكلفة حيث من المجدي من ليس. األرضية التغطية من مساحة وحدة لكل العالية والتكلفة تغطي منطقة ارضية صغيرة(

 بعد عن االستشعار مهام تنفيذ يتم ما غالبًا. (5ورقم  4ل رقم اشكاال)انظر  جواً  ةمحمولالمنصات ال نظام باستخدام كبيرة منطقة

 حين في ، (وقتية محددة بوقت قصير نسبيا منصات جوا المحمولة المنصات تعتبر) واحدة لمرة كعمليات جواً  المحمولةبالمنصات 

 في المحمولة المنصات) األرض لسطح المستمرة المراقبة إمكانية توفر الصناعية األقمار مثل الفضاء في المحمولة المنصات أن

 في .جواً  المحمولة المنصات في الرقمي والتصوير  التناظري الفوتوغرافي التصوير استخدام يشيع. (ةيدائم منصات هي الفضاء

 وأقل الثمن باهظة فهي ، ذلك ومع. التغطية ووقت المنصة ارتفاع مثل المتغيراتبعض  في التحكم يمكننا ، جواً  المحمولة المنصات

 مراقبة – الجوي الغالف بيانات على للحصول :مفيدة جواً  المحمولة المنصات تعد .الفضاء في المحمولة المنصات من استقراًرا

 .البيئية المراقبة – الخرائط رسم – الطوارئ لحاالت االستجابة – الزراعية األراضي

 :جوا   المحمولة المنصات فوائد ومزايا

 (أقل أو سم 20)تصل الى  عالية مكانية دقةتوفر صور ذات  (1)

 (عالية دقة تعطي صورة مع) ممكن الرقمي والتصوير التناظري الفوتوغرافي التصوير (2)

 السحب مثل الطقس مشاكل لتجنب الطيران رحالت جدول تغيير بسهولة يمكن (3)

 في هكذا منصات اوإصالحه االستشعار أجهزة صيانة السهل من (4)

 :ا  جو المحمولة المنصات عيوب

 أكبر مساحة لتغطية والمحاوالت المهمات من العديدتحتاج الى  (1)

 الصناعي بالقمر مقارنة بكثير أقل( الرؤية مجال أو) التغطية منطقة (2)

 األرضية التغطية من مساحة وحدة لكل العالية التكلفة (3)
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 .الصور على للحصول مناسبة جوية ظروف إلى تحتاج جواً  المحمولة المنصات (4)

    

   

 

 

Figure (3): Different Types of Airborne Platforms   
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Figure (4): Airborne Platforms have Low Coverage Area (Field of view 'FOV')    

Figure (5): Different Platforms have different Coverage Areas (different Field of view)    
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 (C) Spaceborne Platforms:  المنصات المحمولة في الفضاء 

In spaceborne platforms, sensors are mounted on-board a spacecraft (space shuttle or satellite) 

orbiting the earth. Spaceborne platforms include Rockets, Satellites and space shuttles. Altitudes of 

spaceborne platforms range from (100 to 36000 km) above the earth’s surface. See figure (6). Man-

made satellites are the examples of spaceborne platforms. The satellite is a platform that are launched 

in space for remote sensing, communication, and telemetry purposes. Because of their orbits, 

satellites permit repetitive coverage of the Earth’s surface on a continuing basis. These orbits are 

fixed, a single satellite orbit can be adjusted slightly to maintain consistency over time but it cannot 

be changed from one orbit type to another. In spaceborne platforms, satellites are placed at three 

types of orbits around the Earth that are geostationary, polar and sunsynchronous orbits. Spaceborne 

platforms are either of short duration, such as the space shuttle that remains aloft for 1-2 weeks, or 

of long duration, such as the Earth resource monitoring and meteorological satellites (e.g., Landsat, 

SPOT, Quickbird). Spaceborne platforms can acquire imaging data of large areas of earth surface in 

a short amount of time. See figures (5) and (6) 

Spaceborne platforms can significantly enhance the information available about the earth 

because it can provide synoptic view of large portions of the Earth. However, resolution is limited 

due to the satellite’s fixed altitude and orbital path flown. Spaceborne platforms are useful for: 

weather prediction – crop monitoring – mineral exploration – land mapping – cyclone warning – 

water resources management – pollution detection. 

Advantages of Spaceborne Platforms:  

(1) Spaceborne Platforms has large area coverage 

(2) frequent and repetitive coverage of areas of interest 

(3) semi-automated computerised processing and analysis 

(4) relatively lower cost per unit area coverage 

(5) one obvious advantage satellites have over aircrafts is the global accessibility; there are 

numerous governmental restrictions that deny access to airspace over sensitive areas or over 

foreign countries. Satellite orbits are not subject to these restrictions. 
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(C) المنصات المحمولة في الفضاء: 

 قمر أو فضائي مكوك) فضائية مركبة متن علىأو الكاميرات  المتحسسات تُركب ، الفضاء في المحمولة منصاتال في

 تتراوح. الفضائية المكوكاتو الصناعية األقمارو الصواريخ الفضاء في المحمولة المنصات تشمل. األرض حول تدور( صناعي

 الصناعية األقمار. (6انظر شكل رقم ). األرض سطح فوق( كم 36000 إلى 100) من الفضاء في المحمولة المنصات ارتفاعات

 الفضاء في إطالقها يتم منصات عن عبارة الصناعية األقمار. الفضاء في المحمولة المنصات على أمثلة هي اإلنسان صنع من

 على األرض لسطح متكررة بتغطية ، مداراتها بسبب ، الصناعية األقمار تسمح. والقياس ، واالتصاالت ،لتحسس النائيا ألغراض

 يمكن ال ولكن الوقت بمرور االتساق على للحفاظ طفيف بشكلالقمر الصناعي  مدار تعديل يمكن ,ثابتة المدارات هذه. مستمر أساس

 حول المدارات من أنواع ثالثة في الصناعية األقمار وضع يتم ، الفضاء في المحمولة المنصات في. آخر إلى مدار نوع من تغييره

 إما الفضاء في المحمولة المنصات تعتبر. الشمس مع متزامنةو  قطبية مداراتو ، لألرض بالنسبة ثابتة مدارات وهي األرض

االقمار الصناعية المخصصة  مثل ، األمد طويل أو ، أسبوعين إلى أسبوع لمدة عالياً  يظل الذي الفضاء مكوك مثل ، المدة قصيرة

 الحصول الفضاء في المحمولة للمنصات يمكن(. بيرد كويك ، سبوت ، الندسات مثل) الجوية واألرصاد األرض موارد مراقبةل

 (6( ورقم )5انظر االشكال رقم ) .قصيرة زمنية فترة في األرض سطح من كبيرة لمساحاتصورية  بيانات على

 شاملة رؤية توفر أن يمكن ألنها كبير بشكل األرض عن المتوفرة المعلومات تعزز أن الفضاء في المحمولة للمنصات يمكن

 تعد. المداري الطيران ومسار الصناعي للقمر الثابت االرتفاع بسبب محدودة الدقة فإن ، ذلك ومع. األرض من كبيرة ألجزاء

 – األراضي خرائط ورسم – المعادن واستكشاف – المحاصيل ومراقبة – بالطقس لتنبؤل: مفيدة الفضاء في المحمولة المنصات

 .التلوث وكشف – المياه موارد وإدارة – األعاصير من والتحذير

 :بالفضاء   المحمولة المنصات فوائد ومزايا

  للمناطق االرضية النطاق واسعة بتغطية الفضاء في المحمولة المنصات تتمتع (1) 

 لمنطقة الدراسةمستمرة و متكررة تغطية (2) 

 اآللي شبه المحوسب والتحليل المعالجة (3) 

 ارضية تغطية وحدة لكل نسبيًا أقل تكلفة (4) 

 القيود من العديد هناك ؛ العالمي الوصول إمكانية هي الطائرات على الصناعية األقمار بها تتمتع التي الواضحة الميزات إحدى (5) 

 لهذه تخضع ال الصناعية األقمار مدارات. أجنبية دول فوق أو حساسة مناطق فوق الجوي المجال إلى الوصول تمنع التي الحكومية

 .القيود
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Figure (6): Spaceborne Platforms orbiting Earth    
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Components and Types of Digital Images   مكونات وأنواع الصور الرقمية 
 

 What is an Image:   ما هي الصورة 

image: is a visual representation of an object, a person, or earth's scene produced by an optical 

device such as a mirror, a lens, or a camera. This visual representation is two-dimensional (2-D). 

This representation is corresponding to a real-world, three-dimensional (3-D) object or scene. See 

figure (1).  

العدسة أو  تم إنتاجه بواسطة جهاز بصري مثل المرآة أوارضي أو شخص أو مشهد جسم عبارة عن تمثيل مرئي ل :الصورة

أو مشهد حقيقي ثالثي يمثل جسم المرئي التمثيل هذا . (D-2) األبعاد ةثنائييكون بهيئة )اي الصورة( الكاميرا. هذا التمثيل المرئي 

 (1انظر شكل رقم ) .(D-3) األبعاد

 

 ( 10محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) مادة اساسيات التحسس النائي

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 

Figure (1): image: is a visual representation of an object, a person, or a scene produced by 

an optical device such as a mirror, a lens, or a camera.  
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 Image Representation: 

In general, the images may be represented by analog form or digital form. Aerial photographs 

are examples of analog images, while, satellite images acquired using electronic sensors are 

examples of digital images (See figure 2 and 3). Analog images it is a continuous form and not 

broken into small picture elements. Digital images it is a discrete form and broken into small picture 

elements and recorded as digital numbers. What we see in an analog and digital image is various 

levels of gray tones and colors. 

 الصورة تمثيل: 

 األقمار صور بينما ، التناظرية للصور أمثلة هي الجوية الصور. رقمي أو تناظري بشكل الصور تمثيل يمكن ، عام بشكل

والشكل رقم  2رقم  الشكل انظر) الرقمية للصور أمثلة هي اإللكترونية االستشعار أجهزة باستخدام عليها الحصول تم التي الصناعية

 إلى ومقسمة منفصل شكل هي الرقمية الصور .صغيرة ةيصور عناصر إلى مقسمة وليست مستمر شكل هي ريةالتناظالصور . (3

الدرجات  من مختلفة مستويات هو والرقمية التناظرية الصورة في نراه ما .رقمية بهيئة اعداد ومسجلة صغيرة ةيصور عناصر

 .واأللوان الرمادية

 

 

Figure (2): The images may be Analog or Digital  
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 Digital image: 

A digital image is a two-dimensional array (grid) of small picture elements called pixels. Each 

pixel has an intensity value (or called brightness value) represented by a numerical value called 

digital number, this digital number expresses the value of the light intensity reflected from the object 

at a specific location. The location of each pixel is determined by the row number and the column 

number in the digital image. The location of each pixel in the digital image represents the location 

of the object at a specific location. Each pixel represents an area on the Earth's surface. The 

advantage of digital images is that they can be processed by computer systems. See figure (3). In 

remotely sensed image data, each pixel represents an area of the Earth at a specific location. See 

figure (4) 

 ة الرقميةالصور: 

 قيمة له بكسل كل. تالبكسال تسمى صغيرة ةيصور عناصر من األبعاد ثنائيةصفوفة )شبيكة( م عن عبارة الرقمية الصورة

 ةالمنعكس الضوئية شدةال قيمة عن يعبر الرقمي العدد وهذا ، الرقمي العدد تسمى رقمية بقيمة ممثلة( السطوع قيمة تسمى أو) شدة

 بكسل كل موقع يمثل. العمود رقم و الصف رقم بواسطةالرقمية  الصورة في بكسل كل موقع تحديد يتم. محدد موقع في الجسم من

 يمكن أنه هي الرقمية الصور ميزة. األرض سطح علىمعينة  مساحة بكسل كل يمثل. معين موقع في الجسم الرقمية الصورة في

. محدد موقع في األرض من مساحة بكسل كل يمثل ، التحسس النائي صور في. (3) الشكل انظر. الكمبيوتر أنظمة بواسطة معالجتها

 (4) الشكل انظر

Figure (3): The difference between Analog and Digital signal 



4 
 

 

 

Figure (3): Digital image is a two-dimensional array (grid) of small picture elements 

called pixels 

 



5 
 

 

 

 Types of Digital images: 

There are three types of digital images including: 

(1) Binary Images (Black and white images) 

(2) Gray images  

(3) Color images 

 يةالصور الرقم أنواع: 

 :وهي الرقمية الصور من أنواع ثالثة هناك

 ) واألسود األبيض صور) اللون ثنائيةال صورال  (1)

 اللون رماديةال صورال  (2)

 ملونةال صورال  (3)

 

Figure (4): In remotely sensed image data, each pixel represents an area 

of the Earth at a specific location 
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(1) Binary Images:   

Binary images are the simplest type of images. Binary images can take only two values to 

represent each pixel: black color or (0) and white color or (1). A binary image is referred to as a 1-

bit per pixel image, because it takes only 1 binary digit (1 bits) to represent each pixel. In figure (5), 

we see example of binary image. In this image, we have only two colors: white color or (1) for the 

edges, and black color or (0) for the background. 

 )الرقم الثنائي(وهاتين الكلمتين تعنيان  (binary digit)هي مختصر للكلمتين  (bits)كلمة  مالحظة /

 :الصور الثنائية اللون (1)

 اللونو( 0) أو األسود اللون: بكسل كل لتمثيل فقط قيمتين الثنائية الصور تأخذ أن ويمكن ، الصور أنواع أبسط هي الثنائية الصور

 لتمثيل فقط بت( 1) واحًدا ثنائيًا رقًما تتطلب ألنها ، بكسل لكل بت 1 صورة أنها على الثنائية الصورة إلى اريش(. 1) أو األبيض

: فقط لونان لدينا ، الصورة هذه في. اللون الثنائية للصورة مثاالً  نرى (5)رقم  الشكل في. من بكسالت الصورة الثنائية بكسل كل

 .للخلفية( 0) أو األسود ونوالل ، للحواف( 1) أو األبيض اللون

 

  

 

 

Figure (5): Example of a Binary image 

In this image, we have only two colors:  

white color or (1) for the edges, and black color or (0) for the background 
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 (2) Gray Images:   

Gray images are referred to as monochrome images. Gray images contain brightness (or 

intensity) information only, no color information. The number of bits used to represent each pixel 

determines the number of different gray levels available in gray image. The typical gray image 

contains 8-bits per pixel data, which allows us to have 256 different gray levels from (0–255). Where 

a pixel value of (0) represent to “black region” in image, while, a pixel value of (255) represent to 

“white region” in image, and intermediate values between (0) and (255) indicate varying degrees of 

gray levels. See figure (6). Representing each pixel of a gray image with a number of bits less than 

8- bits cause to losing the image information (brightness information) from gray image. This lead to 

a low-quality gray image. See figure (7). 

 :اللون رماديةالصور ال (2) 

 ، فقط( الشدةاو ) السطوع معلومات على تحتوي الرمادية الصور. اللون أحادية صور أنها على الرمادية الصور إلى يشار

 الصورة في المتوفرة المختلفة ةالرمادي مستوياتال عدد بكسل كل لتمثيل المستخدمة البتات عدد يحدد. اللون عن معلومات تحتوي وال

 على الحصول لنا يتيح مما ، من بكسالت الصورة بكسل لتمثيل كل اتبت -8 على النموذجية الرمادية الصورة تحتوي. الرمادية

 الصورة فياللون " السوداء المنطقة" (0) البكسل قيمة تمثل حيث(. 255-0)بين حصورة تكون قيمها م مختلف رمادي مستوى 256

( 255) و( 0) بين الوسطية التي تقع البكسل قيم وتشير ، الصورة فياللون " البيضاء المنطقة" (255) البكسل قيمة تمثل بينما ،

من  بكسل كل تمثيل يؤدي. (6)رقم  الشكل انظر. (255( و )0)ة التي تقع بين الرمادي مستوياتال منومختلفة  متفاوتة درجات إلى

. الرمادية الصورة من( السطوع معلومات) الصورة معلومات فقدان إلى بت -8 من أقل البتات من بعدد رماديةال صورةال بكسالت

 (7)رقم  الشكل انظر .الجودة منخفضة رمادية صورة إلى يؤدي هذاو
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Figure (6): Example of Gray image 
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Figure (7): Representing each pixel of a gray image with a number of bits less than 8- 

bits cause to losing the image information from gray image 
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 Calculating the number of Gray levels in image: 

We can calculate the number of gray levels to represent the digital image from the following 

formula: 

Number of gray levels =  2b 

Where (b) is the number of bits to represent each pixel 

 ةالصور في الرمادية المستويات عدد حساب: 

 :التالية الصيغة من الرقمية الصورة لتمثيلالالزمة  الرمادية المستويات عدد حساب يمكننا

  b2=  الرمادية المستويات عدد

  بكسل كل لتمثيلالالزمة  البتات عدد هو (b) حيث

 )الرقم الثنائي(وهاتين الكلمتين تعنيان  (binary digit)هي مختصر للكلمتين  (bits)كلمة  مالحظة /

 

 Exercises to Calculating the number of Gray levels in image: 

 الصورة في الرمادية المستويات عدد لحساب تمارين: 

Q1): Suppose a pixel of image is represented by (1 bits). How many of gray levels in the image ? 

  :(Q1 الصورة ؟ في الرمادية المستويات عدد كم. (بت 1) بـ ُممثل الصورة بكسل أن افترض 

Answer: 

Number of gray levels = 2b = 21 = 2 gray levels  

This image has only 2 gray levels, it is Binary image (Black and White)   

 )اسود وابيض(    اللون ثنائية صورة وهي، فقط رماديين مستويين فيها الصورة هذه

Q2): Suppose a pixel of image is represented by (4 bits). How many of gray levels in the image ? 

  2:(Q الصورة ؟ في الرمادية المستويات عدد كم. (اتبت 4) بـ ُممثل الصورة بكسل أن افترض 

Answer: 

Number of gray levels = 2b = 24 = 16 gray levels 

This image has 16 gray levels. رمادي مستوى 16 فيها الصورة هذه    
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Q3): Suppose a pixel of image is represented by (6 bits). How many of gray levels in the image ? 

  3:(Q الصورة ؟ في الرمادية المستويات عدد كم. (اتبت 6) بـ ُممثل الصورة بكسل أن افترض 

Answer: 

Number of gray levels = 2b = 26 = 64 gray levels 

This image has 64 gray levels. رمادي مستوى 46 فيها الصورة هذه    

Q4): Suppose a pixel of image is represented by (8 bits). How many of gray levels in the image ? 

  4:(Q رة ؟الصو في الرمادية المستويات عدد كم. (اتبت 8) بـ ُممثل الصورة بكسل أن افترض 

Answer: 

Number of gray levels = 2b = 28 = 256 gray levels 

This image has 256 gray levels. رمادي مستوى 256 فيها الصورة هذه    

Q5): Suppose a pixel of image is represented by (11 bits). How many of gray levels in the image ? 

  5:(Q الصورة ؟ في الرمادية المستويات عدد كم. (بت 11) بـ ُممثل الصورة بكسل أن افترض 

Answer: 

Number of gray levels = 2b = 211 = 2048 gray levels 

This image has 2048 gray levels. رمادي مستوى 2048 فيها الصورة هذه    

 

Calculating the number of pixels and bits in image: 

 

If the number of Rows in digital image = M 

If the number of Columns in digital image = N 

If the number of bits to represent each pixel = b 

The number of pixels in digital image = M * N 

The number of bits in digital image = M * N * b 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

N 

M 
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 :الصورة في والبتات البكسالت عدد حساب

 M=  الرقمية الصورة في الصفوف عدد كان إذا

 N=  الرقمية الصورة في األعمدة عدد كان إذا

 b=  بكسل كلالالزمة لتمثيل  البتات عدد كان إذا

 M * N=  الرقمية الصورة في البكسالت الكلي عدداذن 

  * bM * N=  الرقمية الصورة الكلي في البتات عدداذن 

 

Q): Suppose we have a digital image with number of rows =512 and number of columns =400. 

Suppose each pixel in image represent by (8 bits). Calculate the number of pixels in the image ?   

Calculate the number of bits in the image ? 

:(Q الصورة في بكسل كل أن افترض عمود. 400=  مدةأع وعددصف  512=  صفوف بعدد رقمية صورة لدينا أن لنفترض 

 ؟ الصورة فيالكلي  البتات عدد احسب ؟ الصورة فيالكلي  تالبكسال عدد احسب. بتات( 8) ب يمثل

Answer: 

Number of Rows = M = 512 

Number of Columns = N = 400 

Number of bits for each pixel = b = 8 bits 

The number of pixels in digital image = M * N  

                                                            = 512 * 400 

                                                            = 204800 pixels 

The number of bits in digital image = M * N * b 

                                                          = 512 * 400 * 8 

                                                          = 1638400 bits 
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(3) Color Images:   

Most color images are based on the primary colors Red, Green, and Blue (RGB). In color 

images, each pixel requires 3×8 = 24 bits to represent three color components, and the range of each 

individual color component is [0, 255].  

Color images can be represented using three 2- Dimension arrays of same size, one for each 

color: Red (R), Green (G), and Blue (B). Each array element contains an 8-bit value, indicating the 

amount of red, green, or blue at that point in a [0, 255] scale. See figures (8) and (9) 

Red band pixel : Contains 8-bit                  No. of Gray levels in Red band = 28 = 256   

Green band pixel : Contains 8-bit                No. of Gray levels in Green band = 28 = 256   

Blue band pixel : Contains 8-bit         No. of Gray levels in Blue band = 28 = 256 

In color image, each pixel requires 3×8 = 24 bits to represent three color components 

No. of different possible colors in the color image = 2b = 224 = 2563 = 16,777,216 

 :الملونةالصور  (3)

 كل يتطلب ، الملونة الصور في (RGB). واألزرق واألخضر األحمر األساسية األلوان على الملونة الصور ممعظ تعتمد

 .255] ، 0] بين هو فردي لوني مكون كل دىمو ، لونية مكونات ثالثة لتمثيل بت 24=  8×  3 بكسل

  واألخضر (R) األحمر: لون لكل واحدة ، الحجم نفس من األبعاد ثنائية مصفوفات ثالث باستخدام الملونة الصور تمثيل يمكن

(G)  واألزرق .(B) تلك في األزرق أو األخضر أو األحمر اللون مقدار إلى تشير ، بت 8 قيمة على مصفوفة عنصر كل يحتوي 

 .(9ورقم ) (8انظر االشكال رقم ) 255]. ، 0] مقياس في النقطة

  256=  82=  األحمرباند ال في الرمادية المستويات عدد              اتبت 8 على يحتوي: األحمر باندال بكسل

 256=  82=  خضراألباند ال في الرمادية المستويات عدد اتبت 8 على يحتوي: خضراأل باندال بكسل

 256=  82=  زرقاألباند ال في الرمادية المستويات عدد                اتبت 8 على يحتوي: زرقاأل باندال بكسل

 لونية مكونات ثالثة لتمثيل بت 24=  8×  3 بكسل كل يتطلب ، الملونة الصورة في

 b2 = 242  =3256  =216,777,16 = الملونة الصورة في الممكنة المختلفة األلوان عدداذن 
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Figure (8): Example of Color image 

Figure (9): Color images can be represented using three 2- Dimension arrays of same 

size, one for each color: Red (R), Green (G), and Blue (B).  
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Image Resolution in Remote Sensing 

  في التحسس النائيصورة دقة ال

 Image Resolution: 

In general, the resolution is the minimum distance between two objects that can be 

distinguished in the image. In remote sensing the term resolution is used to represent the resolving 

power, which includes not only the capability to identify the presence of two objects, but also their 

properties. In other words, resolution is the amount of details that can be observed in an image. Thus 

an image that shows finer details is said to be of high resolution image compared to the image that 

shows little details, is said to be of low resolution.  

There are four types of resolution for remote sensing images:  

(1)  Spatial Resolution  

(2) Spectral Resolution  

(3) Temporal Resolution  

(4) Radiometric Resolution 

 دقة الصورة: 

، يستخدم مصطلح الدقة تحسس النائييمكن تمييزهما في الصورة. في الجسمين دقة هي الحد األدنى للمسافة بين البشكل عام ، 

، بتعبير اخر هما.خصائصتحديد ، ولكن أيًضا جسمينتحديد وجود تمييز و، والتي ال تشمل فقط القدرة على  قدرة التحليل لتعبير عنل

ذات صورة تكون  دقيقةتفاصيل إن الصورة التي تُظهر  الدقة هي مقدار التفاصيل التي يمكن مالحظتها في الصورة. وبالتالي ، يُقال

 . ذات دقة قليلةحيث تكون  أقلتفاصيل مقارنة بالصورة التي تعرض  عاليةدقة 

 :هي التحسس النائي لصور دقةال من أنواع أربعة هناكيوجد 

 الدقة المكانية 1))

 الدقة الطيفية (2)

 ةالزمنيالدقة ) 3)

 يةاإلشعاعالدقة  )4)
 

 ( 11محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) حسس النائيمادة اساسيات الت

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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(1) Spatial Resolution: 

Spatial resolution (also known as ground resolution) is a measure of the area or size of the 

smallest dimension on the Earth’s surface, which a measurement can be made by the sensor. It is 

expressed by the size of the pixel on the ground in units of meters and sub-meters. Spatial resolution 

is often expressed in terms of Ground Sampling Distance (GSD) and refers to the area covered on 

the ground by a single pixel. spatial resolution of imagery refers to its ability to distinguish two 

spatially adjacent objects on the ground. Spatial resolution is the equivalent of the spatial dimension 

of scanning on the ground during image acquisition. For remote sensing images, spatial resolution 

is synonymous with the pixel size. The finer the spatial resolution, the more detailed the image is. 

The coarser the spatial resolution, the little detailed the image is. Quick Bird images data, is an 

example of a high resolution images with a spatial resolution of 1 m. Landsat images data is an 

example of a medium resolution images with a spatial resolution of 30 m. Figures (1), (2), (3) and 

(4) shows the examples of a low spatial resolution images and a high spatial resolution images. 

 :الدقة المكانية )1)

هي مقياس لمساحة أو حجم أصغر بُعد على سطح األرض ، والذي يمكن قياسه ( األرضية الدقة باسم أيًضا يُعرف) الدقة المكانية

 ةالدق عن التعبير يتم ما غالبًا .األمتاراجزاء بواسطة المستشعر. يتم التعبير عنها بحجم البكسل على األرض بوحدات األمتار و

 تشير. واحد بكسل بمقدار األرض على المغطاة المنطقة إلى وتشير  (GSD) األرضية العينة مسافةخالل مصطلح  من المكانية

 المكاني البعد يعادل ما هي المكانية الدقة. األرض على مكانيًا متجاورين جسمين بين التمييز على قدرتها إلى للصور المكانية الدقة

 كانت كلما .البكسل لحجم مرادفة المكانية الدقة فإن ،التحسس النائي لصور بالنسبة. الصورة على الحصول أثناء األرض على للمسح

القمر  صور .الً اقل تفصي الصورة كانت ، خشونة أكثر المكانية الدقة كانت كلما .تفصيالً  أكثر الصورة كانت ، أدق المكانية الدقة

 لصور مثال هي الندسات القمرالصناعي صور. متر 1 تبلغ المكانية دقةب الدقة عاليةلا الصور على مثال هي ، الصناعي كويك بيرد

 صور ذات دقة مكانية على أمثلة (4( ورقم )3( ورقم )2ورقم ) (1) رقم االشكال وضحت  .ترم 30 تبلغ مكانية بدقة الدقة متوسطة

 .عالية وصور ذات دقة مكانية  منخفضة

  

Figure (1): Examples of a low spatial resolution images and a high spatial resolution images  
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Spatial Resolution= 4 m Spatial Resolution= 8 m 

Spatial Resolution= 40 m Spatial Resolution= 20 m 

Figure (2): Examples of a low spatial resolution images and a high spatial resolution images  

Figure (3): Examples of a low spatial resolution images and a high spatial resolution images  
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Types of spatial resolution: 

(1) low spatial resolution in the range of (30 m) or greater resolution  

(2) medium spatial resolution in the range of (2 m – 30 m)  

(3) high spatial resolution in the range of (0.5 m – 2 m)  

(4) very high spatial resolution in the range of < 0.5 m  

 :المكانية الدقة أنواع

  أكثر أو (متر 30) دقة مدى في منخفضة مكانية دقة  (1)

 متر( 30 - ترم 2)مدى دقة  في متوسطة مكانية دقة (2) 

 متر( 2 -ترم 0.5) مدى دقة في عالية مكانية دقة (3) 

 متر 0.5اصغر من مدى دقة  في جًدا عالية مكانية دقة (4) 

 

Figure (4): Examples of a low spatial resolution images and a high spatial resolution images  
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(2) Spectral Resolution: 

Spectral resolution refers to the number of spectral bands of a sensor. Spectral resolution 

specifies the number of spectral bands in which the sensor can capture radiation. Spectral resolution 

is the number of spectral bands in which the image is taken. Narrow band widths in certain regions 

of the electromagnetic spectrum allow us to discriminate between the various targets more easily. 

Consequently, we need to have more number of spectral bands, each having a narrow bandwidth. 

Wide intervals in the electromagnetic spectrum are referred to as low spectral resolution, and 

narrow intervals are referred to as high spectral resolution. If the number of spectral bands of the 

sensor is increased, we will obtain a high spectral resolution, but if the number of spectral bands of 

the sensor is little, we will get a low spectral resolution. See figure (5) 

The spectral resolution of an image is determined by the sensor and refers to the following: 

(1) The number of bands of the electromagnetic spectrum sensed by the sensor 

(2) The wavelengths of the bands 

(3) The widths of the bands 

 :الطيفيةالدقة  )2(

 التي الطيفية الباندات عدد الطيفية الدقة تحدد. االستشعار جهازالتي يتحسسها  الطيفية الباندات عدد إلى الطيفية الدقة تشير

 عرض لنا سمحي. فيها الصورة التقاط يتم التي الطيفية الباندات عددوه الطيفية الدقة. اإلشعاع التقاط خاللها من المستشعر يستطيع

 إلى نحتاج ، وبالتالي. أكبر بسهولة المختلفة األهداف بين بالتمييز الكهرومغناطيسي الطيف من معينة مناطق في الضيق الباند

 .ضيق نطاق عرض منها ولكل ، الطيفية الباندات من أكبر عدد على الحصول

 الطيف في الضيقة الفترات إلى ويشار ، المنخفضة الطيفية بالدقة الكهرومغناطيسي الطيف في الواسعة لفتراتا إلى يشار

لكن  عالية، طيفية دقة على نحصل سوف االستشعار، لجهاز الطيفية الباندات عدد زادت اذا .العالية الطيفية بالدقة الكهرومغناطيسي

 (5رقم ) الشكلانظر  .واطئة طيفية دقة على نحصل سوف قليل، ستشعاراال لجهاز الطيفية الباندات عددكان  اذا

 :يلي ما الدقة الطيفية إلى وتشير المتحسس بواسطة للصورة الطيفية الدقة تحديد يتم

 المتحسس يستشعرها التي الكهرومغناطيسي الطيفباندات  عدد (1)

 للباندات الموجية األطوال (2)

 عرض الباندات (3)
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Figure (5): Spectral resolution refers to the number of spectral bands of a sensor 
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Types of spectral resolution: 

(1) Panchromatic: consist of 1 band (Black and White)  

(2) True Color: consist of  3 bands (Red-Green-Blue)  

(3) Multispectral: consist of  7 bands (Red-Grren-Blue-NIR-SWIR1-SWIR2-ThermaIR)  

(4) Hyperspectral: consist of hundreds of bands 

 :الطيفية الدقة أنواع

 (وأسود أبيض) باند واحد من يتكون: بانكروماتيك (1)

 ) أزرق - أخضر - أحمر) باندات 3 من يتكون: حقيقي ونل (2)

 (Red-Grren-Blue-NIR-SWIR1-SWIR2-ThermaIR) باندات  7 من يتكون: األطياف ددمتع (3)  

 من الباندات مئات من يتكون: الطيفية ةفائق (4) 

 

(3) Temporal Resolution: 

The temporal resolution (also known as revisit period) it is the capability of the satellite sensor 

to image the exact same area at different periods of time.  

Temporal resolution refers to the length of time it takes for a satellite to complete one entire 

orbit cycle. It also refers to how often a sensor obtains imagery of a particular area. For example, 

the Landsat satellite can view the same area of the globe once every 16 days. SPOT satellite, on the 

other hand, can revisit the same area every three days. Therefore, the temporal resolution of a remote 

sensing system to image the exact same area at the same viewing angle a second time is equal to this 

period. Temporal resolution is specified as the number of days in which the satellite revisits a 

particular place again. The temporal resolution is directly related to the satellite orbital period. A 

short period means more revolutions per day and is equivalent to a high temporal resolution. A long 

period means a few revolutions per day and is equivalent to a low temporal resolution. See figure 

(6). 

 :زمنيةال الدقة( 3)

 فترات في بالضبط المنطقة نفس تصوير على الصناعي القمر مستشعر قدرة هي (الزيارة إعادة بفترة أيًضا المعروفة) الزمنية الدقة

  .مختلفة زمنية

 التي المرات عدد إلى أيًضا يشير. واحدة كاملة مدار دورة إلكمال الصناعي القمر هيستغرق الذي الوقت طول إلى الزمنيةدقة ال شيرت

 المنطقة نفسرؤية وتصوير  الندسات الصناعي للقمر يمكن ، المثال سبيل على. معينة لمنطقة صور على المستشعر فيها يحصل

 ، لذلك. أيام ثالثة كل المنطقة نفس زيارة SPOT لقمر الصناعيل يمكن ، أخرى ناحية من. يوًما 16 كل مرة األرضية الكرة من
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 يتمالدقة الزمنية . الفترة هذه تساوي ثانية مرة الرؤية زاوية بنفس المنطقة نفس لتصوير التحسس النائي لنظام الزمنية الدقة فإن

 بالفترة مباشرة الزمنية الدقة رتبطت. أخرى مرة معين مكان زيارة بإعادة الصناعي القمر فيها يقوم التي األيام عدد اأنه على اتحديده

المدارية  الفترة تعنيو. عالية زمنية دقة وتعادل اليوم في اتالدور من مزيًدا القصيرةالمدارية  الفترة تعني. للقمر الصناعي المدارية

 (6انظر الشكل رقم ) .منخفضة زمنية دقة وتعادل اليوم فيالقليل من الدورات  الطويلة

 

 

Types of temporal resolution: 

(1)  High temporal resolution: (1 day - 3 days) 

(2)  Medium temporal resolution: (4 days- 16 days) 

(3)  Low temporal resolution: ( > 16 days) 

 :يةالزمن دقةالأنواع 

 (أيام 3 -يوم واحد )دقة زمنية عالية:   (1)

 (ايومً  16 -أيام  4)دقة زمنية متوسطة:  (2) 

 (يوًما 16 اكثر من) دقة زمنية منخفضة: (3) 

 

Figure (6): The temporal resolution it is the capability of the satellite sensor to image the exact 

same area at different periods of time.   
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(4) Radiometric Resolution: 

The radiometric resolution of a remote sensing system is a measure of how many gray levels 

are measured between black and white. The number of gray levels can be represented by a greyscale 

image is equal to 2b, where b is the number of bits in each pixel. Frequently the radiometric resolution 

is expressed in terms of the number of bits necessary to represent the range of available brightness 

values. The Landsat sensor records (8-bits) images; thus, it can measure 256 gray values of the 

reflected energy. While Ikonos sensor records (11-bits) images; thus, it can measure 2048 gray 

values of the reflected energy. Radiometric resolution is measured in bits. 

Finer the radiometric resolution, means more the number of grey levels that the system can 

record and hence more details can be captured in the image. As radiometric resolution increases, the 

degree of details and precision available will also increase. However, increased radiometric 

resolution may increase the data storage requirements. Table (1), figures (7) and (8) shows the 

radiometric resolution and the corresponding brightness levels (gray levels) available. 

 :شعاعيةاال الدقة( 4)

التي يتم قياسها بين )الدرجات اللونية الرمادية(  ةمستويات الرماديالهي مقياس لعدد  تحسس النائياإلشعاعية لنظام الالدقة 

في  هو عدد البتات b ، حيث  b2األسود واألبيض. يمكن تمثيل عدد المستويات الرمادية بواسطة صورة ذات تدرج رمادي تساوي 

قيم السطوع المتاحة.  مدىالبتات الالزمة لتمثيل من حيث عدد  يةدقة اإلشعاعالكل بكسل. في كثير من األحيان ، يتم التعبير عن 

 .قيمة رمادية للطاقة المنعكسة 256؛ وبالتالي ، يمكنه قياس  ات(بت 8 )ممثلة ب  الندسات صورالقمر الصناعي يسجل مستشعر 

قيمة رمادية  0482وبالتالي ، يمكنه قياس ، (بت 11) ممثلة ب يةشعاعادقة صورا ذات  Ikonos  القمر الصناعي يسجلبينما 

 .البتاتبعدد  يةاإلشعاع دقةال قياس يتم. للطاقة المنعكسة

 من المزيد التقاط يمكن وبالتالي تسجيلها للنظام يمكن التي الرمادية المستويات عدد من المزيد تعني الدقيقة اإلشعاعية الدقة

 الدقة زيادة تؤدي قد ، ذلك ومع. المتاحة والدقة التفاصيل درجة أيًضا ستزداد ، اإلشعاعية ةالدق زيادة مع. الصورة في التفاصيل

 يةاإلشعاع دقةلا (8( والشكل رقم )7والشكل رقم )، (1)رقم  الجدول يوضح .البيانات تخزين متطلبات زيادة إلى اإلشعاعية

 .المتاحة المقابلة( المستويات الرمادية) السطوع ومستويات
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Figure (7): shows the radiometric resolution and the corresponding 

brightness levels (gray levels) available 

Figure (8): shows the radiometric resolution and the corresponding 

brightness levels (gray levels) available 
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Representing each pixel of a gray image with a number of bits less than 8- bits cause to losing 

the image information (brightness information) from gray image. This lead to a low-quality gray 

image and low radiometric resolution. See figure (9). 

 معلومات) الصورة معلومات فقدان إلى بت -8 من أقل البتات من بعدد رماديةال صورةال من بكسالت بكسل كل تمثيل يؤدي

 (9)رقم  الشكل انظر .وذات دقة اشعاعية قليلة الجودة منخفضة رمادية صورة إلى يؤدي هذاو. الرمادية الصورة من( السطوع

 

 

 

 

 

 

Figure (9): Representing each pixel of a gray image with a number of bits less than 8- 

bits cause to losing the image information from gray image 
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 مسائل رياضية حول عالقة الطول الموجي بالتردد وطاقة الفوتون واالنعكاسية
 

The Wave Model of Electromagnetic Radiation:  النموذج الموجي او نموذج الموجات 

Wavelength and frequency are related by the following formula: 

  = ν×  λc  .....(1)……                                              :التالية بالصيغة والتردد الموجي الطول يرتبط

             𝛖 =  
𝐂

𝛌
  ,      𝛌 =  

𝐂

𝛖
           ……....(2) 

Where: 

c : is the speed of light (3 * 108 meter/second) 

λ : is the wavelength  

ν : is the frequency ( Hertz = 1/Sec). 

 
 

The Particle Model of Electromagnetic Radiation: النموذج الجسيمي او نموذج الجسيمات 
 

According to the particle model, the photon energy is given by the following formula: 

                                                   E = h × ν ……………….…..(1) 

       Since:   ν = c / λ    So that:  E = h × ( c / λ ) …………….(2)  

   Where: 

    E : is the energy of a photon in (Joules) 

h : is Planck’s constant (6.6262 * 10−34 Joules.seconds) 

ν : is the frequency of the radiation (Hz = 1/Sec) 

 

 

 ( 21محاضرة نظري رقم )

 (Fundamentals of Remote Sensing) اسيات التحسس النائيمادة اس

 / جامعة بغداد قسم الفلك والفضاء / كلية العلوم

 المرحلة الثالثة 

   2020- 2021العام الدراسي / 
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The reflectance:  االنعكاسية 

𝝆(𝝀)  𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 =
𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅   𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝒓)

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝒊)
  

𝝆 (𝝀) 𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 =  [
𝑬𝒓

𝑬𝒊
]  

 

Where: 

ρ (λ): the reflectance at a particular wavelength. 

Er : the reflected energy from object. 

Ei : the incident energy upon the object. 

 هي:التي الرياضية اعاله القات عاستخدام الستطيع ن

 لالشعة الكهرومغناطيسية جيوالنموذج المعالقة  -1

 لالشعة الكهرومغناطيسية جسيميالنموذج العالقة  -2

 االنعكاسيةادلة مع -3

أخذ االن مثالين يوضحان نسوف ..وحسب ما مطلوب بالسؤال. وطاقة الفوتون لتردداوالطول الموجي لحساب 

   .ن مطلوب بالسؤالاعاله لحساب مجهول معي العالقات الرياضيةل ككيفية االستفادة من 

 

Q1) The wavelength of incident radiation is 0.5 µm, find the wavelength of reflected 

radiation from concrete, if the reflectance of it equal 20%? 

 الخرسانة من ةالمنعكس ةعلإلش الموجي الطول أوجد ، ميكرومتر 0.5 هو ةالساقط ةلإلشع الموجي الطول (1 س

 ؟ ٪20 يساوي يةاالنعكاسمقدار  كان إذا ، المسلحة

Solution: 

wavelength (λi) of incident radiation = 0.5 µm = 0.5x10-6 m  الطول الموجي لالشعة الساقطة معلوم بالسؤال وهو 

find the wavelength (λr) of reflected radiation    الطول الموجي لالشعة المنعكسة هو المطلوب بالسؤال  

the reflectance  = 20% = 0.2   االنعكاسية معلومة بالسؤال وهي 
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  :من خالل العالقة التالية( iν) ةالساقط حساب تردد االشعةالخطوة االولى تتضمن 

 ν = c / λ 

νi = c / λi  

 νi = 
3 𝑥 108 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑆𝑒𝑐

0.5 𝑥 10−6 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
= 6 𝑥 1014  

1

𝑆𝑒𝑐
 

 

             :من خالل العالقة التالية( Ei) ةالساقط االشعة الخطوة الثانية تتضمن حساب طاقة

E = h × ν 

Ei = h × νi 

𝑬𝒊 = (6.62 𝑥 10−34 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒. 𝑆𝑒𝑐)𝑥 (6 𝑥 1014  
1

𝑆𝑒𝑐
) = 39.72 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒  

 

 :من خالل العالقة التالية( rE) ةالمنعكس حساب طاقة االشعةالخطوة الثالثة تتضمن 

𝝆(𝝀)  𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 =
𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅   𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝒓)

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝒊)
 

0.2 =  
𝑬𝒓

39.72 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
→   𝑬𝒓 = 7.944 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

 

  :( من خالل العالقة التاليةrν) ةالمنعكس حساب تردد االشعةالخطوة الرابعة تتضمن 

E = h × ν 

Er = h × νr 

7.944 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 =  (6.62 𝑥 10−34 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒. 𝑆𝑒𝑐) 𝑥 𝛎𝒓 

𝛎𝒓 =  
7.944 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

6.62 𝑥 10−34 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒. 𝑆𝑒𝑐
= 1.2 x 1014 

1

Sec
 

 

  :( من خالل العالقة التاليةrλالمنعكسة ) لطول الموجي لالشعةحساب اتتضمن واالخيرة الخطوة الخامسة 

λ = c / ν 

λr = c / νr 

λr = 
3 𝑥 108 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑆𝑒𝑐

1.2 𝑥 1014 
1

𝑆𝑒𝑐

= 2.5 𝑥 10−6  meter  وهو المطلوب بالسؤال 
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Q.2) The wavelength of reflected radiation from water is 0.9 µm, find the wavelength of 

incident radiation, if the reflectance of it equal 40%? 

 كان إذا ، ةالساقط ةلإلشع الموجي الطول أوجد ، ميكرومتر 0.9 الماء من ةالمنعكس ةلإلشع الموجي الطول (2 س

 ؟ ٪40 يساوي مقدار االنعكاسية

Solution: 

wavelength (λr) of reflected radiation= 0.9 µm= 0.9x10-6 m  الطول الموجي لالشعة المنعكسة معلوم بالسؤال وهو 

find the wavelength (λi) of incident radiation       الطول الموجي لالشعة الساقطة هو المطلوب بالسؤال    

the reflectance = 40% = 0.4   االنعكاسية معلومة بالسؤال وهي 

 

  :( من خالل العالقة التاليةrν) ةالمنعكس حساب تردد االشعةالخطوة االولى تتضمن 

 ν = c / λ 

 νr = c / λr  

 νr = 
3 𝑥 108 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑆𝑒𝑐

0.9 𝑥 10−6 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
= 3.33 𝑥 1014  

1

𝑆𝑒𝑐
 

 

             :( من خالل العالقة التاليةrE) ةمنعكسال االشعة الخطوة الثانية تتضمن حساب طاقة

E = h × ν 

Er = h × νr 

𝑬𝒓 = (6.62 𝑥 10−34 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒. 𝑆𝑒𝑐)𝑥 (3.33 𝑥 1014  
1

𝑆𝑒𝑐
) = 22.04 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒  

 

 :( من خالل العالقة التاليةiE) ةساقطال حساب طاقة االشعةالخطوة الثالثة تتضمن 
 

𝝆(𝝀)  𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 =
𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅   𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝒓)

𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕  𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚  (𝑬𝒊)
 

0.4 =  
22.04 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑬𝒊
→   𝑬𝒊 = 55.1 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 
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 : ( من خالل العالقة التاليةiν) ةساقطال حساب تردد االشعةالخطوة الرابعة تتضمن 

E = h × ν 

Ei = h × νi 

55.1 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 =  (6.62 𝑥 10−34 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒. 𝑆𝑒𝑐) 𝑥 𝛎𝒊 

𝛎𝒊 =  
55.1 𝑥 10−20 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

6.62 𝑥 10−34 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒. 𝑆𝑒𝑐
= 8.32 x 1014 

1

Sec
 

 

 : ( من خالل العالقة التاليةiλ) ساقطةال لطول الموجي لالشعةالخامسة واالخيرة تتضمن حساب االخطوة 

λ = c / ν 

λi = c / νi 

λi = 
3 𝑥 108 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑆𝑒𝑐

8.32 𝑥 1014 
1

𝑆𝑒𝑐

= 0.36 𝑥 10−6  meter  وهو المطلوب بالسؤال 

 

  

 

 Homework:  واجب بيتي               

 

Q.3) The wavelength of reflected radiation from Vegetation is 0.8 µm, find the 

wavelength of incident radiation, if the reflectance of it equal 30% ? 

 ةالساقط ةلإلشع الموجي الطول أوجد ، ميكرومتر 0.8 الغطاء النباتي من ةالمنعكس ةلإلشع الموجي الطول (3 س

 ؟ ٪30 يساوي مقدار االنعكاسية كان إذا ،

 


