
 غير الفوتوغرافية المرتبطة بوسائل التحسس النائي بعض المصطمحات 

ىي تمثيل مسجل لجسم ما يحصل عميو بوسائل بصرية أو بصرية كيربائية أو بصرية ميكانيكية أو  : Imageالمرئية أو الخيال 
الكترونية. ويستعمل ىذا المصطمح عندما ينبعث أو ينعكس االشعاع الكيرومغناطيسي من منظر و ال يسجل بشكل مباشر عمى فيمم 

 . Space Image، وكمثال ليا ، المرئية الفضائية 

   Structure of Digital Imageالرقمية  بنية الصورة

تتكون الصورة الرقمية من عدد من المربعات الصغيرة المتراصة الى جانب بعضيا البعض مشكمة مصفوفة مكونة من  
( . Pixelيعرف بعنصورة الصورة ) . وكل مربع من ىذه المربعات يمثل ما(1.1الشكل)Row (r )( وصفوف c) Columأعمدة 

ىذه الوحدات الصغيرة المرصوصة بيذا النمط تمثل مكانيًا مساحات أرضية صغيرة ألىداف عمى سطح األرض . وبالتالي فإن 
من االعمدة بدءًا من أعمى  cمن الصفوف العرضية بدءًا من يسار الصورة الى يمينيا ، وعدد  rالصورة الرقمية تتكون من عدد 

 الصورة الى أسفميا .

وبناءًا عمى ىذا الترتيب تكون نقطة األصل لنظام االحداثيات في الصورة الرقمية ىي عنصورة الصورة التي تقع في أقصى يسار 
( أو عنصورة الصف الثالث في 3,2ىي ) X(. وفي الشكل فإن إحداثيات الوحدة 1,1الصورة وفي الصف األعمى وتكون احداثياتيا )

 العمود الثاني. 

    1,1 
     
   X  

 

 

 بنية الصورة الرقمية 1.1شكل 

وبما أَن الصورة الرقمية لحزمة طيفية واحدة يمكن أن تحتوي عمى آالف الصفوف وآالف األعمدة فإن عدد عنصورات الصورة يمكن 
والتي تغطي عمى  Landsatالندسات أن يصل إلى الماليين. وعمى سبيل المثال فإن الصورة الرقمية لمقمر الصناعي األمريكي 

مميون عنصورة صورة في نظام الماسح متعدد االطياف الذي يغطي المتحسس  42كم تحتوي عمى  185 × 170األرض مساحة 
  1.1مميون عنصورة صورة في نظام الماسح الغرضي ذي الحزم الطيفية السبعة كما في الجدول  291فيو أربعة حزم طيفية . و 

 

 

 

 

 (rالصفوف )

 (c) األعمدة



 الخصائص الرقمية لصور الندسات 1.1جدول 

 
 المتحسس

 
 عدد الصفوف

 
 عدد األعمدة

 
 عدد العنصورات

 لكل حزمة

 
عدد الحزم 

 الطيفية

مجموع 
العنصورات 

 )مميون(
MSS 2983 3548 10.58 4 42.33 
TM 5965 6967 41.56 7 290.91 

عمى معمومة ميمة تشكل البعد الثالث لمصورة الرقمية .ىذه  إن كل مربع صغير في المصفوفة التي تشكل الصورة الرقمية يحتوي
( الذي يمثل كمية األشعة التي استقبميا جياز التحسس من خمية اليدف Digital Number, DNالمعمومة ىي العدد الرقمي )

 األرضي المقابل. 

ذا كان جياز االستشعار يستخدم مستشعرات لحزم طيفية متعددة فإن كل عنصورة صورة ( تحمل عددًا من األعداد الرقمية r,c) وا 
 (. ويمكن أن نعبر عن ذلك رياضيًا بالمعادلة اآلتية :bيساوي عدد الحزم الطيفية )

DN = E (b,r,c)…….. (1)  

 .bفي الحزمة  cو  rىي الدالة التي تعبر عن العدد الرقمي لعنصورة الصورة ذات اإلحداثيات  Eإذ أَن: 

و أصغر خمية تدخل في تركيب الصورة أو المرئية. وتتوقف مساحتيا عمى قدرة التمييز المكاني لجياز ى:  Pixelعنصورة الصورة 
 االستشعار. 

تمثل شدة االشعة المنعكسة من اليدف األرضي. وتتراوح  Digital Numbers (DN)وُيعبر عن كل عنصورة صورة بإعداد رقمية 
الذي يمثل  255ى جياز اإلستشعار وبالتالي لونًا اسودًا لعنصورة الصورة و والتي تعني عدم وصول أشعة ال 0ىذه القيمة بين 
 عنصورة بيضاء. 

 .يمثل كل عنصورة من عناصر الصورة الرقمية منطقة جغرافية معينة قد تكون صغيرة أو كبيرة 

 ما هي األشعة الكهرومغناطيسية ؟

 سم/ثا.  )1010×3مختمفة األطوال تسير بسرعة الضوء )يمكن تعريف األشعة الكيرومغناطيسية بأنيا طاقة ذات موجات 

وتحدث األشعة الكيرومغناطيسية عمى شكل موجات بأطوال موجية مختمفة يتناقص ترددىا بزيادة طول الموجة. وتصنف 
يمة مثل ابتداًء من األشعة القصيرة جدًا الى الموجات الطو  Bandsنطاقات موجات اإلشعاع الكيرومغناطيسي حسب أطواليا الى 

 موجات الرادية والتمفيزيون.

" جزء محدد من الطيف الكيرومغناطيسي قد يكون واسعًا أو يكون اذن : النطاق أو المجال أو الحزمة الطيفية يمكن تعريفه بأنه 
 ضيقًا. 

 



وأحيانًا النانومتر  Micrometerوحدة قياس اطوال موجات األشعة المرئية واألشعة تحت الحمراء غالبًا تكون المايكرومتر  مالحظة :
Nanometer  نانومتر.  1000ميكرومتر =  1ميكرومتر ، و 1000مم = 1إذ ان كل 

تعني أصغر مساحة يمكن أن يمييزها المتحسس عمى سطح األرض. :    Spatial Resolution( S.Rقدرة التمييز المكاني )
ذات قدرة  Thematic Mapper( T.Mعي )يضاالمتحسس الراسم المو  وىي تكافئ مساحة عنصورة الصورة. فمثاًل عندما نقول أن

م فيذا يعني أن ىذا المتحسس يميز جميع األىداف الموجودة عمى سطح األرض بشكل منفصل والتي أبعادىا  30تمييز مكاني 
( م وال تستطيع تمييز األجسام األصغر من ذلك بشكٍل مستقل. وكمما كانت مساحة اليدف األرضي الذي تمثمو عنصورة 30 × 30)

 Multi spectralالصورة صغيرًا فإن ذلك يشير الى زيادة الوضوح المكاني لمصورة . فمثاًل مرئية الماسح المتعدد األطياف 
scanner(MSS) م 30م ، أقل وضوحًا من مرئية الراسم المواضيعي ذات قدرة التمييز المكاني 79 ذات قدرة التمييز المكاني

ذات قدرة التمييز المكاني  SPOTوكالىما أقل وضوحًا من صورة الالقط الضوئي المحمول عمى متن القمر الصناعي الفرنسي 
لك كما ىو الحال لتمك المحمولة م وأقل من ذ2م )ممون( كما ظيرت متحسسات تعطي وضوح مكاني 20م )أبيض وأسود( و10

 .Quick Birdوقمر الطائر السريع  IKONOSعمى القمر الصناعي 

تمثل مدى أطوال الموجات في الحزم الطيفية أو عرض الحزمة الطيفية الذي :  Spectral Resolutionقدرة التمييز الطيفي 
ضة ففي ىذه الحالة يوصف التمييز الطيفي بأنو خشن فعندما يكون المدى كبيرًا أو الحزمة عري يمكن لممتحسس أن يسجمه.

Coarse Spectral Resolution  أو ضعيف. أما إذا كانت الحزمة التي يمكن تحسسيا ، ضيقة فيوصف التمييز بأنو تمييز
 أو قوي. Fine Spectral Resolutionطيفي ناعم 

وهي إمكانية المتحسس عمى تمييز التغايرات الدقيقة في القيم :  Radiometric Resolutionقدرة التمييز اإلشعاعي 
ويشار ليا بعدد البت  في كل حزمة طيفية.عدد ممفات البيانات الرقمية أو بعبارة أخرى فإنيا تعني  اإلشعاعية لألهداف المختمفة.

(number of bits .التي تقسم إلييا الطاقة الكيرومغناطيسية المسجمة بوساطة المتحسس ) فعمى سبيل المثال يمتمك المتحسس
 عمى قدرة تمييز إشعاعي مقدارىا  4و  3( المحمول عمى القمرين الندسات MSSالمتعدد األطياف )

  
ولجميع النطاقات األربعة   

تحسس ( قيمة إشعاعية مختمفة عمى الخيال المتحصل منو. أما الم64التي يعمل بيا. وىذا يعني أن المتحسس يستطيع أن يكشف )
(TM المحمول عمى القمرين )فإن قدرة تمييزه اإلشعاعي ىي  5و  4 

   
( المحمول عمى القمر اليندي LISS. ويمتمك المتحسس ) 

IRS-1  قدرة تمييز إشعاعي ، 

   
  . 

ويوضح  )البكسل(.هو معدل القيمة اإلشعاعية الواردة من كافة أجزاء العنصر أو شدة سطوع عنصر الصورة  والقيمة اإلشعاعية
 ومدى األعداد الرقمية لكل منيا.  8و  7و  6بيانات البت   2.1الجدول 

 قيم بيانات الممفات الرقمية 1.1جدول 

 عدد قيم شدة األشعة (DNمدى األعداد الرقمية ) bit scaleمقياس البت 
6 (26) 0-63 64 
7 (27) 0-127 128 
8 (28) 0-255 256 



وهي المدة الزمنية الفاصمة بين التصوير واآلخر الذي يميه لممنطقة نفسها. :  Temporal Resolutionقدرة التمييز الزماني 
( 5و4أي المدة الفاصمة بين الزيارة واألخرى التي تمييا لممنطقة نفسيا من قبل التابع الصنعي. فمثاًل التابعين الصنعيين الندسات )

 يومًا(.  16يومًا( ، وىذا يعني أنو يصور المنطقة كل ) 16ي )ليما قدرة تمييز زمان

عبارة عن جميع المركبات والسفن الفضائية والتوابع الصنعية التي تعمل خارج نطاق الجو  : Space Stagesالمنصات الفضائية 
 كم.  150وعمى ارتفاع يزيد عن 

جميع العمميات التي تقوم بتكييف كثافة الصورة أو المرئية من أجل رؤية معالميا بسيولة  : Enhancementالتعزيز أو التحسين 
 أكبر وبوضوح أكثر. 


