
 الصف العاشر –  االستشعار عن بعد   –" 2"ورقة حتليلية  -اجليولوجيا 

 .عملية يتم من خاللها جمع معلومات عن جسم أو ظاهرة أو منطقة دون تماس مباشر بهذا الجسم . ما االستشعار عن بعد ؟ . س 

  أجهزة الرصد أو االستشعار .  . 1؟  مكونات االستشعار عن بعدماSensors    2المركبات الفضائية .3ل تحليل البيانات  . وسائ . 

 . هي أجهزة  تقيس وتسجل الموجات الكهرومغناطيسية المنعكسة عن األجسام المختلفة .  س. عرف أجهزة الرصد الفضائي 

 ه الموجات وتعكس فعندما تصل أشعة الشمس )الموجات الكهرومغناطيسية( إلى سطح األرض تمتص األجسام التي توجد على سطح األرض بعضا من هذ

المنعكسة عن الموجات الباقية وهذا االنعكاس واالمتصاص هو ما يجعلنا نرى األشياء بألوانها المختلفة  وفي أجهزة االستشعار يتم قياس هذه الموجات 

 بها . األجسام وبالتالي تظهر كل مادة مختلفة عن األخرى تبعا للموجات التي قامت بعكسها أي يصبح لكل مادة بصمة خاصة

 : حيث تقوم هذه النوعية من األجهزة  أجهزة الرادار: وهي لديها مصدر الطاقة الخاص بها مثل أجهزة الرصد الفعالة . 1 تنقسم  أجهزة الرصد لنوعين

ون الشمس وهي التي للطاقة وغالبا ما يك مصدر خارجي: وهي تعتمد على أجهزة الرصد غير الفعالة . 2 بإرسال اإلشارات ثم تسجيل مقدار المنعكس .

أكثرها شيوعا . حيث يقوم عملها بالتقاط الصور الفوتوغرافية العادية التي تنشأ من انعكاس الضوء على سطح األرض ،  الكاميرات الفوتوغرافيةتعتبر 

ء الشمس إنما تسجل صور األشعة ثم يتم تسجيلها على أفالم أبيض و أسود أو ملونه . وهناك  أجهزة الرصد ال تسجل الصورة الناتجة من انعكاس ضو

 الغير مرئية مثل األشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء . 

 ثالثة أقسام هي حاسبات آلية تعمل على تحليل الصور وتحويلها إلى بيانات  .وتقسم هذه الحاسبات  إلى ؟   الفضائي وسائل تحليل المعلومات  س. ما

وحدات تحليل معالجة البيانات. وهي التي تقوم . 2 اسبات  التي تجمع البيانات من أجهزة الرصد والتصوير .وحدة جمع البيانات.وهي الح .1هي  أساسية

 وحدات إخراج البيانات . . 3 بمعالجة البيانات مثل)  عزل أحد أطوال الموجات أو دمج أطوال موجات معينة ( لتحسين الصور.

  .كبات التي تسجل أجهزة الرصد أو االستشعار هي طائرات او مر.     المركبات الفضائية ما س. 

  بعض المركبات ليعاد استخدامها  طور األمريكيون القمر االصطناعي األمريكي الندسات  والفرنسي سبوت والروسي والياباني . المركبات الحديثةمن

 والسرعة واتجاه الحركة . من حيث االرتفاع  تتنوع المركبات مرات عديدة مثل مكوك الفضاء ومعمل الفضاء سكاي الب .

   المرتفعة مثل األقمار . 3 المتوسطة مثل الطائرات العمالقة .. 2 المنخفضة مثل الطائرات الصغيرة .. 1؟ أنواع المركبات الفضائية س. ما

 االصطناعية ومركبات الفضاء . وهي التي تدور خرج نطاق األرض في الفضاء الخارجي .

 أقمار منخفضة المدار . . 3 أقمار قطبية .. 2 أقمار مستقرة .. 1 سب نوع المدار الذي تسلكه إلى :تقسيم األقمار االصطناعية ح 

  كيلومتر مقابل أي نقطة على خط االستواء .  30333ي أقمار تدور مع األرض دوراناً تزامنياً على ارتفاع ه .األقمار المستقرة س. ما 

  لها القدرة على تغطية الموقع المطلوب بفترات . 2 ع واحد فقط .المنطقة القطبية غير مغطاة بهذه األقمار .تغطي موق. 1  : ؟ مميزات هذه األقمارس. ما

 مراقبة حرائق الغابات .. 4 تراقب الغيوم وخاصة أن الغيوم تتغير كل دقيقة .. 3 ( مرة باليوم .60-84زمنية متقاربة جدا حوالي )

  .( بسبب تحدب سطح األرض . لماذا  علل) عاجزة عن تغطية األقطاب . ): ؟  عيب هذه األقمارما س 

  كيلومتر . 453هي أقمار تدور حول األرض باتجاه قريب من موازاة خطوط الطول ،أي من القطب إلى القطب وعلى ارتفاع ؟   األقمار القطبيةس. ما 

  مناسبة لمراقبة . 3 مناسبة لمراقبة مستوى المياه في بحيرة .. 2 خاصة األقطاب .لها القدرة على تغطية كل األرض و. 1 ؟  مميزات هذه األقمارس. ما

 الغطاء النباتي لمكان ما . 

  ال تستطيع تغطية المكان نفسه إال مرتين في اليوم ( . ؟ عيب هذه األقمارس. ما ( : 

  لى ارتفاع متدن  .هي أقمار تدور حول األرض بموازاة خط االستواء وع؟   أقمار منخفضة المدارس. ما 

  قليلة االستعمال بسبب الكلفة العالية ( .  ؟ عيب هذه األقمارما ( 

  أما أمريكيا والصين وروسيا واليابان والهند وأوروبا  يملكون أقمار اصطناعية فقط لغايات االتصال والبث التلفازي . إلى إن العربيجدر اإلشارة هنا

 ة في العديد من المجاالت الحياتية . فيملكون منظومات من األقمار االصطناعي

 دوران  المركبات الفضائية يتأثر بطبيعة  هدفها و وظيفتها :  

 فإن  المركبات تدور في مدارات ثابتة حول الكرة األرضية وتتحرك بنفس سرعة واتجاه حركة الكرة األرضية. مكان واحدفي حال كان الهدف رصد . 1



أو مسحه فان األقمار أو المركبات تدور في مدارات ال تتأثر بحركة األرض كأقمار المدارات القطبية  األرض استطالع سطحفي حال كان الهدف . 2

 المتوازية مع خطوط الطول . 

  ر صحيحة بدقة وإال ابتعد القم ال بد من أن تكون سرعة إطالقهاعند وضع األقمار االصطناعية في مداراتها بنقلها على متن صاروخ أو مكوك فضائي

رض أسفله االصطناعي في الفضاء أو عاد إلى سطح األرض أما القمر المنطلق بالسرعة الصحيحة فانه يبقى ساقطا بذلك أبدا بنفس معدل انحناء سطح األ

 فال يهبط .

  .ما مميزات االستشعار عن بعد ؟س 

 ال يعترف بالحدود الجغرافية أو السياسية للبالد . .1

 منية قصيرة .يغطي مساحات شاسعة خالل فترة ز .2

 أن نتابع حدث ما في مكان ما على مدار اليوم الكامل مثل آثار بركان أو زلزال أو إعصار أو حدث عسكري .يمكن  .3

 في حال وجود سحب كثيفة يمكن استخدام التصوير بالموجات الراديوية ال تتأثر بوجود السحب .  .4

قليمية للحدث المراد تصويره مثل تفاصيل لتأثير صدع ما في مكان محدد مع إمكانية الحصول على تفاصيل دقيقة جدا مع تجدد المالمح اإل .5

 االحتفاظ بإمكانية تحديد امتداد الصدع وتأثيره على المستوى اإلقليمي . 

  .ما المجاالت التي يدعمها االستشعار عن بعد ؟س  

 استكشاف الخامات المعدنية . .1

 تقرير كميات ومخزون الرواسب االقتصادية . .2

 طوير شبكات الطرق والزيادة فيها .رصد ت .3

 رصد السواحل وتقدير معدالت النحت والتعرية للشواطئ . .8

 دراسة ظواهر التصحر وتملح األراضي الزراعية . .5

 رصد الكوارث الطبيعية مثل الزالزل و األعاصير  والفيضانات . .0

 إجراء االحتياطات تجاه بعض الكوارث الطبيعية . .7

 زيادة السكانية .دراسة التوسع العمراني وال .4

 رصد التلوث البيئي مثل البقع النفطية وحرائق الغابات وغيرها  .6

  تم استخدام هذه الطريقة عن طريق مختبر االستشعار ؟   ؟ أين ؟ وما أغراضهااستخدام طريقة االستشعار في دولة اإلمارات العربية المتحدة س. هل تم

 :رات وذلك بهدفعن بعد الموجود في كلية العلوم في جامعة اإلما

 . ورصد الحركة العمرانية .   8توزيع نبات القرم .    3حركة الكثبان الرملية .  2.    دراسة اكتشاف الخامات األولية   .1

  


