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الوحدة الثالثة :الاستشعار عن بعد
الاستشعار عن بعد
الفصل ال�أول

المحتويات
٣

الوحدة الرابعة :الوراثة

تمـ ُّر ال�أرض بتغيــرات ســريعة بســبب النشــاط الصناعــي والتكنولوجــي ،ونتــج عــن ذلــك ظهــور الكثيــر مــن
المشــكلات البيئ ّيــة ،مثــل نقــص ميــاه الامطــار ،والتص ّحــر ،وتعريــة التربــة ،وارتفــاع درجــة حــرارة ال�أرض،

ناهيــك عــن الكــوارث الطبيع ّيــة التــي تحــدث بيــن الحيــن وال�آخــر ،وتــزداد حاجــة ال�إ نســان لاكتشــاف

الثــروات الطبيع ّيــة مــع تزايــد عــدد الســكان ،وكل ذلــك دفــع ال�إ نســان �إلــى ابتــكار �أدوات لتوفيــر المعلومــات
والبيانــات الدقيقــة التــي تســاعد علــى التنبــؤ بال�أخطــار الطبيع ّيــة ،واستكشــاف الثــروات الطبيع ّيــة ،وقــد �أســهم
التط ـ ّور التكنولوجــي فــي �إنتــاج �أجهــزة متطــورة للاستشــعار عــن بعــد ،للحصــول علــى معلومــات دقيقــة
ومســتمرة.
يتوقع من الطلبة بعد دراستهم هذه الوحدة والتفاعل مع أ�نشطتها أ�ن يكونوا قادرين على تطبيق
مفاهيم الاستشعار عن بعد في حياتهم العملية من خلال تحقيق ال�آتي:
 – ١توظف بعض تقنيات الاستشعار عن بعد في حياتك اليومية.
ّ -٢
توضح دور الاستشعار عن بعد في بعض المجالات الحياتية.
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الفترة الثالثة

ٍ
معلومات دقيقة تساعده في تحقيق التّنمية المستدامة ،كيف يت ّم ذلك؟
يهت ّم ال�إ نسان بالحصول على
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الفصل ال�أ ّول:

الاستشعار عن بعد
Remote Sensing
ســعى ال�إ نســان �إلــى تطويــر قدراتــه الاستكشــاف ّية والاستشــعاريّة ،وانْطلــق مــن اســتخدام الحــواس الطبيع ّيــة
�إلــى اســتخدام ال�أدوات والتقن ّيــات الحديثــة ،التــي تمكّنــه مــن الحصــول علــى معلومــات دقيقــة عــن الكــرة
ال�أرضيــة ،وظواهرهــا الطبيعيــة وصــولا ً �إلــى مــا بــات ُيعــرف اليــوم بعلــم الاستشــعار عــن بعــد ،فمــا المقصــود
بالاستشــعار عــن بعــد؟ ومــا �أهميتــه فــي حيــاة ال�إ نســان؟
يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســتهم هــذا الفصــل والتفاعــل مــع أ�نشــطته أ�ن يكونــوا قادريــن علــى
تطبيــق مفاهيــم الاستشــعار عــن بعــد فــي حياتهــم العمليــة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
1.1استنتاج مفهوم الاستشعار عن بعد عملياً.
2.2تتع ّرف �إلى مك ّونات نظام الاستشعار عن بعد عملياً.
توضح المبادئ الفيزيائ ّية التي تعتمد عليها عملية الاستشعار عن بعد.
ّ 3.3
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٤ـ1ـ 1مفهوم الاستشعار عن بعد:
يســتطيع ال�إ نســان تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والتنميــة المســتدامة ،والحفــاظ علــى البيئــة مــن خــلال
امتــلاك المعلومــات الصحيحــة فــي الوقــت المناســب والمــكان المناســب ،فكيــف يمكــن الحصــول علــى
تلــك المعلومــات؟ هــذا مــا اســتطاعت �أنظمــة الاستشــعار عــن بعــد مــن توفيــره لل�إ نســان.
ويقصــد بالاستشــعار عــن بعــد :الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة ب�أهـ ٍ
ـداف� ،أو ظواهـ َـر موجــود ٍة علــى
ســطح ال�أرض ،دون �أن يكــون هنــاك تواص ـ ٌل مــاد ّي مباشــر
معها.
ويتــ ّم ذلــك بواســطة �أدوات التكنولوجيــا الحديثــة
للحصــول علــى هــذه المعلومــات مــن خــلال الطاقــة
المش ـ ّعة� ،أو المنعكســة عــن الهــدف ،وهــذه الطاقــة قــد
مرئي� ،أو �إشــعاع حرار ّي
تكــون علــى شــكل �إشــعا ٍع ض ْوئــي ّ
الشكل (� :)1-3آلية عمل الكاميرا التقليدية
غيــر مرئـ ّـي� ،أو علــى شــكل طاقــة صوت ّيـ ٍة� ،أو غيــر ذلــك مــن
ٍ
بطــرق مختلفــة للاســتفادة منهــا.
�أشــكال الطاقــة القابلــة للانتشــار ،ويتــ ّم تســجيل هــذه المعلومــات

مــن ال�أمثلــة البســيطة علــى عمل ّيــة الاستشــعار عــن بعــد الكاميــرا التقليديــة ،حيــث يتــم تجميــع ال�أشــعة
حســاس ،يقــوم بتســجيل صــورة للجســم
المنعكســة عــن الجســم بواســطة عدســة ،لتســقط علــى فيلــم ّ
الهــدف كمــا فــي الشــكل (.)1-3

ف ّكر

			
بعض حواس ال�إ نسان تُع ُّد استشعاراً عن بعد ،اذكر تلك الحواس ،ولماذا؟
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نشاط ()1-٤
يمتلــك حيــوان الخ ّفــاش نظــام استشــعار عــن
بعــد ،يســتخدمه فــي حركتــه ليــلاً ،ابحــث فــي
الطبيعــي الــذي يســتخدمه
ماه ّيــة هــذا النظــام
ّ
هــذا الكائــن للاستشــعار ،وهــل هنــاك �أجهــزة
استشــعار صناع ّيــة مشــابهة ،قــام ال�إ نســان
ـت �إليــه
ـش مــا ّ
توصلـ َ
بتطويرهــا واســتخدامها؟ ناقـ ْ
مــع زملائــك فــي الصــف.

٤ـ1ـ ٢مك ّونات نظام الاستشعار عن بعد:
�إذا �أردت استكشــاف منطقــة ليــلاً ،ف إ�نــك تســتخدم مصــدراً
َض ْوئ ّي ـاً توجهــه �إلــى الهــدف المــراد استكشــافه ،فتنعكــس �أشــعة
المصــدر الضوئــي عــن الهــدف �إلــى العيــن التــي تك ـ ّون صــور ًة
واضحــ ًة لهــذا الهــدف� ،أمــا فــي النهــار ف إ�نــك لا تحتــاج �إلــى
ئــي؛ ل�أن ضــ ْوء الشــمس المنعكــس عــن الهــدف
مصــدر َض ْو ّ
يكــون كافي ـاً لرؤيــة الهــدف ،كمــا فــي الشــكل (.)2- 3
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الشكل (� :)2- 3آلية الرؤية

و�إذا �أردت �أ ْن تصــل جهــاز هاتفــك الن ّقــال بشــبكة (ال�إ نترنــت) ،ف إ�نــك تقــوم بتشــغيل زر البحــث عــن
الشــبكات الموجــود فــي الهاتــف ،حتــى تســتقبل ال�إ شــارة التــي تبثهــا الشــبكة الخاصــة بــك ،وكذلــك تفعــل
�إذا �أردت اســتقبال ملفـ ٍ
ـات مــن زميلــك عبــر تقنيــة (البلوتــوث) .فــي ال�أمثلــة الســابقة قمــت باســتخدام �أنظمـ ٍة
مص ّغــر ٍة للاستشــعار عــن بعــد ،وجميعهــا كانــت تتض ّمــن عناصـ َـر �أساس ـ ّي ًة حتــى تتــم عمليــة الاستشــعار،
ويمكــن �أ ْن نلخّ ــص �أهــم مكونــات ومراحــل عمليــة الاستشــعار عــن بعــد ،كمــا ي�أتــي:
1.1مصــدر الطاقــة :ويقــوم ب إ�طــلاق ال�أمــواج
الكهرومغناطيسـ ّية التــي تتفاعــل مــع الهــدف ال ُمــراد
دراســته ،حيــث يتــم تســجيل ال�أشـ ّعة المنعكســة،
�أو المنبعثــة مــن الهــدف ،وتعـ ّد الشــمس المصــدر
الرئيــس للطاقــة ،وتس ـ ّمى �أجهــزة الاستشــعار التــي
تعتمــد علــى طاقــة الشــمس كمــا فــي الشــكل
( )3-3الــمــســتــشــعــرات الــســلــبـ ّيــة (Passive
� ،)Sensorsأمــا تلك التي تقوم بتوليد الطاقة
و�إرسالها �إلى الهدف ،ثم تقوم بتسجيل ال�أشعة
المرتدة عنها كما في الشكل ( )4-3فتس ّمى
المستشعرات ال�إ يجابية (.)Active Sensors
2.2الوســط الفاصــل :ويفصــل بيــن مصــدر الطاقــة
والهــدف ،وهــو غالبــاً الغــلاف الجــوي و�أثنــاء

الشكل ( :)3 -3المستشعرات السلبية

الشكل ( )4-3المستشعرات الايجابية

مــرور ال�إ شــعاع الكهرومغناطيسـ ّـي خلالــه تحــدث

ـات فيزيائ ّي ـ ٌة مثــل الانعــكاس ،والتشــتت،
لــه عمليـ ٌ
والامتصــاص ،والانكســار.
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3.3الهــدف :ويقصــد بــه المــادة المدروســة نفســها� ،إذ لا يمكــن �أ ْن تت ـ ّم عمل ّي ـ ُة الاستشــعار عــن
بعــد دون وجــود مــادة تكــون هدف ـاً للدراســة ،مثــل الحقــول الزراعيــة ،والتكوينــات الجيولوج ّيــة،
والمسـطّحات المائ ّيــة ،والمنشـ�آت العمرانيــة وغيرهــا ،ويعتمــد تفاعــل ال�أشــعة النافــذة مــن الغــلاف
الجــو ّي مــع الهــدف علــى الخصائــص الفيزيائ ّيــة والكيميائ ّيــة للهــدف ،وعلــى خصائــص ال�إ شــعاع
الكهرومغناطيسـ ّـي نفســه.

4.4ال ُمستَشــعر أ�و المجــس ( :)Sensorويقــوم بتســجيل الطاقــة الكهرومغناطيسـ ّية المنعكســة� ،أو
المنبعثــة مــن الهــدف (المستشــعرات الســلبية)� ،أو يقــوم ب إ�رســال ال�إ شــعاع الكهرومغناطيسـ ّـي نحــو
ـجل ال�إ شــعاعات المرتـدّة عنــه (المستشــعرات الايجابيــة).
الهــدف ،ثــم تُسـ َّ

5.5محطات الرصد والاستقبال والتي تعمل على:

ـج ُل علــى شــكل رقمــي فــي
.أاســتقبال البيانــات ومعالجتهــا :حيــث تُفــرز تلــك البيانــات ،وتسـ َّ
محطــات الرصــد.
.بالتفســير والتحليــل :ويتــم فــي هــذه المرحلــة تفســير وتحليــل البيانــات بشــكل بصــر ّي� ،أو
لكترونــي ،للحصــول علــى المعلومــات حــول الهــدف.
�إ
ّ

.جالتطبيــق :وهــي المرحلــة النهائ ّيــة فــي عمل ّيــة الاستشــعار عــن بعــد ،ويتـ ّم فيهــا الاســتفادة العمل ّيــة
مــن المعلومــات المتعلقــة بالهــدف ،مثــل التنبــؤ بحالــة الطقــس الشــكل (.)5-3
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الشكل ( :)5-3مراحل عملية الاستشعار عن بعد

٤ـ1ـ ٣تفاعلات ال�أشعة الكهرومغناطيس ّية
الجوي:
أ�ولاً :تفاعل ال�أشعة الكهرومغناطيس ّية مع الغلاف
ّ
�أثنــاء انتقــال ال�أشــعة الكهرومغناطيسـ ّية مــن الشــمس �إلــى ال�أرض تمـ ّر بالغــلاف الجــوي ،وتُحـ ِد ُث فيــه
عمل ّيـ ٍ
ـات مختلفـ ًة ،تؤثــر فــي طبيعــة الطيــف الكهرومغناطيسـ ّـي الــذي تســتقبله �أجهــزة الاستشــعار عــن بعــد،
كما في الشكل ( ،)8 -3ومن �أهم هذه العمليات :الامتصاص والتشتت.
الامتصــاص :حيــث تقــوم مك ّونــات الغــلاف الجــوي
بامتصــاص جــزء مــن ال�أشــعة ذات ال�أطــوال الموجيــة المختلفــة،
و ُيعــ ّد ال�أوزون ،وثانــي �أكســيد الكربــون ،وبخــار المــاء مــن
�أكثــر عوامــل امتصــاص ال�أشــعة القادمــة مــن الفضــاء الخارجــي،
وخاصــة ال�أشــعة فــوق البنفســج ّية التــي تع ـ ّد ضــارة للكائنــات
الحيــة.

الشكل ( :)8 -3تفاعل ال�أشعة مع الغلاف الجو ّي

التشــتت :وتحــدث هــذه العمليــة نتيجــة اصطــدام ال�أشــعة بجزيئــات الغــلاف الجــوي ،وتعتمــد
علــى ك ٍّل مــن الطــول الموجــي لل�إ شــعاع ،وعلــى قطــر الجزيئــات.
�إن الغــازات فــي الغــلاف الجــو ّي لا تمتــص جميــع ال�أطــوال الموج ّيــة فــي الط ْيــف الكهرومغناطيسـ ّـي ،بــل
�أجــزاء محــددة منــه ،حيــث تســتخدم تلــك ال�أجــزاء مــن الطيــف التــي لا تت�أثــر بالغــلاف الجــوي فــي عمليــات
الاستشــعار عــن بعــد ،و ُيطلــق عليهــا اســم النوافــذ الجويّــة ،ومــن هــذه النوافــذ:
المرئي الذي يكون فيه امتصاص الغلاف الجوي قليلا ً جداً ،ويمكن �إهمالُه.
1.1مجال ال�إ شعاع
ّ
2.2الانبعاثات الحراريّة الناتجة عن سطح ال�أرض في مجال ال�أشعة تحت الحمراء.
3.3الموجات الميكرويّة ،وموجات الرادار ذات ال�أطوال الموج ّية  1مم �إلى  1م.
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وفــي �أنظمــة الاستشــعار عــن ُبعــد تؤخــذ العلاقــة بيــن مصــادر الطاقــة الكهرومغناطيسـ ّية والنوافــذ الجويّــة
بعيــن الاعتبــار؛ ل�أنهــا مرتبطــة بشــكلٍ وثيــقٍ مــع حساســية المستشــعرات المســتخدمة ،وقدرتهــا علــى كشــف
الطاقــة الكهرومغناطيسـ ّية ،وتســجيلها.

ثاني ًا :تفاعل ال�أشعة الكهرومغناطيس ّية مع ال�أهداف على سطح ال�أرض:
تختــرق ال�أشــعة الغــلاف الجــوي لتصــل �إلــى ســطح ال�أرض ،وتســقط علــى ال�أجســام التــي تُعــرف
ٍ
ُ
تفاعــلات �أساســ ّية مــع الهــدف ،وهــي:
حــدث لهــا ثــلاث
بال�أهــداف ،وتُ
1.1الامتصــاص :تعتمــد عمل ّيــة الامتصــاص علــى الطــول الموجــي لل�أشــعة الســاقطة ،وعلــى الطبيعــة
الفيزيائيــة للهــدف ،فعلــى ســبيل المثــال ال�ألــوان القاتمــة تمتــص ال�إ شــعاع �أكثــر مــن ال�ألــوان الفاتحــة،
وكذلــك الســطوح الخشــنة تمتــص ال�إ شــعاع �أكثــر مــن الســطوح الملســاء.
2.2النفاذ ّيــة :يختــرق ال�إ شــعاع الكهرومغناطيسـ ّـي بعــض المــواد مثــل الميــاه ،والمــوا ّد الشـ ّفافة والرقيقــة،
وتتناقــص قيمــة الاختــراق مــع ُســمك الجســم.

3.3الانعــكاس :وهــي العمليــة ال�أهــم فــي عمليــة الاستشــعار عــن ُبعــد ،حيــث �إ ّن لــكل هــدف خاص ّيـ َة
س مم ّيــزة لــه عــن ال�أهــداف ال�أخــرى ،وهــذا الاختــلاف فــي خاصيــة الانعــكاس هــو المهــم فــي
انعــكا ٍ
تطبيقــات الاستشــعار عــن ُبعــد ،ويعتمــد علــى الطبيعــة الفيزيائ ّيــة والكيميائ ّيــة للهــدف ،وطــول موجــة
ال�إ شــعاع ،وزاويــة ســقوط ال�أشــعة.
الشــكل (.)9 -3
وتتغ ّيــر قيمــة الطاقــة المنعكســة� ،أو
النافــذة� ،أو الممتصــة بتغ ّيــر ال�أهــداف
(نبــات ،تربــة ،مــاء.... ،الــخ).
الشكل ( :)9 -3تفاعل ال�إ شعاع الكهرومغناطيسي مع ك ٍّل من الغلاف الجوي والهدف
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٤ـ1ـ ٤أ�نواع المستشعرات (:)Sensors
المستشــعر (� )Sensorأداة يمكنهــا �أ ْن تســتقبل ،وتسـ ّجل ال�أشــعة المنعكســة� ،أو المنبعثــة عــن الهــدف
ـال طيفـ ٍّـي واحــد� ،أو عــدة مجــالات ط ْيفيــة ،وقــد تـ ّم تصميـ ُم مستشـ ٍ
ضمــن مجـ ٍ
ـعرات خاصــة لدراســة ال�أرض
مــن الفضــاء ،تتــلاءم مــع النوافــذ الجويّــة ،ويمكــن تقســيم المستشــعرات �إلــى مــا ي�أتــي:

1.1المستشــعرات الفوتوغرافيــة :وتشــمل كاميــرات الفيديــو ،والتصويــر الجــو ّي ،والتصويــر الفضائـ ّـي،
التــي تعتمــد علــى اســتقبال ال�أشــعة المرئ ّيــة.
2.2الماســحات الحرار ّيــة لل�أشــعة تحــت الحمــراء :وهــذه الماســحات لا تســتخدم �أفــلام التصويــر
فــي تســجيل ال�أشــعة ،ولكنهــا تقــوم بعمليــة مسـ ٍـح لمنطقــة مع ّينــة مــن ال�أرض ،اعتمــاداً علــى التغ ّيــر فــي
درجــة الحــرارة ،ويت ّم تســجيل البيانات حاســوب ّياً.

3.3مستشــعرات ال�أمــواج الميكرو ّيــة (الميكروويــف) :وتشــمل نطــاق الموجــات ذات ال�أطــوال
الكبيــرة  ،وبســبب هــذا الطــول الكبيــر ،ف إ�ن ّهــا لا تت�أثــر بالتشــتت فــي الغــلاف الغــازي ،وتخترقــه دون �أن
تت�أثــر ب�أيــة ظــروف مناخيــة �أو بيئيــة ،ومــن �أنواعهــا:
أ� .الــرادار :ويعــ ّد مــن المستشــعرات ال�إ يجاب ّيــة ،ولا يرتبــط بضــ ْوء الشــمس ،حيــث يقــوم بتوليــد
ال�إ شــارات الكهرومغناطيسـ ّية ،و�إرســالها �إلــى الهــدف ،ويســتقبل ال�أشــعة المنعكســة عــن الهــدف ،ويقــوم
بتكبيرهــا وتحليلهــا.
.بالراديوميتــر :ويعــ ّد مــن المستشــعرات الســلبية ،حيــث يعمــل علــى قيــاس الطاقــة ال�إ شــعاع ّية
الطبيع ّيــة المنبعثــة مــن الهــدف.
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أ�سئلة الفصل
 1ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لل�أسئلة ال�آتية:
 1ما الحاسة التي لا ُيمكن �أ ْن ن ُعدَّها استشعارا عن بعد ؟
�أ .السمع.

ب .الرؤية.

جـ .التذوق.

د .الشم.

 ٢ما العامل الذي لا تعتمد عليه عملية التفاعل بين ال�إ شعاع الكهرومغناطيسي والهدف؟
�أ .الخصائص الفيزيائية للهدف.

ب .الوقت الذي تتم فيه عملية الاستشعار.

جـ .الخصائص الكيميائية للهدف.

د .تردد ال�إ شعاع.

 ٣ما الوظائف التي يمكن �أن يقوم بها المستشعر؟
�أ .تسجيل ال�أشعة المنعكسة �أو المنبعثة من الهدف .ب� .إرسال �أشعة نحو الهدف.
جـ .تحليل البيانات المتعلقة بالهدف.

وضح المقصود بالمفاهيم ال�آتية:
ّ ٢

د� .أ +ب.

الاستشعار عن بعد ،النوافذ الجوية.
 ٣ما مكونات نظام الاستشعار عن ُبعد؟
 ٤علل الجملة ال�آتية:
 -يمكن �أن تعمل بعض �أجهزة الاستشعار عن بعد في الظلام.
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أ�سئلة ال َوحدة
 1ضع دائر ًة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة لل�أسئلة ال�آتية:
 ١ما مصدر الطاقة في �أنظمة الاستشعار عن بعد؟
		
�أ .الشمس فقط.
جـ  .الطاقة التي ُيصدرها ال ُم ِ
رسل.

ب .الطاقة المش ّعة من الهدف.
د .جميع ما ذكر.

 ٢ما ال�أش ّعة الحراريّة التي يتم تسجيلها في �أجهزة المسح الحراري؟
ب .المنعكسة عن ال�أهداف.
�أ .المنبعثة من ال�أهداف.
د .حرارة باطن ال�أرض.
ج .الممتصة من الهدف.
� ٣أ ّي من �أنظمة الاستشعار ال�آتية تع ّد من النوع السالب؟
�أ .الاستشعار عند حيوان الخفاش.

ب .الاستشعار بالراديوميتر.

جـ .الاستشعار بواسطة الرادار.

د .جهاز التحكم بالتلفاز.

جـ .ليست عملية استشعار عن بعد.

د .عملية استشعار عن بعد �إذا كانت تتم من الجو.

� ٤أ ّي العبارات ال�آتية تنطبق على عمل ّية التصوير بالكاميرا التقليديّة؟
�أ .عملية استشعار عن بعد من النوع ال�إ يجابي.
ب .عملية استشعار عن بعد من النوع السلبي.
 ٢ما الفرق بين المستشعرات السلب ّية وال�إ يجابية؟

 ٣كيف يتفاعل الط ْيف الكهرومغناطيسي مع ك ٍّل من الغلاف الجوي والهدف؟
 ٤علّل ما ي�أتي:
�أ� .أوقات الاستفادة من النظام السلبي للاستشعار عن بعد محدودة.
وضح ْدور طبقة ال�أوزون في حماية الكائنات الحية من ال�إ شعاعات الكون ّية الضارة.
ّ ٥
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امتحان الحزمة ٣
		
س .1اختر ال�إ جابة الصحيحة لكل من الاتية:

6علامات

ما العمليات التي لا تقوم بها محطات الرصد والاستقبال في نظام الاستشعار عن بعد؟
		
�أ -استقبال البيانات و معالجتها

ب -التفسير و التحليل

					
ج -التطبيق

د -ارسال اشعة نحو الهدف

 -٢ماذا تسمى تلك ال�أجزاء من الطيف الكهرومغناطيسي التي لا تت�أثر بالغلاف الجوي في عملية عن بعد؟
ا -الامتصاص
الجوية

ب -التشتت

د -النوافذ

ج -الاشعة فوق البنفسجية

 -٣ما الاشعة الحرارية التي يتم تسجيلها في �أجهزة المسح الحراري:
ب -المنعكسة من الهدف

ا -المنبعثة من الهدف

د -حرارة باطن ال�أرض

ج -الممتصة من الهدف
 -٤ما العملية ال�أهم في عمليات الاستشعار عن بعد؟
ا -الامتصاص

ب -النفاذية

			
س .2ما المقصود بكل مما يلي:

ج -الانعكاس

د -التشتت
علامتان

 -١الاستشعار عن بعد
 -٢المستشعر
س.3قارن بين الرادار و الراديوميتر من حيث:

4علامات

 -١نوع المستشعر (�إيجابي ،سلبي)
 -٢مبد�أ العمله
س .4اشرح المقصود بمصدر الطاقة ك�أحد مكونات نظام الاستشعار عن بعد موضحا �أنواع المستشعرات بناءا عليه
3علامات
				
			
س.5علل الجملة الاتية:

علامتان

 -١تؤخذ العلاقة بين مصادر الطاقة الكهرومغناطيسية و النوافذ الجوية بعين الاعتبار في �أنظمة الاستشعار عن بعد.
س .6اذكر ثلاثة امثلة تستخدمها في حياتك تعتبر من ال�أمثلة على �أنظمة الاستشعار عن بعد.
3علامات
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