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'  ו-'שיעור לכתות ה
כדור הארץ מהחלל : נושא השיעור

ל קרן רמון  "מנכ, רן לבנה



כדור הארץ

מהחלל

רן לבנה

2020מרץ  :מקור
SpaceIl ,תעשייה אווירית



?על מה נדבר היום

היסטוריה של צילום מהחלל1.

שימושים מרכזיים של חישה  2.
מרחוק

מה זה חתימה ספקטרלית ואיך  3.
אפשר להפיק מניתוחים  

ספקטרליים תובנות
(זה החלק המגניב של ההרצאה)

נסכם4.



:מקור
NASA



:מקור
Twitter, Jessica Meir



:מקור
WHITE SANDS MISSILE 

RANGE / APPLIED 
PHYSICS LABORATOR

:התמונה הראשונה מהחלל

ששוגר מבסיס של  V2טיל 

ב"צבא ארה

1946אוקטובר 



:מקור

פדיהיויק

מלוויןהתמונה הראשונה 

:חישה מרחוק

TIROS 1
1960

לווין חיזוי מזג האוויר



התמונה הצבעונית הראשונה  
של כדור הארץ כשלם

Dodgeלווין 
1967

USAF/Johns Hopkins 
University.

מ מכדור הארץ"ק30~ 



הגולה הכחולה
The Blue Marbleֱ

. מ"ק80, 1972דצמבר 
17צולם על ידי צוות אפולו 



Source:  Planet Labs



Source:  Eros-B, ISI
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Cushing, OK Crude Oil Inventory Monitoring
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ISI EIA

• 4 months Proof of concept:

• Accuracy

• Cadence

• Over 330 tanks

• 24h report :

imaging on Friday -> Report on Saturday-> Ready for Mondays stoke market



אבל הדברים המדהימים יותר שניתן להבחין בהם 
–בחלל 

של הספקטרום' הבלתי נראה'הם בתחום 



:קרדיט
Space Valley–ר מרינה חץ "ד

מבוא לאלקטרו  

..דקות5-אופטיקה ב



קרינת השמש

קרינה  

אלקטרומגנטית

:קרדיט
Space Valley–ר מרינה חץ "ד



:קרדיט
Space Valley–ר מרינה חץ "ד



:קרדיט
Space Valley–ר מרינה חץ "ד

האגודה למלחמה בסרטן

ויקיפדיה



!חתימה ספקטרלית ייחודילכל חומר ביקום יש 

.  לגז לנוזל, למוצק



:קרדיט
 Space–ר מרינה חץ "ד

Valleyֱ



איך אנחנו יודעים 

ממה עשויים 

?כוכבים רחוקים

בזכות החתימה הספקטרלית שלהם

תמונה של השמש שצולם באולטרה סגול

(א"נאס: מקור)



Source: Digital Globe



Source: Digital Globe
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Phoenix, Arizona

Source: IAI VENUS



מוחזר מפני כדור  

הארץ

מוחזר  

מהעננים

נבלע בפני כדור 

הארץ

נבלע  

קרינת השמשבאטמוספירה

:קרדיט
 Space–ר מרינה חץ "ד

Valley









:אז במה נגענו היום

דיברנו קצת על ההיסטוריה של הצילום  1.
.מהחלל

הראנו שימושים של חישה מרחוק בחיי  2.
היומיום שלנו

דיברנו קצת על חתימה ספקטרלית ואיך  3.
ניתן להפיק תועלת מניתוח תמונת  

.מולטי והיפר ספקטרליות מהחלל



דבר אחד אחרון
(ממקום מאוד מאוד רחוק)



מיכלהזוהנקודהעל.אנחנואלה.הביתזה.כאןזה

מיכל,מכיריםשאתםמיכל,אוהביםשאתם

.פעם-אישחיאדםכל,עליהםששמעתם

,אידיאולוגיות,דתותאלפי.שלנווהסבלהאושרסך

,מזוןומחפשציידכל.בעצמןבטוחותכלכליותושיטות

כל,ציוויליזציהשל,הורסוכליוצרכל,ופחדןגיבורכל

מלאילד,ואבאםכל,מאוהבצעירזוגכל,ואיכרמלך

פוליטיקאיכל,מוסרמלמדכל,ומגלהממציא,תקווה

וחוטאקדושכל,עליוןמנהיגכל,עלכוכבכל,מושחת

אבקגרגרעל.כאןחיים…שלנוהמיןשלבהיסטוריה

.שמשקרןעלתלוישנראה

קוסמיתבזירהמאודקטנהבמההואהארץכדור

.אדירה

גנרליםאותםכלבידישנשפכוהדםנהרותעלתחשבו

לשליטיםאותםיהפכווהניצחוןשהתהילהכדיושליטים

.נקודהשלבשבריר.לרגע

תושבישגרמונגמרתהבלתיהאכזריותעלתחשבו

להבחיןשקשהלתושביםהזאתהנקודהשלאחתפינה

.אחרתפינהשלבהם

כדור הארץ

מיליארד  6ממרחק 

קילומטר



להוטיםהםכמהעד,שלהםההבנות-איתכופותכמהעד

גינוני,שלהםהשנאותעזותכמהעד,זהאתזהלהרוג

.שלנוהראווה

לנושישהאשליה,שלנוהמדומיינתהעצמיתהחשיבות

האורנקודתבידימאותגריםביקוםמיוחסמקוםאיזה

.הזוהחיוורת

הקוסמיתבאפילהבודדהנקודההואשלנוהלכתכוכב

המרחבבכל,שלנובאלמוניות.אותושעוטפתהגדולה

להצילאחרממקוםעזרהשתגיעלכךרמזכלאין,הזה

.מעצמנואותנו

.חייםבושישכהעדשידועהיחידהעולםהואהארץכדור

יוכלשאליו,הקרובבעתידלאלפחות,אחרמקוםאין

תרצו.לאעדיין–להתיישב.כן–לבקר.שלנוהמיןלהגר

.ניצביםאנובוהמקוםהואהארץכדורבינתיים,לאאו

אוליאין.אופיהבונהענווהחוויההיאשאסטרונומיהנאמר

מאשרהאנושיתהיהירותשללטיפשותיותרטובהדוגמה

אתמדגישההיא,בשבילי.הזאתהמרוחקתהתמונה

ולהוקירולשמר,לזהזהיותרטוביםלהיותשלנוהאחריות

שהכרנוהיחידהבית.החיוורתהכחולההנקודהאת

.מעודנו

כדור הארץ

מיליארד  6ממרחק 

קילומטר
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! תודה רבה
ל קרן רמון  "מנכ, רן לבנה


