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 (7،8،9)الْحدة الٌوطيت لألسبْع 

 الـفـئـت الوستـِـدفـت(Target Population): 

     في قسن الوسبحت ّلىطلبـت الوـزحـلت اال. 

 هبـزراث الـْحـدة(Rationale): 

 على التعزف على اسس ّهببدئ االستشعبر عي بعد ّالتعزف على " اى يكْى الطبلب قبدرا

هصبدر هعلْهبث االستشعبر عي بعد ّالتعزف على الوببدئ االسبسيت في تصحيح االخطبء 

 .ّالتشُْبث الحبصلت في البيبًبث الفضبئيت ثن تحليل ّتفسيز البيبًبث الفضبئيت

 أُـداف الـْحـدة(Objectives): 

     لِـذٍ الـْحـدة قـبدراً عـلى أى َِ  :سيكـْى الـطبلب بعـد دراستـ

 يتعزف الوصبدر غيز الفْتْغزافيت. 

يتعزف الطبلب على الْسبئل الجْيت. 

يتعزف الطبلب على الْسبئل الفضبئيت. 

  

 



 ً  الوصبدر غيز الفْتْغزافيت: ثبًيب

 
المرئٌة االشعة استشعار فً تستخدم التً هً الفوتوغرافٌة غٌر االستشعار مصادر 

 التً الوسٌلة لنوع تبعا   الفوتوغرافٌة غٌر االستشعار وسائل وتختلف المرئٌة وغٌر

 الوسائل تمسم ان ٌمكن عامة وبصورة الصناعٌة األلمار او كالطائرات تحملها،
 :هما لسمٌن الى الحمل وسٌلة حسب الفوتوغرافٌة غٌر

الجوٌة الوسائل 

الفضائٌة الوسائل 

 





 الوسائل اجلوية: اولا 
ٌمصد بذلن وسائل االستشعار عن بعد التً تحملها الطائرات العادٌة والتً ال تصل الى ارتفاعات كبٌرة فوق  

سطح األرض حٌث تموم بتسجٌل مناظر لسطح األرض باستخدام االشعة الكهرومغناطٌسٌة المنعكسة او 
 :المنبعثة من السطح واهم هذه الوسائل هً

الاللط متعدد االطٌاف 

ٌعتبر الاللط متعدد االطٌاف غٌر مألوف نسبٌا  كوسٌلة للحصول على مناظر عن سطح األرض ولد ٌبدو ذلن 

غرٌبا  وخصوصا إذا أدركنا ممٌزات هذا النوع من أجهزة االستشعار الذي ٌتفوق على الصور الفوتوغرافٌة 
 :بما ٌلً

ٌعطً دلة تمٌٌزٌة اشعاعٌة عالٌة فً نطالات ضٌمة من الموجات الكهرومغناطٌسٌة وفً ولت واحد. 

 0.3)اتساع نطالات االستشعار التً تعمل فٌها هذه األجهزة حٌث تمتد من نطاق االشعة فوق البنفسجٌة 

 (.ماٌكرومتر 14)الى نطاق االشعة تحت الحمراء الحراري ( ماٌكرومتر

ًإمكانٌة تخزٌن المعلومات على هٌئة ورلٌة، واستخدامها بسهولة ومباشرة فً عملٌات التحلٌل الكم. 

  



الاللط الخطً الحراري لألشعة تحت الحمراء 

 الحمراء تحت االشعة نطاق فً الفوتوغرافٌة غٌر بعد عن االستشعار ٌتركز
 (ماٌكرومتر 14.0 – 3.0) بٌن ما االطوال ذات الموجات نطالات فً

 االشعاع فً االختالفات تحدٌد عن ٌبحث النطالات هذه فً واالستشعار

 والبعٌدة المتوسطة الحمراء تحت االشعة نطالات باستخدام المنبعث الحراري
 Thermal) الحمراء تحت لألشعة الحراري النطاق معا   علٌهما ٌطلك والتً

Infrared). 

أجهزة استشعار الماٌكرووٌف 

 ومن (أمتار عدة الى 1mm) بٌن ما الموجات الماٌكرووٌف نطاق ٌشمل

 االشعة الرادٌومتر وٌستشعر والرادٌومتر الرادار استخداما   األجهزة أكثر

 التً الطالة بتولٌد الرادار ٌموم بٌنما االجسام من المنبعثة الطبٌعٌة
  بٌنما (Active System فعال نظام) الرادار على ٌطلك لذا ٌستشعرها

 سلبٌة او فعالة غٌر) علٌها ٌطلك األخرى االستشعار وأجهزة الرادٌومتر
Passive System). 

 



الرادار 

Radar =  ndA etectionD dioRa) من جاء الرادار لفظ ان
angingR) الشمس بضوء ارتباطه لعدم وذلن العسكرٌة لألغراض تطوٌره تم 

 وٌتكون واالستكشاف للتجسس جٌدة وسٌلة جعله مما الطمس بأحوال تأثره او

 إشارة بتولٌد المولد ٌموم حٌث ومستكشف إشارة ومستلم إشارة مولد من الرادار
 .االستكشاف جهاز الى ارسالها لبل اإلشارات بتموٌة االستالم جهاز وٌموم

االستخدامات: 

دراسة المناطك االستوائٌة المغطاة بالسحب طوال أٌام السنة. 

دراسة التضارٌس. 

دراسة االمطار وذلن باستخدام االشعة األلصر. 

التفرٌك بٌن أنواع النباتات. 

استكشاف ما تحت سطح األرض وذلن باستخدام الموجات األطول. 

 





الرادٌومتر 

 الموجات نطاق فً ٌستشعره الذي المشهد فً الطالة كمٌة الرادٌومتر ٌمٌس

 االشعة على ٌعتمد حٌث الرادار بعكس فهو الكهرومغناطٌسٌة االشعة من الطوٌلة

 والبحرٌة المناخٌة والتطبٌمات الدراسات من أهمٌته الرادٌومتر اثبت لمد الطبٌعٌة
 .والجلٌد التربة لرطوبة حساس الرادار مثل انه كما

االستخدامات: 

دراسة التغٌرات الفصلٌة للجلٌد فً المطب. 

دراسة الطمس والمناخ. 

 

 



 الوسائل الفضائية: اثنياا 
 الموارد لدراسة بعد عن االستشعار فً الفضائٌة الوسائل استخدام تطور لمد 

 من كثٌر لحل العملً التطبٌك مرحلة من الماضٌٌن العمدٌن خالل األرضٌة

 المدة هذه فً ٌتم ان متولعا   ٌكن لم بشكل البشرٌة تواجه التً الٌومٌة المشكالت
 .المصٌرة الزمنٌة

 :وهً رئٌسٌة مجاالت ثالثة فً الفضائٌة الوسائل استخدام وٌتركز

األرض سطح موارد دراسة. 

والمناخ الطمس ومرالبة دراسة. 

العسكرٌة االستخدامات. 

 غٌر او مأهولة) تكون ان ٌمكن األرضٌة الموارد تستشعر التً الفضائٌة والوسائل
 (مأهولة

 



الوسائل الفضائٌة المأهولة 

 بالتماط وتموم فوتوغرافٌة وأجهزة الفضاء رجال تحمل التً الفضاء سفن وتشمل

 وٌتم جدا   ولصٌرة محددة مهام ذات بكونها وتتمٌز األرض لسطح ومناظر صور

 التفسٌر وسائل باستخدام المأهولة الفضائٌة الوسائل ومناظر صور تفسٌر

 .الفوتوغرافٌة

 

 



الوسائل الفضائٌة غٌر المأهولة 

 :تحمل الوسائل الفضائٌة غٌر المأهولة أربع مجموعات من أجهزة االستشعار

تتكونان من أجهزة استشعار تسجل الموجات المرئٌة : المجموعة األولى والثانٌة
 .والمرٌبة من المرئٌة

تتكون من أجهزة استشعار تسجل الموجات الحرارٌة فً : المجموعة الثالثة
 .االشعة تحت الحمراء

تتكون من أجهزة تسجل اشعة الماٌكرووٌف: المجموعة الرابعة. 

 جمٌعها والمناخ الطمس أحوال تستشعر التً الفضائٌة الوسائل ان الى نشٌر وهنا

 لصٌرة دورة ولها منخفضة مكانٌة دلة ذات استشعار أجهزة وتحمل مأهولة غٌر

 المستخدمة المأهولة غٌر الفضائٌة الوسائل ومن ٌوم، من الل الى تصل لد جدا  

 .منتظم وبشكل محددة مدارات فً تدور التً الصناعٌة األلمار هً وبكثرة حالٌا  
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