
 يتم جمع بياناتdata  صور االستشعاار نع
ا تعع  sensorsبُاععب بواسععجه ةجاععصو ا ت ععوي  

ه قب تكون ثابتعplatformsت كب نلى من ات 
.ةو متح كه وقب تكون بسيجه ةو ماقبو

 ا من ععهplatform  هعع  ا وسععيله ا تعع  تحمعع
جاععععاس االستشععععاار نعععع  بُاععععب وتت ععععم  
ا من ععات اضرةععيه مإلعع  اعنسععان ننععبما 
يحمععع  جاعععاس االستشعععاار نععع  بُاعععب بيعععب  
وا من ععععععات ا ثويععععععه مإلعععععع  ا جععععععا  ات 
وا من ععععععات ا   ععععععا يه مإلعععععع  اضقمععععععار 

.ا  نانيه
اراسن  صور االستشعار عن  ُععنا ايتنس خدنتلا  ي

ايمعننننايل وايرننننوااط وايمغننننا ي اي  طا  نننن   ننننتل 

خصننو طاا لاي ننا لنن  اي ننو ُواسننت  ايتننا طا   و

.ل  ايفضاء ُواست  األقمار ايصغاع  

وسا ل حمل  جهزة االستشعار ع  ُعا( 5

(لغصا  االستشعار ع  ُعا)



ايتا طا 
تستخدم الطائرات لحمل جميع أنواع أجهزة االستشعار عن بعد•

أجهزة التصوير الفوتوغرافي وأجهزة المسح الخطي وأجهزة )
(.  الصف الخطي وأجهزة الرادار

افية ولكن مفهوم الصور الجوية مرتبط بالصور الجوية الفتوغر•
.مدنيةالتقليدية ألنها األقدم واألكثر شيوعا واستخداما لألغراض ال

وتسمى الصور التي تؤخذ بأجهزة المسح الخطي وأجهزة الصف•
، أما إذا aerial imagesالخطي من الجو بالصور الجوية الرقمية 

.ويراستخدم الرادار في التصوير فإن الصور تأخذ اسم جهاز التص

عملية على العكس من التصوير الفضائي، التصوير الجوي ليس•
.مستمرة، كما أنه يخضع التصوير الجوي للحدود السياسة

ان يتم ينفذ التصوير الجوي في فترة زمنية محددة وفق خطة طير•
.ةاعدادها بهدف تصوير منطقة معينة قد تكون صغيرة أو كبير





صورو جويه فوتوغ افيه ةخذت نام ( 1)صورو رقم 
.م  مبينه ا  ياض1976

(سم23×سم23ةبااد ا  ورو اضصليه )

ا  ورو ا ثويه •
ا  وتوغ افيه تكون
مجبونه نلى ورق 
م قول ةو نلى فيلم 
ا ب بأبااد ثابته ف  ا غ

.سم23×سم23تساوي 

وتت م  ا  ورو •
ة الجوية الفوتوغرافي

مالومات ن  االرت اع 
.اوا باب ا بؤري وغي ه



(متتابعتين على خط طيران)التداخل األمامي بين صورتين جويتين 

ُتط ق  ختل عمل   ايتصو ط اي وي ايفوخولطا س على  ول خط  ايتصو ط

 لالس ُ   ايصور اي و   ايمتالحق  ُغد   overlapخدمح ُحاوث خااخل 

.، األلط ايذي  دمح ُايطؤ   ايم دم   س لغتق  ايتااخل%60قاراا 



األقمار ايصغاع   األخولاخ ك  

ول يعرف القمر الصناعي بأنه تابع يطلق في الفضاء ليدور ح•
.األرض في مدار محدد وعلى ارتفاع معين

لها أعمار افتراضية Satelliteواألقمار الصناعية األتوماتيكية •
وتحمل أجهزة معينة وتطلق في مدارات على ( عدد من السنين)

ير ارتفاعات محددة لتدور باستمرار حول األرض حتى تصبح غ
.قادرة على العمل الذي أطلقت من أجله

دنية التي ويمكن تقسيم األقمار الصناعية األتوماتيكية  لألغراض الم•
تحمل أجهزة استشعار عن بعد  الى نوعين حسب الغرض من 

:اطالقها

األقمار الصناعية لمراقبة الطقس،( 1•

.واألقمار الصناعية  لتصوير الموارد األرضية( 2•



ية  األقمار الصناعية  األتوماتيكية لجمع المعلومات عن الموارد األرض•
تكون وبعض األقمار الصناعية االتوماتيكية لمراقبة الطقس صممت ل

Polarحيث تطلق في مدارات قطبية Sun-Synslronousمتزامنة مع الشمس  

.كم لتدور حول األرض من الشمال إلى الجنوب1000على ارتفاع 

رب أما بعض األقمار الصناعية لمراقبة الطقس فصممت لتدور من الغ•
 Geosynchronousإلى الشرق ليتزامن دورانها مع  دوران الكرة األرضية 

(Geostationary) كم، وهذا يعني 36000حيث تطلق في مدارات على ارتفاع
.أنها ظاهريا تبقى ثابتة فوق مكان معين من سطح الكرة األرضية



http://www.youtube.com/watch?

v=jZbr4ssg7tY&feature=player_

detailpage

http://www.youtube.com/watch?feature=pla

yer_detailpage&v=9QiYNA9GpXM

http://www.youtube.com/watch?v=vnFnh1q

UwY8&feature=player_detailpage

https://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.meted.ucar.edu%2Fsatmet%2Fnpp%2Fmedia%2Fgraphics%2Fgeo_leo_satellites.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.meted.ucar.edu%2Fsatmet%2Fnpp%2Fnavmenu.php%3Ftab%3D1%26page%3D1.1.0%26type%3Dtext&docid=_wrETU3fjDT7rM&tbnid=I3cwhnjd_j-UEM%3A&w=600&h=411&ei=k7K_UtS8HpDI0AXQhYCQDg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.youtube.com/watch?v=jZbr4ssg7tY&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9QiYNA9GpXM
http://www.youtube.com/watch?v=vnFnh1qUwY8&feature=player_detailpage


لا  ُطالج األقمار ايصغاع    األخولاخ ك   ي مع ايمعلو

ع  ايموارد األرض  
ا يوجد العديد من البرامج العالمية المخصصة لجمع المعلومات إم•

ي عن الطقس أو عن الموارد األرضية بواسطة األقمار الصناعية ف
يا العديد من الدول في مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية وروس

.وفرنسا وكندا واليابان والهند وغيرها

كية كل برنامج يتضمن سلسلة من األقمار الصناعية األوتوماتي•
تستخدم لجمع معلومات مرئية إما عن الطقس أو عن الموارد 

.األرضية بشكل شامل ودوري ومستمر

ومن أشهر برامج جمع المعلومات عن الموارد األرضية برنامج •
الفرنسي Spotاألمريكي وبرنامج سبوت Landsatالندسات

أي -جيوالكندي وبرنامج Radarsatوبرنامج رادار سات 
GeoEye األمريكي وبرنامجIRSالهندي وغيرها.

http://www.n2yo.com/satellites/?c=6

http://landsat.usgs.gov/
http://www.astrium-geo.com/na/1028-spot-satellite-imagery
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat/radarsat-tableau.asp
http://launch.geoeye.com/LaunchSite/
http://www.isro.org/scripts/currentprogrammein.aspx
http://www.n2yo.com/satellites/?c=6






األلط كسLandsatُطنالج الناسا  
ة كل برنامج من برامج جمع المعلومات عن الموارد األرضية يتضمن سلسل•

تكرر من األقمار الصناعية تحمل أجهزة استشعار عن بعد بخصائص معينة و
.التصوير بانتظام

يعد برنامج الندسات أول وأشهر برامج جمع المعلومات عن الموارد •
.األرضية باألقمار الصناعية

صويره في هذا المقرر سيتم الحديث عن برنامج الندسات فقط وذلك لتكرار ت•
سنة ولتوفر صوره 40بانتظام كامل الكرة األرضية لفترة زمنية تزيد على 

.مجانا على االنترنت

م وال يزال مستمرا في توفير صور ألي 1972بدأ برنامج الندسات في عام •
في الجيل األول من األقمار 18منطقة في العالم بشكل دوري، وذلك كل 

.يوم في الجيل الثاني منها16الصناعية في البرنامج وكل 

أقمار 8يتكون برنامج الندسات من سلسلة من األقمار الصناعية أطلق منها •
(  الجيل األول)3-والندسات2-والندسات1-الندسات: صناعية هي

الجيل )8-والندسات7-والندسات6-والندسات5-والندسات4-والندسات
.م1993الذي فشل إطالقه عام 6-، أطلقت بنجاح ما عدا الندسات(الثاني



ا اي  ل األول ل  األقمار ايصغاع    س ُطنالج النا س
 وايذي استمط  س ايعمل حتى  غا ط 1972 س  وي و 1-  لي  الناسا  

(سغ 5.5. ) 1978

 8.5. ) 1983  وايذي عمل  حتى  وي و 1975 س  غا ط 2-وا لي الناسا

(سغ 

 5. ) 1983ايذي خوقف  س س تم ط 3-    لي الناسا 1978و س لارس

(سغوا 

 لقت  قمار اي  ل األول  س لاارا  

على ( قت   )لتزالغ  لع  ايشمس 

(.كل900)كل 920ارخفاع حوايى 

 خكون حطك  األقمار ل  ايشمال إيى

99.2اي غوب وُارج  ل ل قاراا 

.درج 



دقيقه تق يبا، 103.3وقب صممت  هذ  اضقمار  تبور حول اضرض ك  

.صباحا با توقيت ا محل 9:42و تاب  خط االستواء ا سانه 

.دورو ف  ا يوم14وباذ  ا س نه يبور ا قم  ا  نان  حوا ى 



 14ُهذه ايتط ق   تل خصو طGround trackلمط  رضس  س اي و  ايواحا.

 و كون عطض ايممط األرضس ايذي خ ت ه صور  جهزة االستشعار ع  ُعا
.كل185ايمحموي  على اذه األقمار حوايى 

 وعل ه خ تس ايصورة ايواحاة لغتق  ج طا    ش ه لطُع   ول ضلعها
.كل خقط  ا185

 كل عغا خط االستواء وايكطة 40075وح ث  ن لح ط ايكطة األرض   حوايى
يقمط األرض   خاور ل  اي طب إيى ايشطق  إن ايممطا  األرض   ايتس   ت ها ا

2875ايصغاعس  س اي و  ايواحا   عا ُعضها ع  ُعضها  اآلخط حوايى 
.ك لولتط عغا خط االستواء، وذيك  خمش ا لع دوران ايكطة األرض  

س وو قا يمح ط ايكطة  األرض   ويدطع  ايقمط ايصغاعس  ان ايممط األرض
 و  األول   س اي و  ايتايس  تحطك ايى اي طب ل  ايممط األرضس  األول  س اي

.كل عغا خط  االستواء159ُحوايىايداُي يه 

 اوران ُ( لاعاا ايقت    )وُهذه ايتط ق  ختل خ ت   كالل ايكطة األرض   كلها
. ولا18لطة  ي كل 251ايقمط ايصغاعس حول األرض 

اي و  ُعا ذيك  ختكطر ايعمل   ل  جا ا، ح ث  ص ح ايممط األرضس األول   س
.كذاايتاسع عشط لتتاُقا خقط  ا لع ايممط األرضس األول  س اي و  األول وا



مدينة الرياض

القويعية

الطرف الشرقي للدرع العربي

المزاحمية

صورة كاملة للماسح 

TMالموضوعي 

تغطي منطقة جغرافية 

شبة مربعة طول 

وهي . كم185ضلعها 

مصورة بتاريخ 

م وتظهر 21/9/1998

فيها مدينة الرياض 

وجزء من الدرع 

العربي بمحافظة 

.القويعية
مزرعة الخالدية بتبراك



سا اي  ل ايثانس ل  األقمار ايصغاع    س ُطنالج النا
 2001  وايذي استمط  س ايعمل حتى  ون ه  1982 وي و 4-  لي  الناسا   .

(سغ 19)

 ظهط  لشكل  2005و س نو م ط .  1984 س لارس 5-و  لي الناسا  
  إيى  ن 2007ختعلي ُأجهزة ايتاق  ح ث خوقف ع  ايعمل لؤقتا  س اكتوُط 

  ويك  عمل ا  ايتصو ط ي دت شالل 2008 ع ا يلعمل  س نها   شهط   طا ط 
.ولدتمطة على لاار ايدغ 

 وقا  شل ا القه6-    لي الناسا 1993و س اكتوُط.

 1999 س اُط ل 7-وقا   لي الناسا .

 8-    لي الناسا 2013و س   طا ط.

ا    لقت  قمار اي  ل ايثانس  س لاار
على ( قت   )لتزالغ  لع  ايشمس 

.كل 705ارخفاع حوايى 
 وخكون حطك  األقمار ل  ايشمال إيى

98.2اي غوب وُارج  ل ل قاراا  
.درج 



دق ق  خقط  ا، ويتع ط خط98.9صممت   قمار اذا اي  ل يتاور حول األرض كل •
(.دق ق 15±)ص احا ُايتوق ت ايمحلس 9:45االستواء ايداع  

.دورة  س اي و 9/16+ 14ُهذه ايدطع   اور ايقمط ايصغاعس حوايى •

و كون عطض ايممط األرضس ايذي خ ت ه صور  جهزة االستشعار ع  ُعا •
.كل185ايمحموي  على اذه األقمار حوايى 

كل 185وعل ه خ تس ايصورة ايواحاة لغتق  ج طا    ش ه لطُع   ول ضلعها •
.خقط  ا

كل عغا خط االستواء وايكطة 40075وح ث  ن لح ط ايكطة  األرض   حوايى •
قمط األرض   خاور ل  اي طب إيى ايشطق  إن ايممطا  األرض   ايتس   ت ها اي

2752ايصغاعس  س اي و  ايواحا   عا ُعضها ع  ُعضها  اآلخط حوايى 
.ك لولتط عغا خط االستواء، وذيك  خمش ا لع دوران ايكطة األرض  

تها وانلفاض لاارا  األقمار ايصغاع    س اي  ل ايثانس  دى ايى ز ادة سطع•
.وُايتايس نقصـت ايمدا    ُ   ايمدارا  األرض    س اي و  ايواحا

ايقمط ختل ُاوران( لاعاا ايقت    )وعل ه  إن خ ت   كالل ايكطة األرض   كلها •
.لطة  س ايدغ 22 ولا او 16لطة  ي كل 233ايصغاعس حول األرض 

يداُع ثل ختكطر ايعمل   ل  جا ا، ح ث  ص ح ايممط األرضس األول   س اي و  ا•
.عشط لتتاُقا خقط  ا لع ايممط األرضس األول  س اي و  األول واكذا



 كس جهزة االستشعار ع  ُعا  س ُطنالج الناسا  األلط

اي  ل األول ل  األقمار ايصغاع   )3-والناسا 2-والناسا 1-الناسا •

:حملت نوع   ل   جهزة االستشعار ع  ُعا اما( الناسا  س ُطنالج 

.MSSايماسح لتعاد األ  اف ( RBV       .2آال  خصو ط خلفز ون   ( 1

 قا  استلاا  ايصور ايتس جمعت ُأجهزة ايتصو ط ايتلفز ونس  س ايتت •

و ط ؛ وذيك ُد ب ايمشاكل ايتس خعطضت يها آال  ايتصاي  طا    لحاود جاا

ايتايس قل  وُالناسا ايتلفز ون   ايمحموي  على األقمار ايصغاع    س ُطنالج 

.ايصور ايتس جمعت ُهذه  األجهزة عالوة على رداءة نوع تها

:حمال نوع   ل   جهزة االستشعار ع  ُعا اما5-والناسا 4-الناسا •

.TMايماسح ايموضوعس ( MSS       .2ايماسح لتعاد األ  اف ( 1

ايماسح ايموضوعس ايمحد  ُإضا   حمل جهاز واحا او 7-الناسا •

ETM+.

 Operational Land« مصور األرض التشغيلي»حمل جهازين هما 8-الندسات•

Imager (OLI)األشعة تحت الحمراء الحرارية جهاز وThermal Infrared Sensor (TIRS)



MSSا ماسح متابد اضطياف 
.line-scanning عمل ايماسح لتعاد األ  اف ُغرا  ايمدح ايلتس •

ل خ تس صورة ايماسح لتعاد األ  اف لغتق  ج طا    ش ه لطُع   و•
.كل185ضلعها 

.م79الوضوح المكاني في صور الماسح متعدد األطياف قدره •

نتاقا ،  ي  ن ايصورة ايواحاة 4 صور ايماسح لتعاد األ  اف  س •
:ختكون  عل ا ل   رُع صور اس

(.ل كطولتط0.6-0.5) صور  س لوجا  األشع  ايلضطاء 1نتاق( 1

(.ل كطولتط0.7-0.6) صور  س لوجا  األشع  ايحمطاء 2نتاق( 2

0.8-0.7)يصور في موجات األشعة تحت الحمراء القريبة 3نتاق( 3
(.ميكرومتر

يصور في موجات األشعة تحت الحمراء القريبة 4صورة نتاق( 4
(.ميكرومتر0.8-1.0)



TMا ماسح ا موةون  
.line-scanningيعمل الماسح الموضوعي بنظام المسح الخطي •

.كم185تغطي صورة الماسح الموضوعي منطقة جغرافية شبه مربعة طول ضلعها •

6م ما عدا صورة نطاق30الوضوح المكاني في صور الماسح الموضوعي قدره •
.م120الوضوح المكاني فيها قدره 

نطاقات، أي أن الصورة الواحدة تتكون فعليا من 7يصور الماسح الموضوعي في •
:سبع صور هي

(.ل كطولتط0.52-0.45)ايلضطاء / صور  س لوجا  األشع  ايزرقاء1نتاق1.

(.ل كطولتط0.60-0.52) صور  س لوجا  األشع  ايلضطاء 2نتاق2.

(.ل كطولتط0.69-0.63) صور  س لوجا  األشع  ايحمطاء 3نتاق3.

(.ل كطولتط0.90-0.76) صور  س لوجا  األشع  خحت ايحمطاء ايقط    4نتاق4.

1.75-1.55)ايمتوست  / صور  س لوجا  األشع  خحت ايحمطاء ايقط   5نتاق5.
(.ل كطولتط

12.50-10.40) صور  س لوجا  األشع  خحت ايحمطاء ايحطار   6نتاق6.
(.ل كطولتط

(.ل كطولتط2.35-2.08) صور  س لوجا  األشع  خحت ايحمطاء ايمتوست  7نتاق7.



+ETMا ماسح ا موةون  ا محس  بإةافه 
. عمل ايماسح ايموضوعس ايمحد  ُإضا   ُغرا  ايمدح ايلتس•

خ تس صورة ايماسح ايموضوعس ايمحد  ُإضا   لغتق  ج طا    ش ه•
.كل185لطُع   ول ضلعها 

  لا 30ايوضوح ايمكانس  س صور ايماسح ايموضوعس ايمحد  ُإضا   قاره •
8  وصورة نتاق60 إن ايوضوح ايمكانس   ها قاره 6عاا صورة نتاق

. 15ايوضوح ايمكانس   ها قارة 

نتاقا ،  ي  ن ايصورة 8 صور ايماسح ايموضوعس ايمحد  ُإضا    س •
:ايواحاة ختكون  عل ا ل  ثمان صور اس

4صورة نتاق( 23صورة نتاق( 12صورة نتاق( 1

6صورة نتاق( 56صورة نتاق( 35صورة نتاق( 4

8صورة نتاق( 78صورة نتاق( 7

.TMلماثل  يغتاقا  ايماسح ايموضوعس 7إيى نتاق 1ايغتاقا  ل  نتاق•

س ع ارة ع  نتاق واسع ند  ا  صور جز  ا  ( اي انكطولاخ كس)8نتاق•
لوجا  األشع  ايمط    وجز  ا  س لوجا  األشع  خحت ايحمطاء ايقط   

(.ل كطولتط0.52-0.90)



ول لغتق  ج طا    ش ه لطُع   « لصور األرض ايتش  لس»خ تس صورة •

.كل185ضلعها 

  لا عاا 30قاره « لصور األرض ايتش  لس»ايوضوح ايمكانس  س صور •

. 15 إن ايوضوح ايمكانس   ها قاره 8صورة نتاق

نتاقا ،  ي  ن ايصورة ايواحاة 9 س « لصور األرض ايتش  لس» صور •

:ختكون  عل ا ل  خدع صور اس
(.ل كطولتط0.45-0.43) صور  س لوجا  األشع  ايزرقاء 1نتاق1)

(.ل كطولتط0.51-0.45)ايلضطاء / صور  س لوجا  األشع  ايزرقاء2نتاق2)

(.ل كطولتط0.59-0.53) صور  س لوجا  األشع  ايلضطاء 3نتاق3)

(.ل كطولتط0.67-0.64) صور  س لوجا  األشع  ايحمطاء 4نتاق4)

(.ل كطولتط0.88-0.85) صور  س لوجا  األشع  خحت ايحمطاء ايقط    5نتاق5)

(.ل كطولتط1.65-1.57) صور  س لوجا  األشع  خحت ايحمطاء ايمتوست  6نتاق6)

(.ل كطولتط2.29-2.11) صور  س لوجا  األشع  خحت ايحمطاء ايمتوست  7نتاق7)

(.ل كطولتط0.68-0.50) صور  س لوجا  األشع  ايمط    8نتاق8)

(.ل كطولتط1.38-1.36) صور  س لوجا  األشع  خحت ايحمطاء ايمتوست  9نتاق9)

(OLI)« لصور األرض ايتش  لس»



 خ تس صورة جهاز األشع  خحت ايحمطاء ايحطار   لغتق  ج طا    ش ه

لصور »وخلزن ُ انا  اذا اي هاز لع ُ انا  . كل185لطُع   ول ضلعها 

.11ونتاق10لمثل   س نتاق« األرض ايتش  لس

ارة  صور جهاز األشع  خحت ايحمطاء ايحطار    س نتاق   ُوضوح لكانس ق

  ها وقا اع ا حداب ُ انا  اذ   ايغتاق   ي كون ايوضوح ايمكانس)  100

30  (resampled to 30).

(.ل كطولتط11.19-10.60) صور  س ايموجا  ايممتاة ل  10نتاق

(.ل كطولتط12.51-11.50) س ايموجا  ايممتاة ل  11ُ غما  صور نتاق

(TIRS)جهاز األشع  خحت ايحمطاء ايحطار   




